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Kultura 
i nowoczesność
Nowoczesna, przestronna, przyjazna czytelnikom – 
taka będzie nowa biblioteka publiczna w Kartuzach.

cz
ytaj

3



2 | Środa, 18 kwietnia 2018 expressy.pl

typendia 
Wójta Gminy 
Przodkowo 

za I semestr roku szkol-
nego 2017/2018 zostały 
wręczone. 
- Celem przyznawania 
stypendiów jest pro-
mowanie i wyróżnianie 
uzdolnionych uczniów 
szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych i studentów – wyjaśnia Andrzej 
Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo. 
Za I semestr roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 
stypendia otrzymało z rąk wójta 22 uczniów: w tym 15 
gimnazjalistów (po 600 zł), 6 uczniów szkół ponadgimna-

zjalnych (po 720 zł) i 1 student (900 zł). Na ten cel gmina 
przeznaczyła 14 tys. 220 zł.
Stypendia otrzymali: Paulina Bach – ZSZiO Kartuzy, 
Wioleta Flisikowska – LO Kartuzy, Magdalena Nagel – LO 
Kartuzy, Izabela Frankowska – ZSZiO Kartuzy, Karolina 
Praska – Wenderlich – klasa gimnazjalna Szkoły Podsta-

Motywacja 
poprzez stypendia
Najlepsi ucznio-
wie otrzymali sty-
pendia motywa-
cyjne przyznane 
przez wójta gminy 
Przodkowo. 

S

wowej w Chwaszczynie, Jan Mielech - Gimnazjum Jezuitów 
w Gdyni, Klaudia Dobrzyńska – klasa gimnazjalna Katolickiej 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach, Natalia 
Nowak – klasa gimnazjalna Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Czeczewie, Monika Kaleta – klasa gimnazjalna Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie, Ewelina Pupacz 
– klasa gimnazjalna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Czeczewie, Mateusz Toporek – klasa gimnazjalna Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie, Przemysław 
Zabrocki – klasa gimnazjalna Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Czeczewie, Emilia Kreft – klasa gimnazjalna Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie, Magdalena Kal-
kowska – ZSZ i O Żukowo, Hanna Dmochowska – Gimnazjum 
nr 24 Gdynia, Marcel Dawidowski – klasa gimnazjalna Szkoły 
Podstawowej w Przodkowie, Oliwia Soroko – klasa gimnazjal-
na Szkoły Podstawowej w Przodkowie, Wiktoria Goszka – klasa 
gimnazjalna Szkoły Podstawowej w Przodkowie, Magdalena 
Czerwińska – klasa gimnazjalna Szkoły Podstawowej w Przod-
kowie, Natalia Klawikowska – klasa gimnazjalna Szkoły Pod-
stawowej w Przodkowie, Magdalena Pasewicz-Rybacka – UW 
Wydział Historii i Artur Dampc – ZSZ i O Kartuzy. 
Szczególne osiągnięcia w konkursach w I semestrze roku 
szkolnego/akademickiego 2017/2018 otrzymali: Wiole-
ta Flisikowska - I miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej, Magda-
lena Kalkowska - III miejsce w XVI Wojewódzkim Konkursie 
„Dyktando Kaszubskie”, Hanna Dmochowska - finalista 
ogólnopolskiego konkursu „Nakręć się” na etiudę filmową, 
Konkurs filmoteki Narodowej „Życie to nie bajka”, Marcel 
Dawidowski - I miejsce w XVI Wojewódzkim Konkursie 
„Dyktando Kaszubskie”, Artur Dampc - tytuł Laureata w II 
Pomorskim Turnieju Debat Oksfordzkich.  /raf/
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W kategorii klas „0” I miejsce zajęła 
Eliana Cieszyńska, II miejsce Wiktoria 
Groth, III miejsce Karolina Machalew-
ska z Miszewa i Dominika Galińska 
z Borkowa. W kategorii klas I-III I miej-
sce zajęła Alicja Liberadzka z klasy I, II 
miejsce Anna Sadowska z klasy II zaś III 
nagrodę otrzymała Zuzanna Sobko-
wiak wszystkie z Miszewa. III miejsce 
przyznano również Maji Kwidzińskiej 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żukowie 
i Małgorzacie Laskowskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Baninie. Wyróżnienia 
otrzymali Maja Pranczke z Żukowa 
i Andrzej Tutkowski ze Szkoły Para-
fialnej w Żukowie.W kategorii klas 

IV-VII I miejsce zajął Michał Galiński 
z Borkowa,  II miejsce zajęła Viktoria 
Wierczyńska z Miszewa,  III miejsce 
Andrzej Galiński z Borkowa, natomiast 
wyróżnienia Jagoda Buszman i Mikołaj 
Groth z Miszewa.
Sześciu uczniów już 19 kwietnia 
będzie reprezentowało gminę na 
szczeblu powiatowym w Kartuzach. 
Organizacją konkursu od lat zajmuję 
się członkowie Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego oddział w Żukowie 
oraz Szkoła Podstawowa w Pępowie. 
Nagrody ufundowała gmina Żukowo 
oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Żuko-
wie. /opr. raf/

Recytowali 
po kaszubsku
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Sukcesem dla Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Trepczyka 
w Miszewie zakończyły się 
Eliminacje Gminne Prozy 
i Poezji Kaszubskiej w szkole 
w Pępowie.

Pola Nadziei po raz kolej-
ny zakwitną w Sierakowi-
cach i w Kartuzach! Akcja 
ma na celu pomoc osobom 
nieuleczalnie chorym na 
raka. 

Znakiem rozpoznawczym 
tej charytatywnej akcji jest 
żonkil - symbol nadziei na 
nowe życie. Zbiórka odbę-

dzie się w niedzielę 22 kwietnia przy kościołach na 
terenie gminy Sierakowice. Wydarzenie wspomagać 
będą Koła Gospodyń Wiejskich, które przed kościołami 
będą sprzedawały swoje wypieki.  W ramach wydarze-
nia o godz. 16 w Drewnianym Zabytkowym Kościele 
wystąpią: Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca 
„Tuchlińskie Skrzaty” oraz Zespół Śpiewu Tradycyjnego 
„Źdźbło”. Grupa powstała w 2004 roku jako Pracownia 
Śpiewu Tradycyjnego przy Pałacu Młodzieży w Gdań-
sku. W Sierakowicach Zespół zaprezentuje słowiańskie 
i nie tylko pieśni ludowe. 
Akcja odbędzie się również w Kartuzach na boisku 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Początek 
o godz. 13.30, w programie zaplanowano inaugurację 
sezonu motocyklowego, pokaz przygotowany przez 
Starogardzkie Bractwo Rycerskie, minizawody sporto-
we dla dzieci oraz koncert muzyki myśliwskiej (o godz. 
16.00). Dodatkowe atrakcje to dmuchańce, pokazy 
wozów policyjnych i strażackich, grill, lokalne potrawy 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
zabawy i konkursy dla dzieci.  /raf/

Znów rozkwitną żonkile
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uż niebawem biblioteka w Kartuzach przeniesie się do 
nowej siedziby. Chwilowo placówka jest nieczynna, 
przeprowadzka rozpocznie się w maju. 
Do tej pory biblioteka mieściła się w „Kaszubskim Dwo-
rze”, nowa siedziba znajduje się na piętrze zmoder-
nizowanego budynku dworca kolejowego. Otwarcie 
biblioteki zaplanowane jest na drugą połowę czerwca. 
Książnica całkowicie odmieni swoje oblicze. To, co 
zwraca uwagę, to przede wszystkim przestrzeń dla 
czytelników. Większość księgozbioru zostanie nato-
miast zmagazynowana w osobnych pomieszczeniach. 
Projekt został opracowany przez znaną pracownię, 
która była wielokrotnie nagradzana w Polsce i za 
granicą. Pracownia ta przygotowała wcześniej projekt 
wnętrza Stacji Kultura w Rumi. Z kolei kolorystyka 
pomieszczeń kartuskiej biblioteki nawiązuje do barw 
haftu kaszubskiego.
We wnętrzu znajdzie się oczywiście wypożyczalnia 
i czytelnia, ale także biura i kącik dla dzieci. Wnętrze 

będzie nowoczesne, ale jednocześnie nawiązujące do 
historii i kultury Kaszub. 
Pomysł, aby biblioteka sąsiadowała bezpośrednio 
z dworcem kolejowym, sprawdził się już w innych 
miastach. Tak jest m.in. w Rumi i Straszynie, nato-
miast w planach jest budowa bibliotek w budynkach 
dworców w Wejherowie i Władysławowie. 
Przypomnijmy, że stary budynek dworca w Kartu-
zach, pochodzący z połowy lat 50. ubiegłego wieku, 
został wyburzony jesienią ubiegłego roku. Nowy – ak-
tualnie w budowie - stanie się częścią węzła integra-
cyjnego, który będzie obsługiwał m.in. pociągi PKM.
– Z dworca będą korzystać pasażerowie kolei i auto-
busów. Powstanie parking dla rowerów i ścieżki rowe-
rowe, doprowadzające do dworca – wyjaśnia Sylwia 
Biankowska, zastępca burmistrza Kartuz.
Dzięki bibliotece dworzec zyska także inne funkcje – 
kulturalno-rozrywkowe. 
/raf/

KsiążKi na 
dworzec
Nowoczesna, przestronna, przyjazna czytelnikom – taka 
będzie nowa biblioteka publiczna w Kartuzach. 
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Wójt gminy Przodkowo 
Andrzej Wyrzykowski 
podpisał umowę z wojewo-
dą pomorskim Dariuszem 
Drelichem na realizację 
zadania „Przebudowa drogi 
gminnej Tokary-Kczewo nr 
156021G”. 
Inwestycja jest w 50 proc. 
dofinansowana ze środków 
budżetu państwa w ramach 
Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 
2016-2019 - edycja 2018.
Wartość zadania zgodnie 
z umową wynosi prawie 4,4 
mln złotych, z czego kwota 
dofinansowania wynosi 
prawie 2,2 mln złotych. 
W ramach zadania wyko-

nane zostaną następujące 
prace: przebudowa istnie-
jącego skrzyżowania w To-
karach na skrzyżowanie 
typu małe rondo o średnicy 
zewnętrznej 32 m, wyko-
nanie nowej nawierzchni 
drogi z kostki betonowej 
o długości 1095 mb, jezdni 
bitumicznej o powierzchni 
o pow.niemal  1,5 tys. m 
kw., wykonanie chodników 
z kostki betonowej o dłu-
gości 1095 mb, wykonanie 
zatoki autobusowej z kostki 
betonowej gr. 8 cm o pow. 
ponad 114  m kw., wykona-
nie rowów odwadniających 
pas drogowy na długości 
340 mb oraz montaż 28 
lamp hybrydowych.  /raf/

Niemal 4,4 mln zł 
na drogę
Przebudowa drogi gminnej Toka-
ry-Kczewo staje się faktem. 
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Gmina Sierakowice nie ustaje w staraniach o poprawę 
bezpieczeństwa i polepszenie jakości infrastruktury 
drogowej.  

Pod koniec ub. miesiąca podpisano umowę o dofinansowa-
nie dla projektu pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych 
w gminie Sierakowice”. Asygnowali ją wojewoda Pomorski Da-
riusz Drelich oraz wójtem gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. 
Gminie Sierakowice udało się pozyskać wsparcie finansowe  
w wysokości niemal 2 mln zł (co stanowi ok. 50 proc. wartości 
kosztów kwalifikowanych zadania) w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016 – 2019. Całkowita kosztorysowa wartość inwestycji 
wynosi prawie 4,3 mln zł.
Inwestycja pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych 
152024G oraz 152087G w gminie Sierakowice” obejmuje 
budowę i przebudowę 2 dróg gminnych (droga relacji 
Szklana – Tuchlino na odcinku Jelonko – Szklana oraz ulicy M. 
Kopernika w Sierakowicach) o łącznej długości 3,3 km wraz 
z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidują-
cej infrastruktury technicznej.
Szczegółowy zakres zadania obejmuje łącznie 3 zamierzenia 
inwestycyjne, według zakresów wskazanych poniżej:

Budowa drogi gminnej relacji Jelonko - Tuchlino o  długo-1. 
ści ok. 2 686,00 m wraz z przebudową sieci wodociągowej 
oraz infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej.
Przebudowa odcinka ul. M. Kopernika w Sierakowicach 2. 
o długości ok. 426,00 m wraz z budową kanalizacji 
deszczowej oraz przebudową istniejącej infrastruktury 
teletechnicznej oraz sieci wodociągowej.
Budowa odcinka ul. M. Kopernika w Sierakowicach o dłu-3. 
gości ok. 187,00 m wraz z budową kanalizacji deszczowej 
oraz przebudową istniejącej infrastruktury teletechnicznej 
oraz elektroenergetycznej.

Gmina planuje wyłonić wykonawcę jeszcze w tym miesiącu, zaś 
zadanie musi zostać ukończone do końca listopada br. /raf/

Kolejne inwestycje
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Pożyczki dla mikro i małych firm 
z województwa pomorskiego

Skontaktuj się z naszymi pośrednikami

Mała Pożyczka:

Na rozwój firmy/ do 250 tysięcy złotych/ 
łączna pula środków: 30 milionów złotych  

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.•	
Towarzystwo Rozwoju Powiśla •	
Polska Fundacja Przedsiębiorczości •	
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.•	
Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.•	

Pożyczka TurysTyczNa:

Na wsparcie branży usługowej czasu wolnego/ 
do 750 tysięcy złotych/ łączna pula środków:  
55 milionów złotych

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.•	
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. •	
Wielkopolska Agencja Rozwoju   •	
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

27 lipca 2017 r. w Żukowie podpi-
sano umowę na dofinansowanie 
projektu pn. Rewitalizacja starego 
centrum Żukowa. Już trwają pierw-
sze prace wykonawcze. 18 stycznia 
zawarto umowę na rewitalizację 
terenu parkowego z firmą ASBUD 
Andrzej Dobka z Kartuz (warto-
ści 1 764 066,00 zł). 23 stycznia 
podpisano umowę z firmą MTM na 
zaprojektowanie i wykonanie prac 
związanych z modernizacją ul. 3-go 
Maja (839 799,72 zł ), a 22 lutego 
z konsorcjum firm Kamaro Sp. z o. o. oraz Sobin 
Sp. z o.o. na przebudowę i rozbudowę historycz-
nego budynku spichlerza ( 9 mln zł). Inwestycja 
zostanie zrealizowana w trybie „Zaprojektuj 
i wybuduj”. Projekt otrzmał dofinansowanie w wy-
sokości 6 551 412 zł, co stanowi 85% jego kosztów 
kwalifikowalnych. 
Przedsięwzięcie ma poprawić i uatrakcyjnić zago-
spodarowanie przestrzenne historycznego cen-
trum Żukowa oraz stworzyć mieszkańcom miejsce 
do rekreacji. Zyskają oni w centrum miasta tereny 
zielone ze ścieżkami oraz oświetleniem parkowym 
usytuowane wokół stawu z elementami małej 
architektury, m.in. ławki parkowe, altana, gabiony 

z kwiatami oraz pomost. Rozbudowany zostanie 
budynek historycznego spichlerza. Powstaną 
miejsca postojowe, oświetlenie, a teren dostoso-
wany zostanie dla osób z niepełnosprawnościami. 
W budynku spichlerza mieścić się będzie Strefa 
Kultury  oraz Centrum Aktywności Rodzin – CAR, 
które będzie ośrodkiem dziennej opieki. Planowa-
ne i prowadzone będą tam kompleksowe zajęcia 
dla rodzin potrzebujących wsparcia.  Powstanie 
Klub Dobrych Rodziców, Kreatywna Akademia 
Dziecka oraz Klub Seniora.
Strefa Kultury będzie centrum zajęć edukacyjno-
integracyjnych wspomagających naukę i rozwój 
osobisty, kulturalny i intelektualny mieszkańców. 

Powstanie Kreatywne Centrum Kul-
turalno-Edukacyjne z wielofunkcyjną 
salą do działalności kulturalnej pro-
wadzonej przez OKiS. Multimedialna 
sala dostosowana będzie do szeregu 
funkcji z możliwością łatwej adaptacji 
do zróżnicowanego użytkowania, 
np.: jako sala szkoleniowa, teatralna, 
wystawowa, z możliwością wyświe-
tlania filmów i pokazów slajdów, sala 
spotkań i integracji oraz ćwiczeń 
i prób dla lokalnej społeczności. Bę-
dzie to serce kulturalne naszej gminy, 

którego do tej pory nie posiadaliśmy - centrum 
kultury, inicjatyw i spotkań społecznych, miejsce 
wydarzeń małych i dużych.  
Rewitalizacja jest odpowiedzią na potrzeby 
społeczne, oparte na podstawowej komórce jaką 
jest rodzina. Przeciwdziałając zagrożeniu ubóstwa 
rodzin, wykluczeniu społecznemu, zapewniając 
możliwość spełniania potrzeb edukacyjnych 
i kulturalnych, niezbędne jest zaplecze w postaci 
miejsca do realizacji tych potrzeb. Miejsca, które 
w ramach tego projektu chcemy utworzyć dla 
mieszkańców, zachowując je od zniszczenia, przy 
jednoczesnym poszanowaniu i zachowaniu tożsa-
mości i wartości historycznej Miasta Żukowa.

żuKowo się zmienia! 
Ruszamy pełną paRą!
Mimo licznych 
obaw, powątpie-
wania i głosom 
przeciwko, udało się 
uzyskać dofinanso-
wanie na odtworze-
nie historycznego 
centrum Żukowa 
w ramach środków 
z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjne-
go WP na lata 2014 
- 2020 na działania 
rewitalizacyjne 
miast. Śmiała wizja, 
odwaga i upór za-
czynają się spełniać!  
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anina Kwiecień, starosta kartuski, 
odebrała nagrodę podczas Zgroma-
dzenia Ogólnego Związku Powiatów 
Polskich, który odbył się w Warsza-
wie. Powiat kartuski zwyciężył wraz 
z powiatem kieleckim w Ogólno-
polskim Rankingu Gmin i Powiatów 

za rok 2017. Ranking od kilkunastu lat 
prowadzony jest przez Związek Powiatów 
Polskich.
Laureaci typowani są w podziale na: 
powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty 
od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty 
powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na 
prawach powiatu; gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Oceniając rywali, eksperci ZPP wydają 
opinię według wielu kryteriów ujętych 
w dziesięciu grupach tematycznych takich 
jak: działania proinwestycyjne i prorozwo-

jowe; rozwiązania 
poprawiające jakość 
obsługi mieszkańca 
oraz funkcjono-
wania jednostki 
samorządu tery-
torialnego; rozwój 
społeczeństwa infor-
macyjnego; rozwój 
społeczeństwa 
obywatelskiego; 

umacnianie systemów zarządzania bezpie-
czeństwem informacji; promocja rozwią-
zań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej; wspieranie działań na rzecz 
gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań 
ekoenergetycznych i proekologicznych; 
współpraca krajowa i międzynarodowa; 
działania promocyjne.
Kolejność na liście wyróżnionych uzależ-
niona jest od wyników osiąganych przez 
samorząd oraz od zrealizowanych działań 
w danym roku.
Ranking jest aktualizowany na bieżąco 
przez ekspertów w trybie on-line i trwa na 
okrągło - przez cały rok. Oddaje też rze-
czywistość z tego względu, że w praktyce 
uczestnikami rankingu są całe wspólnoty 
samorządowe i lokalne. Mieszkańcy mogą 
wnieść własny wkład w powodzenie swojej 
gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizo-
wane przez siebie prywatne ekologiczne 
instalacje odnawialnych źródeł energii, 
np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale 
także energii wiatru, otoczenia i bioma-
sy. Po weryfikacji regulaminowej są one 
zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach 
rankingu ZPP.
Dodatkowo lider rankingu na koniec roku 
otrzymuje prestiżowy tytuł: „Dobry Polski 
Samorząd”.
/raf/

pierwsze 
Miejsce 
w KRaju!

Powiat kartuski zajął pierwsze miejsce w ogólno-
polskim, prestiżowym rankingu, organizowanym 
corocznie przez Związek Powiatów Polskich. 

J

Powiaty powyżej 
120 tys. mieszkańców:

1. Powiat kartuski ex aequo powiat kielecki   
- honorowe tytuły Dobry Polski Samorząd 2017   
- 65260 punktów
2. Powiat cieszyński – 64415 punktów
3. Powiat wodzisławski – 54135 punktów
4. Powiat myślenicki – 53085 punktów
5. Powiat poznański – 53042 punktów
6. Powiat żywiecki – 43110 punktów
7. Powiat starogardzki – 41730 punktów
8. Powiat bielski (woj. śląskie) – 41380 punktów
9. Powiat wejherowski – 40105 punktów
10. Powiat chrzanowski – 38790 punktów

Fot. Związek Powiatów Polskich
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Postępują prace przy budowie pomostu w miejscowości Stężyca. 
Przypomnijmy, 5 marca Wójt Gminy Stężyca podpisał umowy na 
budowę przystani kajakowych na terenie gminy. W Stężycy prace 
przy realizacji zadania już rozpoczęto.
W ramach zadania wykonane zostaną przystanie w miejscowo-
ściach: Stężyca, Zgorzałe i Borucino. Zadanie to będzie wykonywane 
w ramach projektu „Kajakiem przez Pomorze”, a współfinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Zakończenie inwestycji ma nastąpić w czerwcu 2018 roku.

Budowa pomostów 
w Gminie Stężyca

rzedsiębior-
stwo Drogo-
wo-Mostowe 
„DROMOS” 
Sp. z o. o. 
rozpoczęło 

budowę kolejnego odcin-
ka ścieżek rowerowych 
na terenie Gminy Stężyca.  
Kolejnym etapem budowy 
ciągu pieszo rowerowego 
jest odcinek od Chróstowa 
do Borucina. Koszt zadania 
to 1.981.127,35 zł. 
Przypomnijmy, iż ścieżki 
rowerowe na terenie Gmi-
ny Stężyca powstały już 
wzdłuż dróg na odcinkach 
Stężyca - Gołubie, Gołubie 
- Szymbark - Wieżyca, Go-
łubie - Zgorzałe i Zgorzałe 
– Stężyca. 
Inwestycja realizowana jest 
ze środków Unii Europejskiej.

Budowa ścieżKi 
rowerowej 
chróstowo 
– BoRucino

Gmina Stężyca tuz przy boisku w Gołubiu 
buduje budynek zaplecza sportowego, gdzie 
zawodnicy będą korzystać z pomieszczeń, 
natomiast w miejscowości Sikorzyno powstaje 
świetlica wiejska. Wraz z rozpoczęciem sezonu 
letniego powyższe inwestycje zostaną oddane 
do użytku. Tak więc drużyny piłki nożnej w se-
zonie letnich rozgrywek będą korzystać już ze 
swojego zaplecza sportowego, a mieszkańcom 
Sikorzyna nowa świetlica wiejska posłuży przy 
organizacji letnich imprez sołeckich.

zaplecze sportowe 
w Gołubiu i świetlica 
w Sikorzynie

P
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o Żukowa na jubileuszowy XV Wojewódzki 
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich zjechało 16 
kół, aby stanąć w szranki o Grand Prix. Tym 
razem sztuki tej dokonały i główną nagrodę 
zdobyły panie ze Skowarcza, reprezentują-
ce powiat gdański.
Turniej Kół Gospodyń Wiejskich to dosko-

nała okazja do zaprezentowania nie tylko umiejętności, 
przedsiębiorczości i pomysłowości pań, które działają 
w kołach, ale również świetna zabawa, o czym przekonać 
się mógł każdy, kto przybył do Żukowa. A trzeba przyznać, 
że publiczność nie zawiodła.
Zmagania Kół Gospodyń Wiejskich odbywały się w pięciu 
konkurencjach. Ocenie jury podlegała dekoracja świąteczna - 
talerzyk nakryty serwetką z sześcioma pisankami wykonanymi 
dowolną techniką oraz mazurek. Każde koło przygotowało 

również tablicę edukacyjną 
zatytułowaną „Nasi bracia 
mniejsi”. Wyzwaniem było 
stworzenie kreacji desz-
czowej. Ta konkurencja 
wzbudziła wielki entu-
zjazm wśród publiczności, 
a zaprojektowane stroje 
zachwyciły pomysłowością 
i wykonaniem. W kolejnych 
konkurencjach gospodynie 
wykazały się poczuciem 
humoru (piosenka kabare-
towa z inscenizacją), pięk-
nym głosem (konkurencja 
wokalna) oraz poczuciem 
rytmu (taniec).
Do Żukowa przybyło 
szesnaście Kół Gospodyń 

Wiejskich. W turnieju udział brały: reprezentantki powiatu by-
towskiego (KGW Trzebiatkowa), człuchowskiego (KGW Czarne), 
gdańskiego (KGW Skowarcz), kościerskiego (KGW Wąglikowi-
ce), kwidzyńskiego (KGW Trzciano), lęborskiego (KGW Szczenu-
rze), malborskiego (KGW Lasowice Wielkie), nowodworskiego 
(KGW Jazowa), puckiego (KGW Strzelno), słupskiego (KGW 
Rowy), starogardzkiego (KGW Koteże), tczewskiego (KGW 
Brzuśce), wejherowskiego (KGW Kostkowo), sztumskiego (KGW 
Mikołajki Pomorskie). Gminę Żukowo i powiat kartuski repre-
zentowały KGW Chwaszczyno i KGW Małkowo. 
Jury nie miało łatwego wyboru. Po trwających kilkadziesiąt 
minut obradach zapadła następująca decyzja:

Grand Prix – KGW Skowarcz, powiat gdański, gmina •	
Pszczółki
Dekoracja wielkanocna – Pisanki – KGW Trzebiatkowa, •	
powiat bytowski, gmina Tuchomie
Edukacja – Nasi bracia mniejsi – KGW Jazowa, powiat •	
nowodworski, gmina Nowy Dwór Gdański
Moda – Deszczowa kreacja – KGW Rowy, powiat słupski, •	
gmina Ustka
Piosenka kabaretowa z inscenizacją – KGW Strzelno, po-•	
wiat pucki, gmina Puck
Taniec – KGW Brzuśce, powiat tczewski, gmina Subkowy•	

Podczas turnieju dziewięć osób odebrało odznaczenia hono-
rowe „Zasłużony dla rolnictwa”. Otrzymali je: Maria Kamińska, 
Eryka Rekowska, Jadwiga Sołdczuk, Aleksandra Gawryszewska, 
Alicja Wacholc, Dorota Wolska, Barbara Klawikowska, Aneta 
Kulesza, Bogumiła Wandtke.
Wśród przybyłych gości obecni byli wiceminister rolnictwa Ry-
szard Zarudzki, posłowie (Stanisław Lamczyk, Dorota Arciszew-
ska-Mielewczyk), senatorowie (Waldemar Bonkowski), przedsta-
wiciele PODR-u, starostowie, burmistrzowie, wójtowie i radni.
Turniej uświetnili artyści: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Bazuny”, zespół Rapsodia, Iga Pobłocka, Marek Senkowski, 
kolumbijski tenor Juan Felipe Alvarado. /raf/

Gospodynie 
na Medal
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skowarczu zdobyły Grand 
Prix podczas XV Wojewódzkiego Turnieju KGW w Żukowie.
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Laureaci w branży iCt i elektronika
W tej branży do nagrody głównej nominowanych było siedem 
projektów. Kapituła konkursu zdecydowała, że pierwsze miej-
sce otrzyma projekt uczniów z Zespołu Szkół Chłodniczych 
i Elektronicznych w Gdyni. Ich pomysł na „Mikroprocesorowe 
sterowanie żurawiem dźwigowym z wykorzystaniem łączno-
ści bezprzewodowej” zachwycił jurorów.
Drugie miejsce zajął projekt Zespołu Szkół Technicznych 
w Kartuzach. „Usłysz to”. Ma on na celu technologiczne zmie-
nienie na słowa języka migowego, którym posługują się osoby 
głuchonieme.
Trzecie miejsce w kategorii ICT i elektronika otrzymał projekt 
uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem 
„Books exchange”.
Jury przyznało również cztery wyróżnienia w tej kategorii za: 
projekt: „MOVERSE” - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Przod-
kowo; projekt: „Neon Shift” – Gra zręcznościowa” - Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 Malbork; projekt: „Wykorzystanie 
strumienia światła do sterowania pojazdu samochodowego”- 
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych Gdynia; projekt: 
„Platforma samojezdna ze sterowaniem zdalnym lub automa-
tycznym” Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych Słupsk.

transport, logistyka i motoryzacja
W kategorii dotyczącej transportu ponownie nominowanych 
było siedem zespołów z pomorskich szkół ponadgimnazjal-
nych. Najlepszy okazał się „Projekt samochodu osobowego 
elektrycznego wspomaganego za pomocą ogniw fotowolta-
icznych” wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicz-
nych i Logistycznych w Słupsku. 
– Samochód działa w ten sposób, że ogniwa fotowoltaiczne 
dostarczają napięcie do baterii i wspomagają ich ładowanie 
– mówi Dominik Gołembowski, jeden z autorów projektu. – 
Z unowocześnień w tym samochodzie mamy też automatycz-
ne przełączanie się świateł z tych do jazdy dziennej na takie, 
które sprawdzają się w nocy. Jest też komputer pokładowy, 
który głosowo informuje o poziomie oleju, naładowaniu 
akumulatora czy też o tym, że należy uzupełnić płyn do spry-
skiwaczy. Do proptotypu samochodu skonstruowaliśmy drugi 
zewnętrzny komputer, który symuluje działanie komputera 
pokładowego w pojeździe.
Zdaniem kapituły, na drugie miejsce zasłużył projekt „Logi-
trans” z Gdyni (Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych). 
Brązowy medal otrzymał Kwidzyn, uczniowie wykonali „Fiam 
Coriano z napędem elektrycznym”– Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego. Nagroda specjalna w tej kate-
gorii ufundowana przez Akademię Morską powędrowała do 
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Pucku za projekt: „Poprawa bezpieczeństwa jednostek 
pływających (żaglówek) – knagi i kotwiczki Danfortha”. 
Wyróżnienia w branży transport, logistyka i motoryzacja 
powędrowały do: Technikum Budowy Okrętów w Gdyni za 
projekt „Jak zbudowany jest silnik gwiazdowy?”; Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku za projekt: „Biznesplan 
firmy transportowej Trans JAMA”; Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Starogardzie Gdańskim za projekt: „Badanie natężenia 
ruchu na ul. Sobieskiego w Starogardzie Gdańskim”; Powia-
towego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Pucku za projekt: „Poprawa bezpieczeństwa jednostek 
pływających (żaglówek) – knagi i kotwiczki Danfortha”.

turystyka, sport i rekreacja
W trzeciej branży wszystkie sześć spośród nominowanych 
zespołów zostało nagrodzonych. Jury wybrało trzy najlepsze 
projekty, a także wręczyło dwa wyróżnienia. W tej kategorii 
wyłoniono też laureata nagrody specjalnej ufundowanej przez 
Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku.
Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych w Bytowie za „Poznajemy, uczymy, bawimy”. 
Drugie miejsce przyznano projektowi z Somonina „Akademia 
kuchcika”, przygotowanemu przez tamtejszy Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych. Uczniowie z bytowskiego „ekonoma” zajęli 
też trzecie miejsce w tej branży. Wymyślili projekt „Geocaching 
kluczem do promocji miasta”. Nagrodę specjalną dla Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie za projekt: „Zapewnie-
nie równego dostępu do usług hotelarskich dla osób głucho-
niemych i niewidomych”odebrała opiekun zespołu Paulina 
Gosz. ZSP Kłanino odebrało również wyróżnienie za swój 
projekt. 
Poza tym jury przyznało wyróżnienia dla pozostałych dwóch 
nominowanych projektów. Były to: „Słupskie czarownice i inne 
tajemnice” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Słupsku; 
„Dobry zawód, pewny biznes” - Zespół Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich w Gdańsku.

Laureaci w kategorii budownictwo
W tej kategorii było najwięcej, bo aż osiem, nominowanych 
do nagrody zespołów. Poza czterema wyróżnieniami, kapituła 
konkursu przyznała cztery nagrody główne – dwa projekty 
zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Był to „Projekt architekto-
niczno-budowlany domu jednorodzinnego, energooszczęd-
nego w technologii IZODOM2000” wykonany przez uczniów 
Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku oraz projekt: 
„Mały pływający dom eco” autorstwa uczniów tej samej szkoły. 
– IZODOM 2000 to dom jednorodzinny, który pomoże nam 
zaoszczędzić sporo energii, a tym samym pieniędzy – mówił 
Piotr Czap, uczeń PSB w Gdańsku, jeden z autorów projektu. 
– Dom postawiony jest na płycie zawierającej styropian, która 
izoluje go od spodu. Również ściany i dach zostały skonstru-
owane tak, by izolować dom. W ścianach i dachu mamy 15 cm 
styropianu, następne 15 cm to rdzeń żelbetonowy i 15 cm we-
wnętrznej izolacji. Ta technologia jako jedyna daje możliwość 
zrobienia z domu takiego typowego termosu. Izolacja jest 
nieprzerwana – chwali projekt Piotr.
Srebro powędrowało do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Miastku za projekt „Budynek Minus Ener-
getyczny”. Trzecie miejsce otrzymała „Koncepcja budowy 
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego” wykonana przez uczniów 
z Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego 
w Słupsku.
Wyróżnienia w branży budownictwo trafiły do Powiatowego 
Centrum Edukacyjnego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Lęborku za projekt: „Koncepcja architektoniczna budynku 
usługowego”; Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach za 
projekt „Dom w domu”; Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Miastku za „Projekt obiektu Kulturowo-
Rekreacyjnego”; Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia 
Ustawicznego w Słupsku za „Koncepcję budowy Centrum 
Biurowo-Konferencyjne w Słupsku CeBeK”.

rawie 200 uczniów z Pomorza wzięło udział 
w konkursie projektów „Razem do zawodu”. Czy 
można bezprzewodowo obsługiwać żurawia? 
Jak wygląda mały pływający dom ekologiczny? 
Czy strumień światła wystarczy, by sterować 
pojazdem? Na te i wiele innych pytań z zakresu 
elektroniki, motoryzacji, turystyki i budow-

nictwa odpowiedzieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
z Pomorza – laureaci konkursu „Razem do zawodu”.
Gala wręczenia nagród odbyła się w Pomorskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym w Gdyni. Nagrody wręczał wice-
marszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski.
W konkursie „Razem do zawodu” wystartowało 195 
uczniów szkół zawodowych, którzy utworzyli 46 zespo-
łów projektowych. Każdy zespół pod okiem opiekuna 
przygotowywał nowatorski projekt w jednej z czterech 
kategorii: technologie informacyjne i komunikacyjne 
(ICT), elektronika; transport, logistyka i motoryzacja; 
turystyka, sport i rekreacja; budownictwo.
- Chodziło o to, żeby projekty wyróżniały się pomysło-
wością i innowacyjnymi rozwiązaniami – powiedział 
wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław 
Byczkowski. – Mają też ułatwić absolwentom szkół 
zawodowych znalezienie zatrudnienia w firmach bran-
żowych. Przedsięwzięcia dotyczące szkół zawodowych 
są dla samorządu województwa pomorskiego niezwykle 
istotne. Nadaliśmy im charakter strategiczny i korzystamy 
z pieniędzy unijnych na praktyczną realizację tego zadania 
Celem przedsięwzięcia jest, po pierwsze, wzmocnienie 
możliwości pomorskiego szkolnictwa zawodowego, a po 
drugie powiązanie go z branżami o największym potencja-
le rozwoju Pomorza. Łączna wartość działań wspierających 
szkolnictwo zawodowe realizowanych w ramach tego 
strategicznego zadania to ponad 383 mln złotych.
Jury spośród zaprezentowanych prac nagrodziło 13 ze-
społów oraz przyznało 15 wyróżnień. W jednej z kategorii 
dwa projekty zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Na etapie 
powiatowym konkurs odbył się w Gdańsku, Gdyni, Mal-
borku i Bytowie. Konkursy dla uczniów pomorskich szkół 
zawodowych przeprowadzone zostały przez Regionalną 
Izbę Gospodarczą Pomorza, działającą na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wyło-
nieni laureaci ze szczebla powiatowego zostali ocenieni 
przez kapitułę wojewódzką.
Konkurs „Razem do zawodu” zorganizowany został 
w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów 
pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez 
samorząd województwa pomorskiego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020.
- Jako województwo pomorskie jesteśmy liderem dostrze-
żono nas w ministerstwie i otrzymałem zaproszenie, aby 
zreferować, jak w naszym województwie wygląda przywró-
cenie dobrego zawodu i rangi kształcenia zawodowego 
– podsumowuje Dariusz Męczykowski, przewodniczący 
Komisji Nauki, Edukacji. Kultury i Sportu oraz członek Komi-
sji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Pomorskiego. 
- Do rozmów dotyczących kształcenia zawodowego wielo-
krotnie zapraszaliśmy przedsiębiorców i tych, którzy będą 
decydować o atrakcyjności rynku pracy. Naszym celem było 
i jest umożliwienie młodzieży zdobycia takiego wykształce-
nia, które umożliwi im zdobycie dobrej pracy i dobrych za-
robków w naszym kraju. Dziś jesteśmy na dobrej drodze. Jak 
się widzi tak wielu młodych ludzi zaangażowanych w takie 
projekty to bardzo cieszy i motywuje nas do dalszej pracy 
na rzecz naszej kochanej młodzieży.  Rafał Korbut

razeM do 
zawodu

Pierwsza edycja konkursu 
„Razem do zawodu” za 
nami. Najlepsi i najbardziej 
kreatywni uczniowie z po-
morskich szkół zawodo-
wych zostali nagrodzeni.
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W kościele pw. św. 
Kazimierza w Kartuzach 
miała miejsce inaugu-
racja nowych organów. 
Kompletną rozbudowę 
instrumentu zrealizowa-
no w latach 2017-2018 
według dyspozycji orga-
nisty Tomasza Drążkow-
skiego.
Nowe organy wyposażo-
no w 24 głosy, łącznie 1 
tys. 314 piszczałek. 4 gło-
sy zachowano z instru-
mentu, który zbudowa-
no w 1968 roku (wtedy 
miała miejsce odbudowa 
organów pochodzących 
z 1887 roku).
Nowe organy wykona-
no korzystając z części 
i elementów wykona-
nych i zakupionych m.in. 
w niemieckiej firmie 
z Weikersheim. Nową 
szafę organową na wzór 
szafy Witta z 1887 roku 
wykonał Arkadiusz Koło-
dziejski.
Rozbudowa organów 
została zrealizowana 
z ofiar wiernych i przyja-
ciół parafii kościoła przy 
Rynku. Nad całością prac 
czuwał ks. dr Ryszard 
Różycki, korzystając z fa-
chowej rady i pomocy 
dra hab. Mariusza Mroza 
z Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy.
Kartuskie organy po-
święcił ks. Bp. Ryszard 
Kasyna, w obecności licz-
nych wiernych, przedsta-
wicieli duchowieństwa 
oraz władz samorządo-
wych.
/raf/

Nowe 
organy 
w kościele

Przy Szkole Podstawowej zasadzono Dąb Pamięci 
i odsłonięto pamiątkową tablicę. W uroczystości, 
oprócz przedstawicieli samorządu lokalnego, dele-
gatury kuratorium oświaty, dyrektorów szkół i spo-
łeczności szkolnej, udział wzięła rodzina zamordo-
wanego podporucznika Józefa Skorowskiego.
- Szkoła Podstawowa w Tuchlinie bierze udział 
w projekcie „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, 
który ma na celu uczczenie pamięci ofiar zbrodni 
katyńskiej i przywrócenie ich sylwetek zbioro-
wej pamięci narodu poprzez posadzenie 21 857 
Dębów Pamięci – wyjaśnia Jarosław Jóskowski, 
dyrektor placówki. - Do tej pory w Polsce i poza 
granicami kraju zasadzono ponad 4700 dębów. 
Każdy dąb jako symbol żywego pomnika upa-
miętnia jedną osobę zamordowaną na rozkaz 
Stalina w Katyniu, Miednoje, Twerze lub Charko-
wie przez NKWD.
Uczniowie tuchlińskiej szkoły przedstawili 
wzruszający program artystyczny, którego 
mottem były słowa piosenki „Ostatni list” Lecha 
Makowieckiego „Każą nam wysiadać, to już tu. 
Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko 
westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia... 
Kocham was...”.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było 
odsłonięcie obelisku z pamiątkową tablicą 
poświęconą ppor. Józefowi Skorowskiemu i zasa-
dzenie Dębu Pamięci. Tablicę odsłonili wspólnie: 
synowa zamordowanego Maria Skorowska 

i Tadeusz Kobiela, wójt gminy Sierakowice.
Józef Skorowski urodził się 20 listopada 1902 r. 
w Cieszeniu. Maturę seminaryjną zdał w To-
runiu w 1924 r. Uczył w szkole w Gowidlinie, 
w Podjazach i w Sulęczynie, a 1 września 1925 
r. kuratorium powołało go na kierownika Szkoły 
Powszechnej w Tuchlinie. 19 listopada 1928 
r. Józef Skorowski poślubił Martę Stempską 
– nauczycielkę w tuchlińskiej szkole. W 1931 
r. ukończył roczny Wyższy Kurs Nauczycielski 
w Toruniu. W tym samym roku ukończył skrócony 
kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty 
w Grudziądzu. Jako podporucznik rezerwy został 
przydzielony do 65, następnie 66 pułku piechoty. 
28 sierpnia 1939 r. w wyniku mobilizacji, ppor. 
Józef Skorowski został powołany do służby 
wojskowej. Po agresji ZSRR na Polskę, oficerowie, 
podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego 
zostali w różnych okolicznościach rozbrojeni 
i zatrzymani przez Armię Czerwoną jako jeńcy 
wojenni. Wśród nich był ppor. Józef Skorowski. 
Decyzją najwyższych władz ZSRR wiosną 1940 
r. zabito strzałami w tył głowy 21 857 obywateli 
polskich, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska 
i policji. Ofiary zbrodni pogrzebano w masowych 
grobach m.in. w Katyniu pod Smoleńskiem. 
Ostatnią wiadomością od Józefa Skorowskiego 
był list wysłany w 1940 r. z obozu jenieckiego 
w Kozielsku. Pozostawił żonę i trójkę dzieci. 
/raf/

Dąb Pamięci Dla 
ppor. Józefa 
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Tuchlina upa-
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argi, na których zaprezentował się m.in. powiat 
kartuski,  odbyły się niedawno w Gdańsku. 
Podczas wydarzenia odwiedzający mogli 
poznać kompleksową ofertę skierowaną do 
turystów i mieszkańców. 
Jak co roku na imprezę, która trwała dwa dni, 
zjechały się tłumy. Hale wystawiennicze Amber 
Expo pękały w szwach. 

I nic dziwnego – była to bowiem rzadka okazja, aby w jednym 
miejscu i w jednym czasie zapoznać się z zaplanowanymi 
wydarzeniami, imprezami i atrakcjami, jakie oferuje zarówno 
Pomorze, jak i dalsze zakątki naszego kraju. 
Swoje stoisko zaprezentowały współpracujące od lat powiaty 
kartuski, łowicki, tatrzański oraz świdnicki. 
- Ta współpraca czterech powiatów to ewenement na skalę kraju 
– mówi Wojciech Okroj, dyrektor Wydziału Kultury i Promocji 
Starostwa Powiatowego w Kartuzach. - Podczas targów czasu 
wolnego zaprezentowaliśmy wszystkie atrakcje każdego z regio-
nów i zapraszaliśmy do odwiedzenia tych czterech części Polski. 
Odwiedzający podkreślali, że takie targi są świetną okazją do 
poznania atrakcji różnych regionów: szlaków turystycznych, tras 
rowerowych, miejsc wartych odwiedzenia, bazy noclegowej czy 
zaplanowanych imprez. Można było też dowiedzieć się, gdzie 
i jak warto aktywnie spędzić wolny czas. 
- Kaszuby przyciągają przede wszystkim wspaniałą przyrodą, 
regionalną kulturą i zwyczajami oraz mnóstwem wydarzeń – 
podkreślił pan Piotr, który przyjechał na targi z Trójmiasta. - Na 
pewno wraz z rodziną i znajomymi nie raz skorzystamy z tej 
oferty. /raf/

powiat 
na tarGach 
czasu 
wolneGo

Szeroką ofertę atrakcji tu-
rystycznych, kulturalnych 
i rozrywkowych zaprezento-
wano podczas targów Free 
Time Festiwal. 

T
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Inicjatywa pod hasłem „Rowerowy Maj” będzie w tym 
roku realizowana także w gminie Żukowo. 

Gmina drugi rok z rzędu przystąpiła do kampanii, orga-
nizowanej co roku przez miasto Gdańsk, ,,Rowerowy Maj 
2018”. Celem kampanii jest promowanie aktywności fizycz-
nej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności 
aktywności rowerowej.
W Gminie Żukowo akcja zorganizowana będzie w terminie 
od 7 do 30 maja. „Rowerowy Maj” to największa kampania 
w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną 
mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół 
podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy 
Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, 
popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy 
dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również 
po zakończeniu kampanii.
Zasady kampanii są bardzo proste: każdy przedszkolak, 
uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób 
aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, 
otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspól-
ny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas 
i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody. „Rowe-
rowy Maj” do gminy Żukowo zawitał w 2017 roku po raz 
pierwszy. Końcowe wyniki kampanii pokazały, że cieszyła 
się ona powodzeniem. /raf/

Miesiąc z dwoma kółkami

MieJSce 
NA TWoJą 
ReKLaMĘ

660 731 138

Przypominamy, że w pierwszym kwartale 2017 roku 
burmistrz Kartuz podpisał umowę na przebudowę 
parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach oraz 
budowę ścieżek rowerowych na obszarze miasta. Obie 
inwestycja są właśnie realizowane. Wartość obu inwe-
stycji to łącznie ponad 4,5 miliona zł.
Parking przy ulicy Wzgórze Wolności kosztować będzie 
niemal 1,23 mln zł. Nadal będzie bezpłatny dla kierow-
ców. Dzięki budowie od podstaw, wraz z m.in. syste-
mem odprowadzania wody deszczowej, pomieści blisko 
trzy razy więcej pojazdów niż poprzedni, który był już 
w złym stanie technicznym. 
Na budowę ścieżek rowerowych w mieście Gmina 
Kartuzy przeznaczyła kwotę prawie 3,34 mln zł. Ścieżki 
powstają w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Obie inwestycje, o których tu mowa, są częścią reali-
zowanego w Kartuzach projektu pn. Budowa węzła 
integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi, 
obejmującego jeszcze trwającą budowę dworca kole-
jowego (otwarcie planowane jest na 23 czerwca 2018 
r.) oraz zakończone już przebudowę i rozbudowę ul. 
Kolejowej w Kartuzach oraz budowę przyległych do tej 
ulicy parkingów wraz z infrastrukturą techniczną.
Projekt jest współfinansowany w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Dofinansowanie z Unii Europejskiej 
wynosi niemal 10 mln zł./raf/

coraz więcej 
ścieżeK 
rowerowych
To świetna wiadomość dla rowerzy-
stów – w gminie Kartuzy powstają 
ścieżki rowerowe za blisko 3,5 mln zł. 
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Spotkanie połączone z warszta-
tami zorganizowano niedawno 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sierakowicach. Jednym 
z najważniejszych tematów było 
zaplanowanie tegorocznych, ju-
bileuszowych XXX Kaszubskich 
Gminnych Dożynek. W spotka-
niu udział wzięli reprezentanci 
15 sołectw gminy Sierakowice.
Wprawdzie od tegorocznych do-
żynek dzielą nas jeszcze ponad 
cztery miesiące i - jak żartowali 
niektórzy ze zgromadzonych 
- nie zdążyli oni jeszcze zasiać 

tego, czego zbiory mają świę-
tować, jednak na planowanie 
tego wydarzenia zdecydowanie 
nadeszła już pora.
Podczas warsztatów uczestnicy 
opowiedzieli również o tym, 
jakie inicjatywy na rzecz akty-
wizowania lokalnych wspólnot 
podejmują ich sołectwa a także 
odpowiedzieli na pytania o to, 
jak w ich ocenie powinny prze-
biegać dożynki, jakie atrakcje 
i w jakiej formie powinny się 
tam pojawić.
/raf/

warsztaty 
dla sołtysów
O inicjatywach, 
jakie można 
podejmo-
wać na rzecz 
lokalnej spo-
łeczności oraz 
tegorocznych 
dożynkach roz-
mawiano pod-
czas spotkania 
sołtysów. 
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ydarzenie to 
jest elementem 
promocyjnym, 
mającym na 
celu zintegro-
wanie społecz-
ności lokalnej, 

jak również prezentację towarów 
i usług znajdujących się w ofercie 
partnerów, poprzez ich sprzedaż 
za pół ceny. Przedsięwzięcie jest 
otwarte dla wszystkich, którzy 
oferują usługi gastronomiczne, 
hotelowe, kulturalne, sportowe, 
kosmetyczne  i turystyczne oraz są 
gotowi obniżyć ceny oferowanych 
produktów i usług o 50%. Oferty 
nie muszą obejmować całego 
asortymentu, warunkiem jest jed-
nak obniżenie cen standardowych 
wybranych produktów lub usług.
W gminie Żukowo projekt „Roz-
smakuj się w Metropolii. Week-
end za pół ceny” planowany jest  
w dniach 21 - 22 kwietnia br. 
w godzinach otwarcia obiektów 
usługowych i handlowych partne-
rów, którzy włączyli się do akcji. 
Miejsca, które wezmą udział w ak-
cji, zostaną oznaczone specjalnymi 
plakatami, tak aby turyści oraz 
mieszkańcy nie mieli wątpliwo-
ści, których lokali dotyczy zniżka. 
Urząd gminy deklaruje przepro-
wadzenie akcji promocyjnej we 
współpracy Obszarem Metropoli-
talnym Gdańsk – Gdynia - Sopot 
(audycje radiowe, bannery, bilbor-
dy ulotki reklamowe itp., reklama 
wydarzenia w mediach). /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.

W
Małe i duże, z kol-
cami albo miękkimi 
włoskami, niektóre 
przypominające 
kształtami i kolorami 
abstrakcyjne rzeźby, 
inne z kolei z prze-
pięknymi, kolorowy-
mi kwiatami... Tysiące 
gatunków kaktusów 
i sukulentów – a każ-
dy jest inny. W sumie 
ponad 2 miliony ro-
ślin! Takie cuda natury 
można zobaczyć tylko 
w Rumi. 

Teraz będzie ku temu wspaniała okazja, po-
nieważ tradycyjnie już w tzw. „długi weekend 
majowy” (w dniach od 1 do 6 maja) odbędzie się 
rozpoczęcie tegorocznego sezonu w kaktusiarni. 
Jak co roku kaktusy nie będą jedyną atrakcją. 
W te dni będzie można też obejrzeć, a nawet po-
głaskać, jedwabiste kury, króliki, koty o ciekawym 
umaszczeniu...
- Co roku do kolekcji dochodzą nowe kaktusy 
i sukulenty – opowiada Andrzej Hinz, właściciel 
rumskiej hodowli kaktusów i sukulentów. - Jest 
więc co oglądać. Tym bardziej, że rośliny właśnie 
zaczynają kwitnąć, a niektóre z nich mają prze-
piękne i kolorowe 
kwiaty. Oprócz roślin 
będzie można zoba-
czyć wiele cieka-
wych zwierząt. Dzie-
ciom zawsze bardzo 
podobają się kurki 
jedwabiste, tzw. silki. 
Oprócz tego będą 
też kury arukany, 
które znoszą zielone 
jajka. No i nie można 
zapomnieć o kotach 
o wyjątkowym umaszczeniu trikolor, które wypo-
czywają albo między kaktusami, albo wygrzewa-
ją się na słońcu na podwórku. 
Główną atrakcją w kaktusiarni są – co chyba nie 
zaskakuje nikogo – kaktusy i sukulenty. Nawet 
ci, którzy hodowlę pana Andrzeja odwiedzali 
nie raz, za każdym razem znajdują coś nowego, 
zaskakującego. Hodowla wciąż jest bowiem uzu-
pełniana o nowe, egzotyczne gatunki. 
- Przez ostatnie lata nastawiamy się nie na ilość 
poszczególnych roślin, ale bardziej na różnorod-
ność i kolejne, nowe odmiany – wyjaśnia Andrzej 
Hinz. - Mamy więc rośliny niemal z każdego 
zakątka świata – m.in. z Brazylii, Boliwii, Chile, 
Argentyny i wielu, wielu innych. Obecnie jest tu 
ponad 4 tys. gatunków. 
Warto więc odwiedzić kaktusiarnię całą rodziną. 
Można po prostu usiąść na podwórku na ławecz-
ce i odpocząć od miejskiego zgiełku, pobawić 
się ze zwierzakami, obejrzeć kolekcję kaktusów 
oraz kupić roślinę, która się spodoba. Można też 
zasięgnąć rady, jak należy pielęgnować kaktusy 
i sukulenty, w jakiej mieszance ziemi sadzić, kiedy 
przesadzać, jak podlewać, itd. Wstęp i zwiedzanie 
są całkowicie bezpłatne.
Kaktusiarnia będzie czynna w dniach od 1 do 6 
maja w godzinach 9:00 – 17:00. Obiekt znajduje 
się w Rumi przy ul. Partyzantów 2. Dodatkowe 
informacje oraz zdjęcia znajdują się również na 
stronie internetowej www.kaktusiarnia.pl.
/raf/

Majówka wśród... 
kaktusów
Przed nami długi, majowy week-
end. Wiele osób zastanawia się, 
jak go spędzić. Jedną z ciekaw-
szych propozycji jest odwiedzenie 
rumskiej kaktusiarni. 

wymień Piec, 
zDobąDź Dotację

Tylko do końca kwietnia mieszkańcy gm. 
Sierakowice mogą składać wnioski o dofi-
nansowanie na wymianę pieca węglowego.

W terminie do 30 kwietnia w Urzędzie Gminy 
Sierakowice przyjmowane będą wnioski na 
dofinansowanie do wymiany kotłów węglo-
wych na kotły opalane gazem (do spalania 
gazu ziemnego lub gazu węglowodorowego 
płynnego), kotły opalane biomasą (do spala-
nia zrębków drzewnych, brykietów, pelletu) 
oraz kotły opalane olejem opałowym (do 
spalania oleju opałowego lekkiego). 
Wnioski należy składać w biurze w Biurze Podaw-
czym Urzędu Gminy Sierakowice w pok. 102.
Uwaga - przyjmowane będą tylko kompletne 
wnioski. Wymagane załączniki: dokumenty po-
twierdzające wysokość planowanego zadania 
(np. wycena, kosztorys, rachunek proforma wy-
stawiony przez uprawniony podmiot), fotogra-
fia stanu istniejącego (zdj. kotłowni), lokalizacji 
inwestycji w formie graficznej (np.: mapa) oraz 
dokument potwierdzający tytuł prawny wnio-

skodawcy do nieruchomości, a w przypadku 
wspólnoty mieszkaniowej zgodę właścicieli 
lokali w formie uchwały.
Wnioski mogą składać właściciele budynków 
jednorodzinnych będące osobami fizycznymi 
i wspólnoty mieszkaniowe w przypadku budyn-
ków wielorodzinnych. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
kontaktując się z Referatem Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy w Sierakowicach 
pok. 302, tel., (58) 681-95-79. 
Ostateczna wysokość dotacji uzależniona 
będzie od środków finansowych przyznanych 
gminie przez WFOŚiGW, a podane wyżej 
kwoty dotacji mogą ulec zmianie. Dofinan-
sowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego 
już pieca. Brak jest możliwości otrzymania 
dotacji, jeżeli miałby to być pierwszy piec dla 
tej nieruchomości. /raf/
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aby Się rozwijać, 
tRzeBa czuć 
puls Biznesu

Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze Ka-
szubskiego Związku 
Pracodawców odbyło 
się w restauracji GRYF 
w Żukowie. 

N ajważniejszą jego częścią było sprawoz-
danie Zarządu z działalności w roku 2017. 
Przedstawił je prezes KZP Zbigniew Ja-
recki. Stwierdził z satysfakcją, że Związek 
się rozwija. Na początku roku należały 
do niego 152 firmy, a na koniec – 177. 

Najważniejsze działania KZP, podejmowane w interesie 
członków i gospodarczego rozwoju regionu, to:

Interwencje w sprawie Jednolitego Pliku Kontrolnego •	
dla Małych i Średnich Firm oraz tzw. odwróconego 
VAT-u w budownictwie, wprowadzonych od stycz-
nia 2017. Odbyło się spotkanie z sekretarzem stanu 
w Ministerstwie  Infrastruktury i Budownictwa. Opinie 
i uwagi członków Związku zostały też przekazane 
wiceministrowi finansów. W efekcie „odwróconego 
VAT-u” pierwsze firmy budowlane otrzymały zwroty za 
styczeń w maju 2017.
Bardzo intensywne starania o budowę Obwodnicy •	
Metropolitalnej Trójmiasta. Akcja zbierania podpisów 
pod petycją do ministra infrastruktury i budownictwa 
Andrzeja Adamczyka okazała się owocna. Zebrano 11 
840 podpisów – w akcję włączyło się też Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, starostwo kartuskie, samorzą-
dy gminne – w samej Gminie Żukowo zebrano 1348 
podpisów. Spośród firm należących do KZP najwięcej 
podpisów zebrano w przedsiębiorstwach: Koszał-
ka sp. z o.o., WOD-KAN GRZENKOWICZ, POLKAR, 
a spośród firm nie należących do Związku: BAT, Grafix, 
Vector food. W efekcie działań podjętych przez KZP 
i inne organizacje, oraz pomorskie władze, prawnicy 
przyspieszyli działania, a 27 lutego 2018 Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie uznał zaskarżoną  
decyzję środowiskową za prawomocną. Ponieważ 

żadna ze stron się od niej nie odwołała, można przy-
stąpić do realizacji  inwestycji. Ministerstwo Infra-
struktury chce ją budować w systemie partnerstwa 
publiczno-prywatnego.
Omawianie problemów i wypracowywanie procedur •	
zatrudniania cudzoziemców, co zostało ujęte w ha-
śle: KASZUBY FAIR dla CUDZOZIEMCÓW. Najwięcej 
problemów wynikało z z długiego oczekiwania na 
wydawanie pozwoleń na pracę cudzoziemców przez 
Wydział ds. Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego. 
Na skutek różnorodnych działań i interwencji, zarów-
no KZP jak innych podmiotów, wojewoda pomorski 
powołał dodatkowe placówki do załatwiania tych 
spraw – w Gdyni i Słupsku. Niestety jak na razie nie 
udało się zrealizować podstawowego postulatu 
przedsiębiorców – aby pierwsze pozwolenie na pracę 
cudzoziemca wydawano na rok, a nie na pól roku, jak 
obecnie.
 Bieżąca współpraca z samorządami miała też na celu •	
ochronę interesów przedsiębiorstw, w tym sprawy 
podatków lokalnych, które są w kompetencji samo-
rządów gminnych.

systematyczne spotkania zarządu kZP
Posiedzeń odbyło się 8, w tym 4 wyjazdowe, najważniej-
sze to:

Wyjazdowe w CEiPR w Szymbarku z udziałem samo-•	
rządowców powiatu kartuskiego i kościerskiego oraz 
Ryszarda Świlskiego – członka zarządu w Urzędzie 
Marszałkowskim Woj. Pomorskiego. Uzgodniono 
wspólne działania dla rozwoju gospodarczego, zarów-
no przedsiębiorstw jak ww. samorządów.

Podczas kolejnych posiedzeń omawiano sprawy: •	
absorpcji środków unijnych, szkolenia kadr – w kon-
tekście rozwoju szkolnictwa zawodowego, funkcjo-
nowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, 
delegowania przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego, współpracy ze Zrzeszeniem 
Kaszubsko-Pomorskim, organizacji XIV Majówki Po-
morskich Przedsiębiorców, udzielenia rekomendacji 
do nagrody gospodarczej „Perła Kaszub” .

spotkania Czwartkowe
Tradycją jest, że odbywają się w terenie, w pierwszy 
czwartek każdego miesiąca (z pominięciem urlopowo-wa-
kacyjnych), a udział w nich biorą wszyscy zainteresowani 
członkowie. W 2017 roku zebrania takie odbyły się w: fir-
mie POLKAR w Żukowie, pensjonacie „Wichrowe Wzgórza 
w Chmielnie, restauracji „Pod Orłem w Kartuzach, hotelu 
„Kiston” w Kistowie, w „Mulku” w Miszewku, w Kaszubskim 
Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości w Kościerzynie. Omawiano aktualne 
problemy i bieżące wydarzenia.
Członkowie KZP byli nagradzani i wyróżniani zarówno 
na szczeblu centralnym, wojewódzkim jak powiatowym 
i gminnym.
Przyjęto uchwały o zatwierdzenia sprawozdania Zarzą-
du za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego za 2017 
r. Prezesowi Zbigniewowi Jareckiemu serdecznie po-
dziękowano  za kolejny rok aktywnej i owocnej pracy 
i życzono kolejnych osiągnięć.
Tradycyjna Majówka Przedsiębiorców odbędzie się 
w tym roku 12 maja w Kartuzach.
Anna Kłos



o wielu mroźnych i śnież-
nych dniach w końcu 
przyszła długo oczeki-
wana wiosna. Wiele osób 

sięgnęło po aparaty fotograficzne 
i telefony, aby uwiecznić obiekty-
wem pierwsze widoczne oznaki 
tej pory roku. Poniżej publikujemy 
zdjęcia nadesłane przez naszych 
Czytelników. Dziękujemy!

w Końcu 
wiDać 
wiosnę!

P

swoje zdjęcie / film 
na adres: 
r.korbut@expressy.pl
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oToz aNIMaLs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

PoMÓż NaM PoMaGaĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WażNE TELEFoNy

Neon
taki nakolankowy mały 
psiak, szuka swojego czło-
wieka. Zima w schronisku 
potrafi być sroga… 

Fester
szuka domu… Energiczny, 
wesoły i bardzo kontaktowy 
psiak pragnie spędzić życie 
u boku dobrego człowieka.

Celia
bardzo wystraszona sunia, trafi-
ła do schroniska OTOZ Animals 
w Dąbrówce koło Wejherowa 
dnia 15 stycznia 2018 roku.

Urban
do schroniska OTOZ ANI-
MALS trafił 9 stycznia 2018 
roku. Psiak leżał w rowie 
bardzo zmarznięty.

Bazyli
Pies został znaleziony 
we Władysławowie. Bazyli 
jest w bardzo złym stanie, jest 
wychudzony, zaniedbany…

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NIERUCHOMOŚCI

sPrzEdaM

sPrzEdaM działkę ogrodniczą, Wejherowo Cemen-
townia, zagospodarowana, 28 tys, tel. 507 254 040  

sPrzEdaM działkę ogrodniczą, spokojna okolica, 
domek, oczko wodne, szklarnia, tel. 538 443 446

sPrzEdaM działkę ogrodniczą z domkiem, szklar-
nia, tel. 517 159 871

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

sPrzEdaM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

sPrzEdaM działki budowlane w Żukowie pow. 0d 
890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwardzona 
kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

WyNajMĘ

WEjhEroWo Centrum wynajmę pokój umeblowa-
ny z używalnością kuchni, pani pracującej i niepalą-
cej - cena 500 zł, tel. 609 793 947

NoWy Dom wysoki standard z garażem w Bolsze-
wie, cena 2800 m-c, tel. 514 200 701

MIEszkaNIE centrum Wejherowa, cena 880 zł/m-c, 
całkowicie umeblowane, tel. 510 273 000

MaM do wynajęcia garaż na 12 marca, 180 zł/m, nr 
tel. 691 929 193

PoszukujĘ WyNajĄĆ

sTarszy, samotny Pan, bez nałogów, szuka kawa-
lerki, ewentualnie pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

kuPIĘ

kuPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, do 
remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sPrzEdaM
PIaGGIo Ciao, 1995 r., 2T, 1 os., sutomatic, czarny, 
cena: 2 400 zł, Tczew, tel. 574 797 077

odkurzacz samochodowy, 12 volt, 48wat, 40 zł, 
odstąpię, tel. 505 796 568

EDUKACJA

LEkcjE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

PRACA

PaNa do pracy w Ośrodku wczasowym w Jastarni, 
tel. 503 665 464

USŁUGI

REKLAMA                                    U/2016/RL

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE
zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

ZRoBIŁeś 
ZdJĘCIe?
NAPISAŁeś 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!
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a Może...
ogłoSzenie 
W RaMce?
Zadzwoń:
660 731 138

usłuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

oPakoWaNIa jednorazowe, tel. 501 175 330

ProFEsjoNaLNa fotografia okolicznościowa: 
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

sTały związek, 32-latek szuka pani do 47 lat, tel. 
690 526 075

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

RÓŻNE

sPrzEdaM sofę - kanapę rozkładaną dwójkę 200 
zł, fotel rozkładany dziecinny 80 zł, Wejherowo, tel. 
517 159 871

sPrzEdaM całkiem nowy w oryginalnie zamkniętym 
kartonie masażer duży do rozłożenia cena 5 000 zł 
info 889 866 663

sPrzEdaM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobowy, 
tel. 607 291 564

sPrzEdaM wannę akrylową z uchwytami 70 x 140, 
cena 100 zł, tel. 58 / 778 17 35

sIaNokIszoNka, 120 x 120, dobra, 70, Szemud, tel. 
510 751 837

sPrzEdaM kanapę rozkładaną na gwarancji w kolo-
rze brązowym, 200 cm x 120 cm po rozłożeniu, cena 
450 zł, tel. 510 501 955

rury szare 10, dl. 2,5m, grub. 6 mm, tel. 511 841 826

BEczkI plast, 200 l., tel. 511 841 826

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

rozsIEWacz KOS 450 zł, brony zawieszane, 3, cena 
650 zł, tel. 600 667 860

sPrzEdaM rowery, rożne, cena od 200 zł, tel. 603 
661 240

drEWNo opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

sIaNo, słoma w balotach, 120 x 150, siano, słoma w 
kostkach z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

sIaNokIszoNka, 120 x 120, dobra, 70 rotacyjna, 
1750 zł, Szemud, 510 751 837

sPrzEdaM komplet, sofę rozkładaną 3 + 2 fotele + 
stolik, Wejherowo, tel. 538 443 446

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

skuPujEMy stare militaria w bardzo dobrych ce-
nach (mundury, dokumenty, części zabytkowych 
pojazdów, odznaczenia, wyposażenie wojskowe), 
Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 e-mail:  info@oldmi-
litaria.pl

sPrzEdaM materac rehabilitacyjny, grzejnik z lam-
pą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

złoTa rączka, drobne naprawy, sprzątanie 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

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl
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stężyca 
idzie po awans?
Zawodnicy Raduni 
wciąż pozostają 
liderami IV ligi, na-
tomiast GKS Przod-
kowo przerwał serię 
porażek, ale wciąż 
znajduje się w trud-
nej sytuacji.

ie najlepiej walka o utrzyma-
nie w III lidze idzie przod-
kowskiemu GKS-owi. Rundę 
wiosenną zespół rozpoczął 
od trzech porażek. Najpierw 
1-2 przegrał z Sokołem Kle-
czew, potem 1-3 uległ Bałty-

kowi Gdynia, a później lepsza od GKS-u była 
Polonia Środa Wielkopolska. Serię porażek 
piłkarze z Przodkowa przerwali dopiero 
w kwietniu, zdobyli oni jednak nie pierwsze 
punkty, a punkt – zremisowali u siebie z Ja-
rotą Jarocin. W miniony weekend GKS znów 
przegrał – tym razem 0-2 z KKS-em Kalisz. 
Przodkowianie pozostają w strefie spadkowej. 
Do bezpiecznego miejsca tracą 4 punkty, ale 
mają rozegrany jeden mecz mniej.
Bezbłędna tej wiosny jest za to Radunia, 
która póki co wygrała wszystkie swoje 
mecze. W pierwszym spotkaniu w roku 2018 
zespół ze Stężycy pokonał Cartusię Kartuzy 
2-0, a później pokazał jeszcze lepszą formę 

– wygrał 6-0 z Bytovią II Bytów, 3-0 z GKS-
em Kolbudy oraz 5-0 z Jaguarem Gdańsk. 
W poprzedni weekend pokonał na wyjeździe 
Powiśle Dzierzgoń 3-0. Póki co nie ma więc 
mocnych na Radunię, której w awansie do 
III ligi może zagrozić jedynie wicelider, Grom 
Nowy Staw, który traci do drużyny ze Stężycy 
6 punktów, ale ma zaległy jeden mecz.
Niepewna utrzymania jest Cartusia Kartuzy. 
Na inaugurację rundy wiosennej zespół 
wygrał z Bytovią II Bytów, a potem w czterech 
meczach zdobył 2 punkty. Drużyna z Kartuz 
znajduje się na 12. miejscu, ale ma tak 
niewielką przewagę nad drużynami z miejsc 
spadkowych, że prawdopodobnie czeka ją 
długa walka o utrzymanie.
Trzecioligowcy z Przodkowa w sobotę o 15:00 
zmierzą się z rezerwami Lecha Poznań, 
Radunia w niedzielę o 15:00 zagra z Wikędem 
Luzino, a Cartusię Kartuzy w sobotę o 13:00 
czeka pojedynek u siebie z wiceliderem IV ligi, 
Gromem Nowy Staw.
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drużyna z Kartuz sezon zakończy na 5. miejscu w 
tabeli I ligi północnej. Przed nią jeszcze jeden mecz 
w obecnych rozgrywkach.

Awansu do Ekstraklasy zapewnił sobie zespół Red 
Devils Chojnice, natomiast wciąż trwa walka o kolejne 
miejsca. FC Kartuzy najpierw ograł u siebie Mieszko 
Gniezno 9-5, a później, w miniony weekend, zremiso-
wał u siebie 3-3 z Heliosem Białystok.
FCK znajduje się wciąż na 5. miejscu (ma 37 punktów) 
i na tej pozycji zakończy sezon beniaminek z Kartuz. 
Podopieczni Jakuba Hoffmana mają przed sobą ostatni 
mecz rozgrywek – 21 kwietnia zmierzą się na wyjeź-
dzie z AZS-em Zielona Góra, który zajmuje obecnie 3. 
miejsce w tabeli I ligi. KG

FC Kartuzy przed ostatnią kolejką

W ZSo nr 2 odbył się turniej upamiętniający nada-
nie Kartuzom praw miejskich. Zawody wygrali 
gospodarze.

Zmierzyło się 7 zespołów piłki ręcznej. Poza gospo-
darzami, UKS Bat Kartuzy, wystąpili także: SP nr 11 
w Wejherowie, FAS Gdańsk, SP nr 8 w Lęborku, SP nr 
8 Sokół Kościerzyna, SP nr 2 w Czersku oraz GUKS 
Bellator Ryjewo. Do fazy pucharowej przeszły zespoły 
z Lęborka, Czerska, Kościerzyny, Ryjewa, Wejherowa 
i Kartuz. To właśnie reprezentanci tych dwóch ostat-
nich miast zmierzyli się w wielkim finale. Padł wynik 
11-11, więc musiały zostać rozegrane rzuty karne. 
W nich lepsi byli gracze z Kartuz.

Bat wygrywa w Kartuzach

Podczas Europejskiego 
Mitingu Pływackiego 
w Berlinie kartuscy młodzi 
sportowcy rywalizowali 
z zawodnikami z 41 klu-
bów z Niemiec, reprezen-
tantami Czech oraz Polski. 
Łącznie w zawodach 
wzięło udział 960 zawod-
niczek i zawodników. 
Dla dziesiątki młodych 
zawodników był to debiut 

na tak dużym obiekcie 
sportowym. Pływacy 
z Kartuz pokazali, że po-
trafią skutecznie walczyć 
zarówno z rywalami, jak 
i ze stresem. Wychowan-
kowie trenera Arkadiusza 
Zalewskiego zdobyli 
w Berlinie czołowe punk-
towane miejsca w swoich 
koronnych konkuren-
cjach.

Młodzi pływacy GKS Cartusia Kartuzy 
mieli okazję po raz pierwszy ścigać się 
na 50-metrowej olimpijskiej pływalni 
Europa Sportpark w Berlinie.

rywalizowali 
w Berlinie
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