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Andrzej Wroński to jeden z najwybitniejszych zawodników 
w historii polskiego zapaśnictwa. Wielokrotny mistrz kraju, 
mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy, czterokrotny olim-
pijczyk i dwukrotny złoty medalista olimpijski z Seulu (1988) 
i Atlanty (1996). Prawdziwy król „klasycznej setki” i chorąży 
polskiej ekipy z Sydney (2000). 
Wystawa z okazji 30-lecia zdobycia pierwszego złotego me-
dalu olimpijskiego przez zapaśnika została otwarta na terenie 
zakładu Murkam w sali muzealnej. 
- Andrzej Wroński to przykład człowieka aktywnego – mówi  
Tadeusz Podymiak. wiceprezes Fundacji Edukacji i Dzia-
łań Społecznych i pomysłodawca zorganizowania wystawy. - 
Chciałem uhonorować fakt, że minęło już 30 lat od momen-
tu, gdy zdobył złoty medal na olimpiadzie w Seulu. Nawiąza-
łem współpracę z trzema fundacjami i wspólnymi siłami udało 
się tę wystawę zorganizować. Początkowo wystawa miała być 
w Żukowie, ale nie udało nam się pozyskać sponsora, wówczas 
naprzeciw nam wyszedł Leon Czerwiński i udostępnił  
to miejsce. 
- Ponieważ posiadam pomieszczenie muzealne, specjalnie 
przygotowane do różnego rodzaju wystaw, prezentacji i spo-
tkań, zaproponowałem, aby wystawę zorganizować właśnie tu-

taj – dodaje Leon Czerwiński, właściciel i prezes zakładu ka-
mieniarskiego Murkam w Kawlach Dolnych koło Przodkowa. 
Wystawę zorganizowali” Fundacja Morena - Andrzej Wroński, 
Fundacja Kaszubskie Kamienie  - Leon Czerwiński oraz Funda-
cja Garaż Historii – Ewa Suchecka. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Ryszard Świlski, 
członek Zarządu Województwa Pomorskiego i Sylwia Laskow-
ska-Bobula, zastępca burmistrza gminy Żukowo i Kazimierz 
Zimny, lekkoatleta i medalista olimpijski. Wernisaż był okazją 
do wielu wspomnień. 
- Andrzeja znamy od wielu lat i zawsze podziwialiśmy go za 
jego walkę, determinację, ale też za pogodę ducha i podejmo-
wane inicjatywy – mówi Ewa Suchecka, założycielka fundacji 
Garaż Historii. - Andrzej ma też wiele chęci, aby wspierać mło-
dzież i dodać im siły, by walczyli i coś w swoim życiu osiągnę-
li. Ma wiele serca i wkłada w to wszystko wiele swoich sił, by 
przekazać im swoje doświadczenie i umiejętności. 
Andrzej Wroński, gdy wrócił do Żukowa po zakończeniu karie-
ry sportowej, zaczął aktywnie działać na rzecz środowiska lo-
kalnego. Jest prezesem Fundacji Morena z Żukowa, wicepre-
zesem Polskiego Związku Zapaśniczego, wciąż bierze udział 
w mistrzostwach seniorów, sędzią klasy międzynarodowej  

oraz trenerem. 
- Pamiętam czasy, gdy Andrzej był początkującym zawodni-
kiem – opowiada Alojzy Falk, mieszkaniec Żukowa, były prezes 
(od 1982 r.) zapaśniczego klubu sportowego Morena. - W na-
szym klubie Andrzej ćwiczył i trenował – ponieważ się wyróż-
niał, ówczesny trener zwrócił na niego uwagę. Później nasz za-
paśnik przeniósł się do klubu sportowego do Warszawy, gdzie 
zdobywał ostatnie szlify, aby w końcu zostać mistrzem olimpij-
skim. Dla nas, mieszkańców gminy Żukowo, sukcesy Andrzeja 
były powodem do ogromnej dumy i satysfakcji. 
Warto dodać, że Andrzej Wroński jest honorowym obywate-
lem Żukowa. 
- W 1988 roku, czyli w roku gdy odbywała się olimpiada w Seu-
lu, polska reprezentacja uczestniczyła w prywatnej audiencji 
u Papieża Jana Pawła II – wspomina Andrzej Wroński. - Kie-
dy Papież podchodził do każdego z osobna okazało się, że zna 
każdego z zapaśników. Gdy podszedł do mnie, przeszedł mnie 
dreszcz emocji. Później, gdy stanąłem na podium olimpijskim, 
przypomniałem sobie ten moment – usłyszałem wtedy po raz 
pierwszy w swojej karierze Mazurek Dąbrowskiego i poczułem 
takie same emocje, jak podczas spotkania z Papieżem. 
Rafał Korbut

30 lat po Seulu
Niezwykła wystawa z okazji 30-lecia zdobycia złotego medalu olimpijskiego w Seulu 

we wrześniu 1988 roku w zapasach przez Andrzeja Wrońskiego została otwarta w sali 
muzeum przy zakładzie kamieniarskim Murkam w Kawlach Wielkich (gm. Przodkowo). 

Drodzy Mieszkańcy!
Pragnę poinformować Państwa o kandydowaniu do Rady Powiatu 
Kartuskiego z KWW "Samorządne Kaszuby – Nasze Sprawy".

Mam 55 lat, urodziłem się w kaszubskiej rodzinie, mieszkającej 
w Chwaszczynie. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Kaszub z dzia-
da pradziada. Posiadam wykształcenie wyższe – mgr zarządza-
nia. Prowadzę własną działalność gospodarczą oraz pełnię funk-
cję Dyrektora d/s inwestycji w firmie budowlanej. Moje hobby to 
sport i turystyka. Działalność samorządową rozpocząłem w 1998 
roku, pełniąc mandat radnego – 3 kadencje Radny Gminy Żuko-
wo, zaś od 2010 roku – 2 kadencje Radny Powiatu Kartuskiego. 
W swojej dotychczasowej działalności samorządowej zawsze na 
pierwszym miejscu stawiałem przede wszystkim dobro mieszkań-
ców. Jako radny Powiatu Kartuskiego będę nadal zabiegał o po-
prawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i moderni-
zację dróg powiatowych: budowę drogi Przodkowo-Czeczewo 
z rondem w Czeczewie, budowę ciągu pieszo-rowerowego na 
trasie Miszewo do granicy z miastem Gdańsk oraz budowę sali 
gimnastycznej przy ZSP w Przodkowie.
Będę również dążył do zwiększenia współpracy między samorzą-
dami w celu realizacji wspólnych inwestycji oraz dołożę starań ma-
jących na celu doposażenie w sprzęt Ochotnicze Straże Pożarne 
w Powiecie Kartuskim. Znacie mnie Państwo, obserwując moją do-
tychczasową "służbę". Mam nadzieję, że mieliście Państwo okazję 
przekonać się, że wywiązuję się z złożonych obietnic.
Jeżeli uważacie Państwo, że warto mi zaufać to proszę oddajcie 
21 października swój głos na mnie.

ogłoszenie płatne 19/2018/PR



ogłoszenie płatne 259/2018/DB
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MINĘŁO 30 LAT OD MOMENTU, GDY ZDO-
BYŁ PAN MEDAL OLIMPIJSKI – CZYLI 
ZREALIZOWAŁ TO, O CZYM MARZY WIE-
LU SPORTOWCÓW. CZYM DLA PANA BYŁ 
I JEST SPORT I CZY POCZĄTKI W TAM-
TYCH LATACH BYŁY TRUDNE? 

- Na początku była to pewnego rodza-
ju fascynacja, coś nowego w życiu. Ale 
wiadomo – apetyt rośnie w miarę jedze-
nia. Tak było też w moim przypadku i po-
czątkowe zainteresowanie i hobby prze-
rodziło się niemalże w fanatyczną pasję 
i stało się sposobem na życie. Zacząłem 
karierę sportową od ogromnego sukce-
su – złotego medalu olimpijskiego. Dziś, 
gdy minęło 30 lat od tego pierwsze-
go i największego sukcesu, staram się 
to całe doświadczenie, które zdobyłem 
przez te lata, przekazywać młodzieży. 

OBECNIE W ŻUKOWIE DZIAŁA SEKCJA 
ZAPAŚNICZA. CZY TO PANA OSOBISTY 
SUKCES? PRZECIEŻ KLUB NIE FUNKCJO-
NOWAŁ PRZEZ CAŁY CZAS. 

- Zgadza się. Klub, w którym sam nie-
gdyś trenowałem, z różnych przyczyn 
został zamknięty. Po powrocie do Żuko-
wa około 10 lat temu postanowiłem go 
reaktywować. Dziś w sekcji zapaśniczej 
Morena Żukowo trenują młodzi sportow-
cy, którzy mogą poszczycić się już wie-
loma sukcesami i osiągnięciami. Jeden 
z nich w tym roku zakwalifikował się na 
mistrzostwa świata kadetów. Już sam 
ten fakt, że mój podopieczny z mojego 
klubu wziął udział w najważniejszych na 
świecie, prestiżowych zawodach, jest dla 
mnie ogromną satysfakcją. 

TO Z PEWNOŚCIĄ TAKŻE ŚWIETNY 
PRZYKŁAD DLA INNYCH ZAWODNIKÓW, 
ŻE WARTO TRENOWAĆ I POŚWIĘCAĆ 
SWÓJ CZAS I WYSIŁEK?

- Dla młodych ludzi, którzy tutaj trenu-
ją, to bardzo ważne. Bo często począt-
kujący zawodnicy myślą sobie: „był so-
bie kiedyś taki Wroński, udało mu się po-
jechać na olimpiadę i wygrać” - ale dla 
nich to wciąż wydaje się nierealne. A gdy ich rówieśnik, kolega z klubu, z którym tre-
nują na co dzień, wyjeżdża na takie zawody, to zaczynają wierzyć w swoje siły. 

CZY PAN NA POCZĄTKU TEŻ TAK MYŚLAŁ?
- Gfdy zaczynałem trenować, to w ogóle nie brałem pod uwagę tego, że mogę zostać 
np. mistrzem Polski. Wydawało mi się wówczas, że to trzeba tak dużo trenować i zdo-
być takie umiejętności, że nie mam na to szans. Tymczasem wyjechałem do Warsza-
wy, zacząłem ćwiczyć z najlepszymi zapaśnikami w kraju. Na początku przegrywałem 
walki, ale stopniowo zacząłem urywać im punkt po punkcie i pomału zacząłem wie-
rzyć w to, że to wszystko jest w zasięgu ręki, moich możliwości. 

CO BYŁO POTRZEBNE, ŻEBY DOJŚĆ NA SAM SZCZYT?
- Kaszubski upór, konsekwencja i ciężka praca. Udało mi się wywalczyć mistrzostwo 
Polski, wtedy chciałem znaleźć się w reprezentacji kraju na mistrzostwa Europy. Gdy 
to się udało, to pojawiła się chęć wzięcia udziału w mistrzostwach świata. Gdy to się 

udało, marzyłem, by pojechać na igrzyska 
olimpijskie, bo to największe marzenie każ-
dego sportowca – już sam fakt uczestnic-
twa, nie mówiąc już o medalu. I to wszystko 
mi się udało, z czego jestem dumny. Dziś, 
po 30 latach, mogę zaprezentować swoje 
osiągnięcia. 

WRACAJĄC DO TRENOWANIA MŁODZIE-
ŻY – JAKIE NAJWAŻNIEJSZE WARTO-
ŚCI STARA SIĘ PAN IM PRZEKAZAĆ? 
- Przede wszystkim nie staram się od tych 
dzieci od razu oczekiwać sukcesów spor-
towych. To nie jest najważniejsze. Chciał-
bym, aby przychodzili na zajęcia chętnie, 
żeby nie trzeba ich było na siłę wyciągać 
z domu. Największym teraz zagrożeniem 
dla dzieci są komputery i internet, bo tam 
spędzają bardzo dużo czasu. Pułapka pole-
ga na tym, że tam się nie spocą, nie zmę-
czą, wszystko jest łatwe. Ale zapominają, 
że to nie jest realny świat i realne relacje 
z innymi. Dlatego staram się ich od tego 
odciągnąć. I gdy to się udaje, to odczuwam 
satysfakcję. 

SPORT TO NIE TYLKO POPRAWA SPRAW-
NOŚCI FIZYCZNEJ, ALE TEŻ KSZTAŁTO-
WANIE CHARAKTERU, ZDOBYWANIE 
UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE POTEM PRZY-
DAJĄ SIĘ W DOROSŁYM ŻYCIU. 
- To niezmiernie ważny aspekt sportu. Za-
pasy to sport indywidualny, trzeba liczyć 
tylko na siebie. To kształtuje charakter, po-
zwala na uwierzenie we własne siły, rozwi-
nięcie pewności siebie. Nie można obar-
czyć kogoś winą, że mi się nie udało coś 
w życiu. Gdy wychodzę na matę jestem tyl-
ko ja, mój przeciwnik i sędzia, który będzie 
to, co zrobię, oceniał. Trzeba być silnym, 
trzeba walczyć do końca, nie poddawać się. 
Czasami wygrywa się przecież walki w sa-
mej końcówce, w ostatnich sekundach. Tak 
samo jest w życiu. 

Z ŻUKOWEM I KASZUBAMI JEST PAN 
ZWIĄZANY OD ZAWSZE?
- Tak – tu się urodziłem, tu mieszkałem, tu 

trenowałem. Przez pewien krótki czas wprawdzie wyemigrowałem do Warszawy, ale 
sercem i myślami zawsze byłem tutaj. Wiedziałem, że tu wrócę i wszystko robiłem, 
aby tak się stało. I od 9 lat znów mieszkam na Kaszubach, w swoim mieście, kontynu-
ując to, co zacząłem. 

JEST PAN KANDYDATEM W NADCHODZĄCYCH WYBORACH DO RADY POWIATU 
KARTUSKIEGO. SKĄD DECYZJA O KANDYDOWANIU, CZYM CHCE PAN SIĘ ZAJĄĆ 
W RADZIE?

- Chciałbym, jeśli otrzymam mandat, zając się sportem. Widzę, patrząc na inne gmi-
ny i powiaty, że trzeba nieco więcej zainwestować w tę dziedzinę życia. Jeśli chce się 
robić ten duży sport i chce się, żeby dzieci lepiej się rozwijały, muszą być stworzone 
programy, muszą działać kluby, trzeba też nagradzać za osiągnięcia zarówno zawod-
ników, jak i trenerów. I w to chciałbym się zaangażować. Bo przecież w powiecie kar-
tuskim mamy wspaniałych sportowców, którzy już teraz mogą pochwalić się sporymi 
osiągnięciami, a ponadto mają ogromny potencjał. 

Z ANDRZEJEM WROŃSKIM, ZAPAŚNIKIEM, MISTRZEM KRAJU, EUROPY I ŚWIATA, ZŁOTYM MEDALISTĄ 
OLIMPIJSKIM, PREZESEM FUNDACJI MORENA I TRENEREM, ROZMAWIA RAFAŁ KORBUT. 

Trzeba wierzyć w siebie 
i dążyć do celu
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OGŁOSZENIE PŁATNE 20/2018/PR

Reklama 194/2018/RL

Dalej chcemy 
zmieniać Rumię

W Święto Niepodległości  
wywieś flagę!

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe, które w Pol-
sce obchodzone jest corocznie 11 listopada. Data ta upamiętnia od-
zyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach za-
borów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 
1937 r., następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lip-
ca 1945 r., natomiast przywrócono je ustawą w okresie transformacji 
systemowej w 1989 r. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. To, że 
święto obchodzimy 11 listopada, nie oznacza, że dokładnie tego dnia 
Polska odzyskała niepodległość, gdyż był to proces stopniowy. Wy-
bór 11 listopada uzasadnić można natomiast zakończeniem I wojny 
światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, 
pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył 
do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopa-
da 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepod-
ległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. 
A co było z samym świętem na przestrzeni lat? W latach 1919–1936 
rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako 
uroczystości o charakterze wojskowym. Organizowano je zazwy-
czaj w pierwszą niedzielę po 11 listopada. Pierwszy raz w pełni uro-
czyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920 r. 
Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wo-
dza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę 
marszałkowską. Po przewrocie majowym w 1926 obchody kolejnych 
rocznic były uroczystościami ściśle wojskowymi. Rangę święta pań-

stwowego nadano Świętu Niepodległości dopiero ustawą z dn. 23 
kwietnia 1937 r. Miało ono łączyć odzyskanie suwerenności państwo-
wej z zakończeniem I wojny światowej oraz upamiętniać Józefa Pił-
sudskiego. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchody państwo-
we odbyły się dwa razy: w 1937 r. i 1938 r. Podczas okupacji niemiec-
kiej w latach 1939–1945 jawne świętowanie polskich świąt państwo-
wych było niemożliwe. W 1945 ustanowiono Narodowe Święto Odro-
dzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu 
PKWN, i jednocześnie zniesiono Święto Niepodległości. W latach 
1980–1981, za sprawą działalności związku zawodowego „Solidar-
ność”, przywrócono Świętu Niepodległości należne miejsce w świa-
domości społecznej. Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada 
zostało przywrócone przez Sejm PRL ustawą z 15 lutego 1989 pod 
nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. Dzień ten jest dniem 
wolnym od pracy. W całej Polsce tego dnia odbywają się rozmaite 
uroczystości zarówno o charakterze oficjalnym, jak również rozma-
ite wydarzenia towarzyszące, jak parady, biegi, rajdy, wykłady, in-
scenizacje, koncerty czy festyny. To także dzień, w którym na uli-
cach i przed budynkami powiewają flagi państwowe. Warto przyłą-
czyć się do obchodów i wywiesić flagę w oknie swojego mieszka-
nia czy na maszcie przed domem. To dodatkowo podkreśla pamięć 
o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości, jak 
i nasz patriotyzm. Zachęcamy zatem wszystkich – wywieście tego 
dnia flagę!/raf/

Już niedługo będziemy obchodzić Narodowe Święto 
Niepodległości. W tym roku będzie to święto wyjąt-
kowe, ponieważ mija dokładnie 100 lat, od kiedy Pol-
ska odzyskała niepodległość.

Samorządowy Lider  
Edukacji
Gmina Żukowo zosta-
ła uhonorowana tytułem 
„Samorządowy Lider Edu-
kacji”. 

13 października w Auli No-
wodworskiego Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Kra-
kowie odbyła się uroczy-
stość nadania Certyfika-
tów „Samorządowy Lider 
Edukacji”, podczas której 
gmina Żukowo otrzymała 
po raz kolejny w/w  
certyfikat.
Wyniki akredytacji w pro-
gramie „Samorządowy Li-
der Edukacji” dowodzą, iż 
gmina Żukowo należy do 
elitarnego grona JST, które 
zadania edukacyjne trak-
tuje nie tylko priorytetowo, 
ale podejmuje je w sposób 
wzorcowy, wdrażając roz-
wiązania zaskakujące swo-
ją nowoczesnością i pre-
kursorstwem. Działa twór-
czo, odważnie z wizją prze-
łomu, angażując znaczą-
ce siły i środki w kreowanie 
oraz implementowanie po-
lityki edukacyjnej cechują-
cej się wysokim potencja-
łem innowacyjnym.
Dodatkowo gmina Żuko-
wo otrzymała Wyróżnie-
nie Nadzwyczajne „Lider 
Bezpieczeństwa w Oświa-
cie” za szczególnie nowa-
torskie i innowacyjne dzia-
łania podnoszące poziom 
bezpieczeństwa uczniów w 
szkołach.
/raf/
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Artykuły prezentują nowe spojrzenie modelowo 
- koncepcyjne na relacje nauczyciel – uczeń. Ar-
tykuły „Modelowanie cybernetyczne komunika-
cji nauczyciel – uczeń” oraz „Doskonalenie ko-
munikacji nauczyciel - uczeń w otoczeniu ba-
rier i zakłóceń” zostały właśnie przyjęte przez 
Radę Naukową Periodyku „Studia Bezpieczeń-
stwa Narodowego”. 

Pozytywnie zrecenzowali je również recenzen-
ci. Ukażą się w następnym numerze powyższe-
go periodyku.

- Przygotowanie obu tekstów, z uwagi na liczne 
obowiązki, było niemałym wyzwaniem  – pod-
kreśla Dariusz Męczykowski. – Chciałem przede 

wszystkim, żeby artykuły wnosiły coś do nauko-
wego problemu relacji nauczyciel - uczeń i by 
opierały się na fachowej literaturze. 

W przygotowaniu merytorycznym Dariuszo-
wi Męczykowskiemu pomogło też ogromne do-
świadczenie. Kilka dni temu obchodził jubileusz 
35-lecia pracy zawodowej w edukacji .

Zagadnienia pedagogiki nie są mu obce za-
równo z perspektywy nauczyciela, jak i trene-
ra, a zwłaszcza dyrektora szkoły. Na co dzień 
prowadzi szkołę w Nowej Karczmie, a jako tre-
ner opiekuje się drużyną UKS PCM Kościerzyna, 
grającą w superlidze, to najwyższy poziom piłki 
ręcznej w Polsce. W przygotowanych przez nie-

go tekstach nie zabrakło zatem również proble-
mu relacji trener – zawodnik.

W napisaniu obu artykułów Dariuszowi Męczy-
kowskiemu pomogła także obecność na licz-
nych konferencjach naukowych. Podczas „IV 
Doktorancko - Studenckiej Konferencji Nauko-
wej pt. „Międzynarodowe uwarunkowania bez-
pieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa 
państwa” wygłosił referat „Koncepcja edukacji 
wielokulturowej i międzykulturowej w aspekcie  
komunikacji społecznej”. 

W trakcie II Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowej – wpływ organizacji międzynarodowych 
na  wielowymiarowość bezpieczeństwa - przed-

stawił wykład pt. „Polski system edukacji wobec 
zagrożeń komunikacji społecznej w erze globa-
lizacji”.

Podczas „IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konfe-
rencji MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA” wygło-
sił referat pt. „Komunikacja społeczna w sytu-
acjach niebezpiecznych”.

Z treścią obu artykułów 
zapoznać można się na stronie:

WWW.DAREKMECZYKOWSKI.PL

Naukowe spojrzenie na relacje  
nauczyciel - uczeń

Dariusz Męczykowski, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, zakończył właśnie pracę nad dwoma artykułami naukowymi.

Fot. UG Sierakowice

Zielona energia dla 
Sierakowic
Pomiędzy województwem pomorskim a gminą Sierakowi-
ce (w partnerstwie z gminą Kartuzy oraz gminą Sulęczy-
no) zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu pn. 
„OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszo-
nej na rzecz ograniczenia emisji w Gminie Sierakowice”. .

W lipcu br. Zarząd Województwa Pomorskie-
go rozstrzygnął konkurs „Odnawialne źródła 
energii – wsparcie dotacyjne”. Dofinanso-
wanie otrzymały 24 projekty (z 174, którym 
udało się przebrnąć przez ocenę formalną), 
które uzyskały najwyższą punktację w trak-
cie oceny strategicznej I stopnia. Łączna 
wartość projektów wybranych do dofinan-
sowania: 172,3 mln zł. Łączna wartość przy-
znanego dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego: 128,4 mln. 
W styczniu 2017 r. gmina Sierakowice (wraz 
z partnerami gminą Sulęczyno oraz gmi-
ną Kartuzy) aplikowała do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego o do-
finansowanie projektu pn. „OZE dla Kaszub 
– wykorzystanie energetyki rozproszonej na 
rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sie-
rakowice, Kartuzy i Sulęczyno”. Projekt uzy-
skał pozytywną rekomendację Zespołu oce-
niającego oraz w konsekwencji dofinansowa-
nie w wysokości 8 316 921,99 złotych (ok. 85 
% wartości kosztów kwalifikowanych). Koszt 
całkowity inwestycji to 9 956 025,10 złotych. 
W ramach przedmiotowego zadania przewi-
duje się montaż 3 źródeł/instalacji i urządzeń 

wykorzystujących energię słońca, w dwóch 
technologiach: solarnej i fotowoltaicznej 
oraz powietrznych pomp ciepła do c.w.u. In-
westycja obejmuje zarówno sektor publicz-
ny, jak i prywatny z obszaru gmin: Sierako-
wice, Sulęczyno i Kartuzy. Łączna liczba in-
stalacji powinna wynieść 855 sztuk, w tym 
509 instalacji solarnych, 295 powietrznych 
pomp ciepła do c.w.u. oraz 51 sztuk oświe-
tlenia ulicznego solarnego i hybrydowego. 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
odnawialnej to 3,41 MW. Szacowany rocz-
ny spadek emisji gazów cieplarniach – 665 
ton równoważnika CO2. Dnia 24 sierpnia br. 
gmina  rozesłała do osób, które zgłosiły ak-
ces do partycypowania w projekcie, informa-
cje o zakwalifikowaniu do tegoż wraz z proś-
bą o wniesienie niezbędnego wkładu finan-
sowego, w terminie do 30 września 2018 r. Na 
obecną chwilę ok. 75 % osób (dot. gminy Sie-
rakowice – lidera projektu), które zadekla-
rowały chęć udziału w przedmiotowej ope-
racji, wniosły wymagany wkład finansowy. 
W związku z powyższym gmina Sierakowice 
przygotowuje się do przeprowadzenia nabo-
ru uzupełniającego. 
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Okręg nr 1:
1. Albin Bychowski

2. Paweł Koreń
3. Bogumiła Ropel

4. Ryszard Ustowski
5. Elżbieta Pryczkowska

6. Urszula Teska
7. Jarosław Cejrowski

 

Okręg nr 2:
1. Witold Szmidtke

2. Jacek Fopke
3. Tadeusz Klawikowski
4. Jolanta Wiercińska

5. Karolina Kordas – Stępska
6. Natalia Bobkowska

7. Grażyna Derra
 

Okręg nr 3:
1. Stanisław Szur
2. Brygida Treder

3. Waldemar Dampc
4. Tyberiusz Treder
5. Bożena Bigdoń

6. Maria Byczkowska
7. Kazimierz Kassin

 

Okręg nr 4:
1. Wojciech Kankowski
2. Andrzej Karczewski
3. Grzegorz Tokarski
4. Jarosław Wójcik

5. Łukasz Słodzinka
6. Karolina Stańkowska
7. Paulina Milczanowska

8. Ludmiła Szmidtke

OGŁOSZENIE PŁATNE 191/2018/RL

Już wkrótce rozpoczną się zajęcia w ośrodkach wychowania przedszkolnego  
w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie. 

Nowe perspektywy dla  
OWP w gminie Przodkowo

Fot. UG Przodkowo

W dniu 9 października na-
stąpiło uroczyste podpisa-
nie umowy w Urzędzie Gmi-
ny Przodkowo w obecności 
przedstawiciela Urzędu Wo-
jewództwa Pomorskiego Ry-
szarda Świlskiego. 
Samorząd Gminy Przodko-
wo pozyskał środki finan-
sowe na realizację dodatko-
wych zajęć dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym w projek-
cie pn. „Nowe perspektywy 
dla OWP w Gminie Przodko-
wo” w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020, Oś Prio-
rytetowa 3 Edukacja, Działa-
nie 3.1. Edukacja Przedszkol-
na ukierunkowanych na roz-
wój kompetencji kluczowych 
w roku szkolnym 2018/2019 
i 2019/2020.  
W wyniku przeprowadzonych 
w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego badań i ana-
liz wsparciem będzie obję-
tych 168 uczniów, dla których 
zostaną przeprowadzone 
bardzo ciekawe zajęcia tj. dla 
OWP Przodkowo: j. angielski, 
robotyki, zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczne, lo-

gopedia, gimnastyka korek-
cyjna; dla OWP Pomieczy-
no: j. angielski, robotyka; dla 
OWP Czeczewo: j. angielski, 
robotyka. 
Na okoliczność rzetelnego 
prowadzenia zajęć zostanie 
przeszkolonych 7 nauczycieli.  
Żeby podnieść jakość prze-
prowadzanych zajęć placów-
ki biorące udział w projekcie 
zostaną wyposażone w odpo-
wiednie pomoce dydaktycz-
ne oraz technologie informa-
cyjno-komunikacyjne (TIK) tj. 
laptopy, tablice interaktyw-
ne, gry edukacyjne, materiały 

dydaktyczne. 
Dla utrwalenia zakresu zdo-
bytej wiedzy w ramach pro-
jektu odbędą się wyciecz-
ki wyjazdowe do Centrum 
Experyment w Gdyni dla 
uczniów uczestniczących 
w zajęciach z robotyki. Do-
datkowo w Przodkowie zo-
stanie wyremontowana i wy-
posażona w meble sala lek-
cyjna. Ponadto wyremonto-
wana i dostosowana dla dzie-
ci zostanie również łazienka. 
Ogólna wartość projektu  to 
prawie 600 tys. zł.  
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Z ANDRZEJEM WYRZYKOWSKIM, WÓJTEM GMINY PRZODKOWO, O ZREALIZOWANYCH W KOŃCZĄCEJ SIĘ 
WŁAŚNIE KADENCJI ZADANIACH I PLANACH NA KOLEJNE LATA ROZMAWIA RAFAŁ KORBUT. 

Chcemy zawsze być 
z przodu!

KOŃCZY SIĘ KADENCJA SAMORZĄDÓW, 
CZY MINIONE 4 LATA MOŻNA UZNAĆ ZA 
SUKCES W KONTEKŚCIE ROZWOJU GMINY?

- Sukces to słowo, które można w różny 
sposób rozumieć. Wszystko zależy, jakie 
cele stawia się sobie. Powiem tak – ta ka-
dencja była niezwykle udana, chyba najlep-
sza z dotychczasowych pod względem zdo-
bycia i zainwestowania środków zewnętrz-
nych. 

JAKIE BYŁY GŁÓWNE CELE W TYM CZASIE?
- Nie tylko w tym, ale przez ostatnie dwie 
dekady. Głównym „nerwem” gminy są dro-
gi – przez ostatnie lata wybudowaliśmy ich 
20 km. Udało się to dzięki pozyskaniu na te 
zadania dofinansowania w wysokości od 50 
do 80 proc. oraz dzięki współpracy z miesz-
kańcami. 

NA CZYM TA WSPÓŁPRACA POLEGA?
- Drogi niższych kategorii, ale przecież bar-
dzo istotne, utwardzane są płytami Yomb. 
My dajemy materiał, czyli płyty, i korytuje-
my drogi, a mieszkańcy wkładają w to swoją 
pracę i swój czas, układają je. A trzeba pa-
miętać, że przy przetargach robocizna jest 
znaczącą pozycją na liście kosztów. 

NIEKTÓRZY TWIERDZĄ, ŻE TAKIE PŁY-
TY NIE POWINNY BYĆ JUŻ STOSOWANE W 
OBECNYCH CZASACH...

- Nie zgadzam się z tym, nie możemy 
wszystkiego przecież zabetonować. Ta-
kie płyty mają wiele zalet – przepuszczają 
wody opadowe, poza tym takie płyty bar-
dzo łatwo można naprawiać, poprawiać, wy-
mieniać. I nie jest to kosztowne. Dysponu-
jąc ograniczonym budżetem możemy dzięki 
temu utwardzić o wiele więcej dróg, niż gdy-
by je wykonywać w wysokim standardzie z 
nawierzchnią asfaltową. Trzeba też pamię-
tać, że za jakiś czas możliwości sięgania po 
środki zewnętrzne się skończą. Staramy się 
więc wykorzystać je teraz i zrobić jak naj-
więcej to możliwe. 

NIE DA SIĘ WSZYSTKIEGO WYKONAĆ JED-
NOCZEŚNIE, JAK ZATEM USTALANY JEST 
HARMONOGRAM ZADAŃ DO REALIZACJI?

- Staramy się spełniać oczekiwania mieszkańców. Organizujemy spotkania, na których 
wspólnie nakreślamy cele. To bardzo ważne, aby czuć klimat potrzeb mieszkańców. Rozma-
wiam też na bieżąco z radnymi, którzy są przecież przedstawicielami mieszkańców,. Sołty-
sami, którzy najlepiej wiedzą co potrzebne jest w ich sołectwach. 

OPRÓCZ DRÓG CO BYŁO SPRAWĄ PRIORYTETOWĄ W OSTATNICH LATACH?
- Na pewno kanalizacja, w tej dziedzinie udało nam się bardzo dużo zrobić. Nasza gmina 
jest teraz skanalizowana niemal w 100 proc. Oczywiście zawsze będzie trzeba ją rozbu-
dować tam, gdzie nowi mieszkańcy się osiedlają. Nigdy nie będzie można powiedzieć, że 
mamy wszystko. Ponadto przeprowadziliśmy termomodernizację czterech gminnych obiek-
tów, ostatnio oddaliśmy do użytku ostatni z nich, czyli bibliotekę. A wiadomo, że termomo-
dernizacja to zarówno oszczędności dla gminy, jak i dbałość o ekologię. 

KOLEJNE ISTOTNE SPRAWY TO EDUKACJA 
I BEZPIECZEŃSTWO. TU TAKŻE SPORO SIĘ 
ZMIENIŁO?
- Rozbudowaliśmy szkołę – zbudowaliśmy 
nową część i nadbudowaliśmy piętro w istnie-
jącym budynku – w Pomieczynie. W zakresie 
bezpieczeństwa dla OSP Pomieczyno pozyska-
liśmy w tym roku nowy, ciężki samochód. Je-
dyny tego rodzaju, jaki będzie w powiecie kar-
tuskim! Z kolei dla OSP Czeczewo chcemy ku-
pić średni wóz bojowy. Na te cele też pozyska-
liśmy środki zewnętrzne. Oprócz tego wspiera-
my strażaków, jeśli chodzi o wyposażenie. To 
niezwykle ważne, bo to właśnie strażacy naj-
częściej jako pierwsi spieszą z pomocą. 

MÓWIĄC O OŚWIACIE TRZEBA PAMIĘTAĆ, 
ŻE TO NIE TYLKO BUDYNKI...
- Oświata to przede wszystkim młodzież, dzie-
ci, nauczyciele i rodzice. Baza musi być oczy-
wiście odpowiednia i dobrze wyposażona. Ale 
istotne są też programy edukacyjne. Niedaw-
no pozyskaliśmy 0,5 mln zł na program wy-
chowania przedszkolnego w trzech szkołach: 
w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie. Dzię-
ki temu dzieci będą mieć wiele dodatkowych, 
rozwijających zajęć przez najbliższe dwa lata, 
a nauczyciele będą mogli skorzystać z dodat-
kowych szkoleń. Do tego za te pieniądze wy-
remontujemy pomieszczenia szkolne i doposa-
żymy je w nowoczesny sprzęt. Ponadto od kil-
ku lat realizujemy znakomity program „Skrzy-
dła wiedzy”, podzielony na zajęcia dla dzieci z 
problemami oraz dla dzieci mające wyjątkowe 
zdolności i talenty. Wyposażyliśmy pracownie 
językowe, przyrodniczą, chemiczną, organizu-
jemy ciekawe wycieczki edukacyjne i wiele in-
nych. 

CZY JAKO WÓJT MA PAN JAKIEŚ MOTTO, 
KTÓRYM SIĘ KIERUJE PEŁNIĄC TO STANO-
WISKO?
- Myślę, że takim mottem jest integracja miesz-
kańców. Oprócz realizowania ważnych inwe-
stycji trzeba pamiętać o szerokim aspekcie wy-
darzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, 
które powodują, że mieszkańcy spotykają się 
ze sobą, poznają się wzajemnie, rozmawiają. To 

rzeczywiste tworzenie takiej „małej Ojczyzny”. 
Jestem przekonany, że właśnie dzięki temu w naszej gminie nie ma większych konfliktów, 
panuje przyjazna atmosfera. Dla mnie zawsze mieszkaniec był i jest najważniejszy. I widzę, 
że społeczność lokalna akceptuje i dobrze ocenia nasze działania. Na pewno nie wszyst-
ko, co chcielibyśmy, udało się wykonać. Wykonując jedną rzecz zawsze widzi się, że można 
zrobić coś jeszcze. Dlatego po raz kolejny stajemy do tych wyborów i chcemy kontynuować 
naszą pracę na rzecz społeczności.
 
CO ZATEM CHCIAŁBY PAN ZROBIĆ PRZEZ KOLEJNĄ, TYM RAZEM 5-LETNIĄ, KADENCJĘ?
- Dopóki się da, będziemy starali się pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych. Obec-
nie to robimy na maksymalnym pułapie, utrzymując zadłużenie gminy na bezpiecznym po-
ziomie ok. 40 proc. Inwestujemy w środki trwałe, twarde, ale też w rozwój i edukację miesz-
kańców. To środki, które są zainwestowane rozsądnie i zwrócą się wielokrotnie w perspek-
tywie lat. Chcę też nadal budować markę, jaką jest Przodkowo. Chcemy nadążać za nazwą: 
być z przodu!



REKLAMA U/2018/PR
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Pod uwagę wzięto  całość wydatków 
majątkowych poniesionych w ostatnich 
trzech latach. Gmina Stężyca znalazła 
się na pierwszym miejscu gmin powia-
tu kartuskiego jak i gmin wojewódz-
twa pomorskiego, a tym samym zaję-
ła 72 miejsce, na 1555 gmin wiejskich, 
a średnia wydatków inwestycyjnych na 
jednego mieszkańca w gminie to kwota 
1163,51 złotych w skali roku.
Należy przypomnieć, iż to kolejny suk-
ces, gdzie Gmina Stężyca znajduje się 
w czołówce gmin w kraju pod wzglę-

dem realizacji inwestycji. Wcześniej sa-
morząd znalazł się w ZŁOTEJ DZIE-
SIĄTCE SAMORZĄDÓW - Top Inwe-
stycje Komunalne 2018, gdzie kapituła 
konkursowa na czele z Ministrem An-
drzejem Derą z Kancelarii Prezydenta 
RP, doceniła realizację inwestycji stwo-
rzoną dla mieszkańców i turystów, któ-
ra przedstawia bogatą ofertę rekre-
acyjna i nowe przestrzenie publiczne.
Można powiedzieć, że rozwój całej 
Gminy Stężycy jest przykładem efek-
tywnego wykorzystania funduszy unij-

nych. To dzięki pozyskanym środkom, 
gmina zostanie prawie całkowicie ska-
nalizowana, a szereg inwestycji komu-
nikacyjnych (ścieżki rowerowe, nowe 
drogi) sprawia, iż mieszkańcy i tury-
ści swobodnie korzystają z urokliwych 
miejsc gminnych.
Zrównoważony rozwój całej gminy 
sprawia, że nie tylko duże miejscowo-
ści gminne zyskują nowa infrastruk-
turę, ale także mniejsze miejscowości 
mają swój program rozwojowy, który 
sukcesywnie jest realizowany.  

Dobra pozycja Stężycy na 
tle gmin w kraju

Czasopismo „Wspólnota” opublikowało pod koniec września ranking samorządów, w którym 
przedstawiono liderów inwestycyjnych w latach 2015 – 2017 w przeliczeniu wydatków na 
mieszkańca gminy. 

BUDOWA KANALIZACJIBUDOWA DRÓG

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTO-
WA

NOWOCZESNY URZĄD

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH 
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Doskonała baza 
edukacyjna i sportowa!

W Gminie Somonino duży nacisk kładzie się na modernizację bazy oświatowej. 
Wszystkie placówki oświatowe w gminie są odnowione bądź rozbudowane. 

W ostatnich latach kontynuowano 
działania w zakresie reformy oświaty. 
Wszystkie placówki oświatowe, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmi-
na Somonino, zyskały nowy wizerunek 
oraz nowoczesne wyposażenie w sprzęt 

i pomoce dydaktyczne. Dzieci miały do 
wyboru szeroki wachlarz zajęć dodat-
kowych – wyrównawczych i rozwijają-
cych uzdolnienia. Dodatkowo,  dzięki 
realizacji innych inwestycji, na przykład 
budowie sal gimnastycznych w Egierto-

wie i Borczu oraz modernizacji stadio-
nu w Goręczynie, powstało doskonałe 
zaplecze do zajęć sportowych. Poniżej 
prezentujemy przykładowe przedsię-
wzięcia, realizowane z udziałem środ-
ków zewnętrznych.

SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W BORCZU.

BOISKO PIŁKARSKIE W GORĘCZYNIE. NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE.

BEZPIECZNY PLAC ZABAW W EGIERTOWIE.

KOMPLEKS SPORTOWO – REKREACYJNY 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GORĘCZYNIE.

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA 
W GORĘCZYNIE.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH.

HALA SPORTOWA W EGIERTOWIE.

/Expressy.pl

BĄDŹ 
NA BIEŻĄCO!
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Poszukiwanie bohaterów  
Niepodległej – finały powiatowe  
konkursu już za nami

Konkurs „Pomorskie drogi do Nie-
podległej" to jeden z elementów 
programu obchodów 100-lecia Nie-
podległości Polski i Pomorza. Przez 
ostatnie miesiące uczniowie szkół 
średnich szukali w swoim najbliż-
szym otoczeniu bohaterów wyda-
rzeń sprzed stulecia. Mogli przy tym 
wybierać – albo sięgając po nazwi-
ska z przygotowanej w ramach kon-
kursu listy, albo samodzielnie odnaj-
dując postacie działające w ich naj-
bliższym otoczeniu – w rodzinie czy  
najbliższym sąsiedztwie.
-Za nami już pięć finałów powia-
towych imprezy. Tym samym zna-
my już wszystkie zespoły, które spo-
tkają się 19 października na uro-
czystej gali w Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni i powalczą o nagro-
dę główną -  mówi Adam Krawiec, 
dyrektor Departamentu Edukacji 
Sportu Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Pomorskiego.

Zadanie konkursowe polegało na 
przygotowaniu przez uczniów pre-
zentacji multimedialnej opowiada-
jącej o wybranym bohaterze. Pod-
czas każdego z finałów jury oceniało 
m.in. kreatywność, oryginalność, po-
prawność merytoryczną oraz własną  
interpretację tematu.
-Poziom wszystkich prezencji był bar-
dzo wysoki, jednak jurorzy zwracali 
szczególną uwagę nie tyko na zebra-
ne informacje, ale na „wkład własny”, 
czyli zaangażowanie uczniów. Nie-
które zespoły wykonały bardzo dużą 
pracę osobiście odwiedzając opisy-
wane miejsca, przeprowadzając wy-
wiady z ciekawymi ludźmi, wykonując 
dokumentację fotograficzną i filmową 
– wylicza Kamil Bemowski, z Pomor-
skiej Akademii Działania, która jest  
koordynatorem konkursu.
Każdy z finałów regionalnych, oprócz 
wręczenia nagród zwycięzcom, był 
również okazją do wspólnego obej-

rzenia filmu Filipa Bajona „Kamer-
dyner”. Ten film (nagrodzony kil-
ka dni temu Srebrnymi Lwami na fe-
stiwalu w Gdyni) doskonale wpisu-
je się w ideę konkursu ogłoszonego 
przez marszałka Mieczysława Stru-
ka. To szeroka panorama naszej hi-
storii, w której znajdziemy marze-
nie o niepodległości, relacje pol-
sko-kaszubsko-niemieckie i walkę  
o rodzimą tożsamość. 
Konkurs „Pomorskie drogi do Nie-
podległej” odbywa się w dwóch eta-
pach. Pierwszy etap to poziom powia-
towy, a jego finałem były uroczyste 
gale w pięciu regionach wojewódz-
twa. Zwycięzcy finałów powiatowych 
– w sumie pięć zespołów - spotka-
ją się 19 października na uroczystej 
gali w Teatrze Muzycznym w Gdy-
ni, gdzie ich prezentacje powalczą  
o nagrodę główną.
Konkurs realizowany jest przez Sa-
morząd Województwa Pomorskiego 

we współpracy z Wojewódzką Biblio-
teką Pedagogiczną w Słupsku oraz 
Pomorską Akademią Działania w No-
wym Dworze Gdańskim.
Pełna lista laureatów finałów powiatowych 
i zwycięskie prezentacje znajdują się na 
stronie https://niepodlegla.pomorskie.eu/ 

ZWYCIĘZCY FINAŁÓW  
POWIATOWYCH:

Gdańsk 21.09
Bohater Pomorza sprzed stu lat 
znaleziony - Władysław Cieszyński
V LO Gdańsk 
Uczniowie: Monika Kaczorowska, 
Natalia Jeleń, Karolina Kosecka 
Opiekun: Jerzy Majewski

Sztum 21.09
Spadkobiercy Wolności w drodze 
do Tadeusza Tollika  
ZSP nr 1 Kwidzyn  

Uczniowie: Izabela Marciniak, Julia 
Kogut, Dominika Woelk  
Opiekun: Katarzyna Opacka 

Wejherowo 24.09
Antoni Abraham   
PZS nr 2 Wejherowo
Uczniowie: Sandra Rogala, Filip 
Lidzbarski, Karol Malottki
Opiekun: Andrzej Tamulewicz.

Starogard 26.09
Jan Buchholz Wielki Starogardzianin 
II LO Starogard 
Uczniowie: Marieta Domachowska, 
Marta Berg, Magdalena Osowska 
Opiekun: Aleksandra Marczak

Bytów 27.09
Franciszek Leon Kręcki  
II LO Słupsk
Uczniowie: Wiktoria Augustyn, Pa-
trycja Groch, Kaja Willich 
Opiekun: Iwona Tłuchowska

Dobiegają końca poszukiwania pomorskich bohaterów sprzed stulecia. W konkursie 
„Pomorskie drogi do Niepodległej” wystartowało ponad 300 uczniów z całego regionu. 
Przygotowali oni 112 prezentacji opisujących znane postacie historyczne, ale też 
osoby, które były zaangażowane w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a o których losach później zapomniano. Za nami finały powiatowe 
konkursu, podczas których jury wybrało pięć najciekawszych prezentacji.

Aktualnie oczyszczalnie w Sierakowicach i Sulęczy-
nie nie posiadają pełnego systemu unieszkodliwiania 
osadów ściekowych, co wiąże się z ponoszeniem wy-
sokich kosztów za wywóz osadów. Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach przygo-
towało wniosek i otrzymało dofinansowanie na bu-
dowę "Budowa linii technologicznej do przerobu ko-
munalnych zagęszczonych osadów ściekowych i in-
nych odpadów organicznych na nawóz organiczno-
-mineralny" Obecnie trwają prace związane z wyło-
nieniem wykonawcy. 
Instalacja będzie przyjmować jedynie odwodnione 
osady ściekowe z komunalnych oczyszczalni ście-
ków w Sierakowicach i Sulęczynie. Końcowo powsta-
je dobrej jakości, bezwonny nawóz z dużą ilością 
wapna, jakże potrzebnego na naszych zakwaszo-

nych glebach. Cały proces dostarczania i przeróbki 
osadu będzie się odbywał w zamkniętych pomiesz-
czeniach. Hermetyczny proces produkcji nawozu or-
ganicznego powoduje, że instalacja nie wydziela za-
pachów i pyłów, co sprawia że nie jest uciążliwa dla 
środowiska i mieszkańców.
Efektem końcowym będzie suchy, wysterylizowany, 
wygodny w transporcie i składowaniu ulepszacz gle-
bowy, który w odróżnieniu od istniejących w oczysz-
czalni ścieków odpadów nie wytwarza nieprzyjem-
nych zapachów, jest wolny od patogenów i nie stwa-
rza zagrożenia epidemiologiczno-sanitarnego.
Nawóz organiczno – mineralny wytwarzany w insta-
lacji może zostać wprowadzony do obrotu na pod-
stawie dopuszczenia nawozowego wydanego przez 
ministra właściwego do spraw rolnictwa.

W gminie Sierakowice osady ściekowe z oczyszczalni zamienione 
zostaną na nawóz organiczno-mineralny. 

Zmienią ścieki 
w organiczny nawóz

Fot. UG Sierakowice
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Imprezę zorganizował KS 
Chwaszczyno, na czele z Pre-
zesem Januszem Płockim 
przy wsparciu finansowym 
z Powiatu Kartuskiego. Turniej 
zaplanowany dla roczników 
2007/2008 wygrał zespół  
z KS Chwaszczyno. 
Radny Powiatu Kartuskiego 
Piotr Fikus w imieniu Powia-
tu Kartuskiego dziękuje ro-
dzicom za zaangażowanie 
i poświęcony czas dla swo-
ich zdolnych pociech i trzy-
ma kciuki za ich dalsze suk-
cesy. Dziękuje również Zarzą-
dowi KS Chwaszczyno, trene-
rowi Markowi Liszewskiemu 
oraz prowadzącemu Henryko-
wi Miotk za organizację super 
imprezy i zaprasza zawodni-
ków na kolejny II Powiatowy 
Turniej Piłki Nożnej, który od-
będzie się w roku 2019.

W Chwaszczynie 
pod koniec wrze-
śnia odbył się I Po-
wiatowy Turniej 
Piłki Nożnej. 

I Powiatowy Turniej 
Piłki Nożnej

Po wyprzedaniu II etapu Osiedla Złota Reneta w Żukowie dewelo-
per Makurat Invest oddaje do sprzedaży kolejne mieszkania. Na ry-
nek trafiły właśnie nowe 84 lokale mieszkalne o powierzchni od 27 
do 94 metrów kwadratowych. Zainteresowanie jest tak duże, że po-
nad połowa z nich już wcześniej została zarezerwowana!
– Przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży przyjmowaliśmy wstęp-
ne rezerwację i rzeczywiście zainteresowanie przerosło nasze 
oczekiwania. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie rynku na 
mieszkania o wysokim standardzie w przystępnej cenie – mówi Ali-
cja Pawlik, kierownik biura sprzedaży Makurat Invest. – Z doświad-
czenia wiemy, że najczęściej poszukiwane są ustawne mieszka-
nia 2, 3-pokojowe, dlatego takich zaprojektowaliśmy najwięcej i tu-
taj jest w czym wybierać. Bardzo szybko rozchodzą się kawalerki 
i mieszkania parterowe, do których w cenie dołączamy ogródek.
Jakie są główne atuty osiedla według jego mieszkańców? Klien-
ci najczęściej zwracają uwagę na rodzinną atmosferę, niskie opłaty 
eksploatacyjne, a także na przestrzeń, jaka jest do ich dyspozycji. 

Odległości między blokami są ponadstandardowe, nie brakuje też 
zieleni, ławeczek i miejsc parkingowych. 
Na osiedlu dobiega końca budowa bloków F i G, ostatnich powsta-
jących w ramach II etapu. Termin oddania mieszkań planowany był 
na koniec listopada, ale deweloper skończył budowę przed czasem 
i od 15 października rozpoczął przekazywanie kluczy nowym loka-
torom. Przy będących na ukończeniu budynkach od kilku tygodni 
dostępna jest już siłownia zewnętrzna, a na parterze bloku G trwa 
wyposażanie lokali usługowych. W jednym z nich powstanie sklep 
spożywczy.
W ramach III etapu Osiedla Złota Reneta do sprzedaży trafiły 84 lo-
kale mieszkalne w dwóch budynkach. Powierzchnie dostępnych 
mieszkań są bardzo zróżnicowane – od 27 do 94 m kw. Budyn-
ki o wysokim standardzie i nowoczesnej architekturze wyposażo-
ne będą w otwierane z dwóch stron windy i przestronne strefy wej-
ściowe. Nie zabraknie też kolejnego placu zabaw, hal garażowych 
oraz bezpłatnych miejsc postojowych na zewnątrz. W standardzie 

wykończenia deweloper oferuje m.in. murowane ścianki działowe 
– już wyszpachlowane i pomalowane na biało, wykończone balko-
ny, parapety wewnętrzne, wideo-domofony i drzwi antywłamanio-
we. Termin oddania budynków do użytku to pierwszy kwartał 2020 
roku. Ceny zaczynają się od 4100 zł za m2.
Więcej szczegółów oferty na stronie internetowej i w biurze sprze-
daży, zlokalizowanym na Osiedlu Złota Reneta przy ulicy Jabłonio-
wej.

Makurat Invest
ul. Jabłoniowa 7, 83-330 Żukowo
sprzedaz@makuratinvest.pl 
tel. +48 607 030 845
www.makuratinvest.pl 

Ruszyła sprzedaż mieszkań w ramach III etapu osiedla Złota Reneta w Żukowie. 

Zamieszkaj na 
osiedlu Złota Reneta

Fot. UG Przodkowo

Biblioteka oddana użytku
Symbolicznym przecięciem wstęgi oddano do użytku 
budynek Biblioteki Publicznej w Przodkowie.
Na uroczystość przybyło mnóstwo gości, wśród 
nich m.in.: Mieczysław Struk, marszałek i Ry-
szard Świlski, członek zarządu województwa 
pomorskiego, radni gminy Przodkowo, sołtyski 
oraz przyjaciele i sympatycy biblioteki.
Uroczystość rozpoczął występ Przedszkolaków 
z Przedszkola Samorządowego. Następnie za-
branych gości powitali: gospodarz gminy An-
drzej Wyrzykowski i Danuta Rzepka, dyrektor 
placówki. Marszałek pogratulował radnym traf-
nej i trudniej decyzji przekazania środków na 
rozwój kultury, podczas gdy tak wielki nacisk 
kładzie się na inwestycje infrastrukturalne.
Goście zwiedzili wyremontowany budynek, 
w którym w ramach zadania wykonano przy-

łącze gazu ziemnego, zmieniono źródło zasi-
lania centralnego ogrzewania, zmodernizowa-
no instalację c.o., docieplono budynek, wymie-
niono okna i drzwi, wymieniono oświetlenie ale 
- co chyba najważniejsze dla czytelników - na 
potrzeby biblioteki adoptowano funkcjonują-
ce tam do tej pory mieszkanie. Dzięki temu pla-
cówka znacznie powiększyła swoją powierzch-
nię, a co za tym idzie znacznie poszerzy się jej 
dotychczasowa oferta. Biblioteka czynna będzie 
cztery razy w tygodniu do godz. 20.00. Będą 
tam seanse filmowe, bajki dla dzieci a także ka-
wiarenka z kawą i herbatą
Inwestycja kosztowała niemal 0,5 mln zł. 
/raf/
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Fot. Radunia Stężyca ZESPÓŁ RADUNI SPODZIEWAŁ SIĘ TAK ZNAKOMITE-
GO STARTU W III LIDZE? 

Po długiej i ciężko przepracowanej zimie oraz fanta-
stycznej rundzie wiosennej, w której odnieśliśmy 17 
zwycięstw, tracąc przy tym jedną bramkę oraz po kil-
ku letnich wzmocnieniach naszej drużyny, liczyliśmy 
na dobry start. Wiadomo jednak, że poziom III ligi jest 
wyższy i bardziej wymagający, natomiast mamy moc-
ny i doświadczony zespół, który niejednokrotnie udo-
wodnił swoją wartość na boisku. Od początku rozgry-
wek stawiamy sobie wysokie cele i mamy nadzieję, że 
po pierwszej rundzie będziemy w czołowej szóstce 
w tabeli. 

 
KTÓRE WZMOCNIENIA NAJBARDZIEJ POMOGŁY 
WAM WEJŚĆ NA WYŻSZY POZIOM GRY? 

Nasz zespół budowany jest już od kilku sezonów do 
osiągania wysokich celów. Szkielet naszej drużyny 
pozostaje niezmieniony, a w kolejnych rundach do-
chodzi zaledwie kilku zawodników podnoszących ja-
kość drużyny.    Zmierzam do tego, że nie jednostki, 
a cały zespół współpracujący razem tworzy monolit, 
którego ciężko pokonać. Dobra atmosfera, zdrowa ry-
walizacja i ciężka praca na treningach pozwalają na 
ten moment liderować nam w tabeli III ligi. 

 

KTO WYDAJE SIĘ PANU NAJWIĘKSZYM RYWALEM W WALCE 
O AWANS DO II LIGI? 
Niestety liga jest bardzo mocna, tabela wyrównana i nie ma jed-
nego, bądź dwóch mocno wyróżniających się zespołów. Myślę, 
że na naszą niekorzyść w walce o awans będzie się liczyć nawet 
5 zespołów, które tak naprawdę tracą do nas zaledwie 3 pkt. Jak 
miałbym typować to uważam, że mimo wszystko ciężkim rywalem 
będzie Starogard Gdański. 
 
CZUJECIE, ŻE TWORZYCIE HISTORIĘ RADUNI? 
Nie czujemy, tylko tak naprawdę tworzymy tę historię. Z tego co 
się orientuję zarówno nasza seria 25 zwycięstw, jak i awans do III 
ligi, jest historycznym wydarzeniem dla klubu. Jednak nie chce-
my na tym poprzestać i mamy nadal zamiar tę historię wzboga-
cać. 

SKĄD WZIĄŁ SIĘ POMYSŁ, ABY KANDYDOWAĆ DO RADY 
MIEJSKIEJ Z RAMIENIA KWW RAZEM DLA POWIATU I GMIN? 
 Jestem jeszcze niedoświadczony w tej materii, jednak szybko się 
uczę i wiem, że można bardzo dużo zrobić w kwestii sportu, roz-
woju dzieci i młodzieży oraz pomocy osobom starszym i niepeł-
nosprawnym, które byłyby priorytetami w moich działaniach. Po 
rozmowie z przedstawicielami KWW Razem dla Powiatu i Gmin, 
którzy przekonali mnie, że kluczem do sukcesu może być ciężka 
praca oraz mieszanka doświadczenia z młodością, zdecydowa-
łem się spróbować swoich sił w kandydowaniu na radnego.

Rozmowa z Arturem Formelą, zawodnikiem Raduni Stężyca.

Stawiamy sobie wysokie cele

Radunia wciąż na czele!
Piłkarze ze Stężycy nie zwalniają tempa. 
Oprócz tego w ostatnim czasie dobrze radzi  
sobie GKS Przodkowo grający w IV lidze.

Powiedzieć, że Radunia jest rewela-
cją III ligi to lekkie niedopowiedze-
nie. Podopieczni Ireneusza Stenc-
la nie tylko jako beniaminek zaliczają 
znakomite wejście na wyższy poziom 
rozgrywkowy, ale wręcz idą jak bu-
rza, zostawiając w tyle  
resztę stawki.
Po minionym weekendzie, kiedy Ra-
dunia pokonała 5-2 Bałtyk Koszalin, 
piłkarze ze Stężycy zajmują pozycję 
lidera III ligi z przewagą trzech punk-
tów nad resztą zespołów. Przed zwy-
cięstwem nad drużyną z Koszalina, 
Radunia pokonała inny Bałtyk – Gdy-
nia, który jest wśród głównych fawo-
rytów do awansu. Na razie to jednak 
zespół ze Stężycy przewodzi stawce 
trzecioligowców.
W IV lidze niezłą formę prezentu-

je GKS Przodkowo. W ubiegły week-
end zremisował 0-0 z Gromem Nowy 
Staw, jednym z faworytów do walki 
o awans. Podział punktów zakończył 
imponującą serię sześciu kolejnych 
zwycięstw GKS-u. Piłkarze z Przod-
kowa zajmują 3. miejsce w tabeli.
W czołówce tabeli V ligi znajduje 
się Cartusia. Drużyna z Kartuz, któ-
ra w poprzednim sezonie spadła z IV 
ligi, w miniony weekend poniosła 
porażkę z Bałtykiem II Gdynia i już 
w tym momencie traci 6 punktów do 
lidera, MKS-u Władysławowo.
W przyszłą niedzielę o 14:00 Radunia 
Stężyca zmierzy się u siebie z Miesz-
kiem Gniewno, w sobotę Cartusię za-
gra wyjazdowy mecz z Orłem Trąbki 
Wielkie, natomiast GKS Przodkowo 
czeka pauza.

Fot. Kotwica Kołobrzeg

Kartuscy pływacy świetną po-
stawą zainaugurowali sezon po 
wakacyjnej przerwie. 17 mło-
dych pływaków Cartusii rocz-
ników 2007, 2008 i 2009 z tre-
nerem Arkiem Zalewskim ści-
gało się na dwudniowym mię-
dzynarodowym mitingu pły-

wackim w Bremen. 
Młodzi zawodnicy startowa-
li w 4 konkurencjach zawodów 
(2 starty w 1 sobotnim bloku 
oraz 2 starty w 2 niedzielnym 
bloku.) Do najlepszych zawod-
ników tych zawodów można 
zaliczyć Paulinę Burdon, Mi-

chalinę Grzech, Aleksandra 
Trybull, Konrada Tredera, Igo-
ra Zalewskiego, Wiktorię Wil-
czewską. Zawodnicy Cartu-
sii pięcokrotnie wygrywali, 4 
razy zdobywali drugie miejsca, 
a 3 razy stawali na najniższym 
stopniu podium.

Zdobyli medale w Bremie
Pływacy Cartusii Kartuzy zaliczyli bardzo udany występ na 
zawodach w Niemczech.

Miejsce na  
Twoją reklamę
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Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

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.

Masz 
firmę?
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
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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

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

A MOŻE...
OGŁOSZENIE 
W RAMCE?
Zadzwoń:
660 731 138ZOSTAŃ 

DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

ZAADOPTUJ

Tofcio

Birma

Lilo

Frank

Grosik

Został wykastrowany, 
obstrzyżony i nauczył się 
cieszyć życiem.

Birma wróciła z adopcji – 
dlaczego ? Za bardzo kocha 
ludzi. Jej wierne psie serce 
wciąż domaga się zabawy.

Lilo wciąż się uśmiecha 
i wesoło zaczepia do zabawy. 
Wiecznie radosne usposobie-
nie rozweseli każdego.

Mały Frank liczy na łut 
szczęścia. W schronisku 
jest jednym z wielu porzu-
conych małych kociąt. 

Grosik podaruje ci 
szczęcie. Jest malutki, jest 
słodziutki i ma ogromną 
ochotę na nowe życie.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

KUPIĘ lub wynajmę garaż murowany w oko-
licy ul. Zachodniej, tel. 506 705 866

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

SPRZEDAM działki budowlane w Żukowie 
pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone dro-
ga utwardzona kostka polbruk. Cena 150zł/
m2, tel. 787 634 165

WYNAJMĘ

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
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

KUPIĘ

ZŁOMOWANIE aut, kasacja, skup, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

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, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PROFESJONALNA fotografia okolicz-
nościowa: 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

32-LATEK pozna Panią do 47 lat, celem 
stałego związku, tel. 690 526 075 Przemek

PANI lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, 
pozna pana do lat 68, bez nałogów, w celu 
stałego związku, z powiatu wejherowskie-
go, tel. 504 872 835

RÓŻNE

DREWNO opalowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone. Możliwy transport, 
tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach - 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu. Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

`BLACHY, stal do wypieku 40-60, tel. 694 
642 709 

SPRZEDAM odkurzacz – dmuchawa do 
liści nowy, tel. 694 642 709 

SPRZEDAM pojemnik na chleb, ładny, bia-
ły, owalny 60 zł, tel. 507 486 424

PIŁA tarczowa, drewniana 180 zł. Rozsie-
wacz KOS 430 zł, tel. 606 678 60

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

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

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

SPRZEDAM piłeczki – breloczki z rze-
mieniem biało-czerwony oraz Arki Gdynia 
z niebiesko-żółtym, z zapięciem srebrnym 

NEKROLOGI KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

Fot. Kotwica Kołobrzeg

karabińczyk, tel. 604 947 489
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