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To będzie jubileuszowa, 
25. edycja plebiscytu na 
najpiękniejszą pomorską 
wieś i zagrodę. Zbliża się 
koniec terminu skłądania 
zgłoszeń do plebiscytu - 
upływa już w najbliższy 
piątek, 30 marca 2018 
r. Najpiękniejsza wieś 
otrzyma nagrodę finan-
sową w wysokości 30 tys. 
zł. Zwycięzców poznamy 
jesienią.
Ideą pomorskiego konkur-
su jest poprawa wizerun-
ku obszarów wiejskich, 
a także ochrona wartości 
kulturowych i przyrodni-
czych. Ważna jest również 
aktywizacja społeczności 
lokalnych, które wspólnie 
działają żeby uatrakcyjnić 
miejsce w którym mieszka-
ją i spędzają wolny czas. 
Konkursowa komisja 
oceniać będzie między 
innymi wygląd zabudowań 
i wspólnych terenów zielo-
nych. Liczyć się będzie tak-
że pielęgnowanie miejsco-
wych tradycji, promowanie 
lokalnych produktów czy 
wyrobów rzemieślniczych. 
Dodatkowe punkty można 
zdobyć za działania eko-
logiczne, jak na przykład 
pozyskiwanie energii ze 

źródeł odnawialnych.
Zwycięska pomorska wieś 
otrzyma 30 tys. zł. Oprócz 
tego we wsi zostanie usta-
wiona specjalna tablica 
informująca o zdobyciu 
tytułu najpiękniejszej. Za 
zajęcie pierwszego miejsca 
w kategorii „zagroda” 
można natomiast zdobyć 
nagrodę finansową w 
wysokości 5 tys. zł. W każ-
dej z kategorii, oprócz 
miejsc na podium, zostaną 
przyznane również trzy 
wyróżnienia.
Plebiscyt organizowany 
jest na pomorzu już po raz 
25. Wsie i zagrody najpierw 
rywalizują w etapach 
gminnych i powiatowych. 
Do etapu wojewódzkiego 
przechodzi po jednym 
zwycięzcy danej kategorii 
z każdego powiatu. Ogło-
szenie wyników i wręcze-
nie nagród ma miejsce na 
uroczystej gali organizo-
wanej w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa 
Pomorskiego. W zeszłym 
roku o laur w etapie woje-
wódzkim rywalizowało 13 
wsi. Miano najpiękniejszej 
otrzymała wieś Wróblewo 
w gminie Suchy Dąb.
/raf/

Zgłoś temat,
wyślij Zdjęcie

Wiesz o czymś ciekawym? 
A może jest sprawa, która 
Cię bulwersuje? Wyślij do 
nas maila – a zajmiemy 
się Twoją sprawą i opisze-
my ją na łamach Expressu 
Powiatu Kartuskiego.

W naszej gazecie poru-
szamy sprawy, które bolą 
i bulwersują. Czekamy na 
Wasze zdjęcia i zgłoszenia 
- wysyłajcie je na adres:
redakcja@expressy.pl
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Wspierają 
seniorów
175 osób starszych 
z trzech gmin po-
wiatu kartuskiego 
- Stężyca, Sulęczyno 
i Sierakowice – 
otrzyma wsparcie w 
ramach programu 
NESTOR.

rojekt partnerski „NESTOR– 
standard wsparcia seniorów 
powiatu kartuskiego” właśnie 
wystartował. Kilka dni temu 
starosta Janina Kwiecień 
podpisała umowę z wicemar-
szałkiem Wiesławem Byczkow-

skim o dofinansowanie tego przedsięwzięcia 
przedsięwzięcia. Na NESTOR przeznaczone 
jest ok. 1,4 mln zł. 
- Oprócz tego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych na wsparcie senio-
rów przeznaczone jest dodatkowo 640 tys. zł – 
podkreśla Wiesław Byczkowski, wicemarszałek 
województwa. - Daje to łączną kwotę ponad 
2 mln zł. Powiat kartuski jest liderem w działa-
niach społecznych na rzecz osób starszych na 
swoim terenie. Chcemy tym programem objąć 
175 osób, Docelowo zostanie utworzonych 75 
miejsc stałego wsparcia dla osób starszych.
- W trzech gminach utworzymy pięć klubów 
seniora – dodaje Janina Kwiecień, starosta 
kartuski. - Będą to miejsca spotkań seniorów, 
a prowadzić je będzie Kaszubski Uniwersytet 
Ludowy. 
Projekt Powiatu Kartuskiego zakłada objęcie 
mieszkańców wsparciem poprzez system 

teleopieki dla osób starszych, samotnych 
i niepełnosprawnych, które na co dzień mają 
problemy w samodzielnym funkcjonowaniu 
oraz utworzenie Klubów Seniora dla osób 
poszukujących aktywności, towarzystwa 
i umiejętności funkcjonowania w zmieniającej 
się rzeczywistości otaczającego świata.
Teleopieka to system który opiera się na 
telefonii komórkowej lub stacjonarnej, oraz 
całodobowym centrum alarmowym, które 
w przypadku naciśnięcia przycisku SOS od-
biera połączenie od osoby objętej systemem, 
sprawdzając co się stało i dokonując oceny 
sytuacji w celu podjęcia dalszych działań (we-
zwanie pomocy, karetki pogotowia itp.) Osoba 
objęta opieką otrzymuje specjalny telefon 
komórkowy (lub stacjonarny) oraz przycisk 
SOS w formie opaski na rękę lub zawieszki.
Natomiast kluby seniora to miejsca, gdzie 
seniorzy mogą się spotkać w celu spędzenia 
wolnego czasu w sposób aktywny. Kluby 
zakładają organizację spotkań, pogadanek, 
wyjazdów, szkoleń itp. Celem prowadzenia 
Klubów jest jak najszersza integracja osób 
starszych i ich środowisk w celu zachowania 
ich dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.
/raf/

P

Pomorskie wsie i zagrody znów będą 
walczyć o tytuł najpiękniejszej.

Młodzież i przed-
stawiciele sierako-
wickiego oddziału 
ZK-P upamiętnili 
111. rocznicę uro-
dzin ks. Bernarda 
Sychty. 

Najpiękniejsze wsie

Upamiętnili 111. rocznicę urodzin

Kwiaty przy pomniku tego wybitnego syna kaszubskiej ziemi 
złożyli także Andrzej Bigus i Tadeusz Bigus, prezesi firmy BAT, 
fundatorzy pomnika ks. Sychty.
Ksiądz Bernard Sychta to jeden z najwybitniejszych Kaszubów 
w historii. Był naukowcem, pisarzem, leksykografem i artystą. 
Skromnym kapłanem i tytanem pracy. Dziełem jego życia jest 
siedmiotomowy „Słownik gwar kaszubskich na tle kultury 
ludowej”, do dziś pozostający niezastąpioną skarbnicą wiedzy 
o języku kaszubskim, a także o samych Kaszubach, ich warto-
ściach i zwyczajach. Bernard Sychta urodził się 21 marca 1907 
r. w Puzdrowie, zmarł 25 listopada 1982 r. w Gdańsku. Został 

pochowany w Pelplinie.
Pomnik ks. Bernarda Sychty wykonany przez artystę Jarosława 
Wójcika, został uroczyście odsłonięty i poświęcony 6 czerwca 
2015 r. Od tamtej pory, co roku w dzień urodzin wybitnego 
Kaszuby, delegacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o. 
Sierakowice, składa kwiaty i zapala znicze przy posągu. W tym 
roku dołączyli do nich uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
ks. Bernarda Sychty w Puzdrowie wraz z dyrektorką Mirosła-
wą Masową oraz młodzież ze szkół podstawowych nr 1 i nr 2 
w Sierakowicach. /raf/

fo
t. 

po
w

ia
t k

ar
tu

sk
i

fo
t. 

U
G

 S
ie

ra
ko

w
ic

e



3|Środa, 28 marca 2018expressy.pl

Spotkanie 
z mieszkańcami 
w sprawie planów 
rozwoju sieci 
gazowej zorgani-
zowano niedawno 
w Łapalicach. 

Przed nami 3. 
edycja Budżetu 
Obywatelskie-
go. Żukowianie 
znów będą mogli 
zdecydować na 
co wydać pienią-
dze z gminnego 
budżetu. 

Pierwszy stadion 
lekkoatletyczny
Wkrótce ruszy 
budowa nowego 
stadionu, wybrano 
już wykonawcę in-
westycji.

Wybrano wykonawcę inwestycji budowy nowe-
go kartuskiego stadionu. Prace rozpoczną się 
już niebawem. Już jesienią mieszkańcy będą się 
mogli cieszyć z w pełni funkcjonalnego obiektu, 
którego infrastruktura techniczna (zaplecze, 
trybuny) w kolejnych latach będzie jeszcze udo-
skonalana.
W Kartuzach powstanie pierwszy certyfikowa-
ny obiekt lekkoatletyczny, jedyny tego rodzaju 
w powiecie kartuskim. Gmina Kartuzy pozyskała 
dofinansowanie na modernizację stadionu z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1,5 mln zł. 
Cała inwestycja pochłonie 6 mln 345 tys. zł.
Obiekt zyska nową bieżnię, skocznię do skoku 
w dal i trójskoku, skocznię do skoków wzwyż, 
skocznię do skoku o tyczce, dwie rzutnie do 
rzutów oszczepem, dwie rzutnie do pchnięcia 
kulą, rzutnię do rzutów dyskiem, rów z wodą do 
biegów z przeszkodami. W projekcie zaplano-
wano również zakup sprzętu lekkoatletycznego. 
Płyta boiska zostanie przebudowana i wyposa-
żona w system nawadniania i drenażu. Zgodnie 
z wymogami programu ministerialnego zało-
żono ogólnodostępność obiektu po realizacji 
inwestycji.
Do przetargu o prawo realizacji inwestycji stanę-
ły trzy podmioty. Najkorzystniejsza ofertę przed-
stawiło konsorcjum firm z Warszawy. Gwarancja 
na wykonane prace to 7 lat. 
/raf/

Organizatorem spotkania byli Urząd Miejski w 
Kartuzach, Arkadiusz Socha, radny kartuskiej 
Rady Miejskiej oraz Jan Pogodziński, sołtys 
Łapalic. Sławomir Grabowski, doradca Polskiej 
Spółki Gazowniczej, przedstawił stan za-
awansowania prac dotyczących rozwoju sieci 
gazowej w Łapalicach, harmonogram tych 
prac oraz warunki podjęcia się budowy sieci 
przez spółkę.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy Łapalic 
zadawali pytania, zaś przedstawiciel spółki 
udzielał im wyczerpujących odpowiedzi. Omó-
wił również zasady przyłączania się do sieci, 
przedstawił szacunkowe koszty przyłączenia 
oraz użytkowania gazu jako źródła ciepła.
Ponadto  w czasie spotkania Mieczysław Go-
łuński, burmistrz Kartuz, przedstawił koncep-
cję budowy kanalizacji sanitarnej w Łapalicach 

oraz wyjaśnił założenia koncepcyjne, które 
musiały spełnić warunki dotyczące możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie unijne.
Przypominamy, że gmina Kartuzy w listo-
padzie ubiegłego roku złożyła wniosek o 
dofinansowanie budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w Łapalicach. W ciągu najbliższych 
trzech miesięcy powinniśmy poznać wyniki 
konkursu. W przypadku pozyskania dofinan-
sowania, jeszcze w tym roku gmina Kartuzy 
przystąpi do wykonania projektu budowlane-
go, zaś w przyszłym roku sieć powinna zostać 
wybudowana.
Zainteresowani rozwojem sieci gazowej w 
Łapalicach mogą skontaktować się z sołtysem, 
który dysponuje ankietami zgłoszeniowymi.
/raf/

Zbudują sieć gazową?

Zdecyduj, 
na co wydać 
200 tys. zł

Propozycje do Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 
rok można składać do 30 
kwietnia, za pośrednictwem 
strony internetowej: zukowo.
budzet-obywatelski.org. Poza 
wypełnieniem ankiety
w wersji elektronicznej 
należy złożyć listy popar-
cia mieszkańców w wersji 
papierowej, podpisane przez 
co najmniej 25 osób z miasta 
Żukowo.
Podobnie jak w poprzednich 
edycjach na ten cel zabezpie-
czono 200 tys. zł. Propozycje 
zadań do zrealizowania w ra-

mach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać wszyscy 
mieszkańcy miasta Żukowo, którzy na dzień 19 marca 
2018 r. ukończyli 16 lat. Zadania finansowane ze środków 
budżetu obywatelskiego powinny mieć charakter lokalny, 
czyli dotyczyć potrzeb mieszkańców osiedli na terenie 
miasta Żukowo tj.: Osiedle Dolne, Osiedle Elżbietowo, 
Osiedle Norbertanek, Osiedle Nowe, Osiedle Wybickiego.
- Zapraszamy do zgłaszania propozycji, gdyż Budżet 
Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego 
i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zo-
stanie wydana część budżetu gminy – zachęca Wojciech 
Kankowski, burmistrz gminy Żukowo. - Daje on możliwość 
zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów 
na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do popra-
wienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale 
i całego miasta.
Listy poparcia należy składać w Biurze Obsługi Klienta 
w Urzędzie Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52 w dni robo-
cze: w poniedziałki i we wtorki w godzinach: 7.30 – 17.00; 
w środy i czwartki w godzinach 7.30. – 15.30, w piątki 
w godzinach 7.30 –15.00. /raf/

Stypendia kulturalne do wzięcia
Jesteś artystą lub zajmujesz się działalnością kultu-
ralną? Sięgnij po stypendium!

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Kartuzy i zajmujesz się twór-
czością artystyczną, upowszechnianiem kultury bądź opieką 
nad zabytkami, masz kolejną szansę na zdobycie stypendium 
gminy Kartuzy na realizację autorskiego przedsięwzięcia.
Wypełniony wniosek o stypendium wraz z opisem przedsię-
wzięcia oraz jego kosztorysem można składać osobiście do 
30 marca do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzę-
du Miejskiego w Kartuzach lub nadesłać pocztą tradycyjną na 
adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 
Kartuzy.
Wysokość stypendium jest uzależniona od budżetu przed-
sięwzięcia. Regulamin i wniosek o przyznanie stypendium 
dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kartuzy 
kartuzy.pl. /raf/
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Gmina Kartuzy jest 
jednym z benefi-
cjentów projektu 
Pomorskie Szlaki 
Kajakowe – Szla-
kiem Raduni. 

Regaty, zorga-
nizowane w 
ubiegłym roku 
w gminie Kartu-
zy, zostały do-
cenione przez 
Polski Związek 
Żeglarski. 

Kajakiem przez Kaszuby

Żeglarska nagroda

Wchodząca niedłu-
go w życia zmiana 
dotycząca ochrony 
danych osobowych, 
bezpieczeńśtwo w 
firmie, cyberbez-
pieczeństwo oraz 
przepisy BHP – to 
główne tematy 
cyklu konferencji, 
jakie niedawno 
zorganizował Ka-
szubski Związek 
Pracodawców.

Konferencje odbyły się w Żukowie, Byto-
wie i Kościerzynie. Zainteresowanie było 
ogromne, gdyż zmieniające się przepisy są 
ważne dla każdego przedsiębiorcy. I o ile 
duże firmy, zatrudniające radców prawnych 
i księgowych, nie powinnymieć problemów 
z wdrożeniem nowego prawa, to dla małych 
i średnich przedsiębiorstw może to być spore 
obciążenie. 
- Zorganizowaliśmy konferencje pod hasłem 
„Bezpieczeństwo w Twoich rękach”, aby 
zasygnalizować właścicielom firm i kadrze 
zarządzającej wagę problemu oraz wymienić 
się doświadczeniami – Wyjaśnia Zbigniew 
Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Praco-
dawców z siedzibą w Żukowie. - Najistotniej-
szym tematem były wchodzące w życie już 
w maju przepisy o ochronie danych osobo-
wych (RODO). Każda firma, od najmniejszej 
do największej, musi się do nich dostosować. 
Jest to problem dla małych firm, zatrudniają-
cych kilku czy kilkunastu pracowników, gdyż 
zazwyczaj te firmy nie mają swoich prawni-
ków, którzy na bieżąco monitorują zmiany 
w prawie. Właściciele takich przedsiębiorstw 
często nie mają wiedzy, jak istotne zmia-
ny będą wprowadzone. Choćby to, w jaki 
sposób przechopwywane są dokumenty za-
wierające dane osobowe – jeśli np. na biurku 
będzie leżeć czyjeś CV, które inne osoby będą 
mogły przeczytać, to jest to już naruszenie 
przepisów i grożą za to sankcje prawne. 

Podczas spotkań padło wiele pytań, każ-
da firma ma bowiem swoją specyfikę i ich 
właściciele i prezesi byli zainteresowani 
konkretnymi sytuacjami. Pytano więc o mo-
nitoring wewnętrzny (przepisy ograniczają 
możliwość korzystania z monitoringu na 
terenie zakładów pracy a w wielu przypad-
kach pracownicy będą musieli wyrazić na to 
pisemną zgodę), o sposobu zabezpieczania 
i przechowywania dokumentów zawierają-
cych dane osobowe, o to, kiedy pracownicy 
będą musieli wyrazić zgodę przy wpisywaniu 
ich na różnego rodzaju wykazy i listy, itp. 
- To niezmiernie ważne kwestie, gdyż ewen-
tualne kary za niedopatrzenia są ogromne 
– dodaje Zbigniew Jarecki. - Firmy będą więc 
musiały opracować procedury, kontrolować 
obieg dokumentów, wyznaczyć osobę odpo-
wiedzialną za przechowywanie dokumentacji 
i wiele innych kwestii. A trzeba pamiętać, że – 
jak w przypadku każdych przepisów – mogą 
być różnice w ich interpretacji, co z kolei 
może sprawić wiele problemów przedsiębior-
com. 
Podczas konferencji porad przedsiębiorcom 
udzielali prawnicy. W spotkaniach wzięli 
udział także przedstawiciele władz samo-
rządowych, firm z różnych branż i instytucji 
finansowych. Właściciele przedsiębiorstw 
mogli też skorzystać z indywidualnych kon-
sultacji. 
Rafał Korbut

Bezpieczeństwo  
w Twoich rękach

Gmina Stężyca w partnerstwie z 
gminami Chmielno, Somonino, 
Kartuzy, Żukowo, Pruszcz Gdański 
(miejską oraz wiejską), jak również 
Wypożyczalnią Sprzętu Rekreacyj-
nego Kaszubskie Kajaki Paweł Marsz, 
realizuje projekt pn. Pomorskie Szlaki 
Kajakowe – Szlakiem Raduni.
Zadanie jest realizowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.
Głównym celem projektu jest popra-
wa atrakcyjności turystycznej miejsc 
o szczególnych walorach przyrodni-
czych związanych z turystyką kaja-

kową w obrębie szlaku kajakowego 
Kółka Raduńskiego oraz rzeki Raduni. 
Całkowita wartość projektu to niemal 
7,7 mln zł, zaś kwota dofinansowania 
z UE to prawie 6,5 mln zł.
Przedmiotem projektu jest zagospo-
darowanie szlaków turystyki kaja-
kowej na Kółku Raduńskim i rzece 
Raduni, które obejmie trzy grupy 
zadań: zagospodarowanie szlaków w 
infrastrukturę wodną poprzez stwo-
rzenie 25 szt. obiektów publicznej 
infrastruktury turystycznej, komplek-
sowe oznakowanie szlaków w znaki 
wodne oraz lądowe, kompleksową 
promocję tworzonego produktu 
turystycznego.
W ramach zagospodarowania szla-

ków w infrastrukturę wodną projekt 
obejmuje tylko w gminie Kartuzy: 
budowę 7 pływających pomostów 
na terenie kompleksu Centrum Spor-
tów Wodnych i Promocji Regionu 
na Złotej Górze wraz z wyciągarką 
linową służącą do obsługi slipu w 
Brodnicy Górnej, budowę pomostów 

dla obsługi ruchu kajakowego wraz z 
oznakowaniem drogowym w rejonie 
mostu drogowego i jazu piętrzące-
go w miejscowości Brodnica Dolna, 
rewitalizację dna jeziora pod mostem 
na drodze wojewódzkiej nr 228 w 
miejscowości Ręboszewo.
/raf/

Uwaga kierowcy
Wprowadzona została zmiana organizacji ruchu na 
ulicy Dworcowej w Kartuzach. 

- Informujemy o tymczasowej zmianie organizacji ruchu 
oraz związanymi z tym utrudnieniami, za które serdecz-
nie przepraszamy – możemy przeczytać na stronie inter-
netowej kartuskiego magistratu. - W związku z koniecz-
nością dokonania odcinkowego przełożenia nawierzchni 
ul. Dworcowej na wysokości dworca autobusowego w 
Kartuzach, informujemy, że na ul. Dworcowej została 
wprowadzona czasowa organizacja ruchu, zgodnie z 
załączonym projektem organizacji.
Czasowo wyłączony z użytkowania został parking przy 
ulicy Kolejowej, z którego na czas realizacji robót będą 
odjeżdżały autobusy PA „GRYF”.
Po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu bezpo-
średni przejazd z ulicy Dworcowej w ulicę Kolejową stał 
się niemożliwy, zaś ruch w obrębie dyskontu „Biedronka” 
odbywa się dookoła obiektu, z wyjazdem w kierunku ul. 
Bielińskiego.
Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona w pierw-
szej połowie kwietnia. /raf/

Żeglarskie XI Mistrzostwa 
Kartuz, które odbyły się latem 
w Centrum Sportów Wodnych 
i Promocji Regionu na Złotej 
Górze, otrzymały nagrodę Pol-
skiego Związku Żeglarskiego w 
kategorii REGATY ROKU 2017. 
Na gali wręczenia nagród w 
Centrum Olimpijskim w War-
szawie statuetkę z rąk Prezesa 
PZŻ Tomasza Chamery oraz 
Jarosława Bazylko otrzymała 
również Hanna Kajeta, osoba 
zarządzająca CSWiPR. 
Warto dodać, że film promo-
cyjny z regat XI Mistrzostw 
Kartuz był wyświetlany w czasie 
trwania Targów Żeglarstwa 
i Sportów Wodnych w Łodzi 
„Boatshow 2017”.
/raf/

Fot. UM Kartuzy
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Radni jednogłośnie zaapro-
bowali propozycję wójta 
Tadeusza Kobieli nadania 
rondu znajdującemu się 
u zbiegu ulic: Lęborskiej, 
Parkowej, Dworcowej oraz 
ks. dr Bernarda Sychty w 
Sierakowicach nazwy „100-
lecia Niepodległości Polski”. 
Stosowną uchwałę radni 
podjęli na ostatniej sesji. 
– W tym roku mija stulecie 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości, tego cudu wol-
ności wymodlonego przez 
pokolenia – argumentował 
wójt Tadeusz Kobiela. - W 
1930 roku nasi dziadkowie i 
pradziadkowie pobudowali 

przy ulicy Lęborskiej jako 
wotum dziękczynne pomnik 
z figurą Matki Boskiej. Napis 
na tablicy głosi: „W podzięce 
Królowej Korony Polski w 10. 
rocznicę Cudu nad Wisłą”, 
czyli kolejnego cudu, kiedy 
Polska została uratowana od 
nawały bolszewickiej. Minę-
ło prawie 90 lat. To miejsce 
stało się bardzo ważne 
na mapie Sierakowic – tu 
odbywają się uroczystości 
patriotyczne, procesje. Ten 
pomnik, ta figura głęboko 
wrosła w historię Sierakowic. 
W międzyczasie, w wolnej 
Polsce, nasz samorząd 
posiłkując się środkami 
zewnętrznymi pobudował 
bardzo funkcjonalne rondo. 
I aż się prosi, aby w stulecie 
historycznego wydarzenia 
dopełnić dzieło naszych 
dziadków i pradziadków 
i dołożyć naszą cegiełkę i 
to rondo upamiętnić tym 
doniosłym wydarzeniem 
/raf/

Nowe sala, 
łącznik  
i szatnie

Przedsiębiorstwa, które zostaną nagro-
dzone prestiżowym tytułem, to Firma 
Produkcyjno-Usługowa IN-BUL z siedzibą w 
Migach oraz PPHU TED Centrum Handlowe 
EXPERT z Sierakowic. Ich właściciele – Miro-
sław Bulczak i Tadeusz Paracki – odbiorą wy-
różnienia podczas tegorocznych gminnych 
dożynek.
W uzasadnieniu uchwał podjętych na sesji 
napisano: Firma Produkcyjno-Usługowa 
IN-BUL jest liderem na rynku produkcji 
konstrukcji stalowych. Zatrudnia 160 osób. 
Firma systematycznie włącza się w życie 
kulturalne i sportowe gminy poprzez dofi-
nansowywanie różnego rodzaju wydarzeń 
kulturalnych czy sportowych.
PPHU TED Centrum Handlowe EXPERT 
istnieje od 1994 r. Pracuje tam zespół 
młodych, ambitnych ludzi, który zapewnia 

doradztwo i obsługę na najwyższym pozio-
mie. Przedsiębiorstwo od początku swego 
istnienia jest sponsorem wielu wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Sierakowicach, jest 
fundatorem nagród dla sołectw w ramach 
Dożynek Gminnych. Wspiera także działania 
charytatywne na rzecz osób potrzebują-
cych.
Honorowe wyróżnienie „Zasłużony dla Gmi-
ny Sierakowice” przyznawane jest osobie 
lub instytucji spoza terenu gminy oraz in-
stytucji z terenu gminy. O przyznaniu tytułu 
decyduje konkretna działalność oraz szcze-
gólne osiągnięcia w dziedzinie gospodar-
czej, ochrony środowiska i zdrowia, rozwoju 
kultury i oświaty lub ich sponsorowanie.
Przyznawany tytuł nie wiąże się z żadnymi 
przywilejami materialnymi./raf/

REKLAMA         88/2017/RL
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Dwie kolejne firmy otrzymają tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Sierakowice”. 

Rondo w Siera-
kowicach będzie 
mieć nowe imię. 

Firmy zasłużone dla gminy

Rondo im. 100-lecia 
Niepodległości Polski
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Uczniowie, uczęsz-
czający do szkoły w 
Pomieczynie, zyska-
ją nowe pomiesz-
czenia do nauki. 
Właśnie rozpoczyna 
się rozbudowa pla-
cówki. 

mowa z wykonawcą, wyło-
nionym w drodze przetar-
gu nieograniczonego na 
„Rozbudowę i nadbudowę 
istniejącej Szkoły Podstawo-
wej w Pomieczynie – II etap”, 
została niedawno podpisana. 

Zgodnie z umową do 31 października br. 
firma budowlana z Kartuz za kwotę ponad 
2,35 mln zł wykona następujący zakres prac: 
roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych, instalacja kanalizacji sanitar-
nej i wodociągowa, instalacji centralnego 
ogrzewania i technologii kotłowni, elektryka 
i instalacje teletechniczne. 
Projekt rozbudowy i nadbudowy istnie-
jącej Szkoły Podstawowej zlokalizowanej 
w miejscowości Pomieczyno przewiduje 
rozbudowę istniejącej szkoły od strony 
północno-zachodniej o nowy segment 
o trzech kondygnacjach nadziemnych 
z poddaszem nieużytkowym, częściowo 
podpiwniczonym/kondygnacja podziemna 
łącznie z łącznikiem jednokondygnacyjnym, 
który łączy nowy segment z segmentem sali 
gimnastycznej oraz nadbudowę części ist-
niejącego łącznika parterowego łączącego 
salę gimnastyczną ze „starą” częścią szkoły 
o jedną kondygnację - piętro z przeznacze-

niem na bibliotekę/czytelnię szkolną.  
W nowym segmencie będzie 8 sal o prze-
znaczeniu ogólnym dla klas I-III z zapleczem 
sanitarnym dla uczniów i nauczycieli na 
parterze oraz na piętrze budynku, szatnią 
oraz pomieszczeniami magazynowymi 
w kondygnacji podziemnej. Na parterze 
przewidziano również lokal przedszkolny 
dla 25 dzieci składający się z 3 sal lekcyjnych, 
szatni, kuchni, łazienki z WC, oraz nadbudo-
wę o jedną kondygnację części istniejącego 
łącznika na bibliotekę/czytelnię.
- W pierwszym etapie w 2017 roku oddali-
śmy do użytku nadbudowaną nad częścią 
istniejącej szkoły biblioteko-czytelnię oraz 
wykonany został stan surowy zamknięty bu-
dynku z pokryciem dachu i stolarką okienną 
i drzwiową oraz instalacją wod – kan – wyli-
cza Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przod-
kowo. - Prace te kosztowały niemal 2,8 mln 
zł. Po zakończeniu II etapu robót pozostanie 
jedynie wyposażyć pomieszczenia w meble 
i potrzebny sprzęt.
Rozbudowa szkoły jest  najważniejszym 
celem założonym na lata 2017-2018 przez 
gminę Przodkowo. 
- Dołożę wszelkich starań, żeby szkoła zosta-
ła oddana do użytku w 2018 roku – dodaje 
wójt Andrzej Wyrzykowski. /raf/
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Oświetlą 
LED-ami

Gmina Stężyca z Nagrodą 
Przyjaznego Brzegu  
w kategorii Porty i przystanie

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego - wymiana istnieją-
cych lamp na LED-owe.
16 marca 2018 r. podpisana zo-
stała umowa na usługę kom-
pleksową z ENERGA Oświe-
tlenie Sp. z o.o. z siedzibą w 
Sopocie, w ramach której w 
roku 2018 zmodernizowane 
zostanie około 1000 punktów 
świetlnych na terenie gminy 
Stężyca. Modernizacja polegać 
będzie na wymianie opraw 
świetlnych istniejących lamp 
na energooszczędne oprawy 
LED.

Podpisanie umowy na budowę pomostów  
w miejscowościach: Stężyca, Zgorzałe i Borucino
Wójt Gminy Stężyca podpisał 
umowy na budowę przystani 
kajakowych na terenie gminy. 
W Stężycy prace przy realizacji 
zadania już rozpoczęto.

10 marca 2018 
roku podczas 
XXX Targów 
Sportów Wod-
nych „Wiatr i 
Woda”, które od-
były się w War-
szawie, Gmina 
Stężyca została 
uhonorowana 
nagrodą Przy-
jazny Brzeg w 
kategorii Porty i 
Przystanie

W ramach zadania wykonane zostaną 
przystanie w miejscowościach: Stęży-
ca, Zgorzałe i Borucino. Wykonawcami 
przedmiotowych prac będą firmy wy-
łonione w ramach przetargu: MAT BUD 
M. Piechowiak z Przytocznej (przystań 
kajakowa w Stężycy), Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe MIZAN S. Ossowski z 
Gdańska (przystań kajakowa w Zgorza-
łem), Usługi Ogólno-Budowlane A. Dzie-

nisz z Borzestowskiej Huty (przystań kajakowa 
w Borucinie). 
Zadanie to będzie wykonywane w ramach 
projektu „Kajakiem przez Pomorze”, a współ-
finansowanie ze środków Unii Europejskiej, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Zakończenie inwestycji ma nastąpić w czerwcu 
2018 roku.

10 marca 2018 roku podczas XXX Targów Sportów Wodnych „Wiatr i 
Woda”, które odbyły się w Warszawie, Gmina Stężyca została uhonoro-
wana nagrodą Przyjazny Brzeg w kategorii Porty i Przystanie. Konkurs 
ten organizowany jest przez Centrum Turystyki Wodnej Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod patronatem hono-
rowym Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Skład komisji 
konkursowej  przyznał nagrodę dla Gminy Stężyca za budowę impo-
nującej mariny i promenady nad Jeziorem Raduńskim Górnym. Mo-
tywując swą decyzję, Przewodniczący Jury mówił: ”Mariny, przystanie 
i obiekty turystyczne powstające w ostatnich latach zmieniają obraz 
turystyki. Ich standard, funkcjonalność i wkomponowanie w otocze-
nie mogłoby śmiało konkurować z podobnymi obiektami za granicą, 
często już je przewyższając. To staraniem władz lokalnych powiększa 
się ofertę dla turystyki. To włodarze miast i gmin odmieniają oblicze 
swych regionów, ku pożytkowi społeczności lokalnej i turystów”.  Po 
nagrodzie Marszałka Województwa Pomorskiego za „Najlepszą Prze-
strzeń Publiczną 2015”, wyróżnienie to jest już kolejna nagrodą dla tej 
inwestycji.
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Najpiękniejsze pisanki
Znamy już fina-
listów konkursu 
na najładniejszą 
pisankę. 

W Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyło się uroczyste spotkanie, 
w czasie którego ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszą pisan-
kę. Konkurs został ogłoszony z okazji 95 lat miasta Kartuzy i był skie-
rowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV–VII) 
oraz gimnazjów z terenu Kaszub, jak również do osób dorosłych.
Nagrody i dyplomy wręczył laureatom burmistrz Kartuz Mieczysław 
Gołuński./raf/

Wyniki konkursu: 
Szkoły podstawowe
I miejsce - Kinga Kuziemkowska, ZKiW Stężyca
II miejsce - Martyna Płotka, SP Lisie Jamy
III miejsce - Aleksandra Drewing, SP Łapalice
Wyróżnienia: Karolina Mielewczyk, SP 2 Kartuzy; Oliwia Jeżewska, SP 
Łapalice; Magdalena Miłosz, SP 2 Kartuzy; Wiktoria Krawczyk, ZKiW 
Brodnica Górna; Kacper Wydrowski, SP Prokowo
Gimnazja
I miejsce - Małgorzata Król, Wiktor Drywa, Katolicka Szkoła Podstawo-
wa w Kartuzach
II miejsce - Julia Tusk, Zespół Szkół nr 2 w Kartuzach
III miejsce - Oliwia Elgert, Gracja Elgert, Aleksandra Myszk, Katolicka 
Szkoła Podstawowa w Kartuzach
Dorośli:
I miejsce - Alicja Serkowska, Elżbieta Brzeska
II miejsce - Anita Joskowska
III miejsce - Zofia Kuchta
Wyróżnienie: Danuta Grabowska
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Dzień Jedności 
pełen atrakcji
Dumni ze swojego 
pochodzenia Kaszu-
bi świętowali w Ko-
sakowie. Główną 
atrakcją marcowego 
Dnia Jedności Ka-
szubów była próba 
bicia rekordu w jed-
noczesnej grze na 
akordeonie. 

zień Jedności Kaszubów organizo-
wany jest cyklicznie od 2004 roku. 
Święto obchodzone jest w duchu 
kaszubskim, a jego nieodłącznymi 
elementami są uroczysta msza 
święta z elementami kaszubskimi, 
turniej gry w kaszubską „Baśkę” 

oraz bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na 
akordeonie. 
 
Wyjątkowe obchody
Gospodarzem tegorocznej edycji Dnia Jedności 
Kaszubów było Kosakowo. Obchody rozpoczęto 
mszą św. koncelebrowaną przez proboszcza parafii 
p.w. św. Antoniego, księdza kanonika Jana Grzela-
ka oraz księdza dr Mariana Miotke. Po sumie barw-
ny korowód na czele z miejscową orkiestrą dętą 
przeszedł ulicami Kosakowa. W kolorowym tłumie 
dostrzec można było prezesa Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, posłankę Dorotę Arciszewską-
Mielewczyk, sekretarza stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Jarosława 
Sellina, posła Kazimierza Plocke, czy też burmistrz 
Hannę Pruchniewską.

- Dzień Jedności Kaszubów to wydarzenie szczegól-
ne dla naszej społeczności, które nawiązuje do histo-
rii sięgającej aż XIII wieku, kiedy to papież Grzegorz 
IX napisał bullę, w której pojawiła się nazwa Kaszuby 
– mówił prof. Edmund Wittbrodt, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. - W tym roku obchody są 
wyjątkowe, bo przypadają w stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Kiermasz rękodzieła
Przybyłych do Kosakowa witały grupy folklorystycz-
ne z różnych zakątków Kaszub. Dodatkowo z myślą 
o uczestnikach Dnia Jedności Kaszubów zorgani-
zowano kiermasz rękodzieła. Na straganach, które 
rozstawiono w Centrum Edukacyjno–Sportowym, 
można było zaopatrzyć się w naturalne miody, tra-
dycyjną tabakę, czy też stroje z kaszubskimi wzora-
mi. Pod względem artystycznym imprezę uświetnił 
między innymi występ Weroniki Korthals.
- Świętujemy nasze bogate dziedzictwo w roku stu-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, święto 
również tych, którzy od pokoleń je współtworzyli – 
mówił Marcin Kopitzki, przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo. - To dzięki podejmowanym przez nich 

działaniom regionalnym czujemy się wszyscy zako-
rzenieni w naszej wspólnej przeszłości i z większą 
determinacją budujemy nasze małe ojczyzny. Gmi-
na Kosakowo świadoma wspólnego dziedzictwa 
z tym większą radością podjęła się zorganizowania 
tegorocznych obchodów Dnia Jedności Kaszubów.

Nie było rekordu
W ramach wydarzenia zorganizowana została próba 
bicia rekordu w jednoczesnej grze na akordeonie. 
Pod batutą Pawła Nowaka zagrało w sumie 276 
akordeonistów, co nie wystarczyło, aby pobić rekord 
ustanowiony w Bojanie. Najmłodsza uczestniczka 
próby bicia rekordu miała 1,5 roku i pochodziła 
z Chwaszczyna, a najstarszym akordeonistą był 84-
letni Brunon Szpica z Luzina. 
Warto zaznaczyć, że równolegle w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Mostach odbył się turniej 
sportowy Baśki. Zwycięzcą zmagań okazał się Zenon 
Klebba – Bocar Osłonino. W rywalizacji par zwycięz-
cami zostali Banowska Bernadeta i Jaszke Bolesław 
– Orły Rumia. Najlepszym zespołem Dnia Jedności 
Kaszubów został Bocar Osłonino.
Anna Walk

D

Dzień Jedności Kaszubów 
(Dzéń Jednotë Kaszëbów) to 
święto upamiętniające pierw-
szą pisemną adnotację o Kaszu-
bach w bulli papieża Grzegorza 
IX. 9 marca 1238 roku papież 
Grzegorz IX zatytułował szcze-
cińskiego księcia „księciem 
Kaszub” (łac. clare morie… duce 
Cassubie), potwierdzając dobra 
podarowane przez Bogusława 
I zakonowi joannitów pod 
Stargardem nad Iną. Była to 
pierwsza historyczna wzmianka 
o Kaszubach. 

Pierwszy w historii Dzień 
Jedności Kaszubów odbył się 
w 2004 roku w Gdańsku. Rok 
później impreza ponownie 
zorganizowana została w gro-
dzie nad Motławą, natomiast 
w następnych latach kolejno 
w miejscowościach: Tuchomie 
(2006), Kramarzyny (2007), 
Miastko (2008), Bytów (2009), 
Kartuzy (2010), Słupsk (2011), 
Brusy (2012), Kościerzyna 
(2013), Sierakowice (2014), Su-
lęczyno (2015), Bojano (2016) i 
Chmielno (2017).
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Polonista 
liderem  
edukacji
Nauczyciel z Kartuz 
będzie reprezento-
wał gminę na Po-
morskiej Akademii 
Liderów Edukacji 
2020.

Paweł Pytka, nauczyciel języka polskiego 
w kartuskiej Szkole Podstawowej nr 1, został 
wytypowany przez gminę Kartuzy do uczest-
nictwa w projekcie pn. Pomorska Akademia 
Liderów Edukacji 2020.
W tym miesiącu została oficjalnie zainaugu-
rowana czwarta edycja Pomorskiej Akademii 
Liderów Edukacji 2020. Projekt realizowany 
przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdań-
sku skupia wyróżniających się nauczycieli 
języka polskiego w poszczególnych gminach 
województwa pomorskiego.
Do czerwca br. nauczyciele ci będą się 
spotykać w trybie zjazdowym i wymieniać 
doświadczeniami. Będą zdobywać wiedzę na 
temat najnowszych koncepcji edukacyjnych 
i organizować w swoich gminach sieci współ-
pracy. To czwarta edycja projektu. Poprzed-
nie edycje były adresowane do dyrektorów 
szkół oraz matematyków. Gmina Kartuzy do 
udziału w projekcie CEN-u rekomendowała 
Pawła Pytkę. 
Paweł Pytka to nauczyciel języka polskiego 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazi-

mierza w Kartuzach, a od września 2017 r. 
wicedyrektor placówki. Jest nauczycielem 
języka polskiego od 9 lat. W roku szkolnym 
2016/17 nauczał w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Kartuzach.
Przez wiele lat Paweł Pytka pełnił w SP nr 1 
w Kartuzach funkcję wychowawcy. Wykazuje 
się dużą aktywnością w promowaniu swojej 
szkoły. Współprowadzi stronę internetową 
placówki, koordynuje działalność szkółki 
piłkarskiej „Jedyneczka”. Współorganizuje 
powiatowy konkurs „Pięknego Słowa Czyta-
nego”.
Od dwóch lat nauczyciel, jako ekspert Cen-
trum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, pro-
wadzi szkolenia z zakresu aktywizacji ucznia 
podczas lekcji, pracy z tekstem na lekcjach ję-
zyka polskiego oraz oceniania kształtującego. 
Na swoich zajęciach wprowadza najnowsze 
koncepcje dydaktyczne – ocenianie kształtu-
jące, najnowsze metody i formy aktywizowa-
nia oraz motywowania uczniów do pracy, jak 
również podstawy neurodydaktyki.
/raf/
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ch Organizacje  
z dotacjami
Gmina Żukowo, 
jak co roku, 
przyznała 
dotacje na 
działalność 
organizacjom 
pozarządowym. 

Wojciech Kankowski, bur-
mistrz Żukowa, Witold 
Szmidtke, przewodniczący 
rady gminy oraz Radosław 
Cebela, główny specjalista ds. 
rekreacji, sportu i współpracy 
z organizacjami pozarządowy-
mi, spotkali się z przedstawi-
cielami organizacji pozarządo-
wych, które realizują zadania 
publiczne na rzecz gminy. 
Podczas spotkania przedstawi-
ciele organizacji otrzymali
certyfikaty potwierdzają-

ce przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych 
w 2018 roku.
- Na ten rok przekazujemy 1,52 mln złotych – powiedział 
Wojciech Kankowski, burmistrz gminy Żukowo. - Z tego 
w zakresie kultury 180 tysięcy, kultury fizycznej i sportu 
blisko 500 tys., pomocy społecznej 386  tysięcy złotych, 
na przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecz-
nym 299 tysięcy złotych, prawie 150 tys. na realizację za-
dania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego  tj. odławianie, transport 
i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy 
Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt oraz 9 tys. na 
realizacje nowego projektu realizowanego w zakresie 
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwija-
nia kontaktów i współpracy między społeczeństwami. To 
są najlepiej zainwestowane  pieniądze , bo za te ponad 
1,5 miliona nigdy byśmy sami nie osiągnęli  takiego efek-
tu, jaki osiągamy wspólnie z organizacjami. 
Burmistrz podkreślił również duże zainteresowanie orga-
nizacji pozarządowych współpracą, o czym świadczy ilość 
złożonych projektów. Zapewnił także, że planowane będą 
kolejne konkursy grantowe w  bieżącym roku. /raf/
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Złota Maska 
dla  Tuchlinian
Zakończył się XIX 
Powiatowy Przegląd 
Teatrów Szkolnych 
„Kaszëbskô Bina”. 

W tym roku współorganizatorem 19. Przeglądu Teatrów Szkolnych „Ka-
szëbskô Bina” była Szkoła Podstawowa w Tuchlinie. Na hali sportowej 
zaprezentowały się trzy grupy teatralne, które rywalizowały o główną 
nagrodę – „Złotą Maskę”.
Zgodnie z regulaminem Przeglądu do konkursu mogły zgłosić się 
wyłącznie grupy teatralne ze szkół podstawowych. Przed tuchlińską 
publicznością wystąpiły kolejno: grupa teatralna „Wiaterk” ze Szkoły 
Podstawowej w Miszewku (opiekunka: Elżbieta Pryczkowska), grupa 
teatralna „Humor” ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu (opiekunka: Da-
nuta Pioch) oraz grupa teatralna „Tuchlinianie” ze Szkoły Podstawowej 
w Tuchlinie (opiekunka: Irena Warmowska).
Prezentacje młodych aktorów oceniała komisja w składzie: Irena 
Kulwikowska – długoletnia dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w 
Sierakowicach, Maria Krośnicka – reżyserka Regionalnego Teatru Dra-
matycznego w Luzinie i Tomasz Fopke – dyrektor Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
„Złotą Maskę” i nagrodę finansową otrzymała grupa „Tuchlinianie” za 
spektakl „Majowé rozegracje przë kaplëczce”.
Przeglądowi teatrów szkolnych towarzyszył kiermasz dekoracji świą-
tecznych, pokaz stołu wielkanocnego przygotowany przez uczniów 
ZSP z Sierakowic, a także występy utalentowanej młodzi eży ze szkoły 
w Tuchlinie i mini recital Mateusza Pawelczyka.
/raf/

Weekend za pół ceny
„Rozsmakuj się w Metropolii. Weekend za 
pół ceny” to akcja promocyjna, która od 
kilku lat organizowana jest w gminach na 
terenie województwa pomorskiego.
Wydarzenie to jest elementem promo-
cyjnym, mającym na celu prezentację to-
warów i usług znajdujących się w ofercie 
partnerów, poprzez ich sprzedaż za pół 
ceny. Przedsięwzięcie jest otwarte dla 
wszystkich, którzy oferują usługi gastro-
nomiczne, hotelowe, kulturalne, sporto-
we, kosmetyczne  i turystyczne oraz są 
gotowi obniżyć ceny oferowanych pro-
duktów i usług o 50%. Oferty nie muszą 
obejmować całego asortymentu, warun-
kiem jest jednak obniżenie cen wybra-
nych produktów lub usług.
W gminie Żukowo projekt „Rozsmakuj się 
w Metropolii. Weekend za pół ceny” pla-
nowany jest  w dniach 21 - 22 kwietnia br. 
w godzinach otwarcia obiektów usługo-
wych i handlowych partnerów. Miejsca, 
które wezmą udział w akcji, zostaną ozna-
czone plakatami. Urząd gminy deklaruje 
przeprowadzenie akcji promocyjnej we 
współpracy Obszarem Metropolitalnym 
Gdańsk – Gdynia - Sopot (audycje radio-
we, bannery, bilbordy ulotki reklamowe 
itp., reklama wydarzenia w mediach). 
Zgłoszenia od firm chcących przyłączyć 
się do akcji przyjmowane są do 31 marca. 
Szczegółowe informacje: r.cebela@zuko-
wo.pl lub 691-900-801.  /raf/

Biblioteka 
zamknięta
Uwaga - kartuska Bibliote-
ka została tymczasowo za-
mknięta. 
Przedstawiciele Urzędu 
miejskiego w Kartuzach po-
informowali o czasowym 
zamknięciu kartuskiej bi-
blioteki. Placówka będzie 
nieczynna do czasu otwarcia 
nowej siedziby, co ma nastą-
pić za ok. trzy miesiące.
- Placówka jest zamknięta 
dla użytkowników od 22 
marca – informuje dyrektor 
Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej im. J. Żu-
rakowskiego w Kartuzach. 
- Powyższa decyzja związana 
jest z planowanym skontrum 
księgozbioru (na podstawie 
przepisów Rozporządzenie 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego).
Po zakończonym skontrum 
zbiory będą przygotowane 
do przeprowadzki do no-
wej siedziby na dworcu ko-
lejowym, gdzie planuje się 
otwarcie Biblioteki w drugiej 
połowie czerwca br.
/raf/
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Miliony 
złotych 
na drogi
Ponad 27 mln zł 
otrzyma wojewódz-
two pomorskie na 
poprawę drogowej 
infrastruktury w 
gminach i powia-
tach. 

otacja została 
przyznana w ramach 
rządowego progra-
mu na rzecz rozwoju 
i konkurencyjności 
regionów.  Samo-
rządy mogą składać 

wnioski do 15 kwietnia.
-  To znakomita informacja dla wszyst-
kich samorządów, zwłaszcza tych 
mniejszych, mniej zamożnych, które 
na wsparcie do tej pory nie mogły 
liczyć.  Zgodnie z programem samo-
rządy będą mogły otrzymać od 60 do 
80 procent dofinansowania inwesty-
cji– poinformował podczas konferencji 
prasowej wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich.  
Nabór wniosków potrwa do 15 
kwietnia br. Listę zadań wstępnie za-
kwalifikowanych do dofinansowania 
wojewoda - do 15 maja br. - przekaże 
Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju. 
Ostatecznego zakwalifikowania zadań 
na listę podstawową oraz rezerwową 

dokona po 31 maja br.
Wysokość dotacji uzależniona będzie 
od zamożności wnioskujących powia-
tów i gmin. Maksymalna kwota, która 
może otrzymać samorząd to 5 mln 
zł. Wszystkie samorządy zostały już 
poinformowane o rozpoczęciu pro-
gramu. Na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej PUW opublikowane zostały 
szczegóły dotyczące naboru wniosków 
wraz z formularzami do wypełnienia.
- W 2018 roku rząd na budowę i re-
mont dróg lokalnych w całej Polsce 
przeznaczy łącznie 1,3 mld złotych. To 
o 500 mln zł więcej niż było zaplano-
wane w budżecie na rok 2017 - powie-
dział we wtorek 20 marca br. podczas 
spotkania z wojewodami premier 
Mateusz Morawiecki.
To extra wsparcie rządowe, na razie 
jednoroczne, na poprawę stanu dróg 
w gminach i powiatach, jest nieza-
leżne od realizowanego równolegle 
Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019.  
Program umożliwia dofinansowanie 
budowy, przebudowy i remontów 
dróg lokalnych w wysokości 60 lub 
80 proc. w zależności od wskaźnika 
dochodów podatkowych na jedne-
go mieszkańca w danej gminie czy 
powiecie. Gmina może złożyć wniosek 
o dofinansowanie jednego zadania, 
a miasto na prawach powiatu lub po-
wiat - dwóch zadań. Samorząd będzie 
mógł otrzymać maksymalnie do 5 
mln zł. Skorzystają głównie jednostki 
samorządu terytorialnego, które  mają 
słabsze budżety i dotąd  nie składały 
wniosków o dofinansowanie poprawy 
dróg, bo nie były w stanie pokryć wkła-
du własnego w wysokości 50 proc. 
wartości inwestycji.
Wojewoda zaznaczył, że chodzi 
głównie o poprawę dostępności do 
centrów gospodarczych lub społecz-
no-kulturalnych, do terenów inwesty-
cyjnych oraz o modernizację węzłów 
łączących drogi gminne i powiatowe 

z drogami wyższego rzędu. Dofinan-
sowanie może być też przeznaczone 
na inwestycje w skrzyżowania, obiekty 
mostowe (most, wiadukt, estakada, 
kładka), sygnalizację świetlną, ciągi 
piesze lub pieszo-rowerowe. Celem ma 
być też poprawa bezpieczeństwa na 
drogach lokalnych.
Pewną niedogodnością jest, że inwe-
stycje będą musiały być zrealizowane 
i rozliczone do końca 2018 roku. Jeżeli 
z rozmaitych powodów (np. skarg 
ekologów czy odwołań od przetar-
gów), samorząd nie będzie w stanie 
zakończyć w tym terminie inwestycji, 
otrzyma pieniądze za część wykonaną, 
a koszty przeniesione na rok następ-
ny, będzie musiał pokryć ze środków 
własnych.
W związku z tym, największe szanse 
realizacji mają projekty, które posiadają 
już gotową dokumentację projektowo-
techniczną, a najlepiej też pozwolenie 
na budowę. 
Anna Kłos

D

Kultura dofinansowanaStwórz nazwę dla roweru

Siedemdzie-
siąt projektów 
artystycznych 
otrzymało 
dofinansowa-
nie samorządu 
województwa 
pomorskiego. 

Veturilo w War-
szawie, Wavelo 
w Krakowie 
- a jaką nazwę 
będzie miał 
System
Roweru Me-
tropolitalnego 
na Pomorzu? 
Zdecydują o tym 
mieszkańcy.

Największymi beneficjentami są Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny 
i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
W ramach konkursu „Rozwój kultury w województwie pomorskim 
w roku 2018”, organizacje pozarządowe będą realizować najróżniejsze 
działania – począwszy od organizacji imprez festiwalowych, poprzez 
konkursy, aż po wydawanie książek i czasopism kulturalnych. Łącznie, 
na dotacje do artystycznych inicjatyw marszałek województwa pomor-
skiego przeznaczył milion złotych.
Więcej niż połowa puli zostaje w Trójmieście. Inne inicjatywy z Pomo-
rza, które uzyskały dofinansowanie, to m.in. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Chrześcijańskiej Gospel w Osieku, Festiwal Muzyki Organowej 
w Pelplinie, Komeda Jazz Festival w Słupsku czy Międzynarodowy 
Plener Rzeźbiarski w Klukach. 
– Gama dofinasowanych projektów jest bardzo szeroka. Mamy takie, 
które służą podtrzymywaniu tradycji naszego regionu albo promują 
dzieła naszych lokalnych artystów i twórców, na przykład dofinanso-
wanie dla czasopism literackich. Inne służą rozwojowi kultury ludowej 
i promują artystów amatorów. Są też inicjatywy prezentujące kultury 
mniejszości narodowych i etnicznych – tłumaczy Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego.
/raf/

Ruszył konkurs, w którym każdy może wziąć udział. Można w 
nim zgłaszać propozycje nazw dla jednośladów, które w przy-
szłości pojawią się na Pomorzu - poprzez formularz dostępny 
na stronie rowermetropolitalny.pl  w terminie do 8 kwietnia.
- Nazwa powinna nawiązywać do obszaru metropolitalnego, 
rowerów, mobilności miejskiej i składać się z maksymalnie 
dwóch wyrazów - instruuje Krzysztof Perycz-Szczepański, kie-
rownik projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego 
OMG-G-S”. - Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać uzasad-
nienie tej nazwy.
Między 8 a 15 kwietnia kapituła złożona z przedstawicieli 
lokalnych mediów oraz Biura Stowarzyszenia Obszar Metro-
politalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wyłoni od 3 do 5 nazw, które 
zakwalifikują się do ścisłego finału. Drugi etap konkursu ruszy 
16 kwietnia i potrwa tydzień - wtedy internauci będą mogli 
oddać głos na wybraną przez siebie propozycję.
- Chcemy wybrać nazwę, która stanie się swego rodzaju marką. 
Kojarzona będzie z najnowocześniejszym w Europie systemem 
rowerów publicznych – mówi Michał Glaser, dyrektor biura Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. - Autor zwycię-
skiej nazwy otrzyma także atrakcyjną nagrodę: 6-letni karnet 
na korzystanie z Roweru Metropolitalnego.
Nagrody, w postaci rocznych karnetów na przejazdy metropo-
litalnym rowerem, przewidziano też dla autorów pozostałych 
nazw zakwalifikowanych do finału.
Drobne podarunki nie ominą również głosujących. Spośród 
nich kapituła wybierze te osoby, które najbardziej kreatywnie 
uzasadniły wybór nazwy i nagrodzi je voucherami do kina, 
miesięcznymi karnetami na rower metropolitalny czy gadżeta-
mi od partnerów.
Projekt będzie funkcjonował w 14 gminach: Gdańsku, Gdyni, 
Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, 
Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdań-
skim oraz Rumi. W naszym mieście zostanie zainstalowanych 
około 25 stacji, a do dyspozycji mieszkańców będzie około 80 
rowerów. /raf/
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kębło-
wo Nowowiejskie/Lębork, 1100 m2, cena 
39.000 zł, tel. 602 306 210

SPRZEDAM działkę ogrodniczą z domkiem, 
szklarnia, tel. 517 159 871

SPRZEDAM działkę ogrodniczą, Wejherowo 
Cementownia, zagospodarowana, 28 tys., 
tel. 507 254 040  

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szu-
ka kawalerki, ewentualnie pokoju gościn-
nego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 
590 203

JEStEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pi-
lotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

USłUgI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PROfESJONALNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOtłOWNIE, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 
590 203

SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi pozna 
panów sponsorów, tel. 514 120 213 Sopot

RÓŻNE

gItARA elektroakustyczna firmy LAG mo-
del T66DC z wmontowaną osobno u lutnika 
elektroniką marki fishman. Gitarę sprzedaję 
razem z pożądnym twardym pokrowcem.
Cena 1200zł

ROtAcYJNA supska stan dobry, 1750 zł, 
Częstkowo, tel. 510 751 837

SPRZEDAM kanapę w kolorze brązowym na 
gwarancji, 200x120 po rozłożeniu cena 480 
zł, tel. 510 501 955 

SPRZEDAM rower 3 przerzutki, Shimano, 
bardzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 486 424

ObORNIK bydlęcy, Pług 3 skby oraz inne, 
tel. 600 667 860 

SIANOKISZONKA, 120x120, dobra, 70 rota-
cyjna, 1750 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dante, 
250 gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 
660 731 138

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo do-
brych cenach (mundury, dokumenty, czę-
ści zabytkowych pojazdów, odznaczenia, 
wyposażenie wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 
666 025 860 e-mail: info@oldmilitaria.pl

SPRZEDAM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

ZłOtA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024
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Radunia na czele, 
GKS blisko dna

REKLAMA                                                         29/2018/RL

Wiosna rozpoczęta 
na dobre – zespoły 
z naszego powiatu 
mają już za sobą 
pierwsze mecze 
rundy rewanżowej.

Zawodnicy Cartusii 
Kartuzy, Aleksander 
Mielewczyk oraz 
Gevorg Sahakyan 
otwierają sobie 
drogę do startu w 
Mistrzostwach Eu-
ropy w swoich kate-
goriach wagowych.

Przodkowscy piłkarze, którzy w zeszłym 
sezonie byli rewelacją rozgrywek, w obec-
nych rozgrywkach wciąż nie mogą złapać 
wiatru w żagle. Pomimo dwóch zmian 
trenera, GKS wciąż jest w strefie spadkowej, 
a po pierwszej kolejce rundy wiosennej traci 
już dwa punkty do miejsca niezagrożonego 
spadkiem. Wiosną przodkowianie zagrali 
dwa spotkania i oba przegrali – najpierw 1-2 
z Sokołem Kleczew, a potem 1-3 z Bałtykiem 
Gdynia. 
Bezbłędny początek wiosny zaliczyli piłka-
rze Raduni Stężyca. 18 marca pokonali w 
lokalnych derbach Cartusię Kartuzy 2-0, a 
w miniony weekend dali prawdziwy popis 
strzelecki. W Bytowie rezerwy Bytovii wyda-
wały się skazane na porażkę, jednak rozmiar 
zwycięstwa Raduni – aż 6-0 – robi wrażenie. 
Po bramce zdobyli Damian Kugiel, Mateusz 
Łuczak, Andrzej Kaszuba i Artur Formela, 
a dwa trafienia zaliczył Tomasz Bejuk. To 

trzecie najwyższe zwycięstwo Raduni w 
tym sezonie – dotychczas pokonali już 8-1 
Gedanię Gdańsk oraz 12-0 Sokół Wyczechy. 
Na wskutek potknięcia Gromu Nowy Staw 
Radunia umocniła się na pozycji lidera IV 
ligi. Przewaga nad Gromem wynosi już 6 
punktów, jednak zespół z Nowego Stawu ma 
rozegrany jeden mecz mniej.
Czwartoligowa Cartusia Kartuzy w dwóch 
rozegranych w tej rundzie meczach zdobyła 
jeden punkt – przegrała we wspomnianych 
derbach oraz zremisowała bezbramkowo 
z Kaszubią Kościerzyna. Wciąż jednak mają 
pewną przewagę nad strefą spadkową.
O pierwsze punkty rundy wiosennej GKS 
Przodkowo będzie powalczy w sobotę z 
zajmującą 9. miejsce w tabeli Polonią Środa 
Wielkopolska. Radunia w sobotę wyjedzie do 
Kolbud na mecz z tamtejszym GKS, a Cartusia 
zagra z Jaguarem w Gdańsku.
Krzysztof Grajkowski

Pojadą na Mistrzostwa Europy?

Mistrzostwo Polski Juniorów to dla Aleksa 
Mielewczyka poważny krok zbliżający go do 
startu w Mistrzostwach Europy Juniorów, 

które odbędą się na przełomie lipca i sierp-
nia w Rzymie. W kategorii seniorów przed 
podobną szansą stoi Gevorg Sahakyan. Na 
turniejach w Kijowie oraz w Sofii, Gevorg za-
meldował się dwukrotnie na piątym miejscu. 
To dobry wynik w tej fazie przygotowań.
Na zakończonym w ostatnich dniach turnieju 
w Sofii dwa pierwsze pojedynki z zawodni-
kami z Dalekiego Wschodu, Korei i Japonii, 
zakończyły się pewnym zwycięstwem Gevor-
ga. Zawodnik Cartusii przegrał minimalnie z 
reprezentantem Ukrainy i nie awansował do 
finału. Potem uległ Bułgarowi w repasażu. W 
walce o trzecie miejsce przegrał z Dawidem 
Karecińskim.
Obaj polscy zawodnicy, Sahakyan i Kare-
ciński, są faworytami do startu w Mistrzo-
stwach Europy Seniorów, które odbędą się 
w Kaspiisjku na przełomie kwietnia i maja. 
Do ustalenia pozostaje kwestia kategorii, w 
których wystartują.

Nie dali sie 
Mistrzowi

Dwa zwycięstwa, 
remis i porażka – 
to bilans meczów 
kartuskiej drużyny 
w mijającym mie-
siącu.

FC Kartuzy zaczął marzec 
od spotkania z wielokrot-
nym Mistrzem Polski, Red 
Devils Chojnice. W pierw-
szym meczu kartuzianie 
sensacyjnie wygrali, tym 
razem padł remis 4-4. Go-
rzej było w kolejnym spo-
tkaniu, które podopieczni 
Jakuba Hoffmana przegrali 
z AZS-em Warszawa 3-8. 
Kartuzianie na ostatnie 
dwa mecze w tym miesiącu 
wrócili na własną halę i tym 
razem nie dali szans rywa-
lom – pokonali 4-1 Auto 
Wicherek Oborniki oraz 7-3 
Vamos Gdańsk.
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