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Za prawie 18 mln zł Polskie Linie Kolejowe przygotują 
dokumentację techniczną dla modernizacji linii kolejowych 
na Pomorzu. Pozwoli to na określenie kosztów i zakresu 
prac, jakie są niezbędne, aby pociągi pasażerskie mogły 
pojechać między innymi do Bytowa i Sierakowic. 
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ROBISZ ZDJĘCIA?
NAGRYWASZ FILMY?
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Do tragicznego wydarzenia doszło w niedzie-
lę 13 stycznia w Gdańsku. Paweł Adamowicz 
przebywał na scenie, właśnie zakończyło się 
odliczanie do „Światełka do nieba” kończące-
go tegoroczny Finał WOŚP. Nagle do prezy-
denta podbiegł mężczyzna i zaatakował go no-
żem. 27-letni napastnik chwilę po tym, jak ugo-
dził prezydenta, został obezwładniony i za-
trzymany. Wcześniej jednak przechadzał się 
po scenie trzymając w dłoni nóż i unosząc ręce 
w geście triumfu. Zdążył jeszcze chwycić mi-
krofon i krzyknąć w stronę tłumu, że „prze-
bywał w więzieniu, chociaż jest niewinny, był 
torturowany przez PO i za to zginął Adamo-
wicz”. Sprawca – Stefan W., 27-letni mieszka-
niec Gdańska - odsiadywał karę 5 lat więzienia 
za napady na banki i rozboje. Niedawno wy-
szedł z więzienia. Niestety, jego ostatnie słowa 
się potwierdziły – prezydent Gdańska zmarł 
w szpitalu dzień później. 

Reanimacja, 
stan kRytyczny

Od razu po ataku prezydent Gdańska zgiął 
się w pół, trzymając się za brzuch, po czym 
usiadł na scenie. Niewiele później stracił przy-
tomność, był przez pół godziny reanimowany. 
Później został przewieziony do szpitala. Leka-
rze poinformowali, że ma poważną ranę serca, 
przepony, oraz narządów wewnętrznych jamy 
brzusznej. O 2.30 w nocy w poniedziałek za-
kończyła się pięciogodzinna, bardzo skompli-
kowana operacja Pawła Adamowicza. 
– Pacjent żyje, ale jego stan jest bardzo ciężki. 

Przetoczyliśmy 41 jednostek krwi. Urazy były 
bardzo ciężkie, poważna rana serca, rana prze-
pony, rany jamy brzusznej. O wszystkim zade-
cydują najbliższe godziny – powiedział wów-
czas dr Tomasz Stefaniak z Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku. 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa zaapelowało o oddawanie krwi. 
Mnóstwo osób odpowiedziało na ten apel, od-
dając krew. 

Oczekiwanie
i wiece

Cała Polska zamarła. Wszyscy z niecierpliwo-
ścią oczekiwali na informacje ze szpitala z na-
dzieją, że stan pacjenta ulegnie poprawie. Nie-
stety, mimo wielogodzinnych starań całego 
personelu medycznego i sprowadzenia wybit-
nych specjalistów stan Pawła Adamowicza po-
gorszył się. W poniedziałek około południa po-
informowano, że prezydent nie oddycha samo-
dzielnie, a wszystkie funkcje życiowe podtrzy-
mywane są przez aparaturę medyczną. 
Tymczasem ludzie spontanicznie zaczęli się 
zwoływać na wiece i zebrania, aby wyrazić 
solidarność z prezydentem Gdańska i zapro-
testować przeciwko przemocy i nienawiści. 
Wciąż mając nadzieję na szczęśliwe zakończe-
nie. Niestety tak się nie stało...
- Przegraliśmy walkę o życie Pawła Adamowi-
cza, prezydenta Gdańska – oficjalnie poinfor-
mowali w poniedziałkowe popołudnie przed-
stawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicz-
nego w Gdańsku. 

zjednOczeni w ciszy

Wiece zorganizowane w miastach w całej Pol-
sce zamieniły się w pożegnanie zmarłego pre-
zydenta. W centrum Gdańsku zebrał się ogrom-
ny, wielotysięczny tłum. Wiele osób miało zni-
cze w rękach. I ta przejmująca cisza... Ile osób 
uczestniczyło w wiecu, trudno policzyć. Ale 
mówi się nawet o dziesiątkach tysięcy. Wśród 
uczestników można było spotkać przedsta-
wicieli praktycznie wszystkich opcji politycz-
nych, wyrażających najrozmaitsze poglądy - 
zarówno tych, którzy byli zwolennikami Ada-
mowicza, jak i tych, którzy krytykowali jego 
działania jako prezydenta miasta. Tego dnia 
o godz. 18.00 podziały przestały istnieć. Tra-
gedia, jaka wydarzyła się dzień wcześniej, zjed-
noczyła wszystkich. Zebrani milczeniem odda-
li hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi. Nad 
głowami zebranych powiewały flagi Gdańska, 
Polski i Unii Europejskiej, przepasane czarny-
mi wstążkami na znak żałoby. Niektórzy przy-
nieśli białe róże z czarnymi wstążkami. 
Łzy w oczach wielu osób wywołało wykonanie 
przez solistę znanego utworu „The sound of si-
lence”, po czym zebrany tłum zaczął skando-
wać: „Dziękujemy!”. Na koniec zebrani odśpie-
wali „Mazurka Dąbrowskiego” i pozostawili zni-
cze przed Dworem Artusa oraz Ratuszem Głów-
nomiejskim. 

UROczystOści pOgRzebOwe

W całym kraju została ogłoszona żałoba, zaś 
w sobotę 18 stycznia odbył się pogrzeb pre-

zydenta Gdańska. 
Uroczystości związane z ostatnim pożegna-
niem Pawła Adamowicza zaczęły się już dwa 
dni wcześniej. Najpierw trumna została wy-
stawiona w Europejskim Centrum Solidar-
ności (tylko w ciągu jednej doby przez ECS 
przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy osób że-
gnających prezydenta), następnie w uroczy-
stej procesji szczątki przeniesiono do Bazy-
liki Mariackiej. Tam właśnie spoczęła urna 
z prochami. 
W samym pogrzebie uczestniczyło ok. 3,5 
tys. osób, wśród nich m.in. Andrzej Duda, 
prezydent Polski, byli prezydenci Alek-
sander Kwaśniewski i Lech Wałęsa, Jerzy 
Owsiak, do niedawna szef Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, samorządowcy: staro-
stowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie 
i radni miast i gmin.
Mieszkańcy Gdańska oraz ci, którzy przyje-
chali z innych miejscowości z całego Pomo-
rza i dalszych zakątków kraju, zebrali się nie 
tylko w okolicach Bazyliki Mariackiej, ale też 
na ulicach Gdańska, gdzie ustawionych zo-
stało kilka telebimów, na których wyświe-
tlana była na żywo relacja z uroczystości. 
W tłumie było wielu wolontariuszy z puszka-
mi, do których zbierane były datki na gdań-
skie hospicjum oraz WOŚP. Stało się tak na 
prośbę rodziny tragicznie zmarłego prezy-
denta, którzy poprosili, aby na pogrzeb nie 
przynosić kwiatów, ale zamiast tego ofiaro-
wać datek.

Rafał korbut

Pamięć
pozostanie

To wydarzenie wstrząsnęło całą Polską. Podczas 27. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tuż przed godz. 20.00 (gdy roz-
poczęło się „Światełko do nieba”) Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska, został ugodzony nożem na oczach tysięcy ludzi. 
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Za prawie 18 mln zł Polskie Linie Kolejowe przy-
gotują dokumentację techniczną dla modernizacji 
linii kolejowych na Pomorzu. Pozwoli to na okre-
ślenie kosztów i zakresu prac, jakie są niezbędne, 
aby pociągi pasażerskie mogły pojechać między 
innymi do Bytowa, Sierakowic, Nowej Wsi Lębor-
skiej i północnych dzielnic Gdyni.
Umowę podpisali w tym miesiącu marszałkowie 
Ryszard Świlski oraz Wiesław Byczkowski. Stro-
nę kolejową reprezentowali Andrzej Osipów, dy-
rektor Regionu Północnego PKP PLK SA i Sławo-
mir Wołkowski, zastępca dyrektora Regionu Pół-
nocnego PLK SA.

po co modernizować stare linie?
Podpisane umowy pozwolą kolejarzom na opraco-
wanie dokumentacji przygotowawczej i technicz-
nej dla rewitalizacji linii kolejowych na terenie wo-
jewództwa pomorskiego. 
– Jako samorząd województwa nie zwalnia-

my tempa. Podpisane umowy to kolejny etap 
rozwoju pomorskich linii kolejowych i odpo-
wiedź dla Pomorzan, którzy coraz częściej jeż-
dżą pociągami – powiedział Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa pomorskiego. – 
Oczywiście realizacja inwestycji będzie możli-
wa dopiero w przyszłej perspektywie finanso-
wej, czyli w latach 2021-2027. Niemniej trzeba 
się do tego bardzo dobrze przygotować. Je-
stem przekonany, że uda nam się zrealizować 
plany i będziemy mogli wsiąść do pociągu do 
Sierakowic czy Bytowa.

z kartuz do sierakowic
Jednym z dofinansowanych projektów jest opra-
cowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej 
z Kartuz do Sierakowic. 
– Przygotowane opracowanie pozwoli ocenić, czy 
linia powinna zostać zelektryfikowana. Zwłasz-
cza, że w Kartuzach łączyć się będzie z systemem 

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, który będzie 
wkrótce elektryfikowany – zaznaczył Ryszard 
Świlski. Opracowany projekt pozwoli na określe-
nie kosztów inwestycji i będzie podstawą do wy-
konania konkretnych projektów budowlanych.

pkm na północ gdyni
Zostanie również zbadana możliwość połączenia 
północnych dzielnic Gdyni oraz gminy Kosakowo 
z systemem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Pro-
jekt zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruk-
tury kolejowej oraz budowę nowych przystanków. 
Pociągi na Oksywie i Obłuże kursowałyby zmo-
dernizowaną linią, po której obecnie poruszają się 
jedynie, jadące do portu, składy towarowe.

koleją do bytowa
Przygotowana przez PKP PLK dokumentacja 
pozwoli na opracowanie studium wykonalno-
ści modernizacji linii kolejowych 211 i 212 z Ko-

ścierzyny przez Lipusz do Bytowa. 
Zostanie również sporządzona analiza możli-
wość modernizacji oraz elektryfikacji linii ko-
lejowej pomiędzy Lęborkiem a Nową Wsią Lę-
borską. Ostatnim projektem, który uzyskał do-
finansowanie będzie poprawa przepustowości 
na linii kolejowej z Redy (pow. wejherowski) do 
Helu (pow. pucki).

ile pieniędzy dostaną kolejarze?
Łączna wartość wszystkich projektów to oko-
ło 17,5 mln zł. Unijne dofinansowanie w wyso-
kości około 12 mln zł pochodzić będzie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
W lutym zostaną ogłoszone przetargi, a umo-
wy z wykonawcami mają być podpisane w po-
łowie roku. Dokumentacja ma być gotowa pod 
koniec 2020 roku. 

/raf/

Koleją do  
Sierakowic

Czy w ciągu najbliższych kilku lat do Sierakowic i Bytowa 
dojedziemy pociągiem? Kolejny krok w tym kierunku został 
wykonany – jest decyzja i pieniądza na opracowanie 
dokumentacji technicznej dla sześciu linii kolejowych. 

Także mieszkańcy powiatu kar-
tuskiego spotkali się na rynku 
w Kartuzach, by zapalić sym-
boliczny znicz przy portrecie 
zmarłego Prezydenta Gdańska. 
Wiec miał także inny cel – pod-

kreślenia zjednoczenia ponad 
podziałami w idei sprzeciwu 
wobec przemocy i nienawiści.  
We wtorek, 15 stycznia, przed po-
łudniem na Kartuskim rynku Mie-
czysław Gołuński, burmistrz Kar-

tuz, jak również Bogdan Łapa, 
starosta kartuski, złożyli wień-
ce i zapalili znicze pod portretem 
tragicznie zmarłego prezydenta.
Wieczorem tego samego dnia 
miała miejsce msza św. za du-

szę śp. Pawła Adamowicza, 
w Kościele pw. Św. Kazimie-
rza. Po zakończonym nabo-
żeństwie odbyło się krótkie 
spotkanie na rynku.
Burmistrz Kartuz wygłosił 

przemówienie, a wiersz swo-
jego autorstwa, napisany po 
śmierci Pawła Adamowicza, 
wygłosiła Marta Goluch z kar-
tuskiego I LO. Ponadto zaśpie-
wała Aleksandra Philipp z Ze-

społu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 w Kartuzach.
Na zakończenie zgromadzeni wy-
słuchali utworu Czesława Nieme-
na pt. Dziwny jest ten świat.
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ZjednocZeni Z Gdańskiem
po tragicznych wydarzeniach, do jakich doszło 13 stycznia w gdańsku, w wielu 
miejscowościach zorganizowano wiece i spotkania, podczas których uczczono pamięć 
pawła adamowicza, prezydenta gdańska.
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Podłączą kolej 
do prądu

Paweł Adamowicz każdego 
roku zbierał pieniądze do pusz-
ki jako wolontariusz WOŚP. 
W tym roku udało mu się zebrać 
5613,11 zł. Jak pisał w mediach 
społecznościowych – kwota ta 
była jego osobistym rekordem. 
Przypomnijmy, że podczas wie-
czornego finału WOŚP prezy-
dent Adamowicz został śmier-

telnie ugodzony nożem. Na-
stępnego dnia akcję zbierania 
pieniędzy do puszki zmarłego 
prezydenta zorganizowała Pa-
trycja Krzymińska. Chciała ze-
brać tysiąc złotych. Jednak link 
do akcji w mediach społeczno-
ściowych rozszedł się tak sze-
roko, że na koncie akcji pojawi-
ło się w sumie 16 mln zł.

Podczas konferencji Jurek 
Owsiak zapewnił, że wszystkie 
pieniądze zebrane w akcji „Za-
pełnijmy ostatnią puszkę Pana 
Prezydenta dla WOŚP” zostaną 
dopisane do rozliczenia tragicz-
nie zmarłego prezydenta Gdań-
ska. Ponadto ustalił też cel 
zbiórki. - Za te pieniądze kupi-
my między innymi karetkę neo-

ntologiczną. O karetkę dla nie-
mowląt proszono nas w grud-
niu – mówił w trakcie konferen-
cji prasowej Jurek Owsiak.
Przypomnijmy, po tym, jak Pre-
zydent Gdańska Paweł Adamo-
wicz zmarł w wyniku ran zada-
nych przez nożownika, ze sta-
nowiska prezesa WOŚP zrezy-
gnował Jurek Owsiak. Dziesiąty 

internauci Zapełnili „ostatnią pusZkę adamowicZa”
16 mln zł udało się zebrać w czasie spontanicznej akcji zorganizowanej 
w mediach społecznościowych przez jedną osobę. na hasło „zapełnijmy ostatnią 
puszkę pana prezydenta dla wOśp” odpowiedziało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. 

Szybsza i wygodniejsza podróż 
i bardziej komfortowe pociągi, 
do tego nowy przystanek. Tak 
już za cztery lata będzie wyglą-
dać linia PKM. 
Umowa na opracowanie doku-
mentacji projektowej dla elek-
tryfikacji linii Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej została podpi-
sana w urzędzie marszałkow-
skim w tym miesiącu.

pkm ma potencjał
Przedstawiciele samorządu wo-
jewództwa pomorskiego pod-
kreślają, że konsekwentnie 
rozwijają transport kolejowy, 
a podpisana umowa to kolejny 
krok rozwoju systemu PKM. 
– Zaczynamy elektryfikację, 
która pozwoli w pełni wykorzy-
stać potencjał linii, którą w 2018 

roku przejechało 4 mln pasaże-
rów – podkreśla Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. - Pociągi elek-
tryczne są nie tylko szybsze 
i pojemniejsze, ale też bardziej 
ekologiczne. 
Prace związane z elektryfika-
cją linii będą współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej. 
Co ważne, linia PKM jest linią 
o otwartym dostępie. Oznacza 
to, ze po elektryfikacji do Por-
tu Lotniczego im. Lecha Wałęsy 
w Gdańsku będą mogły dojeż-
dżać także składy dalekobież-
ne, między innymi z Olsztyna 
i Bydgoszczy.

prąd na dwóch liniach
Od samego początku prac 
projektowych linia Pomor-

skiej Kolei Metropolitalnej 
była przewidziana do elektry-
fikacji. Jednak elektryfikacja 
tylko linii PKM pomiędzy sta-
cjami Gdańsk Wrzeszcz, Rę-
biechowo i Gdańsk Osowa 
byłaby bezcelowa, a trakcja 
elektryczna kończyłaby się 
ślepo na niezelektryfikowa-
nej linii magistrali węglowej. 
– Cały czas namawialiśmy Pol-
skie Linie Kolejowe do elektry-
fikacji linii Gdynia-Kościerzy-
na. Teraz, kiedy PLK taki pro-
jekt już przygotowuje, wspól-
nie zelektryfikujemy obie linie 
– wyjaśnia Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego. Z projektem 
związany jest też zakup dzie-
więciu nowych elektrycznych 
składów Impuls. Już za kilka 

lat wyjadą one na trasę PKM. 

Realizacja w cztery lata
Zgodnie z harmonogramem 
prace powinny zakończyć się 
w 2023 roku. Pierwsze robocze 
spotkania i narady już trwają. 
Do lutego 2020 roku przygoto-
wany będzie projekt budowla-
ny, zaś ekipy budowlane mają 
wejść na tory w 2021 roku.
Wraz z elektryfikacją linii 
PKM wybudowany będzie 
nowy przystanek – Gdańsk 
Firoga. Z przykrytych cha-
rakterystycznymi czerwony-
mi wiatami peronów korzy-
stać będą pracownicy licz-
nych firm branży IT, które 
mają siedziby w tzw. „gdań-
skiej dolinie krzemowej”.

/raf/

Pomorska Kolej Metropolitalna będzie napędzana energią elektryczną. 
Umowa na elektryfikację linii jest już podpisana. 

przedstawiciele starostwa powiatowego 
w kartuzach ogłosili otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań powiatu 
kartuskiego w 2019 r. przez organizacje 
pozarządowe.

ponad 300 tys. Zł dla 
organizacji

Zarząd Powiatu Kartuskie-
go ogłasza otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań pu-
blicznych Powiatu Kartuskie-
go w 2019 roku. Do konkur-
su mogą przystąpić organiza-
cje pozarządowe i podmioty 
wymienione w ustawie o dzia-
łalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Oferty nale-
ży składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 11 lutego 
2019 r. do godz. 15.30 w kan-
celarii Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach przy ul. Dworco-
wej 1 w Kartuzach lub przesłać 
na adres: Starostwo Powiato-
we w Kartuzach, ul. Dworco-
wa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się 
data wpływu oferty do urzędu. 
Oferta złożona lub przesłana 
po terminie nie będzie rozpa-
trywana. 
Pytania dotyczące konkursu 
można kierować do Wydziału 
Ochrony i Współpracy z Organi-
zacjami Pozarządowymi, tel. 58 
694 82 70, e-mail: zdrowie@kar-
tuskipowiat.pl. 
W ramach konkursu dotowane 
będą następujące rodzaje za-
dań: w zakresie nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania (przezna-
czona kwota na te cele to łącz-
nie 95 tys. zł); w zakresie ochro-

ny i promocji zdrowia (16 tys. zł); 
w zakresie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych i pomocy 
społecznej (50 tys. zł); w zakre-
sie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowe-
go (50 tys. zł); w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej 
i sportu (90 tys. zł); w zakre-
sie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz ratownictwa 
i ochrony ludności (14 tys. zł); 
w zakresie ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzic-
twa przyrodniczego (25 tys. zł). 
Oferty zostaną w pierwszej ko-
lejności sprawdzone pod wzglę-
dem formalnym przez pracow-
ników Wydziału Ochrony Zdro-
wia i Współpracy z Organizacja-
mi Pozarządowymi, który w dniu 
19 lutego ogłosi listę ofert pod-
legających uzupełnieniu oraz 
ofert, które nie spełniły wymo-
gów formalnych. Uzupełnienia 
będzie można dokonać do dnia 
22 lutego. Lista
i sposób uzupełnienia ofert zo-
stanie ogłoszony w BIP-ie Staro-
stwa Powiatowego w Kartuzach 
i na stronie Powiatu Kartuskie-
go w zakładkach „Organizacje 
Pozarządowe - otwarte konkur-
sy ofert”.

/raf/

tysięcy osób okazało mu wspar-
cie i prosiło o powrót do funda-
cji. O swoim powrocie na stano-
wisko prezesa zarządu poinfor-
mował po pogrzebie prezyden-
ta.
– Paweł, kiedy dowiedzieliśmy 
się, co się stało podczas Świa-
tełka do Nieba w Gdańsku, świat 
się zawalił – mówił w nagra-
nym dla Pawła Adamowicza fil-
mie Jurek Owsiak. – Dla wielu 
z nas, także i dla mnie świat ru-
nął, świat się zakończył. Następ-
nego dnia złożyłem rezygna-
cję z funkcji, bo poczułem się 
odpowiedzialny za to wszyst-

ko, co się stało. Paweł, przez kil-
ka dni wydarzyły się jednak rze-
czy nieprawdopodobne. Jed-
no serce zgasło, ale miliony serc 
się otworzyły. Gdy zobaczyłem 
tę falę dobroci, gdy usłyszałem 
piękne słowa Twojej żony i cór-
ki, gdy usłyszałem wezwanie na 
Twojej mszy pogrzebowej, zoba-
czyłem, że świat znów się otwo-
rzył. Znów powstał. Poczułem 
powiew optymizmu. 11 mln osób 
zwróciło się do nas. Paweł, biorę 
się za robotę. Biorę się za robotę 
dziesięć razy mocniej. Będę grał 
z orkiestrą – powiedział Owsiak.

wa
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Małe 
inwestycje, 
istotne zmiany

W Aktywnym Sołectwie Po-
morskim mogą startować gmi-
ny wiejskie i miejsko-wiejskie. 
Środki można przeznaczyć na 
inwestycje mające na celu m.in. 
integrację mieszkańców czy 
podniesienie wartości krajobra-
zu wiejskiego. Wnioski można 

składać do końca lutego 2019 r.
Dofinansowanie może otrzy-
mać nawet 40 lokalnych samo-
rządów. W 2018 r. gminy zło-
żyły 75 wniosków i otrzymały 
prawie 300 tys. zł dofinanso-
wania na swoje projekty.  
Przyznane dofinansowanie ma 

służyć poprawie warunków ży-
cia mieszkańców wsi. 
– Ideą Aktywnego Sołectwa 
pomorskiego jest wspieranie 
rozwoju lokalnej demokracji 
i społeczeństwa obywatelskie-
go. Wspólne inicjatywy w dużej 
mierze służą poprawie atrak-

Masz pomysł na zmiany w swojej wsi?  
Możesz zdobyć nawet 10 tys. złotych na  
świetlice czy boiska. 
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W Urzędzie Gminy Stężyca 
odbyło się spotkanie, pod-
czas którego wójt gminy To-
masz Borzoskowski wraz 
z przewodniczącym rady Ste-
fanem Literskim podzięko-
wali ustępującym sołtysom 
oraz powitali nowych sołty-
sów, którzy zostali wybrani 
na kadencję 2019 – 2024.
Należy przypomnieć, iż na 
początku stycznia br. we 

wszystkich 18 sołectwach 
gminy Stężyca odbyły się 
zebrania wiejskie, podczas 
których mieszkańcy po-
szczególnych sołectw do-
konali wyboru sołtysów na 
nową kadencję. Wybrano 8 
nowych sołtysów, a 10 soł-
tysów wybrano ponownie na 
kolejna kadencję. 
Wójt gminy Tomasz Brzo-
skowski podziękował ustę-

pującym sołtysom z so-
łectwa: Borucino - Elżbie-
cie Kulwikowskiej, Stęży-
ca - Halinie Kulwikowskiej, 
Stężycka Huta - Romanowi 
Zarach, Gapowo - Romano-
wi Gostkowskiemu, Gołubie 
- Andrzejowi Zaborowskie-
mu, Kamienica Szlachecka 
- Teresie Sitterlee i z sołec-
twa Niesiołowice Ryszardo-
wi Bronk za wieloletnią pra-

cę społeczną na rzecz swo-
ich sołectw.
Minutą ciszy uczczono pa-
mięć zmarłej świętej pamięci 
sołtys Stefanii Węsierskiej.
Wszyscy sołtysi odebrali za-
świadczenia, gdzie z dniem 11 
stycznia 2019 roku obejmują 
funkcję sołtysa w swoich so-
łectwach na kadencję 2019 – 
2023.

/raf/

to oni odpowiadają Za sołectwa
na początku tego miesiąca wybrano sołtysów na najbliższą, pięcioletnią kadencję. 
niedawno wszyscy sołtysi spotkali się z władzami gminy. 

cyjności obszarów wiejskich – 
mówi Krzysztof Pałkowski, dy-
rektor Departamentu Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 
Na realizowane projekty można 
zyskać do 10 tys. zł. Można je 
przeznaczyć np. na budowę bo-
isk, siłowni na otwartym powie-
trzu albo wyremontować wiej-
ską świetlicę. 
– Takie małe, lokalne projekty 
sprzyjają tworzeniu przestrze-

ni publicznych oraz umacnia-
niu kontaktów społecznych – 
dodaje Pałkowski. 
W 2018 roku w ramach Aktyw-
nego Sołectwa dofinansowa-
ne zostały między innymi takie 
projekty, jak np. miejsce spo-
tkań mieszkańców w gminie 
Bytów, przestrzeń rekreacyjna 
przy świetlicy w Dąbrównie, czy 
plac zabaw w Leśnej Jani.
Wnioski należy składać w De-
partamencie Środowiska i Rol-
nictwa UMWP do 28 lutego 

2019 r. Liczy się data wpły-
wu dokumentów do urzędu, 
a nie data stempla pocztowe-
go. Aplikacje, które wpłyną po 
28 lutego, nie będą rozpatry-
wane. Wnioski oceni specjal-
nie powołana przez marszałka 
województwa pomorskiego ko-
misja. Zespół oceniający wnio-
ski będzie zwracać uwagę na 
to, jak projekty wpłyną na in-
tegrację lokalnej społeczności, 
czy poprawią one jakość życia.

/raf/

Borucino – Marzena 
Richert
Czaple – Wojciech 
Cyperski
Gapowo – Michał Bartelik
Gołubie – Michał 
Rożanowski
Kamienica Szlachecka – 
Jacek Treder
Klukowa Huta – Jan  
Hinca
Łączyno – Adela Brzeska
Łosienice – Daniel Recław
Niesiołowice – Hieronim 
Więcek

Nowa Wieś – Mirosław 
Jeżewski
Pierszczewo – Szymon 
Mielewczyk
Potuły – Jan Zaborowski
Sikorzyno – Katarzyna 
Bączkowska
Stężyca – Alicja 
Damaschke
Stężycka Huta - Lesław 
Wiedemann
Szymbark – Marek Blok
Zgorzałe - Jerzy Cyman
Żuromino – Mirosław 
Zaborowski

sołtysi w gminie stężyca:

REKLAMA 378/2018/DB
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wodniczącego Mariola Pa-
czoska; Osiedle Wybickiego 
- przewodnicząca zarządu 
Krystyna Rogalewska, za-
stępca przewodniczącego 
Ryszard Bąba. 

21 stycznia rozpoczęły się 
spotkania wiejskie, na któ-
rych poznamy nazwiska soł-
tysów i rad sołeckich. Po-
trwają one do marca. 

/raf/

Każde ze spotkań rozpoczęło 
się chwilą ciszy upamiętniają-
cą tragicznie zmarłego samo-
rządowca, prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza. Na 
spotkaniach poznaliśmy na-
zwiska przewodniczących po-
szczególnych zarządów i ich 
zastępców.
Kadencja zarządu osiedla 
trwa 5 lat. Podczas spotkań 
wybrani zostali: Osiedle Dol-
ne - przewodniczący zarządu 

Tomasz Muziński, zastępca 
przewodniczącego Jarosław 
Tutkowski; Osiedle Elżbieto-
wo - przewodniczący zarzą-
du Bartosz Mędrala, zastęp-
ca przewodniczącego Piotr 
Głodowski; Osiedle Norberta-
nek - przewodniczący zarzą-
du Józef Gogoliński, zastęp-
ca przewodniczącego Rafał 
Borodzicz; Osiedle Nowe - 
przewodniczący zarządu Je-
rzy Formela, zastępca prze-

Lodowisko dostępne jest 
w godzinach: 16.00 - 20.00 od 
poniedziałku do piątku, 10.00 
- 20.00 w soboty oraz w okre-
sie ferii zimowych (z przerwą 
techniczną od godz. 14.00 
do godz. 15.00) oraz 14.00 - 
20.00 w niedziele. 
Funkcjonowanie lodowiska 
uzależnione jest od warun-
ków pogodowych. Na lodo-
wisku nie ma możliwości wy-
pożyczenia łyżew. Regulamin 
korzystania dostępny jest na 
terenie obiektu. /raf/

Fo
t. 

A
le

ks
an

de
r O

ls
za

k

Inwestują 
w najmłodszych

Ponad 3,4 mln zł – taka kwota trafi do czterech pomorskich gmin (m.in. do gminy 
Żukowo) na nowe miejsca w żłobkach. To część większego,  
wartego ponad 92 mln zł, projektu. 

Nowe miejsca, lepsze wyposa-
żenie oraz kursy dla pedagogów 
- żłobki w Tuchomiu (gm. Żu-
kowo), Nowym Stawie, Brusach 
i Malborku będą jeszcze lepsze.
Umowy o dofinansowanie dla 
placówek sprawujących opiekę 
nad najmłodszymi mieszkańca-
mi podpisali w połowie stycz-
nia marszałkowie Mieczysław 
Struk i Wiesław Byczkowski 
oraz samorządowcy z Tucho-
mia, Nowego Stawu, Brus oraz 
Malborka. 

Rozwój pomorskich  
żłobków
W ramach podpisanych umów 
w czterech gminach powstanie 
126 nowych miejsc w żłobkach. 
– Te umowy są jednak elemen-

tem dużo większego projektu. 
Łącznie są to 54 umowy o war-
tości ponad 92 mln zł – poinfor-
mował Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomor-
skiego. Dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go to około 78 mln zł. W całym 
województwie powstanie dzię-
ki temu prawie 3,5 tys. nowych 
miejsc w żłobkach.

nowe miejsca
Łączna wartość podpisanych 
ostatnio umów to ponad 3,4 mln 
zł. Środki zostaną przeznaczo-
ne na adaptację pomieszczeń 
i utworzenie nowych miejsc 
w żłobkach. Największy projekt 
realizowany będzie w Brusach, 
gdzie powstanie aż 76 nowych 

miejsc. Z kolei w Tuchomiu bę-
dzie ich 20. Ze wsparcia skorzy-
stają również pedagodzy, dla 
których zostanie przygotowana 
oferta kursów i szkoleń zawo-
dowych. Opieka nad najmłod-
szymi, jaką zapewnią żłobki, 
ułatwi rodzicom powrót do pra-
cy po przerwie związanej z uro-
dzeniem i wychowywaniem 
dziecka. Ale projekt jest skie-
rowany również do osób bier-
nych zawodowo. We wszystkich 
gminach takich osób będzie 
21. Dzięki temu mają oni szan-
sę znaleźć pracę, albo aktywnie 
jej poszukiwać po zakończeniu 
projektu. Chodzi m.in. o doradz-
two zawodowe. 
– Takie społeczne projekty to 
bardzo dobry przykład korzy-

ści, jakie przynosi członkostwo 
w Unii Europejskiej. W tej chwi-
li mamy podpisanych około 
30 umów – podsumował mar-
szałek. - Łączna wartość pro-
jektów przekracza 92 mln zł. 
Z tego muszą być pozytyw-
ne efekty. Określiliśmy, że na 
przestrzeni najbliższych 2-3 lat 
powinno powstać ok. 3,5 tys. 
miejsc w żłobkach. Te miejsca 
będą w różnych lokalizacjach – 
zarówno w Trójmieście, w po-
morskich miastach, jak również 
w gminach wiejskich. Szcze-
gólnie cieszę się, że na tej li-
ście znalazły się gminy wiej-
skie, gdyż w takich miejscach 
najtrudniej tworzy się miejsca 
dla dzieci w takim wieku. 

/raf/

strażacy ochotnicy z powiatu puckiego, 
nie czekajcie! Rozpoczęła się trzecia 
edycja Ogólnopolskiego konkursu na 
najlepsze inicjatywy dla społeczności 
Lokalnych z udziałem Ochotniczych 
straży pożarnych i samorządów. nabór 
wniosków trwa do 15 marca.

za nami już wszystkie zebrania 
mieszkańców osiedli w Żukowie, 
podczas których wyłoniono składy rad 
osiedlowych.

niedawno w sierakowicach, przy ul. 
kubusia puchatka, otwarte zostało 
lodowisko „biały Orlik”.

strażackie oscary
już po raZ trZeci

rady osiedli wybrane cZas na łyżwy!

Floriany 2019 to trzecia edy-
cja ogólnopolskiego konkursu, 
w którym nagradzane są najlep-
sze inicjatywy i działania podej-
mowane przez Ochotnicze Straże 
Pożarne. Honorowy patronat nad 
plebiscytem objął między innymi 
marszałek województwa pomor-
skiego, Mieczysław Struk.

nagrody za akcje
Wyróżnienia w ogólnopol-
skim konkursie przyznawane są 
w dwunastu kategoriach. Straża-
cy ochotnicy mogą zdobyć na-
grodę za akcje edukacyjne zwią-
zane z bezpieczeństwem poża-
rowym i ratownictwem medycz-
nym. Doceniana jest organizacja 
festynów i zabaw integrujących 
lokalne społeczności. Kapituła 
zwraca dużą uwagę na poprawę 
estetyki strażackich remiz oraz 
ich otoczenia. Jedną z katego-
rii są również działania kultural-
ne oraz pielęgnowanie strażac-
kich tradycji.

Osp Lubnia wzorem
W pierwszej edycji konkursu 
w 2017 roku jednym ze zwycięz-
ców została jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Lubni koło 
Brus. Strażacy ochotnicy zdoby-
li laur za działalność kulturalną. 
Z terenu województwa pomor-
skiego nominowane również były 
między innymi jednostki OSP 
z Karsina, Złego Mięsa, Czarnej 
Dąbrówki oraz Pawłowa.

jak zgłosić kandydaturę?
Formularz zgłoszeniowy wraz 
z opisem zrealizowanego projek-
tu należy przesyłać do 15 marca 
na adres: Miesięcznik Strażak, 
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, 
z dopiskiem „Floriany”. Decy-
duje data stempla pocztowego. 
Formularze zgłoszeniowe oraz 
regulamin konkursu dostępne 
są na stronie Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej.
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Jak co roku, zgodnie z usta-
wą o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, gmi-
na Stężyca przekazuje organiza-
cjom pozarządowym dotacje na 
realizację zadań publicznych.
Przedmiotowe zadania, których 
finansowanie zabezpieczone jest 
w budżecie gminnym, dotyczą 
m.in.: wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu oraz 
kultura, sztuka, ochrona dóbr kul-
tury i tradycji oraz nauka, eduka-
cja, oświata i wychowanie.
W tym roku oprócz zadań jed-

norocznych Wójt Gminy ogło-
sił również konkurs na zadanie 
wieloletnie z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu pod nazwą „Szkole-
nie dzieci i młodzieży w ramach 
Akademii Futbolu – Wspiera-
nie aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży w latach 2019 
– 2023”. Przez okres 5 lat gmina 
na szkolenie dzieci i młodzieży 
w dziedzinie futbolu planuje wy-
dać 2,75 mln zł (rocznie to 550 
tys. zł). 
Bogata oferta szkoleniowa skie-

rowana jest do uczniów ze szkół 
z terenu gminy Stężyca. Jej ce-
lem jest wzrost zainteresowa-
nia aktywnością fizyczną dzieci 
i młodzieży w wieku 4 – 18 lat. 
– Realizowany system szkolenia 
ma na celu długofalową strate-
gię gwarantującą rozwój sporto-
wy i edukacyjny młodych miesz-
kańców od wieku przedszkolne-
go, aż do seniora włącznie - pod-
kreślił wójt gminy Tomasz Brzo-
skowski. - Posiadamy bardzo 
dobra bazę sportową, która po-
zwoli rozwinąć skrzydła spor-

towe naszej młodzieży. Należy 
podkreślić iż nasze dzieci po-
siadają ogromne predyspozycje 
do osiągania sukcesów sporto-
wych, czego dowodem są wyso-
kie osiągnięcia sportowe przez 
naszych młodych mieszkańców. 
Zachęcam wszystkich rodziców, 
aby pozwolili swym dzieciom 
rozwijać pasje sportowe, a czu-
wać nad całością zadania będzie 
Uczniowski Klub Sportowy RA-
DUNIA Stężyca, który będzie re-
alizował powyższe zadanie.

/raf/

1. kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 
i tradycji oraz nauka, 
edukacja, oświata 
i wychowanie 

Stowarzyszenie na rzecz 
Zespołu Parafialnego 
CANTUS ANGELI – 3 tys. 
zł

Stowarzyszenie 
„Kaszubianki” – 3 tys. zł

Zrzeszenie Kaszubsko 
– Pomorskie oddział 
w Szymbarku – 5,5 tys. zł

Kółko Rolnicze – Koło 
Gospodyń Wiejskich 
KLEKOWIONCZI – 4,5 
tys. zł

Stowarzyszenie Rozwoju 
Sołectwa Sikorzyno – 3 
tys. zł

Stowarzyszenie Kobiet 
Zgorzałego – 3 tys. zł

Zrzeszenie Kaszubskich 
Kuczerów i Hodowców 
Koni – 13 tys. zł

Zrzeszenie Kaszubsko 
Pomorskie – 6 tys. zł

„SZCZYT WIEŻYCA” 
Lokalna Organizacja 
Turystyczna – 5,5 tys. zł

2. wspieranie 
i upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i sportu

Stowarzyszenie 
Wrotkarskie GDAŃSKIE 
LWY – 1 tys. zł

Klub Sportowy RADUNIA 
– 118 tys. zł

Gminny Klub Sportowy 
„Wieżyca2011” Stężyca – 
60 tys. zł

Klub Sportowy ORZEŁ – 
20 tys. zł

Polski Związek 
Niewidomych – 1 tys. zł

Uczniowski Klub Sportowy 
RADUNIA – 550 tys. zł

W związku ze zmianą usta-
wy o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej oraz edukacji 
prawnej, w powiecie kartu-
skim działać będą 3 punk-
ty nieodpłatnej pomocy 
prawnej i 2 punkty nieod-
płatnego poradnictwa oby-
watelskiego. Od nowego 
roku z nieodpłatnej pomo-
cy prawnej i poradnictwa 
obywatelskiego skorzy-
stać może znacznie więcej 
osób, poszerza się katalog 
osób uprawnionych. 
Z pomocy mogą skorzystać 
osoby, które nie są w sta-
nie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej. Przed 
uzyskaniem nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieod-
płatnego poradnictwa oby-
watelskiego, osoba upraw-
niona musi złożyć pisem-
ne oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy praw-
nej. Oświadczenie składa 

się osobie udzielającej nie-
odpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczącej nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie.
Zmienił się także spo-
sób rejestracji na wizytę 
w punkcie.  Na wizytę moż-
na zarejestrować się jedy-
nie pod numerem telefo-
nu 536 006 810 czynnym 
od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8.00 do 
11.00 lub poprzez interne-
towy system rejestracji na 
stronie internetowej kartu-
zy.npp-24.pl. 
Nie można już rejestrować się 
bezpośrednio w punktach. 
Punkty nieodpłatnej po-
mocy prawnej: Kartuzy - 
Urząd Miejski w Kartuzach, 
ul. Gen. Hallera 1, 83-300 
Kartuzy (wejście od strony 
ul. 3 Maja). Pomocy praw-
nej w punkcie udziela rad-
ca prawny; Żukowo - Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. 
Jana Heweliusza przy ul. 

Armii Krajowej 2e, 83-330 
Żukowo. Pomocy prawnej 
w punkcie udzielają radcy 
prawni, punkt prowadzi or-
ganizacja pozarządowa - 
fundacja Instytut Aktywiza-
cji Regionów; Sierakowice - 
dawne salki katechetyczne 
przy ul. ks. B. Łosińskiego 
1, 83-340 Sierakowice. Po-
mocy prawnej w punkcie 
udziela adwokat.
Punkty nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskie-
go: Stężyca - Gminna Bi-
blioteka Publiczna przy ul. 
Jana III Sobieskiego 15a, 83-
322 Stężyca. Punkt prowa-
dzi organizacja pozarządo-
wa - Stowarzyszenie OVUM; 
Chmielno - Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
przy ul. Gryfa Pomorskiego 
20, 83-333 Chmielno. Punkt 
prowadzi organizacja poza-
rządowa - fundacja Instytut 
Aktywizacji Regionów. 

/raf/

GdZie po pomoc prawną?
w tym roku wprowadzono wiele zmian w świadczonych na terenie 
powiatu kartuskiego usługach nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Dotacje dla klubów 
i stowarzyszeń

Wójt gminy Stężyca podpisał już pierwsze umowy na dofinansowanie dla klubów i stowarzyszeń działających na terenie gminy.

przyznane dotacje na 2019 r.:
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Na spotkanie zaprosili Bogdan 
Łapa, starosta kartuski, Mie-
czysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz oraz Zbigniew Jarecki, 
prezes Kaszubskiego Związku 
Pracodawców. 
Noworoczne spotkanie z przed-
siębiorcami już na stałe wpisało 
się w kalendarz wydarzeń gmi-
ny Kartuzy. Jest doskonałą oka-
zją do podzielenia się z przed-
siębiorcami informacjami na 
temat stanu inwestycji bieżą-
cych oraz planowanych, a tak-
że osiągnięć samorządów gmi-
ny i powiatu, ale nie tylko.

Tego typu spotkania to także 
okazja do zaprezentowania no-
wych ofert czy rozwiązań dla 
biznesu. Nowe możliwości in-
westycyjne na terenach uzbro-
jonych w nowoczesną infra-
strukturę przybliżyli przedsta-
wiciele Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, a bar-
dzo ważny w ostatnim cza-
sie aspekt zatrudniania w pol-
skich firmach cudzoziemców 
w oparciu o nowo obowiązują-
ce przepisy omówiła pani Mo-
nika Ziółkowska, prezes firmy 
Personal Expert.

Oczywiście równie ważne 
dla kartuskich przedsiębior-
ców są informacje o stanie 
bieżących inwestycji oraz 
najbliższych planach gminy, 
powiatu i województwa po-
morskiego. Niezwykle waż-
nym ogniwem pomiędzy sa-
morządami i pracodawca-
mi są organizacje pośredni-
czące jak Kaszubski Zwią-
zek Pracodawców, którego 
osiągnięcia i ostatnie działa-
nia przedstawił prezes - Zbi-
gniew Jarecki.

/raf/

W dniu 2 stycznia 2019 r. zosta-
ły wznowione bezpłatne bada-
nia diagnostyczne w kierun-
ku wykrycia zakażenia wiru-
sem HCV powodującego wiru-
sowe zapalenie wątroby typu C 
(WZW C). Badanie można wy-
konać w punktach pobrań Dia-
gnostyki Spółka z o.o.:

- w Kartuzach przy ul. Kościusz-
ki 12, tel. 58 681 02 97 – od ponie-
działku do soboty w godz. 7:00 – 
11:00,
- w Żukowie przy ul. Sienkiewi-
cza 14, tel. 661-910-578 – od po-
niedziałku do piątku w godz. 7:00 
– 11:30.
Badania są skierowane do osób 
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spotkanie Z prZedsiębiorcami prZebadaj się beZpłatnie
w tym roku mieszkańcy powiatu kartuskiego ponownie mogą skorzystać z bezpłat-
nych badań profilaktycznych na wykrycie zakażenia wirusem HcV, który wywołuje 
wirusowe zapalenie wątroby typu c. 

w sali bankietowej gościńca kaszubskiego odbyło się doroczne spotkanie 
z przedsiębiorcami.

XI Polonez Maturzystów

Kilkuset maturzystów poprowa-
dził Starosta Kartuski Bogdan 
Łapa, a także członkowie Zarzą-
du Powiatu Kartuskiego i bur-
mistrz Kartuz. Polonez rozpoczął 
się przed budynkiem Starostwa 

Powiatowego w Kartuzach.
Maturzyści zatańczyli do muzy-
ki skomponowanej przez Anto-
niego Sutowskiego – tradycyjne-
go kaszubskiego poloneza. Auto-
rem aranżacji jest Tadeusz Kor-

thals, a autorką układu tanecz-
nego Alina Michna.
Poloneza zatańczyła młodzież 
z: Liceum Ogólnokształcące-
go w Kartuzach, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kartu-

zach, Zespołu Szkół Technicz-
nych w Kartuzach, Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych w Kartuzach, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Przodko-
wie, Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Sierakowicach, Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Somoninie, Zespołu Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcących 
w Żukowie.
Polonez jest wspólną inicjaty-

wą partnerskich powiatów. Tego 
samego dnia o tej samej godzi-
nie poloneza zatańczyli również 
maturzyści w Łowiczu, Świdnicy 
i Zakopanem.

/raf/
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Już po raz 11 młodzież ze szkół powiatu kartuskiego zaprezentowała się mieszkańcom Kartuz w tradycyjnym polskim tańcu narodowym. 

w wieku 18-65 lat zameldowa-
nych na terenie powiatu kartu-
skiego. Osoby, u których zosta-
nie wykryty pozytywny wynik 
testu na obecność przeciwciał 
anty-HCV we krwi będą kiero-
wane do lekarza POZ po skiero-
wanie do poradni chorób zakaź-
nych w celu dalszej diagnostyki. 
HCV to wirus wywołujący zapa-
lenie wątroby, które prowadzi do 
uszkodzenia wątroby, jej zapale-
nia oraz u niektórych chorych do 
marskości i raka wątroby. Pierw-
szą fazą choroby po zakażeniu 
jest ostre WZW C.
Badania potrwają do dnia 13 
grudnia 2019 r.
W ramach realizowanego przez 
Samorząd Powiatu Kartuskiego 
„Programu profilaktyki zakażeń 
HCV dla mieszkańców powiatu 
kartuskiego na lata 2017-2019” 
są także prowadzone działa-
nia związane ze zbadaniem sta-
nu wiedzy mieszkańców powiatu 
kartuskiego na temat zakażenia 
wirusem HCV. W związku z tym 
zwracamy się z prośbą o wypeł-
nienie krótkiej anonimowej ankie-
ty on-line, która jest zamieszczo-
na w linku graficznym pn. „Ankie-
ta na temat zakażeń HCV”.
W 2018 r. z badań skorzystały 1 
173 osoby.

/raf/
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W tym roku sztaby WOŚP gra-
ły w Kartuzach, Żukowie, Kar-
tuzach, Sierakowicach, Chmiel-
nie, Sulęczynie, Baninie i Somo-
ninie - wszystkie sztaby pod-

czas 27. Finału pobiły swoje do-
tychczasowe rekordy zbiórek. 
Łączna kwota w powiecie kar-
tuskim przewyższa 300 tys. zł. 
Przykładowo w Kartuskim Cen-

trum Kultury uzbierano niemal 
78 tys. zł, w gminie Sierakowice 
ponad 43,5 tys. zł, a w Chmiel-
nie i Sulęczynie łącznie ponad 
27 tys. zł.

Bardzo wysokie kwoty uzbie-
rały sztaby WOŚP w Żukowie 
i Baninie. W Żukowie jest to po-
nad 74 tys. zł, a w Baninie nie-
mal 78 tys. zł. 

Dodajmy, że tego dnia to nie 
rekordy i atrakcje nie były naj-
ważniejsze - liczyła się przede 
wszystkim pomoc. Tegoroczna 
edycja orkiestry grała dla naj-

młodszych. Zebrane pieniądze 
przeznaczone zostaną na za-
kup sprzętu dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych.

/raf/
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Mieszkańcy  
wyjątkowo hojni

Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry okazał się rekordowy pod względem zebranych pieniędzy. Łącznie kwota przewyższa 300 tys. zł. 
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Jeszcze przez niespełna mie-
siąc można zgłaszać kandyda-
tów do Pomorskiej Nagrody Ar-
tystycznej. Jest to szczególne 
wyróżnienie za najbardziej zna-
czące wydarzenia w pomorskiej 
kulturze w roku poprzedzają-
cym jej wręczenie. Liczy się za-
równo działalność artystyczna, 
jak i mecenat. 
Zgłoszenia kandydatów wraz 
z pisemnym uzasadnieniem 
należy składać w Nadbałtyc-
kim Centrum Kultury w Gdań-
sku. Nagrody zostaną wręczone 
podczas uroczystej gali.

za co przyznawane  
są nagrody?
Pomorska Nagroda Artystycz-
na przyznawana jest w trzech 
kategoriach. Nagradzając Kre-
ację Artystyczną kapituła ho-
noruje wydarzenie artystycz-
ne, jakie miało miejsce w minio-
nym roku. W kategorii Pomorska 
Nadzieja Artystyczna statuetką 
nagradzany jest artysta do 35. 
roku życia, niekoniecznie debiu-

tujący, którego dokonania arty-
styczne są zauważalne i rokują 
wielkie nadzieje na przyszłość. 
W kategorii Mecenat Kultu-
ry nagradzane są osoby lub fir-
my wspierające kulturę środka-
mi niepochodzącymi ze źródeł 
publicznych. Przyznawana jest 
również indywidualna nagro-
da specjalna. Wielką Pomorską 
Nagrodę Artystyczną przyznaje 
marszałek województwa pomor-
skiego za całokształt wybitnych 
osiągnięć artystycznych.

kto może zgłaszać  
kandydatów?
Zgłoszeń kandydatów do nagro-
dy mogą dokonywać wszyscy 
dotychczasowi laureaci nagrody, 
stowarzyszenia i związki twór-
cze, instytucje kultury, organy 
administracji publicznej, szko-
ły wyższe i artystyczne, media, 
organizacje pozarządowe i pod-
mioty działające w sferze kultu-
ry. Zgłoszenia muszą mieć for-
mę pisemną i być uzasadnione. 
Maksymalnie można podać pięć 

twórcy i mecenasi – do naGrody
kto w minionym roku szczególnie wyróżnił się w działalności 
kulturalnej i artystycznej? w czyje ręce powinna trafić 
pomorska nagroda artystyczna?

kandydatur: trzy do Pomorskiej 
Nagrody Artystycznej, jedną do 
Pomorskiej Nadziei Artystycz-
nej oraz jedną do honorowej Na-
grody za mecenat kultury.

kapituły mała i duża
Ze zgłoszonych kandydatów 
Mała Kapituła wybiera 10 no-
minacji w kategorii Kreacje Ar-
tystyczne i po trzy nominacje 
w pozostałych kategoriach. 
W skład Małej Kapituły wcho-
dzą między innymi: przedsta-
wiciel Komisji Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego, przed-
stawiciele Departamentu Kul-
tury Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskie-
go oraz przedstawiciele szkół 
wyższych i artystycznych, in-
stytucji kultury i stowarzyszeń 
twórczych. Ostatecznego wy-
boru spośród osób nominowa-
nych dokonuje Duża Kapituła, 
w skład której wchodzą człon-
kowie Małej Kapituły i laureaci 
nagrody z lat poprzednich.

informacje i zgłoszenia
Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury w Gdańsku, 
tel. 58 326 10 13 oraz w Depar-
tamencie Kultury Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego, tel. 58 326 82 86.  
Zgłoszenia należy przesyłać 
na adres: 

Kandydatury można zgłaszać 
do 22 lutego 2019 r.

/raf/

Biuro Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej, Nadbałtyckie 
Centrum Kultury w Gdańsku, 
ul. Korzenna 33/35,  
80-851 Gdańsk 50  
lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail:  
nagroda@nck.org.pl. 
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Gmina w obiektywie
znamy już zwycięzców konkursu fotograficznego 
„gmina stężyca w obiektywie”. w tym miesiącu konkurs 
rozstrzygnięto i wręczono nagrody. 

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w bibliotece szkolnej 
w Zespole Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie. Przyby-
łych gości przywitał dyrektor szkoły Grzegorz Przepiórski. Jury 
pokonkursowe w składzie: Mariola Okrój - Sitterlee – fotograf 
i właściciel firmy fotograficznej oraz Marcin Kieliński z Urzędu 
Gminy w Stężycy postanowiło przyznać kilka równorzędnych 
I miejscc uczestnikom. Zdjęcia zwycięzców zostały wytypowane 
do kalendarza Gminy Stężyca na rok 2019. Nagrody ufundował 
wójt gminy Tomasz Brzoskowski. 

/raf/

zwycięzcy:

Katarzyna Roszkowska - ZKiW Szymbark
Laura Kobiela - ZKiW Szymbark

Marlena Wysiecka - ZKiW Szymbark
Kinga Kuziemkowska - ZKiW Stężyca

Jakub Bronk - ZKiW Stężyca
Robert Reca - ZKiW Klukowa Huta

Oliwia Chmurzyńska - ZKiW Klukowa Huta

wyróżnienia:

Michał Miś - ZKiW Szymbark
Martyna Okuniewska - ZKiW Klukowa Huta
Natalia Okuniewska - ZKiW Klukowa Huta

Robert Wysiecki - ZKiW Szymbark
Kinga Tomaszewska - ZKiW Stężyca

Weronika Biernat - ZKiW Stężyca
Maciej Wysiecki - ZKiW Szymbark

Paulina Węsierska - ZKiW Klukowa Huta
Anita Wysiecka - ZKiW Szymbark

Artur Hoppa - ZKiW Gołubie

Śpiew w trzech
językach

Aż 90 uczestników z dwóch powiatów wzięło udział w kon-
kursie wokalnym, który zorganizowano niedawno w Stężycy.

- Znać inny język to jak posiadać 
drugą duszę - powiedział kiedyś 
Karol Wielki. Pod takim hasłem 
odbyła się szósta edycja Rejo-
nowego Konkursu Kolęd i Piose-
nek Wielojęzycznych. Konkurs 
organizują nauczyciele języ-
ków obcych Zespołu Kształce-
nia i Wychowania w Stężycy. Do 
zmagań przystąpiło w tym roku 
90 uczestników z 10 szkół po-
wiatu kartuskiego i kościerskie-
go. W dwóch kategoriach wieko-
wych zaprezentowało się 13 ze-
społów muzycznych.
Konkurs otworzyła Wicedy-
rektor ZKiW w Stężycy, Elżbie-
ta Popiela, a  swoim patrona-
tem objął go wójt gminy Stęży-
ca Tomasz Brzoskowski, któ-
ry ufundował nagrody i poczę-
stunek. Imprezę poprowadzili 
natomiast uczniowie z grupy 
projektowej z klasy VIIIC.

Młodzi wykonawcy śpiewa-
li w trzech językach: po an-
gielsku, kaszubsku i niemiec-
ku. Ich umiejętności językowe 
i muzykalność oceniała komisja 
w składzie: Lidia Piór (nauczy-
cielka muzyki), Krystyna Cie-
szyńska (wicedyrektor Katolic-
kiej Szkoły Podstawowej w Kar-
tuzach) oraz Magdalena Szut-
tenberg (nauczycielka języka 
angielskiego). Po wysłuchaniu 
młodych artystów jury przy-
znało następujące miejsca:
W kategorii klas III-VI szko-
ły podstawowej: I miejsce – 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ko-
ścierzynie, II miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Goręczynie, III 
miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Gowidlinie. 
Wyróżnienie: Szkoła Podstawo-
wa w Dziemianach i Szkoła Pod-
stawowa w Klukowej Hucie. 

W kategorii klas VII-VIII SP 
i klasy III gimnazjum: I miejsce 
– Zespół Kształcenia i Wycho-
wania w Dziemianach, II miej-
sce - Szkoła Podstawowa nr 2 
w Sierakowicach, III miejsce – 
Katolicka Szkoła Podstawowa 
w Kartuzach. 
Wyróżnienie: Zespół Szkół 
w Skorzewie. 
Oczekiwania na werdykt umilił 
występ Scholi z ZKiW w Stęży-
cy. Najlepsi wykonawcy otrzy-
mali dyplomy i nagrody za I, 
II, III miejsce oraz wyróżnienie 
w każdej z kategorii. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe upominki. 
Konkurs zorganizowały Emi-
lia Dopke, nauczycielka języka 
angielskiego oraz Kamila Si-
mon, nauczycielka języka nie-
mieckiego. 

/opr. raf/
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Najpiękniejsze  
kolędy i pastorałki

Wszystko to, stało się za spra-
wą uczestników XXVI Gminne-
go Koncertu Kolęd. Gospodarz 
barokowej świątyni, ks. Bogadan 
Lipski powitał 9 zespołów wo-
kalnych i instrumentalnych z te-
renu gminy Stężyca. Wydarzenie 
to niewątpliwie jest już tradycją 

dla mieszkańców i od lat groma-
dzi zarówno muzykalne dzieci, 
młodzież jak i dorosłych. W tym 
roku repertuar wykonywanych 
utworów był niezwykle bogaty 
i zróżnicowany, co w swojej wy-
powiedzi podkreśliła czuwająca 
nad organizacją przedsięwzię-

cia, dyrektor ZKiW w Stężycy- 
Lucyna Kerlin. 
Koncert swoim patronatem ob-
jął wójt gminy Stężyca Tomasz 
Brzoskowski, a artyści zostali 
nagrodzeni dyplomami i bileta-
mi do kina.

/raf/

W Uroczystość Objawienia Pańskiego kościół parafialny w Stę-
życy wypełnił się dźwiękiem kolęd oraz piosenek traktujących 
o radości płynącej z narodzenia Chrystusa. 
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Trzej Królowie  
przeszli w orszaku

Uroczystość Objawienia Pań-
skiego, potocznie nazywa-
na Świętem Trzech Króli, w Ko-
ściele Katolickim obchodzona 
jest 6 stycznia. Wierni wspomi-
nają wtedy wydarzenie opisa-
ne w Ewangelii według św. Ma-

teusza, w którym Mędrcy ze 
Wschodu przybyli do Betlejem, 
aby pokłonić się nowo naro-
dzonemu Jezusowi. Prowadze-
ni przez betlejemską gwiazdę 
przynieśli Dzieciątku drogocen-
ne dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Tego dnia w wielu miastach 
w Polsce organizowane są Or-
szaki Trzech Króli – największe 
uliczne jasełka na świecie, połą-
czone ze wspólnym kolędowa-
niem. W tym roku orszaki zor-
ganizowano w 752 miejscowo-

ściach w Polsce, w tym także 
(już po raz czwarty) w Sierako-
wicach.
Przemarsz ulicami Sierakowic 
do żłóbka przy Ołtarzu Papie-
skim został poprzedzony kon-
certem kolęd w kościele p.w. 

Jana Chrzciciela. Zaprezento-
wali się tam artyści zrzeszeni 
w sekcjach stałych działających 
przy Gminnym Ośrodku Kultury.
Sierakowicki Orszak Trzech 
Króli wyruszył sprzed kościoła 
św. Jana i przemaszerował przy 

śpiewie kolęd ulicą Kartuską do 
żłóbka usytuowanego, jak co 
roku, przy Ołtarzu Papieskim. 
Tam Trzej Królowie pokłonili się 
Dzieciątku Jezus i złożyli przed 
Nim swoje dary.

/raf/

Program edukacyjny Akademia 
Uwielbiam cieszy się dużym za-
interesowaniem. W samym wo-
jewództwie pomorskim zostało 
zgłoszonych do udziału w nim 
już ponad 11,5 tys. uczniów ze 
szkół podstawowych i gimna-
zjów. Liczba placówek zgłasza-
jących chęć udziału w progra-
mie nadal rośnie.

czym jest akademia?
Akademia Uwielbiam jest skie-
rowana do uczniów i nauczycieli 
klas VI-VIII szkół podstawowych 
oraz klas III gimnazjów. Szko-
ły, które wezmą udział w pro-
gramie, będą miały szansę zy-
skać obszerną wiedzę z zakre-
su zdrowego stylu życia i zasad 
racjonalnego odżywiania. Aka-
demia Uwielbiam uczy także 
właściwych zachowań związa-
nych z niemarnowaniem żywno-
ści i doceniania wartości wspól-
nych posiłków i ich przygotowy-
wania, a także radości z gotowa-
nia. Uczniowie mogą także wziąć 

udział w konkursach i zawalczyć 
o atrakcyjne nagrody.

zgłoszenie – to proste
Do Akademii Uwielbiam może 
dołączyć dowolna liczba na-
uczycieli i klas z danej szko-
ły. Nauczyciele koordynujący 
mogą zgłosić swoją klasę do 
programu wypełniając formu-
larz rejestracyjny dostępny na 
stronie internetowej programu: 
www.akademiauwielbiam.pl. 
Po zgłoszeniu uczestnictwa, 
nauczyciele otrzymają drogą 
mailową komplet 2 scenariu-
szy lekcyjnych, stworzonych 
przez zespół ekspertów (me-
todyka oraz dietetyka) w taki 
sposób, by zachęcić uczniów 
do wspólnego, kreatywnego 
działania. Materiały posiadają 
atrakcyjną formę dopasowaną 
do wieku i zainteresowań mło-
dzieży szkolnej. Przygotowa-
no między innymi grę szkolną 
oraz inne angażujące i integru-
jące aktywności. 

konkursy i nagrody
Organizatorzy programu prze-
widzieli także dwa konkursy – 
szkolny i indywidualny. Konkurs 
szkolny polega na wspólnym 
przygotowaniu potrawy i zro-
bieniu jej zdjęcia przez uczniów. 
Do wygrania są warsztaty ku-
linarne, bony dla szkół o war-
tości 1500 zł oraz bony dla na-
uczycieli do sieci salonów EM-
PIK o wartości 700 zł. Dodatko-
wo, szkoła, która zgłosi najwięk-
szą liczbę prac otrzyma nagrodę 
pieniężną w wysokości 5 tys. zł 
na dowolny cel. 
Konkurs indywidualny polega 
na przygotowaniu autorskie-
go przepisu i zdjęcia potrawy. 
10 zwycięzców otrzyma no-
woczesne smartfony. W kon-
kursie mogą uczestniczyć wy-
łącznie uczniowie z klas VI-VIII 
szkoły podstawowej lub III kla-
sy gimnazjum. Nie muszą być to 
uczniowie ze szkół, w których 
prowadzony jest program Aka-
demia Uwielbiam. 
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Barwny korowód, na czele którego szli Trzej Królowie, przeszedł ulicami Sierakowic.  
Wydarzenie zorganizowano już po raz czwarty. 

postaw na Zdrowie i wyGraj
już ponad 11,5 tys. uczniów z województwa pomorskiego zostało zgłoszonych 
do programu edukacyjnego akademia Uwielbiam. zgłoszenia przyjmowane są 
do końca lutego. 

Swoje pomysły uczestnicy 
mogą wysyłać za pomocą for-
mularza dostępnego na stronie 
www.akademiauwielbiam.pl 

lub bezpośrednio na adres ma-
ilowy kontakt@akademiauwiel-
biam.pl uwzględniając zasady 
regulaminów.

Zgłoszenia i przepisy konkurso-
we można nadsyłać do 28 lutego 
2019 roku. 

/raf/
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- MEVO to bardzo nowoczesny, a zarazem naj-
większy w Europie system publicznych rowerów 
ze wspomaganiem elektrycznym, dlatego dokła-
damy wszelkich starań, aby dostarczone rozwią-
zania nie zawierały błędów, które mogą narazić 
mieszkańców na niski komfort jego użytkowania 
– mówi Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia-Sopot.

Uwagi do systemu
Testy prowadzone przez pracowników Obsza-
ru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz 
urzędników gmin partnerskich nie potwierdzi-
ły gotowości wykonawcy, czyli spółki NB Tricity, 
do uruchomienia systemu. Problemem okazała 
się m.in. aplikacja, czyli jeden z trzech sposobów 
wypożyczania rowerów. Nie pokazuje ona prawi-
dłowego przypisania rowerów do stacji ani minut 
wykorzystanych w ramach abonamentów. Ma to 
związek m.in. z błędnie działającym oprogramo-
waniem GPS. Mimo że wykonawca poprawił wie-
le usterek, oprogramowanie nadal nie spełnia 
wymogów. Z kolei system naliczania i rozliczania 
opłat nieprawidłowo naliczał opłaty dodatkowe 

np. za pozostawione roweru w strefie niedozwo-
lonej. Zamawiający wniósł także uwagi do syste-
mu nadzoru służącego do rozliczania wykonaw-
cy z umowy m.in. z relokacji rowerów, reakcji na 
usterki czy zapewnienia odpowiedniej liczby ro-
werów w systemie.

wsparcie z Unii
- Kolejny rozruch testowy nastąpi po ponownym 
zgłoszeniu przez spółkę NB Tricity gotowości do 
uruchomienia pierwszego etapu – informuje Ja-
rosław Maciejewski, specjalista ds. komunika-
cji Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. - Co ważne, opóźnienie w uruchomieniu 
systemu nie ma wpływu na uruchomienie dru-
giego etapu planowanego na 1 marca – dodaje.  
Projekt „Budowa Systemu Roweru Metropolital-
nego OMG-G-S” współfinansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych 
wynosi 17.218.259 zł. 

wa

W 2018 roku Biblioteka Samo-
rządowa w Żukowie i jej filie za-
rejestrowały 2844 aktywnych 
czytelników, to o 343 więcej niż 
w roku ubiegłym! Mieszkańcy 
gminy nie tylko chętnie zapisują 
się do bibliotek, ale też częściej 
wypożyczają książki.
- Zainteresowanie nowościami 
wydawniczymi jest bardzo duże, 
w naszej Bibliotece kładziemy 
nacisk na zamówienia czytel-
nicze. Zgodnie z zapotrzebo-
waniem sygnalizowanym przez 

naszych czytelników realizuje-
my zakupy książkowe i myślę, 
że to jeden z czynników, który 
wpłynął na wzrost czytelnictwa 
– zaznacza Natalia Langa, dyr. 
Biblioteki Samorządowej w Żu-
kowie. - Społeczność czytelni-
cza bibliotek w naszej Gminie 
jest dojrzała i świadoma swo-
ich preferencji, a każda wizyta 
w bibliotece i kontakt z książ-
ką to jak sami mówią, spotkanie 
ze starym znajomym. Bardzo 
się cieszę, że książki „potrafią” 

się obronić i w zestawieniu z gi-
gantycznym konkurentem ja-
kim jest internet nie pozostają 
zapomniane.
W 2018 roku wypożyczono 
książki 38 708 razy, w 2017 
roku o 1255 mniej. Oznacza 
to, że łącznie ok. 100 książek 
dziennie w każdej z placówek 
trafiło do czytelników. Najlicz-
niejszą grupę tworzą osoby 
pomiędzy 25, a 44 rokiem ży-
cia, to 717 czytelników.

/raf/

MEVO w regionie
jeszcze bez odbioru

Rozruch testowy Systemu MEVO zakończył się brakiem odbioru przez zamawiającego, czyli Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-
Sopot. Niezgodna z przedmiotem zamówienia aplikacja, system naliczania opłat, sposób działania GPS-u czy system nadzoru nie po-

zwoliły na odbiór wartego ponad 40 mln zł Systemu Roweru Metropolitalnego.

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

oNLiNE:
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żukowianie chętnie sięGają po książkę
czytelnictwo w gminie Żukowo ma się dobrze. statystyki pokazują, że rok 2018 
pod tym względem był znacznie lepszy niż 2017.





pROfesjOnaLna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

kOtłOwnie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

mĘŻczyzna emeryt, lat 67, pełne po-
czucie humoru, lubiący muzykę i sport 
pozna Panią o podobnych zainteresowa-
niach, do lat 65, tel. 501 827 692 

RÓŻNE

spRzedam rower, 3 przerzutki, Shima-
no, bardzo dobry stan, 650zł., tel. 507 
486 424

bLacHy stalowe do wypieku, 40-60 
cm., tel. 694 642 709 

czyszczenie, pranie dywanów, tapice-
rek meblowych, promocja, tel. 501 077 273

piła tarczowa firmy CMI,  230v, regulo-
wana wysokość i pod kątem, cena 170 zł., 
Luzino, tel. 570 009 915 

wypRzedaŻ sprzętu bazowego i ga-
stronomicznego oraz muzycznego, tel. 
781 426 010 

taniO osprzętowienie małej gastro-
nomii, rollbar, chłodziarka do napojów, 
szkło, grill, itp., tel.781 426 010  

spRzedam kominek w stylu kozy i an-
tyki, stare żelazka, półka stojąca, naroż-
na, itp., stylowe, tel. 781 426 010

spRzedam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

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

spRzedam szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

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

NIERUCHOMOŚCI

spRzedam

działkĘ budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie, 3km od Lęborka pod lasem, 
1033m2, cena 49.900, tel. 602 306 210

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

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

wynajmĘ

pOkój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709 

Reda ul.12 Marca, wynajmę garaż 
z działką, o pow. 616m2, tel. 602 306 
210

pOszUkUjĘ wynajĄĆ

jestem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

kUpiĘ

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

MOTORYZACJA

spRzedam

OdkURzacz samochodowy 12V, 48W, 
NOWY, 40zł., Gdynia, tel. 505 796 568 

piaggiO/Vespa Ciao, skuter, 2T, 1 os., 
1995r., czarny, cena:2111zł., Tczew, tel. 
574 797 077

kUpiĘ

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

LOdówka, cena 130 zł.,  Luzino, tel. 
570 009 915 

spRzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OpakOwania jednorazowe, tel. 501 
175 330
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!
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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/2019/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

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.
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Pierwszym nabytkiem w zimo-
wym okienku transferowym V li-
gowej Cartusii 1923 Kartuzy zo-
stał 20-letni Alexandre Ochoa 
Pineiro. Zawodnik pojawił się na 
kilku ostatnich treningach po-
przedniej rundy, po których wy-

raził chęć gry w klubie.
Nowy pomocnik kartuskiego 
klubu, pochodzi z niewielkie-
go miasta, w prowincji Ponteve-
dra, Grove. Do Polski przyjechał 
w ramach programu Erasmus, 
do końca roku akademickiego. 

Uczy się na Politechnice Gdań-
skiej. Potem wraca do Hiszpanii.
Alexandre Ochoa Pineiro to, 
mierzący 178 cm i ważący 60 
kg, ofensywny pomocnik. Wy-
stępował zarówno, jako kla-
syczna „10”, jak i na skrzydłach.

Do klubu z Kartuz przechodzi 
z hiszpańskiego Noalla S.D. 
Wcześniej występował także 
w swojej rodzinnej miejsco-
wości Pontevedra oraz San-
tiago de Campostela.

/raf/

Przeciwniczkami kartuskiej drużyny była dru-
żyna UKS Siódemka Sopot. W pierwszej rundzie 
nasze koszykarki wygrały w Sopocie 8 punkta-
mi , a w rewanżu we własnej hali pewnie odniosły 
zwycięstwo 72 -17. Dobra obrona wymusiła aż 70 
strat drużyny przyjezdnej, co przyczyniło się to 
tak okazałego zwycięstwa.
UKS BAT Kartuzy z bilansem 7 zwycięstw i 1 po-
rażki awansował do grupy finałowej i z pierwsze-
go miejsca i od lutego rozpocznie etap finałowy 
w walce o medale mistrzostw pomorza. Druży-
na wystąpiła w składzie: Bielińska Antonina -16 
pkt, Leman Lidia -10, Teclaf Anna -10, Brylowska 
Agnieszka - 8, Brzeska Nicola -8, Karczewska Ka-
rolina - 7, Wesserling Wiktoria - 5, Formella Anto-
nina - 4, Jóskowska Olga - 2, Kąkol Alicja - 2, Sar-
nowska Patrycja, Hubeny Pola.

/a.b./

Z Hiszpanii  
do Kartuz

Do końca obecnego sezonu, do składu GKS Cartusii 1923 dołączył Alexandre 
Ochoa Pineiro. 20-letni pomocnik wcześniej występował w Noalla S.D.

Przygotowania do biegu troPem wilczym
awans 
koszykarek uks 
bat u-12

już 3 marca startuje bieg pamięci Żołnierzy wyklętych tropem wilczym. 

koszykarki Uks bat kartuzy rocznik 
2007 zakończyły bardzo udanie rozgrywki 
grupowe w ramach pomorskiej ligi zuchów 
w kategorii u 12. 

W ponad 360 miastach kraju 
i zagranicą na linii startu sta-
ną wszyscy ci, dla których pa-
mięć i postawy bohaterów wy-
klętych są ważne. 
Organizatorzy w większości 
miast zgłoszonych do biegu 
są już gotowi, by przyjmować 
zapisy. Wzorem Niezłomnych 
wiele aktywności towarzyszą-
cych biegowi skierowanych 
będzie na konkretne wspiera-
nie potrzebujących. Będą or-
ganizowane zbiórki krwi oraz 
kwesta na rzecz dwójki dzieci 
z problemami zdrowotnymi. 
VII edycja Biegu Tropem Wil-
czym pozostawi po sobie do-
bry, wymierny ślad. Bieg Tro-

pem Wilczym wystartuje w 11 
miastach województwa po-
morskiego. Wśród nich znaj-
dują się m.in. Strzebielino, 
Reda, Rumia, Kosakowo, Gdy-
nia, Gdańsk i Kiełpino.  
Bieg honorowy na dystan-
sie 1963 m odbędzie się we 
wszystkich miastach. Orga-
nizatorzy w każdym mieście 
wyznaczają również trasy, 
w których można wziąć udział 
sprawdzając się w dłuższych 
dystansach. Na wszystkich, 
również dopingujących za-
wodników, czeka moc atrakcji 
takich jak piknik, rekonstruk-
cje czy pokazy historyczne. W  
pakietach startowych dla bie-

gaczy znajdą się informacje 
dotyczące biegu, mapy i spis  
atrakcji oraz unikatowe ko-
szulki z bohaterami, patrona-
mi tegorocznej edycji.
–Dla organizatorów biegu 
istotne jest to aby idea Nie-
złomnych działała nie tyl-
ko w przestrzeni słowa, ale 
przede wszystkim działań. 
Mówimy o tym, że są naszy-
mi bohaterami, czyli tymi, któ-
rych chcemy naśladować, są 
dla nas wzorem - mówi Bar-
bara Konarska, rzecznik pra-
sowy Biegu Tropem Wilczym. 
- Oni oddawali życie, my nie 
musimy. Oni służyli Polsce, 
społeczeństwu, bronili słab-
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szych a to już zdecydowanie 
możemy wziąć na siebie. Stąd 
staramy się być konsekwent-
ni i pokazać Wyklętym, że ro-
zumiemy to co było dla nich 
najważniejsze i mimo iż żyje-
my w innych czasach, może-
my i powinniśmy  pielęgnować 
czynnie te same wartości. Słu-
żyć innym, żyć w najlepszej 
korelacji z Polską.
W VII edycji biegu można wy-
brać koszulkę z wizerunkiem 
jednego z sześciu Niezłomnych 
Żołnierzy Wyklętych: Jerze-
go Stawskiego, Barbary Otwi-
nowskiej, Antoniego Hedy, Sta-
nisławy Rachwał, Władysława 
Siły Nowickiego i Pawła Jasie-
nicy. To właśnie oni będą patro-
nami biegaczy biorących udział 
w tegorocznym wydarzeniu.  
Warto dodać, że bieg jest każ-
dego roku wydarzeniem spo-
łecznym, gdzie wspólnie pielę-
gnujemy pamięć, gdzie mamy 
szansę zobaczyć, że niezwykli 
bohaterowie byli ludźmi po-
dobnymi do nas, patriotami, 
kochającymi Polskę. Impre-
za odbywa się zawsze w nie-
dzielę najbliższą dniu 1 mar-
ca i jest elementem obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, którzy 
po latach zapomnienia wró-
cili do szerokiej świadomości 
historycznej Polaków. VII edy-
cja Biegu Tropem Wilczym to 
również czas, by wesprzeć po-
trzebujących. Tych, którzy na 
pomoc najbardziej liczą. Każ-
dego roku wraz z biegiem uru-
chamiana zostaje zbiórka fun-
duszy na szczytny cel. Dodat-
kowo Ambasadorowie i Przy-
jaciele wskażą inicjatywy naj-
bardziej im bliskie, na które 
będą wspólnie zbierać pienią-
dze podczas biegu. 
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