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REKLAMA 198/2017/RL

Ważna dla całego Pomorza trasa, przechodząca m.in. 
przez teren powiatu kartuskiego, będzie realizowana. 
Droga ekspresowa S6 otrzymała dofinansowanie 
w wysokości niemal 1 mld zł z funduszy Unii Europejskiej.
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Szlachetna Paczka 
znów pomaga

Zbliża się kolejny finał corocznej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”.

Szlachetna Paczka jest obec-
nie jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych projek-
tów społecznych w Polsce. 
Jest oparta na pracy z dar-
czyńcami i wolontariusza-
mi. To oni pomagają rodzi-
nom w potrzebie. Wolonta-
riusze szukają rodzin i pra-
cują z nimi, zaś darczyńcy 
przygotowują dedykowa-
ną pomoc. Dzięki temu kon-
kretny człowiek pomaga 

konkretnemu człowiekowi.
W ciągu jednego weeken-
du milion osób wymienia się 
rzeczami i całą siłą życzliwo-
ści. Akcja od wielu lat organi-
zowana jest w całej Polsce. 
Jak można pomóc? Na dwa 
sposoby: albo zostając dar-
czyńcą, albo wolontariuszem. 
Lista rodzin, które oczekują na 
pomoc, oraz arkusze potrzeb 
opublikowane są na stronie 
szlachetnapaczka.pl. 

Darczyńca wybiera rodzinę, 
której chce pomóc, a wolon-
tariusz opiekujący się tą ro-
dziną kontaktuje się i ustala 
niezbędne szczegóły. Pod-
czas finału darczyńca do-
starcza paczki do magazy-
nu. Jeśli zarówno rodzina, 
jak i darczyńca sobie życzą, 
to się spotykają. Jeśli nie - 
wolontariusz zawozi paczki. 
Jeśli chodzi o wolontariu-
szy, to zostać nim może 

każdy niemal w dowolnym 
momencie – liczy się tyl-
ko chęć niesienia pomo-
cy i dyspozycyjność. Jeśli 
ktoś chciałby zostać wolon-
tariuszem, może się zgła-
szać poprzez formularz na 
stronie internetowej. Wy-
starczy zalogować się na 
stronie Szlachetnej Paczki 
i postępować zgodnie z in-
strukcją.
/raf/ 

W listopadzie ruszył kon-
kurs „Głosuj na wielbłąda! 
I wygraj korony”, w którym 
główną nagrodą jest wizyta 
tego egzotycznego zwierzę-
cia podczas Orszaku.
Wielbłąd pojedzie do miej-
scowości, która uzyska naj-
więcej ważnie oddanych gło-
sów. Głosować mogą miesz-
kańcy orszakowych miej-
scowości, jak również osoby, 
które chciałyby wesprzeć wy-
brany Orszak. Konkurs trwa 
do 30 listopada. Jego orga-
nizatorem jest Fundacja Or-
szak Trzech Króli. Głosy moż-
na oddać poprzez stronę in-
ternetową orszak.org. 

Wielbłąd jest tylko jeden, ale 
zasady konkursu nie prze-
widują przegranych. Miej-
scowości, które zajmą dru-
gie i trzecie miejsce, otrzy-
mają czekoladki do rozda-
nia w czasie Orszaku – od-
powiednio 3000 i 2000. 
Ponadto, każda miejsco-
wość, która uzyska ponad 
400 ważnych głosów, otrzy-
ma 400 dodatkowych koron; 
ponad 800 głosów – 800 ko-
ron, ponad 1200 głosów – 
1200 koron itd.
 
Zachęcamy do udziału 
w konkursie!
/raf/

Burmistrz gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski wraz 
z prezydentem Gdań-
ska Pawłem Adamowi-
czem wspólnie organizu-
ją zbiórkę pieniędzy dla 
rodziny poszkodowanej 
na skutek pożaru.
Do tragedii doszło 30 
września przed godziną 
4 nad ranem, w Gdańsku 
Matarnia. W pożarze zgi-
nęło dwoje małych dzie-
ci, w wieku 3 i 8 lat. Mama 
chłopców zdołała wyjść 
przez okno z najmłod-
szym, rocznym dziec-
kiem. Przyczynę pożaru 
bada policja i prokurator.

Rodzina zameldowa-
na była ostatnio w gmi-
nie Żukowo, która wraz 
z miastem Gdańsk ofiaru-
je pomoc psychologicz-
ną oraz materialną po-
szkodowanej rodzinie.
Każdy, kto chciałby po-
móc poszkodowanej ro-
dzinie, może wpłacać 
pieniądze na założony 
dzięki uprzejmości Cari-
tas Gdańsk, numer kon-
ta bankowego: Bank Mil-
lennium S.A  57 1160 
2202 0000 0003 6122 
9815, z dopiskiem: dla 
pani Justyny Sudomir.
/raf/
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Wielbłąd W SierakoWicach?  
To MoŻliWe - koNkUrS WciąŻ TrWa

Zbiórka pieNiędZy dla pogorZelcóW

6 stycznia po raz czwarty ulicami Sierakowic przejdzie Orszak Trzech Króli.  
Jest szansa, aby w tym wydarzeniu wziął udział... wielbłąd. 

Trwa zbiórka pieniędzy dla rodziny, która ucierpiała we wrześniu  
w tragicznym w skutkach pożarze.
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Prawie 41 kilometrów drogi ekspresowej S6 
z Trójmiasta w kierunku Słupska powstanie 
dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. To do-
skonała wiadomość również dla mieszkań-
ców powiatu kartuskiego, przez który trasa 
będzie przebiegać. Jest jedno „ale” - inwe-
stycja w zatwierdzonym zakresie niestety 
nie rozwiąże komunikacyjnych problemów 
Pomorza Środkowego.
Umowa, o dofinansowanie projektu „Budowa 
drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Bo-
żepole Wielkie – początek obwodnicy Trójmia-
sta”, została podpisana 20 listopada w Warsza-
wie. Podpisali ją przedstawiciele Centrum Unij-
nych Projektów Transportowych oraz General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dwupasmówka na zachód
Budowany odcinek drogi ekspresowej S6 liczyć 
będzie około 41 km. Zacznie się w Gdyni i prze-

biegając przez teren gmin: Żukowo, Szemud, 
Luzino i Łęczyce zakończy się w miejscowości 
Bożepole Wielkie (powiat wejherowski). Droga 
będzie posiadać dwa pasy ruchu oraz pas awa-
ryjny. Powstaną też liczne mosty i przejścia dla 
zwierząt. Cała inwestycja kosztować będzie po-
nad 2 mld zł, a unijne dofinansowanie z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
wyniesie ponad 984 mln zł.

Urwana droga
Niestety droga, która powstanie do 2021 r. 
będzie się kończyć w miejscowości Bożepo-
le Wielkie. Dalej na zachód kierowcy będą je-
chać starą, wąską drogą krajową 6. Budowa 
odcinka Bożepole Wielkie – Lębork – Słupsk 
– Koszalin została wstrzymana przez rząd. 
Decyzja ta została wydana pomimo faktu, iż 
inwestycja była wpisana bardzo wysoko na 
liście priorytetowych inwestycji drogowych, 

którą przygotował poprzedni rząd.

Ekspresówka musi powstać
Budowa S6 w pełnym jej przebiegu od Trój-
miasta do Koszalina to nie tylko sprawa lokal-
na. Region słupski jest najbardziej wykluczo-
nym komunikacyjnie regionem w Polsce. Brak 
dobrego połączenia drogowego skutecznie 
ogranicza możliwości rozwoju gospodarcze-

go. Nowoczesna droga ekspresowa jest rów-
nież niezbędna dla zabezpieczenia spraw-
nego połączenia powstającej w Redzikowie 
pod Słupskiem bazy rakietowej z portami 
Trójmiasta. Samorząd województwa pomor-
skiego od dawna zabiega o wybudowanie tej 
drogi. W liczne akcje popierające inwestycje 
angażują się również samorządy lokalne. 
/raf

Dofinansowanie 
dla trasy S6 

Unijne dofinansowanie zostało przyznane - prawie miliard 
złotych na drogę S6! Ale tylko do Bożegopola Wielkiego. 

Radni wybrali na Przewodni-
czącego Rady Powiatu Kar-
tuskiego Mieczysława Woź-
niaka a wiceprzewodniczą-
cymi zostali  Mirosław Szu-
tenberg oraz Eugeniusz 
Pryczkowski. Nowym Staro-
stą Powiatu Kartuskiego zo-
stał wybrany Bogdan Łapa. 
Stanowisko Wicestarosty 
objął Piotr Fikus. Ponadto 
w skład zarządu weszli: Jani-
na Kwiecień, Iwona Formela 
i Andrzej Leyk.
Wybrano również prze-
wodniczących ośmiu komi-
sji Rady Powiatu Kartuskie-
go: Komisja Rewizyjna - Sta-
nisław Dudek, Komisja do 

spraw  Budżetu i Gospodar-
ki - Mirosław Żeromski, Ko-
misja do spraw Edukacji, Kul-
tury, Turystyki i Sportu - Ja-
cek Miąskowski, Komisja 
do spraw Ochrony Zdrowia 
i Opieki Społecznej - Jerzy 
Ropel, Komisja do spraw Rol-
nictwa i Ochrony Środowi-
ska - Andrzej Potrac, Komisja 
do spraw Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego - Ed-
mund Kwidziński, Komisja  
do spraw Strategii i Rozwoju  
- Paweł Kowalewski, Komisja 
do spraw skarg, wniosków 
i petycji - Andrzej Bystron.
Nowowybrany starosta, Bog-
dan Łapa, zapowiedział, że 

Burmistrz gminy Żukowo poinformował, iż od dnia 
21 listopada 2018 r. obowiązuje bezpłatna komu-
nikacja na liniach autobusowych 126, 171, 174  dla 
uczniów z terenu gminy Żukowo.
Weszła w życie uchwała Rady Miasta Gdań-
ska z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca 
uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustale-
nia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami 
gminnego transportu zbiorowego oraz wysoko-
ści opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.
W uchwale tej ustalono, że do  bezpłatnych prze-
jazdów środkami gminnego transportu zbiorowe-
go na liniach autobusowych 126, 171, 174 upraw-
nieni  są uczniowie szkół podstawowych, ponad-
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych do końca roku, w którym uczeń ukończył 20 
lat, z adresem zamieszkania na terenie gminy Żu-
kowo – na postawie legitymacji szkolnej.
Do bezpłatnych przejazdów na w/w liniach 
uprawnione są również dzieci w wieku 4 do 7 lat 
na podstawie Karty Mieszkańca Gminy Żukowo.
Jednocześnie Burmistrz Gminy Żukowo przy-
pomina, że od 1 czerwca na podstawie uchwa-
ły Rady Miasta Gdynia  w sprawie ustalenia cen 
i opłat za usługi przewozowe osób i bagaży środ-
kami komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfo-
wych do bezpłatnych przejazdów na terenie gmi-
ny Żukowo środkami gminnego transportu zbio-
rowego linia Z uprawnieni są uczniowie szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych do końca roku, 
w którym uczeń ukończył 20 lat, z adresem za-
mieszkania na terenie gminy Żukowo – na pod-
stawie legitymacji szkolnej.
Koszty wprowadzonych ulg pokrywane są z bu-
dżetu gminy Żukowo.
/raf/
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aUTobUSeM Za darMobogdaN łapa NoWyM STaroSTą
Niedawno odbyła się pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu Kartuskiego. Podczas obrad wybrano m.in. nowego 
starostę powiatu, wicestarostę, członków zarządu oraz prezydium Rady Powiatu Kartuskiego. 

Uczniowie z  terenu gminy Żukowo mogą już 
korzystać z bezpłatnej komunikacji na liniach 
autobusowych.

chce kontynuować działania, 
które były zapoczątkowa-
ne w w poprzednich kaden-
cjach, gdy na fotelu starosty 
zasiadała Janina Kwiecień. 
- Czeka nas wiele nieła-
twych wyzwań – powiedział 
Bogdan Łapa. - Kluczowymi 
inwestycjami w rozpoczętej 
właśnie kadencji z pewno-
ścią będą drogi. Chcę kon-
tynuować bardzo dobrze 
układającą się współpra-
cę z gminami z naszego po-
wiatu, kolejną sprawą bę-
dzie wprowadzenie zmian 
w funkcjonowaniu urzędu. 
Ponadto czeka nas budowa 

sali gimnastycznej w ZSP 
w Przodkowie oraz bloku 
operacyjnego w szpitalu 
powiatowym w Kartuzach. 
Bogdan Łapa podziękował 
też Janinie Kwiecień, któ-
ra od wielu lat pełniła funk-
cję starosty, za współpracę. 
Podkreślił jej rolę w rozwoju 
samorządów i powiatu kar-
tuskiego i wyraził nadzie-
ję, że wszyscy radni, nieza-
leżnie od przekonań poli-
tycznych, włączą się w kon-
struktywną pracę na rzecz 
dalszego rozwoju naszego 
powiatu. 
/raf/
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Walczą o tytuł 
Dworca Roku

Do konkursu PKP Dworzec Roku 
zgłoszone zostały 32 stacje z całe-
go kraju. Do finału przeszło dziesięć 
z nich, w tym dwa z Pomorza: Gdy-
nia Główna oraz stacja w Kartuzach. 
Na najlepszy dworzec w Polsce może 
głosować każdy przez stronę inter-
netową do końca listopada.  Poza 
pomorskimi dworcami w finałowej 
dziesiątce są też stacje kolejowe: Biel-
sko Biała Główna, Bydgoszcz Głów-
na, Katowice, Tarnów, Toruń Głów-
ny, Warszawa Centralna, Wągrowiec 
oraz Wrocław Główny. To pierwsza 
edycja konkursu Dworzec Roku.

Najlepszy dworzec, czyli jaki?
Jury konkursu wybrało 10 najlep-
szych dworców spośród ponad 30 
zgłoszonych przez podróżnych, or-
ganizacje pozarządowe, turystycz-
ne, samorządowców oraz sympa-
tyków kolei. Budynki walczą o Na-
grodę Publiczności, a ostateczną 
decyzję ma podjąć specjalna ko-
misja. Audytorzy oceniają przede 
wszystkim wygodę dla podróż-
nych, przyjazność i poziom obsługi 
w kasach biletowych. Przyglądali 
się też jakości przestrzeni publicz-
nej, funkcjonalności, przejrzysto-

ści i logice roz-
planowania po-
szczególnych 
stref oraz udo-
godnieniom dla 
osób niepeł-
nosprawnych. 
Ważne są też 
walory architek-
toniczne, inno-
wacje i wyko-

rzystanie technologii przyjaznych 
środowisku. Jury bierze pod uwa-
gę również czystość dworców i to-
alet, dojść na perony i samych pe-
ronów, oświetlenie, ogrzewanie, 
zgodność peronów i taboru, inte-
grację z miastem i innymi środka-
mi transportu, a także ilość miejsc 
siedzących. Oceniane są ponad-
to kanały dystrybucji biletów, dłu-
gość kolejek przy kasach i dostęp-
ność biletów, wygoda ciągów ko-
munikacyjnych oraz usługi dodat-
kowe na dworcu.

Dworce jak nowe
Zarówno dworzec w Gdyni, jak 
i ten w Kartuzach przeszły w ostat-
nich latach ogromne zmiany. Mo-
dernizacja Gdyni Głównej zakoń-
czyła się w 2012 r. Poza zmianami 
funkcjonalnymi i technologiczny-
mi, stacja Gdynia Główna zyska-
ła nowy, modernistyczny blask. 
Podczas przebudowy architek-
tura obiektu pozostała nienaru-
szona, przy jednoczesnym wpro-
wadzeniu nowoczesnych rozwią-
zań technicznych. Odrestaurowa-
no m.in. zdobiące wnętrza dwor-
ca malowidła ścienne i mozaiki. 
Z kolei nowy dworzec w Kartu-
zach został otwarty w czerwcu 
2018 r. Powstały nowe kasy bile-
towe, poczekalnia oraz bibliote-
ka. Wraz z budynkiem uporząd-
kowany został okoliczny teren. 
Powstały estetyczne chodniki 
i drogi rowerowe. Wyeksponowa-
ny został pomnik kartuskich ko-

lejarzy. Powstały też parkingi dla 
samochodów. Cały teren został 
oświetlony oraz objęty monito-
ringiem wizyjnym.

Jak głosować?
Inicjatywa Dworzec Roku, organi-
zowana przez Fundację ProKolej 
i Fundację Grupy PKP, ma pokazać, 
że polska kolej nie zamyka się na 
opinie pasażerów i chce dokładnie 
poznać ich zdanie. Otwarta formu-
ła konkursu na najlepszy dworzec 
polegała na możliwości zgłasza-
nia wyróżniających się dworców 
przez wszystkich – nie tylko po-
dróżnych, ale również: władze sa-
morządowe, organizacje pozarzą-
dowe oraz turystyczne, pracow-
ników i sympatyków kolei. Głoso-
wać na wybraną inwestycję moż-
na przez stronę Dworzec Roku 
(dworzecroku.pl). Wynik konkur-
su poznamy w grudniu br. 
/raf/

Gdynia Główna czy Kartuzy? Dwa pomorskie dworce  
kolejowe walczą o tytuł polskiego Dworca Roku 2018. 
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Zgodnie z zarządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego, któ-
re opublikowano 14 sierp-
nia w Dzienniku Ustaw, wy-
bory samorządowe odbędą 
się w niedzielę 21 paździer-
nika. Tym samym druga tura 
wyborów na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast 
przypadnie w niedzielę 4 
listopada. Wiadomo też, 

że od momentu ogłosze-
nia aktu zarządzenia wy-
borów rusza kampania wy-
borcza. Według harmono-
gramu wyborów samorzą-
dowych oficjalne zakończe-
nie kampanii wyborczej ma 
odbyć się w piątek 19 paź-
dziernika o godzinie 24:00. 
Od 14 sierpnia partie poli-
tyczne, koalicje, stowarzy-
szenia, organizacje społecz-

ne i obywatele mogą two-
rzyć komitety wyborcze. 
Należy je zgłosić w zależno-
ści od rodzaju do Państwo-
wej Komisji Wyborczej lub 
właściwego komisarza wy-
borczego. Następnie komi-
tety wyborcze zgłoszą swo-
ich kandydatów na radnych 
i włodarzy. Ponadto według 
znowelizowanego Kodeksu 
Wyborczego kadencja or-

ganów samorządu teryto-
rialnego została wydłużo-
na z 4 do 5 lat. Nowe przepi-
sy wprowadzają też dwuka-
dencyjność wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, 
a jednomandatowe okrę-
gi wyborcze zostały ogra-
niczone do wyborów rad 
gmin, gdzie liczba osób nie 
może przekroczyć 20 tysię-
cy mieszkańców. (DD)

Gmina Sierakowice przygo-
towała dla mieszkańców in-
dywidualną kartę do PSZO-
K-u, czyli do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Sierakowi-
cach. Odpady będą przyj-
mowane w PSZOK po okaza-
niu tej karty. 
Karta na odwrocie posiada 
kod kreskowy przypisany do 
konkretnej nieruchomości. 
Odczytanie kodu z karty bę-
dzie potwierdzało, z jakiej 
nieruchomości odpady zo-
stały przywiezione. Nie bę-
dzie trzeba pokazywać do-
wodu osobistego lub innych 
dokumentów, po to by po-
twierdzić, że mamy prawo 
korzystać z PSZOK-u. Z kartą 
będzie można również brać 
udziału w konkursach orga-
nizowanych przez PSZOK 
w Sierakowicach. 
Jeden z takich konkur-
sów ma na celu zachęcenie 
mieszkańców do oddawania 
popiołu. Pomysłodawcy za-
chęcają, by nie wrzucać po-
piołu do pojemników na od-
pady zmieszane. Popiół za-

nieczyszcza inne odpady, 
z którymi jest dostarczany. 
W ten sposób zmniejsza się 
ilość i jakość wysegregowa-
nych surowców. 
Wszystkie gminy w Polsce 
zobowiązane są do osiąga-
nia coraz wyższych pozio-
mów odzysku i recyklingu. 
Zgodnie z regulacjami unij-
nymi Polska powinna w 2020 
r. osiągnąć 50 proc. poziom 
recyklingu papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła. 
Wszystkim zatem powinno 
zależeć na tym, by odpadów 
wysegregowanych było jak 
najwięcej, bo wtedy gmina 
uniknie sankcji za brak osią-
gnięcia poziomów recyklin-
gu odpadów.
Przywiezienie każdej ilości 
popiołu będzie rejestrowa-
ne na PSZOKu. Po uzbiera-
niu się określonej ilości po-
piołu (1,5 - 2,5 m sześc.) wła-
ściciel nieruchomości bę-
dzie mógł odebrać nagro-
dę: łopatę do śniegu, kable 
rozruchowe do samochodu, 
sanki lub odkurzacz. 
/raf/

prZebUdUją TrZy drogi SegregUj odpady, 
ZgarNij Nagrodę!Kolejny sukces gminy Sierakowice na polu pozyskiwania środków finansowych na inwestycje drogowe.

Od przyszłego roku mieszkańcy gminy Sierakowice 
otrzymają specjalne karty do PSZOK-u, Premiowane 
będzie też oddawanie popiołu.
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Prestiżowa 
nagroda

Nagrodę Protekstor w kate-
gorii  „Najlepszy Serwis Na-
praw Blacharsko – Lakierni-
czych” otrzymała firma Auto 
Miras z Pępowa (gm. Żuko-
wo), wręczono ją podczas XI 
Gali Polskiego Związku Wy-
najmu i Leasingu Pojazdów 
w Warszawie.
Od zawsze powtarzam, że 
na takie wyniki pracujemy 
razem z moim zespołem - 
mówił Prezes Zarządu Miro-
sław Makurat. - To blisko stu 
pracowników, którzy swoim 
zaangażowaniem, pozwala-
ją nam zdobywać takie re-
zultaty. To im przyznaje tę 
nagrodę i to im serdecznie 
za to dziękuje. To zaszczyt 
pracować z najlepszymi 
Gala Nagród PZWLP to jed-
no z najważniejszych wyda-
rzeń w roku na rynku floto-
wym Polsce. Nagrody, wrę-
czane podczas gali, przy-
znawane są każdego roku 
przez organizację firmom 
użytkujących najbardziej 
bezpieczne i ekologiczne 
floty, serwisom samocho-
dów, świadczącym najwyż-
szej jakości usługi dla flot, 
a także dealerowi samocho-
dów najbardziej przyjazne-
mu branży flotowej. 
Laureaci Nagród PZWLP, 
uznawanych za jedne z naj-
bardziej prestiżowych wy-
różnień na rynku flotowym 
w Polsce, są wyłaniani w 2 – 
etapowych konkursach, na 
podstawie nominacji firm na-
leżących do organizacji oraz 
ocen przyznawanych według 
precyzyjnych, co roku aktu-
alizowanych kryteriów. 
W 2018 roku kryteria przy-
znawania Nagród PZWLP 
były po raz pierwszy aktu-
alizowane przez Radę Kon-
sultacyjną Kryteriów Nagród 
PZWLP, a więc zespół eksper-
tów, pochodzących nie tylko 
z firm należących do orga-
nizacji, ale także z firm bę-
dących wielokrotnymi lau-
reatami wyróżnień PZWLP 
w przeszłości (min. 3 zwy-
cięstwa w danej kategorii 
w okresie 5 lat), które zgod-
nie z przyjętymi zasadami 
konkursowymi, nie mogły 
zostać nominowane do te-
gorocznych Nagród PZWLP. 
Wraz z tegoroczną edycją 
konkursu, do Nagród PZWLP 
zgłoszono do tej pory już 
ponad 900 nominacji. Statu-
etki wręczane każdego roku 
zwycięzcom to unikalne 
rzeźby z brązu, przygotowy-
wane przez artystę rzeźbia-
rza Dariusza Zielińskiego.
/raf/

Firma Auto Miras została uznana za „Najlepszy Serwis  
Blacharsko - Lakierniczy w Polsce”.
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Stało się już tradycją, 
że młodzi zdolni i pra-
cowici uczniowie, któ-
rzy osiągają wysokie 
wyniki w nauce są na-
gradzani przez wójta 
Gminy Stężyca. Sty-
pendia mają zachęcić 
młodzież do inwesto-
wania w siebie oraz 
jednocześnie mają 

być swego rodza-
ju wyróżnieniem dla 
najlepszych.
Aby otrzymać stypen-
dium Wójta Gminy 
Stężyca uczeń, student 
lub absolwent musi 
spełniać określone kry-
teria. Absolwent szko-
ły gimnazjalnej musi 
osiągnąć średnią ocen 

5,25. Natomiast śred-
nia 4,75 była kryterium 
wyznaczonym dla re-
prezentantów szkół 
ponadgimanzajal-
nych. Studenci uczelni 
wyższych muszą wy-
kazać się średnią ocen 
w indeksie, która wy-
nosi dla nich 4,45.
Stypendyści Wójta 

Gminy Stężyca: 
1. Aleksandra 
Gostkowska
2. Justyna Reclaf
3. Paulina Wolska
4. Patrycja Klinkosz
5. Martyna Hiller
6. Sylwia Tutkowska
7. Dorota 
Czapiewska
8. Paweł Węsierski

Stypendyści Wójta 
Gminy Stężyca

Wójt Gminy Stężyca przyznał stypendia 59 młodym 
mieszkańcom gminy. Są to uczniowie ostatniej klasy 
gimnazjum, szkół średnich i studenci. 
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9. Kamila Siwek
10. Julian Wolski
11. Izabela Kotłowska
12. Agata Stanisławska
13. Nikola Kulaszewicz
14. Patrycja Gostkowska
15. Klaudia Dunst
16. Weronika Formela
17. Jakub Sadowski
18. Kacper Reclaw
19. Adrian Cybula
20. Mariola Wiśniewska
21. Paulina Kruszyńska
22. Dominika Sikorska
23. Agnieszka Wiśniewska
24. Błażej Hewelt
25. Zuzanna Hewelt

26. Anna Miąskowska
27. Katarzyna Mańska
28. Błażej Reiter
29. Weronika Kiedrowska
30. Przemysław Klasa
31. Zuzanna Stefańska
32. Marcelina Adamczyk
33. Katarzyna Gruchała
34. Natalia Sobisz
35. Milena Formela
36. Przemysław Reiter
37. Dominika Dawidowska
38. Jagoda Mejer
39. Małgorzata Adamska
40. Hanna Mańska
41. Szymon Bucior
42. Szymon Szyca

43. Julita Miąskowska
44. Alicja Klawikowska
45. Piotr Matyjasik
46. Bartosz Nastały
47. Maciej Kerlin
48. Dominik Kulwikowski
49. Paulina Tusk
50. Aleksandra Myszk
51. Justyna Kolka
52. Weronika Szyca
53. Monika Klinkosz
54. Malwina Płotka
55. Tomasz Adamczyk
56. Magdalena Trzcińska
57. Alicja Kulwikowska
58. Daria Karczyńska
59. Alicja Drzewiecka
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Inauguracyjna 
sesja w gminie 
Sierakowice

Podczas pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy Siera-
kowice radni złożyli ślubowanie, wybrali prezydium rady 
i podjęli pierwsze wiążące decyzje.

Pierwsze posiedzenie rady, do cza-
su wyboru przewodniczącego, po-
prowadził najstarszy radny, Ry-
szard Piasecki. Od przewodniczącej 
gminnej komisji wyborczej, Marii 
Stenka, radni odebrali zaświadcze-
nia o wyborze. Złożyli także ślubo-
wanie i wybrali prezydium rady.
Przewodniczącym rady jednogło-
śnie wybrano Mirosława Kucz-
kowskiego.
– Wybory się skończyły i mam na-
dzieję, że emocje, które nam towa-
rzyszyły stonują się i teraz zacznie 
się ustabilizowane, samorządowe 
życie – powiedział po wyborze Mi-
rosław Kuczkowski. – Mam nadzie-
ję, że komitety, z których pochodzi-
my zniwelują się i będziemy praco-
wali dla dobra gminy i mieszkań-
ców. Wszyscy jesteśmy radnymi, je-
steśmy równymi sobie. Ktoś musi 
przewodniczyć i taka będzie moja 
rola, ale nie jestem waszym wielkim 

szefem. Chcę być kimś, kto będzie 
się starał pomóc i będzie to robił 
dobrze. Będę starał się o to, aby se-
sje przebiegały w sposób rzeczowy, 
konkretny, czytelny i nie były wybu-
chowe, bo zgoda zawsze buduje.
Radni odebrali także ślubowanie 
od wójta Tadeusza Kobieli.
– Obejmując urząd wójta gminy 
uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy. Tak mi dopo-
móż Bóg – ślubował wójt Tadeusz 
Kobiela.
O funkcję wiceprzewodniczącego 
ubiegali się: Rafał Makurat i Woj-
ciech Koszałka. Głosami większo-
ści radnych wybrany został Rafał 
Makurat, na którego zagłosowa-
ło 9 radnych; Wojciech Koszałka 
otrzymał 6 głosów.
Na pierwszym posiedzeniu rad-

ni zadecydowali także o wyborze 
składu komisji stałych.
Komisja rewizyjna: Maria Wró-
blewska – przewodnicząca komi-
sji, Wiesław Gafka, Andrzej Krefta, 
Piotr Woźniak, Ryszard Piasecki; 
Komisja skarg, wniosków i pety-
cji: Jan Stachnik – przewodniczący 
komisji, Mariusz Labuda, Ryszard 
Piasecki, Andrzej Wenta, Maria 
Wróblewska; Komisja budżetu, in-
westycji, gospodarcza i infrastruk-
tury: Wiesław Gafka – przewodni-
czący komisji, Wojciech Koszałka, 
Piotr Woźniak, Rafał Makurat, Ry-
szard Toruńczak; Komisja rolnic-
twa, leśnictwa i ochrony środo-
wiska: Ryszard Toruńczak – prze-
wodniczący komisji, Wojciech Ko-
szałka, Mariusz Labuda, Andrzej 
Krefta, Mirosław Kuczkowski; Ko-
misja oświaty, zdrowia i pomo-
cy społecznej: Bogumiła Okroj – 
przewodnicząca komisji, Andrzej 

Klasa, Paweł Staszek, Jan Stachnik, 
Mirosław Kuczkowski; Komisja kul-
tury, sportu i turystyki: Paweł Sta-
szek – przewodniczący komisji, 
Andrzej Klasa, Rafał Makurat, An-
drzej Wenta, Bogumiła Okroj.
Na pierwszej sesji radni uchwali-
li także wysokość wynagrodzenia 
wójta gminy, które pozostaje na 
takim samym poziomie jak do tej 
pory i wynosi 10 620 zł brutto. Na 
kwotę składa się: wynagrodzenie 
zasadnicze w wys. 4 800 zł, doda-
tek funkcyjny w wys. 2 100 zł, do-
datek specjalny – 2 760 zł i doda-
tek za wysługę lat – 960 zł.
– Panie i panowie radni, pragnę 
pogratulować wam wyboru do 
rady gminy Sierakowice – powie-
dział na zakończenie sesji wójt Ta-
deusz Kobiela. – Tak już jest, że 
trochę emocji zawsze jest na sa-
mym początku, kiedy ma miej-
sce ślubowanie radnych i wój-

ta czy podział osobowy na komi-
sje. Wiem, że po tej pierwszej se-
sji w zasadzie rada jest jak jedna 
rodzina zatroskana o dobro na-
szej gminy. I tak było dotychczas, 
to było siłą rad poprzednich ka-
dencji. Częstokroć się sprzeczali-
śmy, ale merytorycznie. Wierzę, że 
i tym razem tak będzie, bo naszym 
sukcesem było to, że potrafiliśmy 
się dogadać nawet w trudnych 
sytuacjach. Wszak wszyscy jeste-
śmy odpowiedzialni za gminę. Ży-
czę państwu poczucia satysfakcji 
z pełnienia tej służby, bo to jest 
praca społeczna. Szanowni pań-
stwo, zaczynamy nowy etap, ko-
lejny etap samorządowy. Zapra-
szam do współpracy bez względu 
na to kto z jakiego komitetu zo-
stał wybrany. Zawsze tak bywało, 
że troska o gminę przezwyciężała 
początkowe animozje. 
/raf/
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Wicemarszałkami zostali Ry-
szard Świlski oraz Wiesław 
Byczkowski. Skład zarządu 
uzupełnią Józef Sarnowski 
oraz Agnieszka Kapała-So-
kalska. To druga sesja sejmi-
ku VI kadencji. Na pierwszej 
sesji, 19 listopada 2018 r,. 
zostało wybrane prezydium 
sejmiku województwa.
Wybór marszałka odbył się 
w głosowaniu tajnym. Kan-
dydatem Koalicji Obywatel-
skiej i Polskiego Stronnic-
twa Ludowego był obec-
ny marszałek Mieczysław 
Struk. 
Pozostałe kluby nie zgło-
siły kandydatów na mar-
szałka. Mieczysław Struk, 
przedstawiając koncepcję 
rozwoju województw,a za-
znaczył, że: „kwestią fun-
damentalną dla przyszłości 
regionu będzie przyjęcie 
przez Sejmik Strategii Roz-
woju Województwa Pomor-
skiego do roku 2030”. 
– Zobowiązuję się również 
do stworzenia komplekso-
wej wizji rozwoju, publicz-
nego transportu zbioro-

wego w regionie, a zwłasz-
cza kolejowych przewozów 
pasażerskich. Będę także 
zmierzał do utworzenia Re-
gionalnego Zarządu Trans-
portu Zbiorowego – dodał. 
Mieczysław Struk. Zapo-
wiedział również, że w naj-
bliższym czasie powstanie 
Pomorski Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich. 
Po wysłuchaniu przemó-
wienia programowego 
marszałka, Jerzy Barzow-
ski przewodniczący klubu 
Prawa i Sprawiedliwości za-
powiedział, że radni PiS nie 
poprą kandydatury Mieczy-
sława Struka.
Po przeliczeniu głosów oka-
zało się, że Mieczysław Struk 
uzyskał 20 głosów, przeciw-
ko było 13 radnych. 
Mieczysław Struk przed-
stawił radnym kandyda-
tów do Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego. Na wice-
marszałków zaproponował 
Ryszarda Świlskiego oraz 
Wiesława Byczkowskiego. 
Do zarządu województwa 
zgłosił również dwie nowe 

osoby – Józefa Sarnowskie-
go oraz Agnieszkę Kapałę-
Sokalską. 
– Te osoby to najlepsi kan-
dydaci. Ich dotychczaso-
wa praca w samorządzie 
będzie tu najlepszą reko-
mendacją. Mam nadzieję, 
że wspólnie będziemy mo-
gli przez najbliższe pięć 
lat współpracować dla do-
bra całego województwa 
pomorskiego – powiedział 
Mieczysław Struk. 
Każdy z kandydatów uzyskał 
wymaganą większość gło-
sów. Ryszard Świlski zajmie 
się infrastrukturą, a Wie-
sław Byczkowski będzie od-
powiedzialny za sprawy go-
spodarcze. Skład zarządu 
uzupełnią członkowie: Jó-
zef Sarnowski, który zastą-
pi Krzysztofa Trawickiego 
i zajmie się zagadnieniami 
rozwoju obszarów wiejskich 
oraz Agnieszka Kapała-So-
kalska, która po Pawle Or-
łowskim przejmie odpowie-
dzialność za politykę zdro-
wotną i senioralną.
/raf/

MiecZySłaW STrUk ZoSTał poNoWNie WybraNy MarSZałkieM WojeWódZTWa
Mieczysław Struk podczas sesji Sejmiku Wojewódzwa Pomorskiego został wybrany marszałkiem na najbliższą kadencję. Znamy też skład zarządu województwa.
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Niedawno Rada Miejska w Żuko-
wie przyjęła uchwałą Program 
Współpracy z NGO pod nazwą „Lo-
kalne Partnerstwo na 2019”. Mar-
ta Makuch, nowa wiceprezydent 
Słupska, poprowadziła w Urzę-
dzie Gminy w Żukowie szkolenie 
pt. „Tworzenie projektów i pisa-
nie wniosków na dofinansowanie 
działalności organizacji pozarzą-
dowych” dla przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych.
Wkrótce zostaną ogłoszone kon-
kursy ofert na współpracę z żu-
kowskim samorządem, zatem taka 
wiedza praktyczna jest teraz nie-
zwykle istotna.
/raf/

Powstaje portal  
dla kajakarzy

Jesteś właścicielem lub zarządcą przystani bądź pomostu 
kajakowego? Zgłoś to do pomorskiej bazy!

Realizując przedsięwzięcie 
strategiczne Pomorskie Szla-
ki Kajakowe, samorząd wo-
jewództwa pomorskiego 
zachęca właścicieli, opera-
torów i zarządców ogólno-
dostępnych przystani, sta-
nic oraz pomostów kajako-
wych do zgłaszania i reje-
stracji swojej oferty w bazie 
przystani kajakowych, funk-
cjonujących na terenie woje-
wództwa pomorskiego.

Wyślij zgłoszenie!
Z bazy danych będą mogli 
skorzystać wszyscy. Kajaka-
rze bez problemów w jed-
nym miejscu znajdą potrzeb-
ne informacje o dostępnych 
wypożyczalniach sprzętu, 
polach namiotowych oraz 

punktach obsługi. Natomiast 
informacje o operatorach tu-
rystyki kajakowej i ich usłu-
gach będzie można znaleźć 
w ogólnodostępnej bazie.
Podstawą zgłoszenia udzia-
łu w bazie danych i rejestra-
cji oferty jest wypełnienie 
oraz przesłanie formularza 
zgłoszeniowego, który do-
stępny jest w Departamen-
cie Turystki Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego. Zgłosze-
nie należy wysłać – zgodnie 
z instrukcją zamieszczoną 
w formularzu zgłoszenio-
wym – na adres:
kajaki@pomorskie.eu.

Można zrezygnować
Wszystkie zgłoszone i speł-

niające kryteria oferty, po 
weryfikacji, zostaną uję-
te w bazie danych przysta-
ni, pomostów i stanic kaja-
kowych, działających na te-
renie województwa pomor-
skiego. Baza zamieszczo-
na zostanie na powstającej 
stronie www.kajaki.pomor-
skie.eu, promującej turysty-
kę kajakową.
Po wpisie do bazy w każdej 
chwili można zgłosić (pisem-
nie lub e-mailowo) bez żad-
nych konsekwencji rezygna-
cję z publikacji oferty w ba-
zie. Szczegółowe informacje 
o procedurze naboru i we-
ryfikacji zgłoszeń oraz zasa-
dach funkcjonowania bazy 
danych znajdują się w regu-
laminie naboru.Fo
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Wybrali preZydiUM i Składy koMiSji doTacje W prakTyce

NoWa rada ZaiNaUgUroWała kadeNcję
Podczas I Sesji Rady Gminy Przodkowo kadencji 2018-2023 wybrano 
przewodniczącego, wiceprzewodniczących i ustalono skład komisji. Rada Miejska w Żukowie zainaugurowała kadencję 2018 – 2023.

Organizacje pozarządowe szkoliły się z pisania wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami pierwsze posie-
dzenie rady gminy do mo-
mentu wyboru przewodni-
czącego rady obrady prowa-
dzi najstarszy na sali obecny 
radny – Alojzy Byczkowski.
Wszyscy radni złożyli uro-
czystą przysięgę i otrzymali 
z rąk przewodniczącej gmin-
nej komisji wyborczej za-
świadczenia o wyborze.
Zaświadczenie o wyborze 
i przysięgę złożył również wójt 
gminy Andrzej Wyrzykowski. 
Radni wybrali na przewodni-
czącego Rady Gminy Przod-

kowo Dariusza Toporka. Wice-
przewodniczącymi zostali Ta-
deusz Pupacz i Maria Stasik.
Radni zdecydowali również 
o składach komisji działają-
cych przy radzie:
Komisja Rewizyjna: Artur Fu-
larczyk, Piotr Muller, Zbi-
gniew Kryszewski, Jerzy 
Kuchta, Jerzy Czerwiński. 
Komisja Edukacji, Rozwoju, 
Promocji i Budżetu Gminy: Be-
ata Krauza, Dariusz Toporek, 
Tomasz Węsiora, Maria Stasik, 
Tadeusz Pupacz.
Komisja Rolnictwa, Infra-
struktury i Ochrony Środowi-

ska: Mirosław Kroll, Wojciech 
Merchel, Stanisław Miąskow-
ski, Alojzy Byczkowski, Fran-
ciszek Walkusz. 
Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji: Zbigniew Kryszew-
ski, Tomasz Węsiora, Franci-
szek Walkusz. 
Była to pierwsza sesja rady 
gminy, której zgodnie z no-
welizacją przepisów trans-
misję oglądać można było 
w internecie. Radni również 
po raz pierwszy swoje gło-
sy w podejmowaniu uchwał 
oddawali elektronicznie.
/raf/

Wcześniej w tej intencji w ko-
ściele pw. WNMP odbyła się 
msza św. Podczas sesji radni 
oraz burmistrz Wojciech Kan-
kowski złożyli ślubowania. 
Rada wybrała też skład pre-
zydium. Przewodniczącym 
został Witold Szmidtke, a wi-
ceprzewodniczącymi: Albin 
Bychowski, Tyberiusz Treder 
i Grzegorz Tokarski.
Burmistrz Wojciech Kankow-
ski zaprosił wszystkich ra-
dych do współpracy na rzecz 
rozwoju gminy Żukowo i za-
powiedział planowane na 
przyszły rok inwestycje..
/raf/
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Po pierwsze: kolej 
i sieć gazowa

Z Tadeuszem Kobielą, wójtem gminy Sierakowice, o kierunkach rozwoju gminy  
i największych wyzwaniach na najbliższe lata, rozmawia Rafał Korbut.

Rozpoczęła się nowa, 
5-letnia kadencja samo-
rządów. Czy będzie to 
czas całkowicie nowych 
zadań, czy raczej kon-
tynuacja rozwoju gminy 
w kierunkach obranych 
w poprzednich latach? 

- Konsekwentnie działa-
my zgodnie ze strategią 
rozwoju gminy, zaplano-
waną do 2025 roku. Jest 
to dokument, który zo-
stał przez gminę sporzą-
dzony już szereg lat temu 
i według tej strategii kon-
sekwentnie, krok po kro-
ku, realizujemy nasze za-
mierzenia. Będziemy za-
tem kontynuować bar-
dzo ważny temat dróg. 
Oprócz tego priorytetem 
jest – i tu od kilku lat są 
czynione wysiłki – odno-
wienie linii kolejowej do 
Sierakowic. 

Dlaczego linia kolejowa 
to priorytet? 

- Dzisiejszy układ drogowy 
– biorąc pod uwagę natęże-
nie ruchu – nie jest w stanie 
zabezpieczyć potrzeb ko-
munikacyjnych mieszkań-
ców. Dziś dojazd do Trój-
miasta to ponad dwie go-
dziny! A nikogo – ani praco-
dawcy, ani pracownika – nie 
stać na to, żeby codziennie 
„zamrozić” się na cztery go-
dziny, stojąc w korku. Tym-
czasem dojazd koleją do 
centrum Gdańska powi-
nien być możliwy w czasie 
o połowę krótszym To jest 
główny warunek rozwoju 
naszej gminy. 

Czy są realne szanse, aby 
w najbliższych latach po-
łączenie kolejowe z Sie-
rakowicami zostało uru-
chomione?

- Mamy zapewnienie, że 
linia 229, która jest już 
w Kartuzach, będzie wy-
dłużona i dotrze do naszej 
gminy. W pierwszym eta-
pie ma być doprowadzona 
do Sierakowic, a następnie 
dalej, do Lęborka. Wciąż 
czynimy starania i wysił-
ki, szukając sprzymierzeń-

ców w osobach posłów, 
senatorów, marszałka wo-
jewództwa. I dziś mamy 
dużą przychylność, by 
tę linię odnowić. Szansa, 
żeby udało się to zrealizo-
wać, jest bardzo duża, tym 
bardziej, że w trakcie przy-
gotowywania jest już do-
kumentacja. Dla nas wiel-
kim osiągnięciem było to, 
że linia kolejowa do Sie-
rakowic i dalej do Lęborka 
została w końcu wpisana 
na główną, krajową listę 
inwestycyjną Polskich Linii 
Kolejowych. Jeszcze dwa 
lata temu byliśmy poza li-
stą, później przez dwa lata 
istnieliśmy na liście rezer-
wowej, a od lata bieżące-
go roku zostaliśmy wpi-
sani na listę podstawową. 
A to oznacza, że ta linia 
przewidziana jest do dofi-
nansowania. Nakłanianie 
i przekonywanie decyden-
tów w końcu przyniosło 
efekty. Trudno mi przewi-
dzieć, w jakim czasie może 
zostać zrealizowana, ale li-
czę, że będzie to w okoli-
cach lat 2020 – 2022. 

Co jeszcze, oprócz połą-
czenia kolejowego, okre-
ślił by pan mianem naj-
ważniejszego wyzwania, 
jakie stoi przed gminą? 

- Drugą sprawą cywilizacyj-
ną, bardzo nam potrzebną, 
jest gazyfikowanie gminy. 
W efekcie 7 lat prowadze-
nia rozmów udało nam się 
przekonać PGNiG, aby tę 
inwestycję zrealizować. Zo-
stała zrobiona dokumenta-
cja techniczna na dopro-
wadzenie nitki gazowej do 
Sierakowic i z tego, o czym 
mnie zapewniano podczas 
rozmów niespełna miesiąc 
temu, jeszcze w tym roku 
ma być ogłoszony prze-
targ. Gdy mieszkańcy będą 
mieć możliwość podłącze-
nia gazu, będzie to mia-
ły spory wpływ na czy-
stość powietrza – wiele do-
mostw wymieni bowiem 
przestarzałe kotły węglo-
we na nowoczesne, ekolo-
giczne kotły gazowe. 

Te dwie sprawy – linia ko-
lejowa i doprowadzenie 
sieci gazowej – to sprawy 
strategiczne, ale z pew-
nością bardzo kosztow-
ne. Skąd wziąć pieniądze 
na ich realizację?

- Przede wszystkim muszę 
bardzo mocno podkreślić, 
że że gmina w tych przy-
padkach nie będzie inwe-
storem. Nie będziemy bu-
dować ani linii kolejowej, 
ani sieci gazowej. To nie 
są nasze zadania, poza 
tym nas nie byłoby na to 
stać. Nasze zadanie w tych 
kwestiach polega na prze-
konaniu decydentów, że 
realizacja tych inwestycji 
jest niezbędna. Natomiast 
my, jako samorząd gminy, 
będziemy nadal się kon-
centrowali na tych zada-
niach, które z mocy prawa 
są przypisane gminie. 

Jakie to zadania?
- Jak już wspomniałem 
będziemy nadal inwesto-
wać w drogi lokalne. Poza 
tym nadal będziemy usil-
nie szukać środków ze-
wnętrznych, chcemy też 
wprowadzić nieco zmian 
w pobliżu Ołtarza Papie-
skiego (ma tu powstać 
plac zabaw dla dzieci 
i miejsce przeznaczone 
do rekreacji) i oczywiście 
wiele innych spraw z róż-
nych dziedzin życia. 

W gminie Sierakowice 
jest bardzo duży przy-
rost naturalny, na pewno 
więc istotnymi sprawami 
jest oświata i edukacja? 

- Zgadza się, nasze dzia-
łania w tym kierunku 
w głównej mierze podyk-
towane są  tym fenome-
nem demograficznym. 

Niedawno oddaliśmy do 
użytku duże, nowoczesne 
przedszkole. Będziemy na 
pewno rozbudowywać 
w tej kadencji szkołę w Li-
sich Jamach, która dziś 
„trzeszczy w szwach”. Na 
najbliższe lata stawiamy 
sobie ambitne cele. Chce-
my zbudować trzy lub 
cztery sale gimnastyczne. 
Jeśli to się uda, wszystkie 
szkoły będą mieć zapew-
nione zaplecze sporto-
we. Pierwszą z takich in-
westycji jest budowa sali 
przy szkole w Załakowie. 
Wniosek o dofinansowa-
nie jest już kilka miesię-
cy temu złożony do mini-
sterstwa. Czekamy na roz-
strzygnięcie. 

Problemem, z którym 
gmina niejednokrotnie 
musiała się zmagać, są 
lokalne podtopienia. Czy 
w tej kwestii też ma się 
coś zmienić? 

- Jedną z ważniejszych 
spraw jest dokończenie bu-
dowy magistrali burzowej 
wraz ze zbiornikami reten-
cyjnymi. To, co się w ostat-
nich latach coraz częściej 
zdarza, czyli gwałtowne 
ulewy i deszcze, powodu-
je lokalne podtopienia. By-
wało, że całe centrum Siera-
kowic w okolicach ołtarza, 
które jest niżej położone, 
podlegało podtopieniu. Po-
dejmujemy więc działania, 
żeby ten problem rozwią-
zać. W tym roku kończymy 
budowę głównego kana-
łu burzowego, który będzie 
mógł – według zapewnień 
projektantów – odebrać tę 
całą wodę. Ponadto budu-
jemy dwa potężne zbiorni-
ki retencyjne, które w chwi-
lach zwiększonych opadów 
mogły tę wodę zgromadzić, 
a później umożliwić powol-
ny, swobodny jej odpływ. 

A turystyka i rekreacja?
- Będziemy kończyć budo-
wę ścieżek rowerowych, 
które powstają w oparciu 
o węzeł integracyjny przy 
obecnie niefunkcjonują-

cym jeszcze dworcu kole-
jowym. Dodam, że w cały 
powstający system ście-
żek rowerowych jeste-
śmy wpisani razem z inny-
mi gminami. Dzięki temu 
wszystkie trasy rowerowe 
będą połączone i stworzą 
jedną, spójną sieć. 

Rozwój gminy to nie tyl-
ko inwestycje, ale też 
wiele spraw o charakte-
rze społecznym...

- Z istotnych planów na 
najbliższą przyszłość chce-
my zabezpieczyć najbar-
dziej potrzebującą gru-
pę osób starszych, czy-
li wprowadzić program 
opieki medycznej dla se-
niorów. Ma to być rodzaj 
opieki telemedycznej. Za-
uważamy bowiem, że 
w naszym środowisku jest 
wiele osób starszych, sa-
motnych i chcemy im tę 
opiekę zapewnić. Razem 
z powiatem zakupiliśmy 
specjalne urządzenia, któ-
re powodują, że taka oso-
ba czuje się bardziej bez-
pieczna i może w razie po-
trzeby powiadomić odpo-
wiednie służby czy osoby.

Gdybyśmy więc chcieli 
podsumować, co będzie 
priorytetowymi sprawa-
mi w gminie Sierakowice 
w ciągu najbliższych kil-
ku lat, to...

- ...to będzie to poprawa sys-
temu komunikacji poprzez 
uruchomienie połączenia 
kolejowego, poprawa in-
frastruktury drogowej, do-
prowadzenie sieci gazowej 
na teren gminy, dokończe-
nie budowy kanalizacji bu-
rzowej, rozwój bazy oświa-
towej poprzez rozbudowę 
szkół i budowę sal gimna-
stycznych, rozbudowa szla-
ków rowerowych, dbałość 
o czystą wodę i czyste po-
wietrze oraz wiele projek-
tów o charakterze społecz-
nym. Czeka nas zatem wie-
le pracy. 

Dziękuję za rozmowę.  
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Zaszczep się za darmo

Mieszkańcy powiatów kartuskiego, 
kościerskiego, tczewskiego, wejhe-
rowskiego, Gdyni oraz Sopotu po-
wyżej 65 roku życia mogą się bez-
płatnie szczepić w kilku przychod-
niach na Pomorzu. Dotyczy to głów-
nie osób z chorobami dolnych dróg 

oddechowych. Z zastrzyków można 
skorzystać do końca roku.

Kto dostanie szczepionkę?
Programem objęte są osoby powyżej 
65 roku życia, które nie były szcze-
pione przeciwko pneumokokom, są 

zameldowane na terenie wojewódz-
twa pomorskiego (chodzi o powiaty, 
które do programu przystąpiły) oraz 
znajdują się w grupie ryzyka. To oso-
by z przewlekłymi chorobami dol-
nych dróg oddechowych. Jeśli zgło-
si się za mała liczba tych pacjentów, 
to szczepieniem zostaną objęte oso-
by z innymi schorzeniami przewle-
kłymi takimi jak m. in.: choroby ser-
ca, cukrzyca, przewlekła choroba 
wątroby (w tym marskość), przewle-
kła choroba nerek czy choroba no-
wotworowa. Pacjent zgłaszający się 
na szczepienie będzie musiał przed-
stawić zaświadczenie lekarskie po-
twierdzające przynależność do gru-
py ryzyka (zaświadczenie nie będzie 
wymagane, jeżeli z dokumentacji 
medycznej posiadanej przez pod-
miot wykonujący szczepienie, bę-
dzie wynikać przynależność pacjen-
ta do grupy ryzyka).

Pilotaż na Pomorzu
W związku z rosnącą liczbą zacho-
rowań i zgonów spowodowanych 
przez pneumokoki, samorząd woje-
wództwa pomorskiego podjął decy-

zję o utworzeniu Regionalnego Pro-
gramu Polityki Zdrowotnej – Szcze-
pienia przeciwko pneumokokom dla 
osób 65 + z grupy ryzyka. To drugi 
tego typu program zdrowotny w kra-
ju i pierwszy na Pomorzu realizowa-
ny wspólnie z powiatami, współfi-
nansowany przez samorząd woje-
wództwa. Przystąpiło do niego 13 
powiatów. Dedykowany jest senio-
rom, gdyż przybywa ich w naszym 
regionie. A osoby powyżej 65. roku 
życia, ze względu na stan zdrowia, 
a w szczególności przewlekłe choro-
by są bardziej narażone na zakażenia 
pneumokokami. W ramach progra-
mu, który kosztował prawie 860 tys. 
zł, zostanie zaszczepionych prawie 
2,6 tys. seniorów. To ok. 30 proc. osób 
będących w grupie ryzyka w wieku 
65 +.  Środki, poza szczepionkami, zo-
stały też przeznaczone na kampanię 
informacyjno-edukacyjną, promocję 
oraz kształcenie kadry medycznej.

Pneumokoki są niebezpieczne
Pneumokoki (dwoinka zapalenia 
płuc, łac. Streptococcus pneumo-
niae) to rodzaj bakterii, który może 

powodować wiele chorób. Zaka-
żenia wywołane przez pneumoko-
ki można podzielić na nieinwazyjne 
(śluzówkowe, niewymagające ho-
spitalizacji) jak: zapalenie zatok, za-
palenie migdałków, zapalenie ucha 
środkowego oraz inwazyjne (wyma-
gające hospitalizacji) np. zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, sep-
sa (posocznica). Natomiast pośrod-
ku jest zapalenie płuc. Szczepie-
nie przeciwko pneumokokom po-
może ustrzec przed częścią chorób 
oraz zminimalizuje ryzyko zachoro-
wania na inne schorzenia. W Polsce 
od 2017 r. obowiązkowo wykony-
wane są u dzieci, gdyż zostały wpi-
sane w program szczepień ochron-
nych. Województwo pomorskie jest 
na pierwszym miejscu w Polsce je-
śli chodzi o zakażenia na inwazyjną 
chorobę pneumokokową na 100 tys. 
mieszkańców. W 2017 r. w naszym 
regionie było dwa razy więcej przy-
padków niż w całym kraju.  W po-
wiecie kartuskim można zaszcze-
pić się w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej nr 1 w Kartuzach 
przy ul. Jeziornej 11.  /raf/

Bezpłatne szczepionki przeciwko pneumokokom dostępne są dla pacjentów z sześciu pomorskich powiatów.
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pieśNi paTrioTycZNe Na 100-lecie NiepodległościNoWy WóZ bojoWy  
dla STraŻakóW Znamy wyniki II Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Konkurs zorganizowano w szkole w Baninie. 

Nowy samochód pożarniczy otrzymali strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniszewie.

W sali teatralnej Szkoły Pod-
stawowej im. ks. prałata Jó-
zefa Bigusa w Baninie od-
był się II Powiatowy Konkurs 
Pieśni Patriotycznej uświet-
niający 100-lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Konkurs patronatem objęli 
starosta powiatu kartuskie-
go, burmistrz gminy Żukowo 
i dyrektor OKiS w Żukowie. 
Do konkursu przystąpiło 18 
uczniów. Wykonawcy wy-
kazali się wysokim pozio-
mem przygotowania do wy-
stępu, doborem zróżnico-

wanego programu, ciekawą 
interpretacją, muzykalno-
ścią i kulturą sceniczną oraz 
pomysłowością w doborze 
ubioru scenicznego.
Po prezentacjach uczestni-
ków konkursu, uczniowie 
klas trzecich szkoły w Bani-
nie przedstawili insceniza-
cję pt.: „Dzień Niepodległo-
ści – czyli rzecz o genera-
le Kwiatkowskim”, po której 
wraz z widownią, odśpiewa-
li kilka pieśni legionowych.
W tym czasie jury w skła-
dzie Małgorzata Chomicz, 

Marianna Prochowska i We-
ronika Pryczkowska, po dłu-
gich i burzliwych naradach 
podjęło decyzję.
Laureatami II Powiatowego 
Konkursu Pieśni Patriotycz-
nej zostali:
Kategoria wiekowa kl. 0-I: 
I miejsce - Wiktoria Krau-
za, II miejsce - Witek Ptak, III 
miejsce - Zuzanna Damasz-
ke, wyróżnienie - Aniela 
Klauza, Nikola Pawela. 
Kategoria wiekowa kl. II-
III: I miejsce - Hanna Ptak, II 
miejsce - Nikola Miąskowska, 

III miejsce - Aleksandra Rad-
kowska, wyróżnienie - Mał-
gorzata Laskowska, Adrian-
na Konkol. 
Kategoria wiekowa kl. IV-V: 
I miejsce - Julia Pluto-Pron-
dzińska, II miejsce - Nadia 
Zaremba, III miejsce - Marta 
Szulc, wyróżnienie - Antoni-
na Skibicka. 
Kategoria wiekowa kl. VI – 
VIII: I miejsce - Igor Kąkel, 
II miejsce - Partycja Mar-
kowska, III miejsce - Mar-
ta Brylowska, wyróżnienie - 
Agnieszka Tusk.  /opr. raf/

Strażacy z jednostki OSP w Staniszewie od niedawna 
mogą się pochwalić nowym samochodem pożarniczym 
ratowniczo-gaśniczym Volvo FLC. Koszt zakupu wyniósł 
805,5 tys. zł. Pozyskane dofinansowanie dla gminy Kar-
tuzy na ten cel wyniosło 330 tys. zł. Parametry wozu: na-
pęd terenowy, wydajność autopompy: 3.200 l/min, po-
jemność: 3.000 l, 280 KM. 
Dzięki takim zakupom z każdym rokiem wzrasta poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców z powiatu kartuskiego. 
/raf/
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„Przodkowska Biesiada” 
tuż, tuż

Tradycyjnie już od kilku-
nastu lat Seniorzy Gminy 
Przodkowo, czyli wszyscy Ci 
którzy ukończyli 65 lat z oso-
bami towarzyszącymi, spo-
tykają się w pierwszą sobo-
tę grudnia. W tym roku bę-
dzie to 1 grudnia. Miejscem 
spotkania oczywiście tutej-
sza hala sportowo-widowi-
skowa. Wszystko rozpocz-
nie się o godzinie 11.00. Na 
tą godzinę wszyscy uczest-
nicy z poszczególnych miej-
scowości dowiezieni zosta-
ną specjalnie podstawiony-
mi autobusami (rozkład jaz-
dy autobusów poniżej). Na 
Biesiadę jak zwykle zaplano-
wano mnóstwo atrakcji i nie-
spodzianek. Jak co roku bę-
dzie poczęstunek, wspólne 
śpiewanie kolęd i nie tylko… 
Spotkanie Seniorów potrwa 
do godziny 14.30.
Rozkład jazdy autobusów:

Trasa nr 1: Warzenko (przy-
stanek szkolny) – 10.10, 
Nowe Tokary Przystanek 
szkolny – 10.15, Tokary przy-
stanek PKS /tu przycho-
dzą Tokary Pnie) – 10.25, 
Bursztynik (na przystankach 
szkolnych) – 10.35, Kczewo 
(Przystanek PKS i przysta-
nek szkolny) – 10.45.
Trasa nr 2: Szarłata – Szkoła 
( Bielawy, Brzeziny, Czarna 
Huta, Bagniewo, Gliniewo) 
– 10.25, Wilanowo – Szkoła ( 
Hopy – Kamieniarska, Wspól-
na, Sianowska, Nowe Osie-
dle) – 10.30, Hopy – Przy-
stanek (Zielona, Okrężna) – 
10.35, Załęże – Szkoła ( Stani-
sławy, Kawle Dolne ) - 10.40, 
Przystanek szkolny przy kur-
nikach (Trzy Rzeki) – 10.45.
Trasa nr 3: Kłosówko – Przysta-
nek – 10.25, Kłosowo – Szkoła 
– 10.30, Czeczewo – Szkoła – 
10.40, Kawle Górne – Przysta-

Bieżący rok ma się coraz bardziej ku 
końcowi. Dla seniorów gminy Przod-
kowo to znak, że zbliża się „Przod-
kowska Biesiada dla Seniorów Gminy”.

nek ( Bursztynik ) - 10.45. 
Trasa nr 4: Kobysewo na 
żądanie przystanek PKS – 
10.00, Kobysewo przysta-
nek szkolny/ul. Górna, Mo-
kra, Piaskowa, Twarda, Oso-
wa Góra/ - 10.03, Smołdzi-

no – Przystanek PKS – 10.15, 
Kobysewo – ul. Długa Ryga 
przystanek szkolny – 10.25, 
Kobysewo DPS przystanek 
PKS, Jodłowa, Smołdziń-
ska, Polna – 10.35, Kobyse-
wo – Przystanek szkolny, ul 

.Jarzębinowa, Nowa, Przod-
kowska, Świerkowa – 10.40. 
Trasa nr 5: Barwik, przysta-
nek szkolny koło Państwa 
Lejkowskich – 10.00, Bar-
wik, przystanek szkolny k. 
Państwa Drążkowskich – 

10.05, Otalżyno, przystanki 
szkolne – 10.15, Rąb – Szko-
ła – 10.20, Rąb – przystanek 
szkolny – 10.25, Pomieczy-
no – Kościół – 10.30, Koso-
wo – Szkoła. 
/raf/
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ryWaliZacja i doSkoNała ZabaWa
Gospodynie z Borkowa z Grand Prix XVI Gminnego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich!

Emocje, zabawa i pyszności 
kulinarne. Tak w skrócie opi-
sać można zmagania pod-
czas ostatniego Gminnego 
Turnieju Kół Gospodyń Wiej-
skich w Żukowie. Do konkur-
su przystąpiło 16 kół.
Drużyny rywalizowały w czte-
rech kategoriach produkt tra-
dycyjny – śledzie marynowa-
ne w oleju, moda – „otulona 
kwiatami”, scenka kabareto-
wa „Kagiewuszki kandydują 
– program wyborczy na we-
soło” i piosenka z insceniza-
cją „O moje mamie”.
Już na pierwszy rzut oka wi-
dać było, że drużyny przystą-
piły do turnieju zmotywowa-
ne i dobrze przygotowane. 
Dania były pyszne, a wystę-
py artystyczne dopracowane 
w każdym calu. Tradycyjnie 
dominował humor, a dobra 
zabawa udzielała się licznie 
zgromadzonej publiczności.
Impreza ma jednak charakter 
turnieju więc na równi z za-
bawą szła rywalizacja. Zma-
gania kół gospodyń wiejskich 
oceniało jury w składzie: Piotr 
Hałuszczak, Barbara Ditrych 
oraz Beata Stoppa. Tego dnia 

najlepsze okazało się KGW 
Borkowo i to właśnie tej dru-
żynie zwycięski puchar wrę-
czył Burmistrz gminy Żuko-
wo Wojciech Kankowski.
Wyniki poszczególnych ka-
tegorii przedstawiają się na-
stępująco:
Kategoria kulinarna - śledzie 
marynowane w oleju: I miej-

sce - KGW Pępowo, I miej-
sce - KGW Miszewo, II miej-
sce - KGW Glincz, III miejsce 
- KGW Otomino. 
Kategoria piosenka z insce-
nizacją: I miejsce - KGW Mał-
kowo, I miejsce - KGW Żuko-
wo, II miejsce - KGW Tuchom, 
III miejsce - KGW Leźno.
Kategoria moda - otulona 

kwiatami: I miejsce - KGW Ła-
pino, I miejsce - KGW Sulmin, 
II miejsce - KGW Skrzeszewo, 
III miejsce - KGW Widlino.
Kategoria scenka kabareto-
wa - Kagiewuszki kandydują: 
I miejsce - KGW Chwaszczyno, 
II miejsce - KGW Przyjaźń, III 
miejsce - KGW Niestępowo. 
/raf/
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działki budowlane w Gościcinie 
o powierzchni 616 i 700 m, tel. 692-709-330

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

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

PIAGGIO Ciao,1995r. 2T, 1os. automatyczny, 
czarny. Cena: 2112zł, Tczew, tel. 574797077

KUPIĘ

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 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

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

SINGLE men 32 age mild, make type model. l 
am search Woman 25-55 age sponsor, Sopot, 
Uwe, tel. 574 797 077
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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

REKLAMA U/2018/RL

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

A może...
ogłoszenie 
w rAmce?
Zadzwoń:
660 731 138

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl
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660 731 138

ZAADOPTUJ

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

Wafelek

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

Uwielbia się wygodnie wy-
ciągnąć na hamaczku i łapać 
promyki słońca. Już nie ucie-
ka przed głaszczącą ręką.

RÓŻNE

KUPIĘ stare antyczne meble, stare maszyny 
do szycia, stare dywany, stare obrazy, futra 
z norek, tel. 732 917 377

DMUChAWA w stanie dobrym - 550 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

PRZYCZEPA do kostek 6m w stanie dobrym 
3000 zł, Szemud, tel. 510 751 837

SIANO, słoma w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu. Możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone. Możliwy transport, tel. 
506 250 477

SPRZEDAM materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą 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

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



Marlena Wawrzyniak (Arm 
Fanatic Sport Grudziądz) 
i Aleks Kurdecha (ArmFight 
Piaseczno) wygrali swoje de-
biutanckie pojedynki w su-
per zawodowym cyklu Ven-
detta All Stars, natomiast 
Dawid Bartosiewicz (Złoty 
Tur Gdynia) zdobył srebrny 
medal w zawodach Złoty Tur 
World Cup. Brązowe medale 
wywalczyli zaś Lucjan Fudała  
(MCKiS Tytan Jaworzno) i Ka-
tarzyna Zaniewska (Złoty Tur 
Gdynia). Impreza zakończyła 
się późną nocą w Rumi. 
W Rumi startowało 230 
armwrestlerów z 34 kra-
jów, w tym 20-osobowa re-
prezentacja Polski. Złoty Tur 
Cup to najsilniej obsadzo-
ne zawody w armwrestlingu 
i najbardziej prestiżowy tur-
niej na świecie. Po raz drugi 
z rzędu zawodom Pucharu 
Świata towarzyszyły super 

Stalowe dłonie 
Polaków

zawodowe walki cyklu Ven-
detta All Stars. 
- W odróżnieniu od tradycyj-
nej walki trwającej jedną run-
dę w systemie każdy z każ-
dym, w formule ArmFight 
mamy dwóch gladiatorów 
toczących sześciorundowy 
pojedynek. W armwrestlin-
gu 6 rund to niewiarygod-
ny wręcz wysiłek, przeciąże-
nia na ręce są ogromne, to kil-
kanaście ton. Są to pojedynki 
zarezerwowane tylko dla eli-
ty armwrestlingu – mówi Igor 
Mazurenko, prezydent Profes-
sional Armwrestling League. 
W tej elicie zadebiutowała 
Marlena Wawrzyniak. Utytuło-
wana zawodniczka z Grudzią-
dza, medalistka mistrzostw 
Europy i świata, zmierzyła się 
w sześciorundowym poje-
dynku z Malin Kleinsmith ze 
Szwecji, legendą tego sportu 
i wielokrotną uczestniczką cy-

klu Vendetta All Stars. W walce 
ze Szwedką Polka imponowa-
ła szybkością i łatwo wygrała 
wszystkie sześć rund zdoby-
wając pas zawodowej orga-
nizacji Professional Armwre-
stling League. 
Wyczyn Marleny powtó-
rzył Aleks Kurdecha. Zawod-
nik z Warszawy, trenujący na 
co dzień w klubie ArmFight 
Piaseczno w swoim debiu-
cie w cyklu Vendetta All Stars 
zmierzył się ze Scotem Men-
delsonem. Amerykanin to le-
genda sportów siłowych, wie-
lokrotny mistrz świata w trój-
boju siłowym, rekordzista 
świata w wyciskaniu sztangi 
leżąc. W armwrestlingu star-
tuje od 3 lat. Przy armwre-
stlingowym stole okazało się, 
że zwierzęca wręcz siła nie ma 
dużego znaczenia w starciu 
z techniką i doświadczeniem. 
Aleks Kurdecha wygrał 6:0.

Spektakularne sukcesy Polaków w armwrestlingowych zawodach  
Pucharu Świata, które rozegrano niedawno na Pomorzu.
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Pogoń Lębork: Labuda – 
Kliński, Szymański, Nowa-
kowski, Kochanek, Iwański, 
Janowicz, Michor, Atanac-
ković, Węgliński, Miszkie-
wicz (’89 Stankiewicz)

GKS Przodkowo: Bach – 
Wroński, Robakowski, Ja-
giełło (’62 Dampc), Wieczo-
rek, Łapigrowski, Matys, 
Leszkiewicz (’46 Karniluk), 
Zalow (’46 Tuttas), Kwaśnik 
(’46 Niedźwiedzki), Ruszkul

Bramki: 1:0 Kochanek (’49), 
2:0 Miszkiewicz (’60), 2:1 
Niedźwiedzki (’69), 3:1 Wę-
gliński (’72, k.-)

Żółte kartki: Iwański - Ro-
bakowski, Matys, Karniluk

Nieco zaskakująco zakończył się 
mecz rozegrany w ramach 17. kolej-
ki IV ligi w Lęborku. GKS Przodko-
wo to czołowy zespół IV ligi, spad-
kowicz z III. Przodkowianie są ostat-
nio „pod gazem”. Ostatnie zwycię-
stwa z liderującym Gryfem Słupsk 
czy pogrom dokonany na Jaguarze 
Gdańsk (6:1) sprawiał, że w Lęborku 
obawiano się tego spotkania.
Tymczasem drużyna z Lęborka do 
meczu podeszła bez kompleksów. 
Pierwsza połowa minęła na wyrów-
nanej grze z której mniej zadowole-
ni byli goście. Dlaczego? W przerwie 
spotkania trener GKS-u dokonał aż 
trzech zmian w składzie. Nie zmieni-
ło to jednak przebiegu meczu.
W 49 minucie piłka po wrzutce z na-

rożnika boiska trafiła od góry w po-
przeczkę. Odbiła się w pole, a tam 
już czekał Adrian Kochanek, który 
z półobrotu wyprowadził Pogoń na 
prowadzenie. 
Goście absolutnie nie odpuszczali 
i w kolejnych minutach często ata-
kowali bramkę Labudy.
Równo po godzinie gry skutecz-
ny przechwyt notuje Michał Kliński, 
podaje do przodu, a tam spory błąd 
popełnia bramkarz GKS-u i Miszkie-
wicz z zimną krwią z półdystansu 
strzela na 2:0. Goście kontakt łapią 9 
minut później. W zamieszaniu pod-
bramkowym bramkę zdobywa Ma-
teusz Niedźwiedzki.
72 minuta to zagranie ręką w polu kar-
nym GKS-u Sebastiana Wrońskiego. 

Sędzia bez wahania wskazał na „wap-
no” a pewnym strzałem z jedenastki 
Mariusz Węgliński ustala wynik na 3:1.  
- Zespół z Przodkowa (i to wcale nie 
jest kurtuazja z mojej strony) to naj-
lepszy zespół, jaki widziałem w tym 
sezonie w IV lidze – powiedział po 
meczu Waldemar Walkusz, trener 
Pogoni. - Trzeba na naszą wygraną 
spojrzeć trzeźwo i stać twardo na 
ziemi. Gdyby w 15 czy 17 minucie po 
rzucie rożnym uderzenie zawodni-
ka z Przodkowa nie uderzyło w słu-
pek ale do siatki mogło być inaczej. 
Później ta kontrowersyjna sytuacja 
z karnym. Ja uważam, że karnego 
nie było. Przodkowo prowadziło grę, 
było dłużej przy piłce, choć czystych 
sytuacji stworzyli sobie niewiele. 

- Jest to nasza najwyższa porażka w se-
zonie – powiedział z kolei Filip Żamoj-
tel, trener bramkarzy GKS-u. - Nie prze-
graliśmy jeszcze dwoma bramkami. 
W obronie i bramce popełniliśmy dużo 
błędów i nie da się tak wygrać meczu.
- Zespół z Lęborka był dużo lepszy 
i wygrał zasłużenie – dodał Piotr Rusz-
kul, zawodnik GKS-u. - Czasami po 
prostu trzeba to „wziąć na klatę”. Za-
graliśmy słabe zawody. Pogoń wyko-
rzystała praktycznie wszystko, nasze 
karygodne błędy w obronie. W ataku 
też nie graliśmy tak jak w poprzednich 
meczach. Małe pocieszenie jest tylko 
takie, że nie przegraliśmy jeszcze wy-
żej, bo były sytuacje ku temu. Musimy 
się wziąć w garść i zapomnieć o tym 
meczu jak najszybciej. /raf/

Pogoń Lębork 
pokonała
GKS Przodkowo

W meczu w ramach rozgrywek IV ligi 
piłki nożnej Pogoń Lębork pokonała 
GKS Przodkowo 3:1.

Podzielili się Punktami nie Przegrali żadnego meczu
Zapowiadające się jako hit kolejki spotkanie dwóch znajdujących się na samym 
szczycie tabeli drużyn MKS Władysławowo i GKS Cartusia 1923 Kartuzy 
zakończyło się wynikiem 2:2. 

Znakomicie spisali się zawodnicy z rocznika 2010, którzy wygrali 
Turniej Gdynia Cisowa Cup.

Bramki dla Cartusii 1923 
strzelali Paweł Rypel i Roland 
Kazubowski, a dla MKS Wła-
dysławowo Arkadiusz Pro-
ena oraz Michał Skwiercz.
 Po remisie tym na szczycie 
tabeli zrobiło się już bardzo 
ciasno. Do czołówki dołączy-
ła także Wietcisa Skarszewy, 
która pokonała w na wyjeź-
dzie Czarnych Pruszcz Gd. 
3:2. Mistrzem jesieni został 
jednak rywal Cartusii - druży-
na MKS Władysławowo, któ-
ra z 5 pkt przewagą nad po-
zostałymi rywalami w spo-

koju będzie przygotowywa-
ła się do rundy rewanżowej, 
aby wiosną kolejny raz po-
walczyć o awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej. Będzie 
to bowiem trzecie podejście 
MKS-u do awansu. Co praw-
da, chrapkę na awans będą 
miały też prawdopodob-
nie inne drużyny, które bro-
ni z pewnością nie złożą, ale 
przewaga punktowa druży-
ny z Władysławowa daje im 
pewien komfort przed przy-
gotowaniami do rundy wio-
sennej. /raf/

Turniej w Gdyni zorga-
nizowany był przez zna-
nych trenerów Adama 
Adamusa i Pawła Cie-
ślika. Podopieczni Pio-
tra Kwiatkowskiego oraz 
Bartłomieja Bir i Marci-
na Ratke nie dali szans 
rywalom i nie przegrali 
żadnego spotkania. 
Turniej rozpoczął się od 
zmagań grupowych, 
w których osiągnęli na-
stępujące wyniki: GKS 
Cartusia 1923 - AP I Gdy-

nia 3:0, GKS Cartusia 1923 
- Korona Zelistrzewo 0:0, 
GKS Cartusia - MKS Orkan 
Rumia 3 : 0, GKS Cartusia 
1923 - Bałtyk Gdynia  0:0. 
Mecz półfinałowy z AS 
Piłeczka Pruszcz Gdań-
ski zakończył się zwycię-
stwem kartuskiej drużyny 
2:1 w karnych, a w meczu 
finałowym Cartusia po-
konała Koronę Zelistrze-
wo 2:1, po bramkach
Maksymiliama Markow-
skiego oraz drugiej sa-

mobójczej bramce.
Najlepszym bramka-
rzem turnieju został Ka-
rol Wiśniewski z GKS 
Cartusia 1923. /raf/

Skład GKS Cartusia 
1923: 
Bramka Karol Wiśniew-
ski, Paweł Roszkowski, 
Maksymilian Markowicz. 
Zuzanna Pióro, Bartło-
miej Schmitd, Jan Jó-
skowski, Marcel Lis. Alex 
Bela, Maksymilian Bir.

Składy drużyn:
Cartusia: Babiński - Giec, 
Nurek, Raulin, Wenta- 
Rypel (70’ Hirsz), Toporek, 
Adamkiewicz (kpt.), Piór, 
Paninski- Kazubowski
Rez.: Leyk- Szymański, 
Konkol, Trapkowski, Hirsz
Władysławowo: Miotk- 
Skwiercz, Proena (kpt.), 
Morgiel, Więcek, Kwaśnik, 
Talaśka, Rybandt (53’ 
Wesserling), Littwin 
(60’ Białk), Szymański, 
Pankiewicz (Smarzyńśki)
Rez.: Necel- Grzenkowicz, 
Białk, Wesserling, 
Niedośmiałek, Smarzyński, 
Szydłowski
Bramki: 1:0 Proena (10’), 1:1 
Rypel (17’), 1:2 Kazubowski 
(47’), 2:2 Skwiercz (90’)
Kartki:
Cartusia: Adamkiewicz (ż), 
Kazubowski (ż), Wenta (ż), 
Babiński (ż), Paninski (ż)
Władysławowo: Skwiercz 
(ż), Wesserling (ż), Proena 
(ż), Białk (ż)
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