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Na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Chmielnie odbyło się podsumowanie I edycji projektu „War-
to zapukać do drzwi!”. 
Spotkanie było okazją do wręczenia upominków oraz podzięko-
wań biorącym udział w projekcie seniorkom oraz wolontariuszom, 
a także przyjaciołom projektu. Jako, że było to ostatnie spotka-
nie przedświąteczne w tym gronie, nie zabrakło również dziele-
nia się opłatkiem. W świąteczny nastrój uczestników wprowadził 
koncert Khrystyny Fetisovej, uczennicy Zespołu Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących w Kartuzach, która zaśpiewała m.in. 
jedną z najpiękniejszych kolęd - „Cichą noc”, zarówno po polsku, 
jak i w języku ukraińskim. 
Wieńcząc I edycję projektu, nie zapomniano o uroczystym torcie 
i wspólnej zabawie. Seniorki pokazały, co to znaczy dobra zabawa, 
niemal w ogóle nie schodząc z parkietu. Niezwykłą niespodziankę 
zgotowali także harcerze z Sierakowic, którzy odwiedzili nas pod-
czas wydarzenia i przygotowali wiele gier i zabaw.
Projekt „Warto zapukać do drzwi!” to nowy pomysł realizowa-
ny na terenie gminy Chmielno, realizowany przez Stowarzysze-
nie Ludzi z Inicjatywą „Chmielno NON- STOP”. Celem progra-
mu jest integracja międzypokoleniowa, wzajemne zrozumienie 
i zwykła, ludzka rozmowa. 

- Wierzymy, że różne pokolenia potrafią odnaleźć wspólny język, 
a otwarcie się na drugą osobę może dać wiele radości obu stro-
nom – wyjaśniają pomysłodawcy. - „Warto zapukać do drzwi!” 
ma na celu integrację międzypokoleniową mieszkańców gminy 
Chmielno, aktywizację emerytów, osób starszych i samotnych, 
edukację i wychowanie młodego pokolenia, zaszczepianie w mło-
dzieży szacunku do osób starszych oraz zapobieganie izolacji 
społecznej seniorów. Projekt skierowany jest do osób doświad-
czonych, w zaawansowanym wieku, osób samotnych, które chcą 
podzielić się swoimi doświadczeniami, miło spędzić czas i poroz-
mawiać z drugim człowiekiem.
W trakcie projektu wolontariusze przeszli specjalne szkolenie, 
przygotowujące ich do realizacji całego projektu oraz spotkania 
z seniorem. Przez parę miesięcy każdy z wolontariuszy spędzał 
czas ze swoim seniorem - rozmawiali, rozwijali swoje pasje, wspo-
minali i dzielili się swoimi radościami i smutkami. Odbyły się także 
różne wydarzenia, mające na celu integrację seniorów i ich akty-
wizację, m.in. warsztaty fotograficzne pod okiem Aleksandry Ro-
bak oraz wspólny seans filmu „Zimna Wojna” w Kinie za Rogiem 
w Chmielnie. 
I edycja projektu została zrealizowana dzięki dotacji gminy 
Chmielno.  /raf/

Na początku grudnia na Zamku Królewskim w Warsza-
wie odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród Edu-
kacyjnych „Podziel się sukcesem!”. Wśród pięciu najlep-
szych w kategorii PO WER Edukacja Szkolna znalazła się 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie 
za projekt „Technologia, Innowacja, Komunikacja czyli TIK 
w szkole”. Szkołę w Żukowie podczas wydarzenia repre-
zentowała koordynatorka projektu Justyna Juńska-Nacel.
Nagrody Edukacyjne „Podziel się sukcesem!” to jedna 
z najważniejszych inicjatyw Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji, która ma na celu wyłonienie najbardziej warto-
ściowych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wyko-
rzystywania rezultatów działań, projektów dofinansowy-
wanych z programów zarządzanych przez Fundację. /raf/

Żukowska szkoła 
doceniona
Szkoła Podstawowa nr 2 
w Żukowie otrzymała niedawno 
prestiżowe wyróżnienie. 

Warto zapukać 
do drzwi!

Integracja międzypokoleniowa, wzajemne zrozumienie i zwykła, ludzka rozmowa – to 
główne cele realizowanego projektu, w którym wzięli udział seniorzy i wolontariusze. 

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniszewie mogą się pochwalić 
nowym samochodem pożarniczym ratowniczo-gaśniczym Volvo FLC. Kilka dni temu 
odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu strażakom. Koszt zakupu wyniósł 805,5 
tys. zł. Dofinansowanie dla gminy Kartuzy na ten cel wyniosło 330 tys. zł. 
Pojazd jest wyposażony w napęd terenowy, wydajność autopompy wynosi 3200 l/
min, pojemność: 3.000 l, 280 KM. 
OSP Staniszewo to kolejna już jednostka, która otrzymała nowy wóz bojowy lub do-
datkowe wyposażenie. Dzięki takim zakupom sukcesywnie wzrasta poziom bezpie-
czeństwa mieszkańców powiatu kartuskiego.  /raf/

Klasa VI c ze Szkoły Podstawowej im. ks. prała-
ta Józefa Bigusa w Baninie wzięła udział w progra-
mie o nazwie „Wychowanie przez czytanie” fundacji 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Uczniowie rozmawia-
li o kluczowych wartościach, takich jak szacunek, 
życzliwość, uczciwość.
W efekcie realizacji programu powstały ciekawe 
prezentacje audiowizualne przygotowane w gru-
pach 3 - 5 osobowych. Uczniowie wybrali jeden film, 
który reprezentować będzie szkołę w konkursie 
ogólnopolskim.  /raf/

WychoWanie 
przez czytanie
Czy rozmowy o wartościach są 
potrzebne? Na ile są one w nas 
zakorzenione, na ile trzeba pielę-
gnować ich wzrost, aby wydały 
owoce w naszym życiu?

Nowy wóz dla strażaków
Ochotnicza Straż Pożarna w Staniszewie 
(gm. Kartuzy) otrzymała nowy wóz bojowy. 
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Najważniejszym celem oświatowym założonym 
na lata 2017-2018 przez gminę Przodkowo była 
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pomieczynie. 
Inwestycja niedawno dobiegła końca, wszelkie 
prace remontowe są ukończone, zostały już tyl-
ko zewnętrzne prace porządkowe.
Przypomnijmy, że projekt rozbudowy i nadbu-
dowy istniejącej Szkoły Podstawowej zlokalizo-
wanej w miejscowości Pomieczyno przewidywał 
rozbudowę istniejącej szkoły od strony północ-
no-zachodniej o nowy segment o trzech kondy-
gnacjach nadziemnych z poddaszem nieużytko-
wym, częściowo podpiwniczonym/kondygnacja 
podziemna łącznie z łącznikiem jednokondygna-
cyjnym, który łączy nowy segment z segmentem 
sali gimnastycznej oraz nadbudowę części ist-
niejącego łącznika parterowego łączącego salę 
gimnastyczną ze „starą” częścią szkoły o jedną 
kondygnację – piętro z przeznaczeniem na bi-
bliotekę/czytelnię szkolną.
W nowym segmencie powstało łącznie 11 sal lek-

cyjnych w tym 8 o przeznaczeniu ogólnym dla 
klas I-III z zapleczem sanitarnym dla uczniów 
i nauczycieli na parterze oraz na piętrze budyn-
ku, szatnią oraz pomieszczeniami magazyno-
wymi w kondygnacji podziemnej. Na parterze 
przewidziano również lokal przedszkolny dla 25 
dzieci składający się z 3 sal lekcyjnych, szatni, 
kuchni, łazienki z WC, oraz nadbudowę o jedną 
kondygnację części istniejącego łącznika na bi-
bliotekę/czytelnię.
Inwestycja składała się z dwóch etapów. Pierw-
szy  etap kosztował niemal 2,3 mln zł. z czego 
ponad 1 mln zł gmina pozyskała z budżetu pań-
stwa. Drugi etap pochłonął niemal 2,4 mln zł, 
z czego prawie 1,6 mln zł stanowiło dofinanso-
wanie z budżetu centralnego. 
Dodatkowo decyzją wójta gminy „stare” obiek-
ty - tj. budynek szkolny i sala gimnastyczna - zo-
stały dostosowane kolorystycznie w tonacji sza-
rej do nowej części tak, aby tworzyły spójną i es-
tetyczną całość. /raf/

Fo
t. 

U
G

 P
rz

od
ko

w
o

Urząd Gminy Sierakowice opublikował informa-
cję o dofinansowaniu realizacji zadania „Usuwanie 
odpadów zawierających azbest z terenu Gminy 
Sierakowice – likwidacja skutków klęski żywioło-
wej” – edycja 2018. 
Gmina Sierakowice uzyskała środki na realizację 
zadania polegającego na usunięciu wyrobów za-
wierających azbest po nawałnicy z terenu gminy 
Sierakowice z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  
Łączna kwota przyznanej dotacji stanowiła 100 
proc. kosztów kwalifikowanych i wyniosła prawie 
40 tys. zł ze środków własnych WFOŚiGW.
Przyznane środki pokryły koszty związane z de-

montażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji za-
dania  uzyskano efekt ekologiczny w postaci usunięcia 5 tys. 558 m2 płyt azbestowo-ce-
mentowych, co daje ponad 77 ton odpadów niebezpiecznych. Wyroby azbestowo-cemento-
we zostały zdjęte z budynków o funkcji mieszkaniowej oraz gospodarczej. Usuwane pokry-
cia dachowe były uszkodzone na skutek nawałnicy. /raf/

UsUnęli 77 ton azbestU
Zakończono usuwanie odpadów zawierających azbest 
z terenu Gminy Sierakowice w bieżącym roku. 

Już w drugiej połowie 2019 roku pracownicy 
Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie przepro-
wadzą się z ul. Mściwoja na ul. 3 Maja 9b. Tam 
też mieszkańcy będą mogli udać się ze swo-
imi sprawami dotyczącymi OKiSu. Wszystko 
za sprawą podpisanej właśnie umowy na prze-
budowę, remont i adaptację budynku, znajdu-
jącego się w sąsiedztwie Spichlerza.
- Lokalizacja to niewątpliwie atut tego obiek-
tu – podkreśla Aleksandra Rogalewska- Kania, 
dyrektor OKiS. – Będziemy sąsiadować nie 
tylko ze Spichlerzem, gdzie będą odbywać się 
imprezy i zajęcia kulturalne, ale też z prawdzi-
wą perełką turystyczną, Zespołem Poklasztor-
nym Norbertanek.
W pobliżu znajduje się również przestrzeń 
parkowa (inwestycja zostałą zakończona we 
wrześniu br.), a także plac zabaw, boisko do 
siatkówki plażowej, a już wkrótce w tym miej-

scu zostanie oddana do użytku przystań ka-
jakowa w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.
- Cieszę się, że to miejsca rozwija się w taki 
właśnie sposób – mówi Wojciech Kankowski, 
Burmistrz Gminy Żukowo. - Ta część miasta 
staje się nie tylko świetnym miejscem z puntu 
widzenia turysty, ale przede wszystkim miesz-
kańca naszej gminy. To doskonałe miejsce na 
spacery, spędzenie czasu z rodziną, a w naj-
bliższym czasie – dzięki Spichlerzowi i nowej 
siedzibie OKiSu - znacznie wpłynie także na 
życie kulturalne gminy Żukowo.
Przebudowany budynek to przede wszystkim 
2 kondygnacje i 800 m kw. powierzchni użyt-
kowej. Zadanie jest realizowane przez spółkę 
z Kościerzyny. Koszt inwestycji to 4,5 mln zł. 
Prace ruszą jeszcze w grudniu br., a zakończą 
się w okresie letnim przyszłego roku. /raf/

Ośrodek będzie mieć 
nową siedzibę
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie czeka 
przeprowadzka do nowej siedziby. 

Szkoła 
większa 
i nowoczesna

Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej 
w Pomieczynie została zakończona. 
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Jak co roku, w grudniu zmienia się rozkład jazdy pocią-
gów. Na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej kursują po-
ciągi SKM oraz Polregio.
Najważniejszą zmianą związaną z nowym rozkładem jest prze-
jęcie obsługi części połączeń na linii Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej przez spółkę Polregio. Do tej pory wszystkie kursy 
obsługiwała PKP Szybka Kolej Miejska. 
- Dla pasażerów nie będzie się to wiązało z żadnymi utrudnienia-
mi. Niezależnie od pociągu będzie obowiązywać ta sama taryfa - 
wyjaśnia Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa.
Tak jak dotychczas pociągi na linii PKM będą kursować w tzw. 
takcie. I tak, z Kartuz przez większą część dnia składy będą wy-

ruszać 31 minut po pełnej godzinie, a z Gdańska Wrzeszcza 16 
minut po pełnej godzinie. 
- Ostatni pociąg z Trójmiasta do Kartuz odjeżdża teraz w dni 
robocze o 22.46 - dodaje Świlski.  Również podróżni z lotniska 
mają do dyspozycji późnowieczorne połączenie. Ostatni skład do 
Gdańska, z przystanku przy porcie lotniczym odjeżdża dwie mi-
nuty po północy (oprócz niedziel).
Nowy rozkład będzie obowiązywać do 8 grudnia 2019 r. 
Pierwsza korekta jest przewidziana na 9 marca 2019 r. Na 
stabilny roczny rozkład jazdy musimy poczekać do czasu 
zakończenia kluczowych inwestycji realizowanych przez 
PKP PLK na terenie całego kraju.

Zmiany w rozkładzie PKM
W grudniu zmienił się rozkład jazdy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jest drugi przewoźnik, ale ceny biletów pozostały bez zmian. 

Niezależnie od przewoźnika, pasażerowie Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej mogą korzystać zarówno z biletów okresowych PKP 
SKM, jak i biletów Przewozów Regionalnych (tzw. Bilet dobrych 
relacji). Ceny obu biletów są identyczne. Oba bilety uprawnia-
ją do przejazdów na odcinkach: Lębork - Gdańsk Lipce, Gdynia 
Główna - Gdańsk Wrzeszcz/Gdańsk Osowa - Kościerzyna/Kartu-
zy (pociągi spalinowe obsługujące Pomorską Kolej Metropolital-
ną), Gdańsk Wrzeszcz – Kartuzy/Kościerzyna, Gdańsk Wrzeszcz 
- Gdańsk Osowa - Gdynia Główna.
Bez względu na to jaki bilet posiada pasażer, czy bilet SKM czy 
też PR, może podróżować każdym pociągiem kursującym na 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Niezależnie czy bilet został 
zakupiony w kasie, w automacie, przez internet czy też u kie-
rownika pociągu – jest on ważny.
Uwaga - pasażerowie chcący dostać się do przystanków SKM po-
łożonych na trasie Gdynia Główna - Gdańsk Śródmieście również 
mogą korzystać z biletów okresowych PR. W tym przypadku mu-
szą jednak pamiętać o konieczności przesiadki z PKM na pociąg 
SKM, który zatrzymuje się na danej stacji. Np. bilet PR relacji Lę-
bork - Gdańsk Wrzeszcz upoważnia pasażera do tego by, jadąc 
z Lęborka, przesiadł się w Gdańsku Oliwie na pociąg SKM i w ten 
sposób dotarł do przystanku Gdańsk Przymorze Uniwersytet.
Pasażerowie z biletami jednorazowymi PKP SKM lub Przewozów 
Regionalnych mogą podróżować wszystkimi pociągami regional-
nymi obsługującymi sieć Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (po-
ciągi spalinowe) na trasach: Gdynia Główna - Gdańsk Wrzeszcz/
Gdańsk Osowa - Kościerzyna/Kartuzy (pociągi spalinowe kur-
sujące na sieci PKM), Gdańsk Wrzeszcz – Kartuzy/Kościerzyna, 
Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Osowa - Gdynia Główna.
Również w tym przypadku pasażerowie mogą podróżować wszyst-
kimi pociągami obsługującymi Pomorską Kolej Metropolitalną, bez 
względu na to czy mają bilet SKM czy PR i niezależnie czy zostały 
one zakupione w kasie, w automacie, przez internet czy też u kie-
rownika pociągu.
Uwaga - na bilety jednorazowe PR nie ma możliwości po-
dróżowania pociągami PKP SKM na trasie Gdynia Główna - 
Gdańsk Śródmieście.
Przewozy Regionalne honorują w swoich pociągach również 
bilety SKM tzw. „|miejskie” i „trójmiejskie”, sprzedawane na 
obszar Gdańska i Sopotu oraz Gdyni i Sopotu oraz Trójmiasta 
(Gdańska, Gdyni i Sopotu).
Przewóz roweru w taryfie PR (tzw. Bilet dobrych relacji) wy-
nosi 3 zł (bilet jednorazowy) i 30 zł (bilet miesięczny). 
/raf/

Zadania realizowane były w ramach 
„Rządowego programu na rzecz roz-
woju oraz konkurencyjności regio-
nów poprzez wsparcie lokalnej in-
frastruktury drogowej”. 
Efektem inwestycji jest wykona-
nie nowej nawierzchni z płyt be-
tonowych wielootworowych typu 
Yomb wraz z obustronnym pobo-
czem z gruzu kruszonego na odcin-
kach dróg Szarłata - Hopy, Bielawy 
- Czarna Huta, Rąb - Zagajnik, Po-
mieczyno - ul. Łączny Dół o łącznej 
długości 2,82 km oraz nawierzchni 
z kostki betonowej o długości nie-
spełna 1 kilometra na drodze Załę-
że - Stanisławy. Dodatkowo w ra-

mach projektu rozbudowano oświe-
tlenie uliczne i wykonano odcinek 
chodnika przy drodze Załęże-Sta-
nisławy.
Zrealizowana inwestycja w istot-
ny sposób poprawiła parametry na-
wierzchni przebudowywanych dróg, 
wpłynęła na poprawę bezpieczeń-
stwa ich użytkowników w tym po-
ruszających się pieszych. Wpłynę-
ła również na poprawę komfortu ko-
rzystających z dróg mieszkańców.
Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła 3.142 tys. zł, z czego 2.514 tys. 
zł przypada na dofinansowanie ze 
środków budżetu Państwa.
 /raf/

Zmodernizowali 
pięć dróg
Gmina Przodkowo zakończyła realiza-
cję inwestycji polegającej na przebudo-
wie 5 odcinków dróg gminnych. 
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Dzień seniora odbył się już 
w: Kamienicy Szlacheckiej, 
Stężycy, Klukowej Hucie. 
Stało się już tradycją, że 
seniorzy z sołectw Gminy Stę-
życa biorą udział w spotkaniu 
opłatkowym w którym uczest-
niczą księża poszczególnych 
parafii oraz wójt gminy - To-
masz Brzoskowski. 
Kolejne spotkania seniorów 
odbędą się 20 grudnia w miej-
scowości Zgorzałe, 6 stycznia 
2019 roku w Szymbarku.
Spotkania przedświąteczne 
cieszą się zawsze dużym 
powodzeniem wśród najstar-
szych mieszkańców gminy. 
Jest to przede wszystkim 
okazja do rozmów, wspomnień 
i ucieczka od codziennych 
trosk i problemów.

Dzień 
Seniora 
w gminie 
Stężyca
Wspaniała at-
mosfera, poczę-
stunek oraz roz-
mowy z zapro-
szonymi gośćmi 
- to wszystko to-
warzyszy uczest-
nikom spotkania 
seniorów.
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Wydarzenie zorganizował Gminny Ośro-
dek Kultury wraz z Zespołem Szkół Po-
nadgimnazjalnych, lokalnymi twórcami 
ludowymi i Kołami Gospodyń Wiejskich 
z terenu gminy. Dzięki temu już na dwa 
tygodnie przed Wigilią mieszkańcy gmi-
ny Sierakowice mogli poczuć atmosferę 
świąt Bożego Narodzenia.
Odwiedzający w niedzielne popołu-
dnie, 9 grudnia, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych mieli okazję obejrzeć 
i zakupić bożonarodzeniowe deko-
racje wykonane przez twórców ludo-
wych oraz skosztować tradycyjnych 
polskich i kaszubskich potraw świą-
tecznych przygotowanych przez pa-
nie z KGW.
Istotnym elementem tej imprezy jest 
promocja kaszubskiej kultury i języ-
ka poprzez występy zespołów kolędni-
czych. W tym roku przed publicznością 
zaprezentowało się osiem grup kolęd-
ników: z Małej Szkoły w Szopie, ze 
Szkoły Podstawowej w Mojuszu, dwie 
grupy ze Szkoły Podstawowej w Go-
widlinie, „Dzieci z Kaszub” z Puzdrowa 
i Sierakowic, „Chłopcy Zawodowcy” ze 
Szkoły Branżowej i Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych, a także dwie doro-
słe grupy kolędników z Gowidlina i Tu-
chlinka. Ich żywiołowe występy wzbu-
dziły ogromny entuzjazm widowni.
Organizatorzy przygotowali szereg 
atrakcji dla całych rodzin, ale najwię-
cej zabawy mieli najmłodsi, dla któ-
rych nie lada przeżyciem była możli-
wość pozowania do zdjęcia ze świętym 
Mikołajem.
W tym dniu rozstrzygnięto także kon-
kurs ogłoszony przez KGW „Marzëbión-
czi” z Długiego Krza na stroik świą-
teczny. Tegoroczne zadanie konkurso-
we polegało na wykonaniu szopki. Na 
konkurs wpłynęło 14 prac, a komisja 
konkursowa oprócz głównych nagród 
przyznała także wyróżnienia. Pierw-
sze miejsce zajęła Natalia Bednarek 
z Sierakowic, drugie – Anna Kostuch 
z Jagodowa, trzecie – Bartosz Kamiń-
ski z Brzezin (gm. Przodkowo). Wyróż-
nienia przyznano: Konradowi Kamiń-
skiemu, Amelii, Nadii i Katarzynie Białk 
oraz Sabinie Krefta.
Konkurs zrealizowano w ramach pro-
jektu dofinansowanego ze środków 
gminy Sierakowice. /raf/

Kolędy, świąteczne 
specjały i stroiki

Przegląd zespołów kolędniczych, pokaz stołu bożonarodzeniowego, konkurs na świąteczny stroik i mnóstwo 
atrakcji dla dzieci – tak w wielkim skrócie przebiegało XXIX Gminne Kolędowanie w Sierakowicach. 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Żukowo wzięły 
udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym. 
Ciepło i atmosfera świąt dały się odczuć już od pierw-
szych minut spotkania. Nie zabrakło życzeń, opłatka 
i kolęd, a na stole królowały dania znane z tradycyjnych 
stołów wigilijnych. Spotkanie rozpoczął burmistrz gmi-
ny Żukowo Wojciech Kankowski.
- Jesteście wizytówką naszej gminy – podkreślał pod-
czas spotkania burmistrz Żukowa. – Nasz samorząd 
kładzie duży nacisk na inwestycje i dynamiczny roz-
wój, ale nie zapominamy nigdy o szacunku dla kultury 
i tradycji. To ważne, że potraficie spojrzeć na aktual-
ne problemy zarówno na poważnie jak i z przymruże-
niem oka, a nasz region aktywnie promujecie nie tylko 
podczas regionalnych turniejów kół gospodyń wiej-
skich, ale i za granicą.
Życzenia paniom z KGW złożyli także proboszczowie 
żukowskich parafii ks. Krzysztof Sagan i ks. Czesław 
Las. Swoją obecnością panie zaszczycił również prze-
wodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke. /raf/

Wigilia Kół 
gospodyń WiejsKich

Nagrodę główną w konkur-
sie zdobył Dworzec w Wą-
growcu. W pierwszej edy-
cji konkursu wpłyneły104 
zgłoszenia, odnoszące się 
do 32 dworców. Po wery-
fikacji kryteriów określo-
nych w regulaminie wybra-
no 21 , które odwiedzili au-
dytorzy.
Na podstawie sprawoz-
dań audytorów, formularzy 
oceny i dokumentacji fo-
tograficznej wybrano 10 fi-
nalistów: Dworzec Bielsko-
Biała, Dworzec Bydgoszcz 
Główna, Dworzec Gdynia Główna, Dwo-
rzec Kartuzy, Dworzec Katowice, Dworzec 
Toruń Główny, Dworzec Tarnów, Dworzec 
Warszawa Centralna, Dworzec Wągro-
wiec, Dworzec Wrocław Główny.
Na najlepszy dworzec w Polsce mógł gło-
sować każdy przez stronę internetową. 
Głosowanie zakończyło się wraz z koń-
cem ubiegłego miesiąca. 
Dworce były zgłaszane przez podróż-
nych, organizacje pozarządowe, tury-

styczne, samorządowców oraz sympa-
tyków kolei. Audytorzy oceniali przede 
wszystkim wygodę dla podróżnych, przy-
jazność i poziom obsługi w kasach bile-
towych. Przyglądali się też jakości prze-
strzeni publicznej, funkcjonalności, przej-
rzystości i logice rozplanowania poszcze-
gólnych stref oraz udogodnieniom dla 
osób niepełnosprawnych. Ważne były też 
walory architektoniczne, innowacje i wy-
korzystanie technologii przyjaznych śro-
dowisku. Jury bierze pod uwagę rów-

nież czystość dworców 
i toalet, dojść na pero-
ny i samych peronów, 
oświetlenie, ogrzewa-
nie, zgodność pero-
nów i taboru, integra-
cję z miastem i innymi 
środkami transportu, 
a także ilość miejsc sie-
dzących. Ocenie pod-
legały ponadto kanały 
dystrybucji biletów, dłu-
gość kolejek przy ka-
sach i dostępność bi-
letów, wygoda ciągów 
komunikacyjnych oraz 

usługi dodatkowe na dworcu.
Nowy dworzec w Kartuzach został otwar-
ty w czerwcu 2018 r. Powstały nowe kasy 
biletowe, poczekalnia oraz biblioteka. 
Wraz z budynkiem uporządkowany zo-
stał okoliczny teren. Powstały estetyczne 
chodniki i drogi rowerowe. Wyekspono-
wany został pomnik kartuskich kolejarzy. 
Powstały też parkingi dla samochodów. 
Cały teren został oświetlony oraz objęty 
monitoringiem wizyjnym. /raf/

Nagroda Publiczności 
dla kartuskiego dworca
W konkursie Dworzec Roku 2018 publiczność, 
w głosowaniu internetowym, przyznała swoją 
nagrodę dworcowi w Kartuzach. 





zięki wsparciu finansowemu 
z funduszy unijnych, przeka-
zanemu za pośrednictwem 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego, na 
pomoc mogą liczyć bezrobotni 
z Kartuz. 
80 osób bezrobotnych z Kar-
tuz zostanie otoczonych opieką 

i wsparciem w Klubie Integra-
cji Społecznej. Umowę o dofi-
nansowanie tego projektu, ma-
jącego na celu aktywizację osób 
bezrobotnych i zagrożonych wy-
kluczeniem, podpisali pod ko-
niec ub. miesiąca wicemarsza-
łek województwa pomorskiego 
Wiesław Byczkowski oraz bur-
mistrz Kartuz. 
Będzie to już druga edycja re-
alizowanego przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kartuzach projektu „Szu-
kam… Znajduję… Pracuję”. Tym 
razem projekt skierowany bę-

dzie do 80 osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym. 
- Poprzednia edycja projektu po-
kazała, jak bardzo takie działania 
są potrzebne, a ich efekty są do-
skonale widoczne – mówi Mieczy-
sław Gołuński, burmistrz Kartuz. 
Dzięki dofinansowaniu powsta-

ną kluby integracji społecznej, 
w których prowadzone będą 
warsztaty psychologiczne. Za-
planowano również indywidual-
ny dla każdego uczestnika pro-
gram stażów i kursów ułatwiają-
cych odnalezienie się na współ-
czesnym rynku pracy. W ramach 
programu pokryte zostaną też 
koszty opieki nad dziećmi osób 
uczestniczących w projekcie. 
– Ten projekt pokazuje, że inwe-
stycje społeczne, które są trud-
ne w realizacji, są równie waż-
ne jak projekty infrastruktural-
ne  – podsumowuje wicemarsza-
łek Byczkowski.  
Kartuski projekt otrzymał dofi-
nansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Całe przedsięwzięcie jest 
warte ponad milion złotych, ze 
środków RPO przeznaczone bę-
dzie około 900 tys. zł.

Szukam, znajduję, pracuję
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ruchomienie Systemu 
Roweru Metropolitalne-
go Mevo planowane jest 
na wiosnę. Niedawno ro-

werem testowym mieli oka-
zję przejechać się włodarze 
gmin, w których system bę-
dzie funkcjonował. 

Termin uruchomienia syste-
mu jest uzależniony od prze-
kazania gotowej serii rowe-
rów, mobilnej aplikacji służą-
cej do wypożyczania jednośla-
dów oraz oprogramowania, 
które umożliwi śledzenie lo-
kalizacji rowerów i poziomu 
naładowania baterii. Kolej-
nym krokiem będzie spraw-
dzenie wszystkich elementów 
systemu przez ekspertów. 
Niedawno rowerem testo-
wym, który jest już w posia-
daniu stowarzyszenia, przeje-
chali się m.in. prezydent Gdy-
ni Wojciech Szczurek, bur-
mistrz Władysławowa Ro-
man Kużel oraz burmistrz 
Rumi Michał Pasieczny. Jed-
noślad wyposażony jest m.in. 
w tarczowe hamulce, regu-
lowane siodełko, elektryczne 
wspomaganie, które włącza 
się automatycznie przy peda-
łowaniu, a także dodatkowe 
akcesoria, takie jak koszyk czy 
dzwonek. Wszystko to powo-
duje, że przejazd jest przyjem-
ny, wygodny i bezpieczny – co 
zgodnie przyznali włodarze. 
Przypominamy, że do dyspo-
zycji mieszkańców obszaru 
metropolitalnego będą 1244 
rowery, a docelowo ma ich 
być ponad 4000. Umowę na 
wprowadzenie systemu pod-
pisało 14 gmin na Pomorzu. 
Pomorski rower metropolital-
ny to nowoczesny system ro-

werów miejskich, który obej-
mował będzie więcej niż jedno 
miasto. System, który powsta-
nie na Pomorzu, ma być naj-
nowocześniejszym w Polsce. 
Jego niepowtarzalność pole-
gać będzie na połączeniu sys-
temu płatności z e-biletem, 
a także możliwości sprawdze-
nia w aplikacji miejsca, w któ-
rym znajduje się najbliższy ro-
wer. Jeśli wypożyczymy rower 
w Gdańsku, możemy odstawić 
go w Sopocie, Rumi czy Wła-
dysławowie – niekoniecznie 
do stacji, a wystarczy przypiąć 
go w bezpiecznym miejscu.
Stacje rowerowe będę uru-
chomione w całym Trójmie-
ście, Tczewie, Żukowie, Re-
dzie, Rumi, Pruszczu Gdań-
skim, Sierakowicach, Somoni-
nie, Stężycy, Kartuzach, Pucku 
oraz we Władysławowie. Sta-
cje mają być ustawione m.in. 
w miejscach przesiadek na ko-
munikację miejską, na dwor-
cach czy przy budynkach uży-
teczności publicznej, np. urzę-
dach, sądach czy uczelniach.
Projekt zakłada uruchomie-
nie ponad 3,5 tys. rowerów 
oraz 7700 stacji. System ma 
zacząć działać już na wiosnę 
przyszłego roku.
Koszt projektu to ponad 20 
mln zł. W Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Woje-
wództwa Pomorskiego za-
rezerwowano na ten cel 
17,2 mln zł. Pozostałą kwotę 
w swoich budżetach zabez-
pieczyły gminy partnerskie.
Projekt „Budowa Systemu 
Roweru Metropolitalne-
go” w imieniu 14 gmin re-
alizuje Stowarzyszenie Ob-
szar Metropolitalny Gdańsk
-Gdynia-Sopot.

MEVO coraz bliżej
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Konkurs literacki dla uczniów wojewódz-
twa pomorskiego, został ogłoszony po 
raz pierwszy w maju 1992 roku, realizo-
wany jest ze środków finansowych gminy 
Przodkowo oraz przy pomocy finansowej 
Starostwa Powiatu Kartuskiego.
XXVI letnia historia Konkursu Literackie-
go w Przodkowie dowodzi, ze młodzi au-
torzy wraz ze swoimi opiekunami-nauczy-
cielami chcą dzielić się swoją twórczością, 
a także spotykać się na podsumowaniu 
konkursu. W kolejnych edycjach konkursu 
wzięło udział ponad 3 tysiące uczniów.

14 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Przodkowie rozstrzygnięto 26 
edycję konkursu, która odbyła się pod pa-
tronatem wójta gminy Przodkowo, który 
wziął udział w uroczystej gali zakończe-
nia konkursu. W tegorocznej edycji wzięło 
udział 61 autorów nadsyłając 185 wierszy.
Jury pod przewodnictwem poety i pro-
zaika Stanisława Janke przyznało nagro-
dy i wyróżnienia. Laureatom Konkursu po-
gratulował wójt gminy Przodkowo Andrzej 
Wyrzykowski.
W części artystycznej wystąpiły zespo-

ły wokalne w repertuarze piosenek świą-
tecznych ze szkół z Wilanowa i Społecznej 
Szkoły Podstawowej Dobrzewino- Kar-
czemki w Karczemkach z pastorałkami. 
Piosenkę „Świąteczny czas” (do własne-
go tekstu) przedstawiła Paulina Bysew-
ska. Piosenki o Janie Pawle II zaśpiewa-
li uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Czeczewie. Ponadto tele-
dyski przygotowane pod kierunkiem Do-
roty Wilczewskiej zaprezentowały uczen-
nice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Przodkowie. /raf/

Młodzi literaci 
nagrodzeni

Rozstrzygnięto XXVI Konkurs Literacki dla uczniów województwa pomorskiego. 

Wyniki konkursu:
KlaSy I –III:

I miejsce: Aleksandra Czaja 
– Szkoła Podstawowa im. ks. 
Anastazego Sadowskiego w Li-
sich Jamach; II miejsce: Maja 
Prochowska – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Obrońców Wy-
brzeża w Żukowie; III miejsce: 
Łukasz Wilczewski – Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Czeczewie, Hanna Gross 
– Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Czeczewie

KlaSy IV –VIII:

I miejsce: Daria Gierszew-
ska – Szkoła Podstawowa 
w Baninie; II miejsce: Alek-
sander Mielewczyk – Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Obroń-
ców Wybrzeża w Żukowie; III 
miejsce: Faustyna Formela – 
Szkoła Podstawowa w Kieł-
pinie, Maria Leszczyńska – 
Szkoła Podstawowa w Przod-
kowie

GImNaZja: 

I miejsce: Marta Kostrzewska 
– Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Konarzynach; II miej-
sce: Natalia Richert – Szkoła 
Podstawowa w Przodkowie; 
III miejsce: Weronika Joskow-
ska – Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami Gimnazjalnymi 
w Tuchlinie

SZKOły 
PONaDGImNaZjalNe: 

I miejsce: Alicja Jaedtka – 
ZSP nr 4 im. Jakuba Wejhe-
ra w Wejherowie; II miejsce: 
Emilia Kreft – X LO w Gdyni; 
III miejsce: Kamila Konkol – 
ZSZiO w Kartuzach

Na hali widowiskowo sportowej w Przodkowie odbył się finał 
I edycji gminnego konkursu Bożonarodzeniowego, nad któ-
rym patronat sprawował wójt gminy Przodkowo Andrzej Wy-
rzykowski. Konkurs adresowany był do dzieci z przedszko-
li i klas 0-III z obszaru gminy. Organizatorami konkursu były 
nauczycielki: Justyna Reszka, Jolanta Puzdrowska, Ewelina 
Browarczyk i Ewelina Wierczyńska. 
Zanim jednak nastąpił finał konkursu dzieci z klas 0 zapre-
zentowały jasełka. Dzieci w specjalnie przygotowanych ko-
stiumach oraz w pięknej scenografii nawiązującej do Betle-
jem, przedstawiły sceny narodzin Chrystusa. 
Kiedy artystyczna część dobiegła końca, przyszedł czas na 
ogłoszenie wyników konkursu, na który wpłynęło blisko 170 
prac ocenianych w 4 kategoriach: kartka świąteczna, choin-
ka, stroik, szopka. Nagrody pocieszenia były przygotowane 
dla wszystkich uczestników konkursu. /raf/

Najpiękniejsze 
ozdoby, szopki 
i stroiki
Za nami pierwsza edycja Gmin-
nego Konkursu Bożonarodze-
niowego w Przodkowie. 
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Ranking prowadzony jest przez 
Polski Związek Wynajmu i Le-
asingu Pojazdów. Nagrodę fir-
mie Auto Miras przyznano pod-
czas XI Gali Polskiego Związku 
Wynajmu i Leasingu Pojazdów 
w Warszawie. Firma z Pępowa 
znalazła się w gropnie takich 
firm, jak: Bawaria Motors - Naj-
lepszy Serwis Napraw Mecha-
nicznych (Nagroda Mobiliza-
tor); Grupa PGD - Dealer Samo-
chodów Najbardziej Przyjazny 
Branży Flotowej (Nagroda Kon-
traktor); Kompania Piwowarska 
- Firma Najbardziej Zaangażo-
wana w Edukację Kierowców 
(Nagroda Bezpieczna Flota); 
Coca - Cola HBC Polska - Flota 
Najbardziej Przyjazna Środowi-
sku (Nagroda Eko Flota). 
- Od zawsze powtarzam, że na 
takie wyniki pracujemy razem 

z moim zespołem - mówi Miro-
sław Makurat, Prezes Zarządu 
firmy Auto Miras. - To blisko stu 
pracowników, którzy swoim za-
angażowaniem, pozwalają nam 
zdobywać takie rezultaty. To im 
przyznaję tę nagrodę i to im ser-
decznie za to dziękuje. To za-
szczyt pracować z najlepszymi. 
Gościem specjalnym XI Gali Na-
gród PZWLP był Mahbod Asga-
ri, Członek Zarządu ADAC SE, 
który zaprezentował uczestni-
kom kierunki rozwoju mobilno-
ści w przyszłości. Patronat Ho-
norowy nad wydarzeniem objął 
Wydział Transportu Politechni-
ki Warszawskiej. Sponsorem Ge-
neralnym XI Gali Nagród PZWLP 
została firma Starter 24 (Star-
ter - Pomoc na drodze), a tytuł 
Głównego Sponsora Automoti-
ve objęła firma Opel Poland.

O firmie:
 
Spółka Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy działa na rynku nie-
przerwanie od 1997 roku. Świadczy dla wszystkich marek motoryzacyjnych 
usługi mechaniczne oraz blacharsko-lakiernicze, posiadając certyfikat TUVR-
HEINLAND. Jest jednym z największych centrów napraw powypadkowych 
w kraju. Posiada certyfikowany przez markę BOSCH serwis mechaniczny. 
Auto Miras jest oficjalnym partnerem serwisowym BMW Bawaria Motors, po-
siada również autoryzację marki Porsche na naprawy blacharsko-lakiernicze. 
Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy to: ponad 20 lat doświad-
czeń, 6 stanowisk mechanicznych, 18 stanowisk blacharskich, 3 profesjonalne 
komory lakiernicze, 6 stref przygotowawczych, ponad 180 samochodów zastęp-
czych, setki naprawionych samochodów i tysiące zadowolonych klientów.  
Serwis doceniony przez klientów, jak również przez wiele organizacji. 
Laureat licznych nagród, takich jak: Złota Lakiernia, Warsztat Roku, Hit 
Roku i wielu innych. Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy 
należy do Grupy Makurat, w skład której wchodzą również firmy zajmu-
jące się sprzedażą samochodów, ubezpieczeniami, wynajmem samocho-
dów czy budownictwem mieszkaniowym.

 
Firma auto miras autoryzowa-
ny Serwis Samochodowy z Pępo-
wa została oficjalnie Najlepszym 
Serwisem Blacharsko – lakierni-
czym. jest to najbardziej presti-
żowa nagroda w świecie Polskiej 
motoryzacji.

Prestiżowa nagroda 
dla pomorskiej firmy

Dokładna data uruchomienia systemu nie jest 
jeszcze znana. Jak podkreślają przedstawicie-
le stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdań-
sk-Gdynia-Sopot, termin jest uzależniony przede 
wszystkim od przekazania gotowej serii rowerów, 
mobilnej aplikacji służącej do wypożyczania jedno-
śladów oraz oprogramowania, które umożliwi śle-
dzenie lokalizacji rowerów i poziomu naładowa-
nia baterii. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie 
wszystkich elementów systemu przez ekspertów. 
Niedawno rowerem testowym, który jest już w po-
siadaniu stowarzyszenia, przejechali się m.in. pre-
zydent Gdyni Wojciech Szczurek, burmistrz Wła-
dysławowa Roman Kużel oraz burmistrz Rumi Mi-
chał Pasieczny. Jednoślad wyposażony jest m.in. 
w tarczowe hamulce, regulowane siodełko, elek-
tryczne wspomaganie, które włącza się automa-
tycznie przy pedałowaniu, a także dodatkowe ak-
cesoria, takie jak koszyk czy dzwonek. Wszystko 
to powoduje, że przejazd jest przyjemny, wygodny 
i bezpieczny – co zgodnie przyznali włodarze. 
Przypominamy, że do dyspozycji mieszkańców ob-
szaru metropolitalnego będą 1244 rowery, a doce-
lowo ma ich być ponad 4000. Umowę na wprowa-
dzenie systemu podpisało 14 gmin na Pomorzu. 
Pomorski rower metropolitalny to nowoczesny 
system rowerów miejskich, który obejmował bę-
dzie więcej niż jedno miasto. System, który po-
wstanie na Pomorzu, ma być najnowocześniej-
szym w Polsce. Jego niepowtarzalność pole-
gać będzie na połączeniu systemu płatności z e-
biletem, a także możliwości sprawdzenia w aplika-
cji miejsca, w którym znajduje się najbliższy rower. 
Jeśli wypożyczymy rower w Gdańsku, możemy 
odstawić go w Sopocie, Rumi czy Władysławowie 
– niekoniecznie do stacji, a wystarczy przypiąć go 
w bezpiecznym miejscu.

Stacje rowerowe będę uruchomione w całym 
Trójmieście, Tczewie, Żukowie, Redzie, Rumi, 
Pruszczu Gdańskim, Sierakowicach, Somoninie, 
Stężycy, Kartuzach, Pucku oraz we Władysła-
wowie. Stacje mają być ustawione m.in. w miej-
scach przesiadek na komunikację miejską, na 
dworcach czy przy budynkach użyteczności 
publicznej, np. urzędach, sądach czy uczelniach.
Projekt zakłada uruchomienie ponad 3,5 tys. ro-
werów oraz 7700 stacji. System ma zacząć dzia-
łać już na wiosnę przyszłego roku.
Koszt projektu to ponad 20 mln zł. W Regional-
nym Programie Operacyjnym Województwa Po-
morskiego zarezerwowano na ten cel 17,2 mln zł. 
Pozostałą kwotę w swoich budżetach zabezpie-
czyły gminy partnerskie.
Projekt „Budowa Systemu Roweru Metropo-
litalnego” w imieniu 14 gmin realizuje Sto-
warzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot. /raf/

Rower metropolitalny 
coraz bliżej
Uruchomienie Systemu Roweru metropolitalnego mevo 
planowane jest na wiosnę. Niedawno rowerem testowym 
mieli okazję przejechać się włodarze gmin, w których 
system będzie funkcjonował. 
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ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

ZaaDOPtUj

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 szczegó-

łowym „Schronisko w Dąbrówce k. 

Wejherowa”)

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

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.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDam

SPRZeDam działkę budowlaną, Częst-
kowo, 1000 m2, cena 38 zł. za m2, tel. 
510 751 837

SPRZeDam działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

WyNajmĘ

WyNajmĘ 3000m2, centrum Koście-
rzyny, 3000 zł.,  tel. 537 955 506  

WyNajmĘ działkę rolną, 1ha, w Re-
dzie, 500 zł., tel. 537 955 506

WyNajmĘ działkę w Rumi, ul Gajowa, 
600 m2, 500 zł., tel. 537 955 506

SPRZeDam nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, 
tel. 793 903 536

POSZUKUjĘ WyNajĄĆ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZeDam

KUPIĘ

ZłOmOWaNIe aut, kasacja, skup, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

leKCje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZeDam komputer, dysk 120 GB, 

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

tel. 660 731 138 
 e-mail: d.bieszke@expressy.pl

A może...
ogłoszenie 

w RAMcE?

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

PRACA

USŁUGI

SZKODy komunikacyjne, majątkowe, 
likwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie, 
tel. 601 631 835 

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPaKOWaNIa jednorazowe, tel. 501 
175 330

KOtłOWNIe, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

WDOWa brunetka 168 cm pozna wol-
nego, samotnego pana do 75 lat, tel. 
663 421 896

WOlNy wiek 39 lat pozna panią do 
stałego związku,dzieci nie stanowią 
przeszkody, tel 572 543 529

WDOWa brunetka, 168 cm, pozna wol-
nego samotnego, pana do 75 lat, tel. 
663 421 896

RÓŻNE

DReWNO opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SIaNO, słoma w  balotach 120x150, 
słowa w kostkach, z magazynu, możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

BRyCZKa na drewnianych kołach, do 
odnowienia 2100 zł., tel. 600 667 860

PIła tarczowa drewniana, bez silnika, 
180 zł., bryczka na drewnianych ko-
łach, do odnowienia 2100 zł., tel. 600 
667 860

PRZyCZePa do kostek 6 m., stan do-
bry, 3000 zł., Szemud, tel. 510 751 837

DmUChaWa stan dobry 550 zł., Sze-
mud, tel. 510 751 837

SPRZeDam silnik na wózku, 7,5kw, 
750 zł., tel. 537 955 506

SPRZeDam maszyny krawieckie, 
przemysłowe, stół i inne, tanio, tel. 537 
955 506

SIaNO, słoma w  balotach 120x150, 
słowa w kostkach, z magazynu, możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

DReWNO opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SIeCZKaRNIa do sieczki, drewniana 
220 zł, sanki do konia, 160 zł. Tel. 600 
667 860

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

Zadzwoń:
660 731 138



Piękna zimowa sceneria, ponad tysiąc 
zawodników małych i dużych, grad emo-
cji i gorąca atmosfera mimo panujące-
go chłodu – to były niesamowite zawo-
dy. Była wspaniałą atmosfera, perfekcyj-
na organizacja i atrakcyjne nagrody dla 
uczestników. Do Kartuz w niedzielę dzię-
ki Akademii Biegowej Kartuzy i Kiełpi-
no, wspieranej przez licznych sponsorów, 
przybyło wiele osób nie tylko z okolic, ale 

też spoza powiatu kartuskiego. 
Na ulicach Kartuz rywalizowali zarówno 
dorośli, jak i dzieci. Bazą Festiwalu tym 
razem była sala sportowa I Liceum Ogól-
nokształcącego. Oprócz biegu główne-
go zorganizowano także biegi dla dzie-
ci w różnych kategoriach biegowych. Nie 
zabrakło też miłośników jednośladów na-
pędzanych siłą mięśni. Uczestnicy i pu-
bliczność mogli obejrzeć 34. paradę ro-

werową „Mikołaje Na Rowerach”. 
Nie zabrakło też ulubionej zupy na impre-
zach plenerowych, czyli wojskowej gro-
chówki z kuchni polowej. 
- Impreza byłą rekordowa, ale najważniej-
sze było to, że była to znakomita, przyja-
cielska i świąteczna biegowo – rowerowa 
zabawa – podsumowują organizatorzy. - 
Mikołajkowy Festiwal Zdrowia 2018 moż-
na zaliczyć do udanych. /raf/
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Santa Run 
Kartuzy 2018

Za nami Santa Run Kartuzy 2018, jedyny i niepowtarzalny, 
największy tego typu bieg na Pomorzu.

Fot. UM Kartuzy

Karol Cichoń, po półrocznej przerwie spowodowa-
nej sprawami osobistymi, zdecydował się wrócić 
do klubu. Jaka będzie jego rola w klubie, pozostaje 
jeszcze sprawą otwartą. Tak, czy owak powrót tre-
nera Karola Cichonia jest bardzo optymistyczną in-
formacją, a zawodników oraz działaczy klubu cieszy 
jego „come back”.
Trener Karol Cichoń w Cartusii 1923 Kartuzy gru-
py młodzieżowe prowadził od 2013 roku, a ostatnio 
grupę najstarszych naszych juniorów z kat. Junior 
B roczników 2001 - 2003, z którą awansował do 
I Ligi Wojewódzkiej. /raf/

trener znóW 
będzie szKolił
Do rodziny Cartusii po kilku 
miesiącach przerwy wraca 
oddany trener Karol Cichoń. 

Fot. CartusiaByła to doskonała okazja do podsumo-
wania rundy jesiennej bieżącego sezo-
nu a także do podzielenia się opłatkiem 
i złożenia sobie nawzajem światecz-
no-noworocznych życzeń. W spotkaniu 
wzięli udział niemal wszyscy zawodni-
cy pierwszego zespołu a także przed-
stawiciele i działacze klubu z prezesem 
Tadeuszem Orczykowskim na czele. 
Spotkanie otworzył prezes Tadeusz Or-
czykowski, który przywitał przybyłych 
gości i złożył wszystkim życzenia. Po-
tem głos zabrał trener Błażej Adamus, 
który w telegraficznym skrócie podsu-
mował rundę jesienną oraz dołączył się 
do życzeń prezesa. W trakcie spotka-
nia omówiono także plany na najbliższy 
czas, w których przedstawiono oczeki-

wania klubu od drużyny i jednocześnie 
zdementowano plotki o woli koniecz-
nego i za wszelka cenę awansu druży-
ny z powrotem do IV ligi. Podkreślono, 
że drużyna spełniła w rundzie jesien-
nej oczekiwania jakie przed nią posta-
wił Klub, który z wyników jest w pełni 
zadowolony i podkreślono, że głównym 
celem jest przede wszystkim czerpa-
nie radości z gry a przy okazji wygry-

wanie w miarę możliwości jak najwięk-
szej liczby meczów. Wspomniano rów-
nież, że od nowego sezonu klub planuje 
powołać drużynę rezerw składająca się 
głównie z juniorów Cartusii oraz tych, 
którzy w pierwszym zespole będą gra-
li mniej. A wszystko po to, aby każdy 
mógł grać jak najwięcej.
Na spotkaniu wspomniano również, że 
przed rundą wiosenną żadnych spek-
takularnych wzmocnień nie będzie. Do 
drużyny dołączyć będzie mogło jedy-
nie dwóch, góra trzech zawodników, ale 
tylko po to, aby zwiększyć rywalizację 
w drużynie. Jeden z nowych zawodni-
ków, którzy najprawdopodobniej będą 
wiosną reprezentować nasze barwy był 
także na spotkaniu, ale o szczegółach 
powiadomimy jak tylko zostaną doko-
nane niezbędne formalności.
Spotkanie przebiegło w miłej i spokoj-
nej atmosferze i zakończyło się poże-
gnaniem do 15 stycznia, kiedy to roz-
poczną się przygotowania do rundy re-
wanżowej. /raf/

Czas podsumowań i planów
Ostatnie w tym roku spo-
tkanie piłkarzy V ligowej 
Cartusii 1923 Kartuzy od-
było się w Kartuzach. 
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Program SKS został zainicjowany przez Ministra Spor-
tu i Turystyki w 2017 r. Operatorem programu w naszym 
województwie jest Wojewódzki Szkolny Związek Sporto-
wy w Gdańsku, który z roku na rok zrzesza coraz większą 
liczbę szkół i grup.
#SKSonTour to cykl dziewięciu imprez, które odbywa-
ją się w całej Polsce - od Krakowa po Karlino, a jednym 
z przystanków SKSowej trasy było właśnie Banino.
W wydarzeniu, które odbyło się 6 grudnia na Sali Sporto-
wej w Baninie, brały udział 22 grupy z województwa po-
morskiego - w tym grupa SKS Pana Seweryna Wrońskiego 
ze Szkoły Podstawowej w Przodkowie.
Podczas imprezy przodkowskie SKSiaki miały okazję po-
znać nowe formy aktywności fizycznej, sprawdzić się 
w testach sprawności oraz wziąć udział w zajęciach pro-
wadzonych przez Mistrzów Sportu- wielokrotnego repre-
zentanta Polski w siatkówce Marcina Prusa oraz aktyw-
nych zawodniczek UKS PCM Kościerzyna Kingę Gutkow-
ską, Aleksandrę Dorsz oraz Amelię Zawalich. W przejściu 
przez wszystkie stacje pełne atrakcji, uczestników dopin-
gowali sportowcy Monika Belczewska, Andrzej Wroński, 
Paweł Kołodziejczyk oraz Święty Mikołaj.
Z pewnością tegoroczne Mikołajki wszyscy uczestnicy im-
prezy zapamiętają jako dzień pełen emocji, pozytywnych 
wrażeń oraz uśmiechu od ucha do ucha. 
/raf/

SKSonTour 
w Baninie
Impreza w cyklu #SKSontour, któ-
ra dedykowana była dla dziecia-
ków uczestniczących w pozalek-
cyjnych zajęciach sportowych, 
w ramach Programu Szkolny Klub 
Sportowy, odbyłą się w Baninie. 
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