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Jest decyzja: 
  będzie liceum!

Decyzja właśnie zapadła – w Stężycy zostanie założone nowe 
liceum ogólnokształcące. Taką decyzję podjęli podczas wczo-
rajszej sesji radni gminy Stężycy. Podpisano też porozumienie 
w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Kartuzach.
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Papież Franciszek 12 lutego mianował 
księdza Arkadiusza Okroja, proboszcza 
z Kiełpina, biskupem pomocniczym die-
cezji pelplińskiej. Ogłoszenie decyzji Ojca 
Świętego nastąpiło tego samego dnia 
w południe w Pelplinie.
Biskup nominat pochodzi z Chmielna. Jest 
synem Grzegorza i Pelagii, zamieszkałych 
w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Chmielnie. Urodził się 27 maja 1967 roku 
w Kartuzach, jako najstarszy z pięciorga ro-
dzeństwa.  Po maturze w I Liceum Ogólno-
kształcącym w Kartuzach wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Pelpli-
nie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 
roku. Był wikariuszem w parafii w Drzyci-
miu i w Wygodzie Łączyńskiej. W 1997 roku 
skierowany został na studia specjalistycz-
ne z zakresu teologii duchowości na Wy-
dziale Teologicznym Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, które zwieńczył w 2002 
roku rozprawą doktorską „Przyjaciel Boga 
w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna”. 
Od momentu ukończenia pracował w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Pelplinie 
jako ojciec duchowny i wykładowca, tę ostat-
nią pracę kontynuuje do dziś. Opiekował się 
również wieloma wspólnotami i grupami kle-
ryckimi. Od1 lipca 2010 roku jest proboszczem 
parafii Świętego Michała Archanioła w Kieł-
pinie. Jednocześnie pełni funkcję przewodni-
czącego Podkomisji Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konse-
krowanego, jest moderatorem formacji stałej 
kapłanów diecezji pelplińskiej i kapelanem ho-
norowym Jego Świątobliwości.
-Cieszymy się, że Nuncjatura Apostolska 
w Polsce podała do publicznej wiadomości, 
iż Ojciec Święty mianował ks. prałata Ar-
kadiusza biskupem pomocniczym diecezji 
pelplińskiej, przydzielając mu jednocześnie 

stolicę tytularną Cufruta – wyjaśnia biskup 
pepliński Ryszard Kasyna. - Ta radosna i wy-
czekiwana nominacja to odpowiedź Boga na 
naszą modlitwę, zanoszoną w tej intencji od 
ponad roku. Nowy biskup pomocniczy bę-
dzie mnie wspierał w podejmowaniu licz-
nych posług pasterskich i w sprawach zwią-
zanych z administrowaniem diecezji.
Biskup nominat w 2015 roku został wybra-
ny Proboszczem Roku 2015 Diecezji Pel-
plińskiej. Oddano na niego 3515 głosów. 

Zaś w 2016 roku otrzymał nagrodę Burmi-
strza Kartuz Kartëskô Skra w kategorii „Po-
magają innym” za podjęcie inicjatywy roz-
budowy kościoła parafialnego, wsparcie 
dla inicjatyw kulturalnych realizowanych 
na terenie sołectwa oraz troskę o stworze-
nie w Kiełpinie solidarnej wspólnoty otwar-
tej na potrzeby drugiego człowieka. 
Święcenia biskupie ks. Arkadiusza Okroja 
odbędą się w sobotę 2 marca o godz. 11:00 
w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. (DD)

Proboszcz z Kiełpina 
zostanie biskupem

W bazylice katedralnej w Pelplinie 2 marca odbędzie się uroczystość świeceń 
biskupich księdza prałata dr Arkadiusza Okroja, dotychczasowego proboszcza 
parafii Świętego Michała Archanioła w Kiełpinie.
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Uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodko-
wie - Dominika Jelińska uczęszczająca do klasy I Techni-
kum Informatycznego - zajęła II miejsce w konkursie.
Celem konkursu jest rozpropagowanie wiedzy na temat 
Ryszarda Kuklińskiego oraz zachęcenie młodzieży do sa-
modzielnych badań i poszukiwań historycznych.
Zadaniem konkursowym było przygotowanie prezentacji 
multimedialnej przedstawiającej sylwetkę i działalność 
Ryszarda Kuklińskiego.
W tym roku przypada  15 rocznica  śmierci pułkowni-
ka Ryszarda Kuklińskiego. Przez szereg lat przekazy-
wał Amerykanom tajne informacje dotyczące wojsk Ukła-
du Warszawskiego oraz nuklearnych planów ZSRR. Przez 
wielu uważany był za zdrajcę. 
Pułkownik, oczyszczony z zarzutów i zrehabilitowany, mógł 
wrócić do Polski. Odwiedził ojczyznę tylko raz, w 1998 roku. 
Wygłosił w Sejmie przemówienie do posłów i senatorów. 
- Miłość żąda ofiary i wierności, wierności dla jednego 
Boga i jednej, jedynej ojczyzny- Polski - mówił płk Kukliń-
ski, odbierając  tytuł honorowego obywatela Krakowa.
Opiekunem Dominiki Jelińskie w konkursie była Krystyna 
Kaczorowska. /raf/

Sukces uczennicy 
w historycznym 
konkursie
W Zespole Szkół Administracyj-
no-Ekonomicznych w Gdyni od-
była się Gala finałowa IV Pomor-
skiego Konkursu Pułkownik Ku-
kliński – Zwycięska Misja.

Paulina z Miszewka urodziła się bez 
części lewej ręki. Teraz, gdy ma już 15 
lat, choć częściowo problem można roz-
wiązać za pomocą protezy. 
Pomóc można wchodząc na poniższą 
stronę: www.siepomaga.pl/paulina-ku-
nowska i wpłacając dowolną kwotę. 
Potrzeba 70 tys. zł, więc liczy się każ-
da złotówka. 
- Wyobraź sobie, że nie możesz wyko-
nać tak prostych czynności, jak zawią-
zanie butów, zapięcie kurtki, związanie 
włosów... - możemy przeczytać w opi-
sie zbiórki. - Tak wygląda codzienność 
Pauliny, która urodziła się bez lewej ręki. 
Do tej pory musiała żyć bez protezy, 
ponieważ pierwszą ruchomą można wy-
konać dopiero po 15 roku życia. Córka 

coraz bardziej wstydzi się swojej wady, 
tym bardziej że odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego to spotkało właśnie ją, nie po-
zna nigdy... Koszt protezy jest dla nas 
bardzo duży, ale chęć spełnienia marze-

nia Pauliny jest jeszcze większa! Prosi-
my, pomóż, sami nie damy rady... 
- Mieszkańcy gminy Żukowo niejed-
nokrotnie pokazali, że gdy tylko za-
chodzi potrzeba, chętnie pomagają – 
mówi burmistrz gminy Żukowo, Woj-
ciech Kankowski. – To jest właśnie 
jedna z tych chwil, gdy potrzebna jest 
pomóc wielu z nas. Serdecznie zachę-
cam do wsparcia tego celu. Jestem 
przekonany, że razem możemy zdzia-
łać naprawdę dużo.
Choć w zbiórkę już zaangażowało się 
sporo osób, kwota potrzebna do jej 
ukończenia wciąż jest bardzo duża. 
Wsparcie za pośrednictwem powyższej 
strony trwa moment, a znaczy bardzo 
wiele. /raf/

Pomóż Paulinie z miszewka
Tylko razem możemy dać radę – potrzebne są pieniądze 
na kosztowną protezę ręki dla nastolatki z gm. Żukowo. 
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Nowa szkoła, czyli Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego, zostanie włączone 
do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stę-
życy. Podczas wczorajszej sesji radni podjęli 
cztery uchwały, skutkiem których będzie uru-
chomienie nowej szkoły średniej. Następnie 
Tomasz Brzoskowski, wójt gminy Stężyca oraz 
Bogdan Łapa, Starosta Powiatu Kartuskiego, 
podpisali porozumienie. 
Nowe liceum zacznie działać od nowego roku 
szkolnego, czyli od  1 września 2019 r. Będzie 
się mieścić przy ul. Abrahama 2. Szkoła sta-
nie się częścią Zespołu Kształcenia i Wycho-
wania w Stężycy.
W uzasadnieniu decyzji możemy przeczytać 
m.in.: „Stworzenie optymalnych warunków na-
uki jest priorytetowym zadaniem wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego, na tere-
nie których obecny uczeń będzie w przyszło-
ści funkcjonał jako dorosły obywatel. Prze-
jęcie przez gminę Stężyca zadania własne-
go powiatu w zakresie prowadzenia Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 
ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej 
dla młodzieży gminy oraz optymalizację wa-
runków nauczania na etapie ponadgimnazjal-
nym/ponadpodstawowym”.
- Aby rada gminy mogła podjąć decyzję o po-
wołaniu do funkcjonowania nowej szkoły, naj-
pierw konieczna była ścisła współpraca i po-
rozumienie pomiędzy samorządem gminnym 
i powiatowym – powiedział Stefan Literski, 
przewodniczący Rady Gminy Stężyca. - Staro-
sta musiał bowiem przekazać gminie kompe-
tencje w powyższym temacie.
- To dla nas wydarzenie historyczne – podkre-
ślił Tomasz Brzoskowski, wójt gminy Stężyca. 
- Po raz pierwszy w historii gminy powstaje 

tu liceum ogólnokształcące. Stało się to moż-
liwe dzięki przychylności starosty i rady po-
wiatu. Jest to jedna z nielicznych szkół o ta-
kim profilu na terenie nie tylko województwa 
pomorskiego, ale całego kraju. Dlaczego taki 
sportowy kierunek? Od 8 lat gmina Stężyca 
realizuje program wzmocnienia udziału dzie-
ci i młodzieży szkolnej w dyscyplinach spor-
towych. Wiele osób podkreślało, że nie ma od-
powiedniej oferty dla młodych ludzi właśnie 
jeśli chodzi o sport, dlatego postanowiliśmy 
mocno postawić na aktywność fizyczną dzie-
ci i młodzieży. Dlatego w pierwszej kolejności 
powstały klasy sportowe, a teraz liceum o pro-
filu sportowym.
Decyzja o powstaniu szkoły zapadła bardzo 
szybko. Wójt gminy spotkał się ze starostą 
w styczniu br., a już pod koniec lutego pod-
pisano porozumienie i rada gminy podjęła 
uchwały, będące aktem założycielskim. Wójt 
podkreśla, że gmina dysponuje doskonałą 
bazą sportową i nowoczesnymi obiektami, za-
łożenie liceum jest więc uzupełnieniem stwo-
rzenia doskonałych możliwości rozwoju spor-
towych talentów młodych ludzi. 
- Zawsze szukamy porozumienia i płaszczyzn 
współpracy – zaznaczył Bogdan Łapa, staro-
sta powiatu kartuskiego. - Powiat nie istniały 
bez swoich gmin, a gminy to aktywność spo-
łeczna. My z wielką troską obserwujemy dzia-
łania, starania, dokonania i determinację sa-
morządu gminnego w rozwiązywaniu rozma-
itych spraw. Płaszczyzn współpracy jest wiele. 
Najczęściej są to tzw. „twarde” inwestycje, np. 
drogowe. A tym razem jest to przykład inwe-
stowania w kapitał ludzki. Gdy tylko w stycz-
niu rozpoczęliśmy z wójtem rozmowy o zało-
żeniu szkoły uznaliśmy, że jeśli ma ona zacząć 

działać w tym roku, to czasu jest mało i na-
leży jak najszybciej podjąć stosowne decyzje. 
Chcemy realizować marzenia naszych miesz-
kańców, stąd dzisiejsze podpisanie tego po-
rozumienia. Gmina Stężyca doskonale się roz-

wija, często stawiana jest za wzór i powołanie 
do istnienia liceum jest kolejnym wspaniałym 
tego przykładem. Ta szkoła to nowa szansa na 
rozwój naszego powiatu.
Rafał Korbut

Nowa szkoła w Stężycy
Decyzja właśnie zapadła – w Stężycy zostanie założone nowe liceum ogólnokształcące. Taką decyzję podjęli podczas wczo-
rajszej sesji radni gminy Stężycy. Podpisano też porozumienie w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Kartuzach. 

Właściciele nieruchomości zlokali-
zowanych na terenie gminy Żukowo, 
którzy planują usunąć płyty azbesto-
we z dachów lub elewacji budynków, 
mogą ubiegać się o dofinansowa-
nie z Gminy Żukowo. Projekt wspar-
cia zadań związanych z usuwaniem 
azbestu z dachów i elewacji obiektów 
budowlanych, ma na celu wdrożenie 
bezpiecznych i zgodnych z prawem 
procedur usuwania niebezpiecznych 
odpadów azbestowych. Do zadania 
nie mogą być zgłaszane prace rozpo-
częte i zakończone.
Wniosek o udzielenie dofinansowa-
nia na zadania związane z usuwaniem 
wyrobów azbestowych, należy złożyć 
w roku, w którym będzie realizowane 
zadanie.
Informacje o procedurze ubiegania 
się o dofinansowanie, w tym formu-
larz wniosku, dostępny jest w Refe-
racie Środowiska i Rolnictwa Urzę-
du Gminy w Żukowie, p. 38, nr tel. 58 
685 83 48, bądź na stronie interne-
towej www.bip.zukowo.pl w zakład-
ce katalog usług – ochrona środowi-
ska. /raf/

Weź dotację, usuń azbest
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest i utylizacji odpadów azbestowych.
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Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!

reklama@expressy.pl



4 | Środa, 27 lutego 2019 expressy.pl

Do tej pory odbyło się osiem ze-
brań w następujących sołec-
twach: Bącka Huta, Łyśniewo Sie-
rakowickie, Mojusz, Kowale, Buko-
wo, Tuchlino, Puzdrowo i Pacze-
wo. Kolejne zebrania zaplanowa-
no na marzec.
W ciągu kilku miesięcy od wybo-
rów samorządowych, należy wy-
brać sołtysów i rady sołeckie. Są 
to równie ważne wybory jak te na 
szczeblu gminy czy powiatu. Ze 
względu na zmienione przepisy 
prawa wyborczego kadencje soł-
tysów i rad sołeckich trwają pięć 
lat, podobnie jak kadencje wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast, 
starostów i radnych.
Sołectwo jest najmniejszą jed-
nostką samorządu gminnego 
i choć nie jest jednostką samo-
dzielną, posiada własne organy 
władzy. Władzą wykonawczą jest 
sołtys, uchwałodawczą – zebranie 
wiejskie, natomiast rada sołec-
ka pełni funkcje doradcze. Sołtys 
jest łącznikiem między mieszkań-
cami a organami władzy gminy, 
czyli wójtem i radą gminy. Powi-
nien informować władze o proble-
mach i potrzebach mieszkańców 
swojego sołectwa, jednocześnie 
przekazywać mieszkańcom tre-

ści zarządzeń, decyzji wójta oraz 
uchwał podjętych przez radę gmi-
ny. Sołtys organizuje wspólne 
prace mieszkańców sołectwa. Do 
jego zadań należy także zbieranie 
opłat za podatek.
Oto jak do tej pory przebiegały 
wybory sołtysów i rad sołeckich 
w naszej gminie: aby głosowa-
nie mogło dojść do skutku, na ze-
braniu musiała być obecna odpo-
wiednia liczba wyborców. Zgodnie 
z zapisami w statucie gminy przy-
jęto, że minimalna liczba miesz-
kańców biorących udział w tych 
wyborach to 15% uprawnionych 
do głosowania w danym sołec-
twie. Jeśli nie ma wymaganej licz-
by mieszkańców, to kolejny ter-
min zebrania przypada pół godzi-
ny później i wówczas konieczna 
jest obecność 10% uprawnionych 
do głosowania. Zapis w statu-
cie określa liczbę osób w radach 
sołeckich (oprócz sołtysa) od 3 
do 5 (jest to uzależnione od woli 
mieszkańców).
W pierwszej kolejności odbywał 
się wybór sołtysa, a później rady 
sołeckiej. Oba głosowania były 
tajne i przeprowadzane z zacho-
waniem wszelkich wymogów. 
/raf/

Wybory sołtysów i rad sołeckich
W lutym rozpoczęły się zebrania wiejskie, podczas których wybierani są sołtysi i rady sołeckie na kolejną kadencję. 

NoWo WybRANI 
SołTySoWIE:

Bącka Huta (miejscowości:  •	
Bącka Huta, Bór, Łączki i Szopa)   
– Dorota Kroll

Bukowo (miejscowość Bukowo)   •	
– Jerzy Baranowski

Kowale (miejscowość Kowale) – •	
Edwin Ruszewski

Łyśniewo Sierakowickie (miejsco-•	
wość Łyśniewo Sierakowickie)   
– Tadeusz Formela

Mojusz (miejscowości: Mojusz, Kar-•	
wacja, Mojuszewska Huta i Poljańska) 
– Janina Młyńska

Paczewo (miejscowości: Paczewo  •	
i Kokwino) – Halina Miotk

Puzdrowo (miejscowości: Puzdrowo, •	
Dąbrowa Puzdrowska i Moczydło)  
– Wiesław Gafka

Tuchlino (miejscowości: Tuchlino, •	
Karłowo, Kujaty, Rębienica, Tuchlinek 
i Zarębsko) – Wojciech Koszałka
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Dlaczego zaznaczenie w formularzu PIT 
miejsca zamieszkania ma tak istotne zna-
czenie? Ponieważ w ten sposób można re-
alnie wpłynąć na budżet samorządu, za-
pewniając środki finansowe na kolejne 
działania. Roczny podatek dochodowy 
osób fizycznych nie trafia bowiem w cało-
ści do Skarbu Państwa. Zgodnie z przepi-
sami aż 38% podatku dochodowego, któ-
ry płacony jest przez czynnych zawodowo 
mieszkańców, trafia do gminnego budżetu. 
Fundusze te pozwalają na realizację kolej-
nych inwestycji oraz działań społecznych, 
takich jak: nowe drogi, chodniki, place za-
baw, obiekty sportowe, a także wydarze-
nia kulturalne.
Aby zapewnić gminie dodatkowe wpływy 
do budżetu, należy złożyć PIT do Urzę-
du Skarbowego w Kartuzach. Na pierw-
szej stronie formularza, w części B, należy 
zgodnie z prawdą wskazać aktualne miej-
sce zamieszkania. Adres zameldowania 
w tym przypadku nie ma znaczenia.
Jeśli rozliczenie PIT zostało już wysłane, 
możliwa jest jego modyfikacja za pomocą 
jednostronicowego dokumentu ZAP-3. Wy-
starczy go wypełnić, a następnie przesłać do 
Urzędu Skarbowego w Kartuzach.
Uzyskane w 2018 r. dochody trzeba rozliczyć 

za pośrednictwem formularza PIT z urzędem 
skarbowym do końca kwietnia br. 
Ponadto podczas wypełniania PIT-u war-
to wybrać z listy organizacji pozarządo-
wych (które posiadają status Organiza-
cji Pożytku Publicznego) tę, którą chce-

my wspomóc i przekazać na jej rzecz swój 
1% podatku. To nic nie kosztuje, a można 
w ten sposób wspomóc organizacje i sto-
warzyszenia, które działają na naszym te-
renie i bezpośrednio wspierają mieszkań-
ców. /raf/

W trakcie spotkania przedsiębiorcy zwrócili uwagę na kilka 
kwestii, które ich zdaniem mogłyby negatywnie wpłynąć 
na rozwój gospodarczy powiatów wejherowskiego i puckie-
go oraz popularność regionu wśród turystów. 
- Obawiamy się, że zostaniemy odcięci od pępowiny, to 
znaczy, że nie będziemy mieli dwupasmowej drogi szybkie-
go ruchu – mówił Maciej Naskręt z Regionalnej Izby Przed-
siębiorców Norda. - Stąd nasza propozycja, aby Węzeł Sze-
mud posiadał dwupasmowy zjazd (...). Jeśli nie zostanie on 
wybudowany, to będzie tak jak w przypadku trasy S7. Miej-
scowości wzdłuż drogi ekspresowej zamierają. Oczywiście, 
że zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza sytuacja jest nie-
co inna, ale i tak mamy obawy. W trakcie rozmów poruszo-
na została również kwestia gotowości Wejherowa na przy-
jęcie ruchu z Węzła Szemud, który wjedzie do miasta uli-
cą Strzelecką. Aby ruch drogowy odbywał się płynnie, nie-
zbędny jest projekt, który uwzględni w przyszłości dogod-
ny wjazd i wyjazd z miasta. 
- W momencie, kiedy Trasa Kaszubska zostanie wy-
budowana, mogą pojawić się dwa zagrożenia – mówi-
ła Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Po pierwsze, transport ciężki, który jest tak ważny dla 
przedsiębiorców, ominie nasze miasto. Z drugiej strony 
ruch turystyczny zostanie skierowany bezpośrednio do 
zabytkowego centrum miasta.
- W żadnym wypadku nie chce dyskredytować przedsta-
wionych pomysłów, ale zdaje sobie sprawę z tego, że nie 
jesteśmy w stanie, nawet wspólnymi siłami, wszystkich 
przedstawionych założeń zrealizować – mówił Mieczysław 
Struk. - Należy wziąć pod uwagę, że modernizacja dro-
gi 218, czy też wybudowanie bezkolizyjnych przejazdów 
przez linię kolejową 202 to niezwykle kosztowne zadania.
Przypomnimy, że inwestycję związaną z budową Trasy 
Kaszubskiej realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Gdańsku. WA

o Trasie kaszubskiej 
z Przedsiębiorcami
Za nami kolejne spotkanie Powiato-
wej Rady Przedsiębiorczości. Głów-
nym tematem rozmów była budowa 
Trasy Kaszubskiej. 

Rozlicz się tu, gdzie mieszkasz
Coroczne rozliczenie PIT to obowiązek każdej dorosłej osoby. 
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że zaznaczając w formularzu 
miejsce zamieszkania wspiera się lokalne inwestycje. 

Sprawdź inne nasze tytuły na:
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Będzie to obiekt nowoczesny, ale jednocze-
śnie doskonale wpisujący się w ton architekto-
niczny tego miejsca.

Budowa w przyszłym roku

Biblioteka znajdować się będzie w budynku 
starej szkoły (naprzeciwko kościoła), gdzie 
obecnie umiejscowione są mieszkania komu-
nalne. Te mają zostać przeniesione – po grun-
townym remoncie – do obecnej lokalizacji 
gminnej biblioteki. Na czas remontu i budowy 
nowego obiektu, gminny księgozbiór zostanie 
przeniesiony do dawnego skrzydła budynku 
urzędu gminy.

Nowy budynek biblioteki gminnej planowo 
ma mieć około 1000 m2. Będzie ona utrzyma-
na w tej samej obecnej stylistyce, wpasowu-
jąc się niejako w klimat sąsiedniego kościoła. 
Zmodernizowany obiekt dostosowany do ist-
niejącej stylizacji będzie perełką architekto-
niczną centrum Stężycy. Aranżacją zajmuje 
się Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. We-
wnątrz budynku znajdować się będzie trady-
cyjna biblioteka, czytelnia multimedialna, sal-
ka ze sceną – w planach ma ona pomieścić 90 
osób i dawać możliwość wyświetlania filmów 
3D i 5D. Z pewnością jednym z najciekawszych 
miejsc będzie oszklony dziedziniec.
O potrzebie przebudowy budynku Gminnej Bi-

blioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskie-
go w Stężycy mówiło się już od jakiegoś cza-
su. Rozpoczęcie prac planowane jest na rok 
2020, a ich zakończenie – 2021 roku. Szacowa-
ny koszt inwestycji to około 4,5 mln zł. Gmina 
Stężyca na realizacje tej inwestycji zamierza 
pozyskać środki z funduszy zewnętrznych.

Przestrzeń Książki

Gmina Stężyca nawiązała współpracę z Wy-
działem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk 
Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. 
W ramach współpracy został ogłoszony kon-
kurs „Przestrzeń Książki”. Jest to konkurs dla 

studentów Wydziału Architektury Wnętrz ASP 
w Krakowie na opracowanie aranżacji wnętrz 
i wyposażenia nowo powstającej biblioteki 
w Stężycy (woj. pomorskie).
Zadaniem konkursu jest uzyskanie całościo-
wego, wizyjnego projektu z nowatorskim spoj-
rzeniem na funkcję i architekturę wnętrz, 
z uwzględnieniem cech jego najbliższego oto-
czenia. Koncepcja konkursowa powinna w naj-
lepszy możliwy sposób stworzyć architekto-
niczno-wnętrzarską wizję w kontekście misji 
i form działania instytucji, z poszanowaniem 
istniejących autorskich założeń bryły archi-
tektonicznej. 
/raf/

Biblioteka będzie 
architektoniczną perełką

Wiemy już jak będzie wyglądała nowa stężycka biblioteka. Budynek powstanie w centrum Stężycy. 
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Gmina Żukowo przystąpiła do projektu 
„Monitoring działań jednostek admini-
stracji rządowej i samorządowej w wo-
jewództwie pomorskim w kontekście re-
alizacji praw osób z niepełnosprawno-
ściami i dostosowania do postanowień 
Konwencji ONZ o prawach osób nie-
pełnosprawnych” i otrzymała Certyfikat 
„Samorząd Wdrażający Konwencję ONZ 
o Prawach Osób Niepełnosprawnych”.
Projekt współfinansowany był ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach  Pro-
gramu Operacyjnego  Wiedza Eduka-
cja Rozwój (Efektywne polityki publicz-
ne dla rynku pracy, gospodarki i edu-
kacji; wysoka jakość polityki na rzecz 
wyłączenia społecznego i zawodowego 

osób niepełnosprawnych).
Celem projektu było przeprowadze-
nie monitoringu realizacji praw osób 
z niepełnosprawnościami i dostoso-
wanie obowiązujących działań do po-
stanowień wynikających z ratyfikacji 
przez Polskę Konwencji ONZ o pra-
wach osób niepełnosprawnych. 
Proponowane rozwiązania (rekomen-

dacje) i prowadzone działania  przez 
gminę Żukowo mają na celu popra-
wę jakości życia niepełnosprawnych 
mieszkańców, zapewnienie dostępno-
ści usług i przestrzeni, a także wzmoc-
nienie możliwości korzystania przez 
osoby z niepełnosprawnościami z praw 
obywatelskich na takich samych zasa-
dach, jak inni obywatele. /raf/

wsPierają niePełnosPrawnych
Z myślą o poprawie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców 
gmina rozpoczęła realizację nowego projektu. 
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Wykonawca projektu po raz dru-
gi zgłosił gotowość do uruchomienia 
pierwszego etapu systemu roweru pu-
blicznego Mevo. Jest to równoznacz-
ne z formalnym rozpoczęciem odbio-
rów. Jeśli testy zakończą się pozytyw-
nie, system zostanie uruchomiony 1 
marca br.
Pierwsze odbiory systemu zakoń-
czyły się fiaskiem i zostały odrzuco-
ne w styczniu. Aplikacja nie działa-
ła poprawnie, błędnie naliczała opła-
ty, a GPS nie był dokładny. Spółka cały 
czas naprawiała usterki. Możliwe, że 
za opóźnienie wykonawca zapłaci wy-
sokie kary – nawet 900 tys. zł, czyli po 
300 tys. zł za każdy miesiąc opóźnie-
nia.
Niedawno przedstawiciele Stowarzy-
szenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot, które jest odpowiedzial-
ne za wdrożenie roweru, rozpoczęli te-
stowanie systemu. Na tym etapie skła-
da się z 1224 rowerów i 660 stacji. Naj-
ważniejszym elementem tego procesu 
będzie przeprowadzenie rozruchu te-
stowego, czyli sprawdzenie funkcjono-
wania systemu w warunkach możliwie 
zbliżonych do tych, w jakich będzie 
docelowo funkcjonował.
Mevo to największy w Europie system 
roweru publicznego w całości skła-
dający się z rowerów elektrycznych. 
Oznacza to, że silnik weźmie na sie-
bie tyle wysiłku, ile włoży rowerzysta. 

To szczególnie wygodne przy rusza-
niu, nabieraniu prędkości i podjazdach 
pod górę. 
Docelowo na terenie 14 miast i gmin 
dostępnych będzie 4080 rowerów. 
Będą z nich mogli korzystać miesz-
kańcy i turyści odwiedzający Gdańsk, 
Gdynię, Sopot, Tczew, Puck, Redę, 
Kartuzy, Sierakowice, Somonino, Stę-
życę, Władysławowo, Żukowo, Pruszcz 

Gdański i Rumię. Dzięki zastosowaniu 
technologii IV generacji rowery będzie 
można wypożyczać i zwracać zarów-
no na położonych w kluczowych punk-
tach miast stacjach, jak i poza nimi. 
Mevo będzie jednym z pierwszych 
w Polsce całorocznych systemów ro-
werowych. W okresie zimowym liczba 
rowerów będzie mniejsza, nie znikną 
one jednak z ulic. /raf/

Rower metropolitalny od marca
Trwają testy ponad 1200 pojazdów i 660 stacji 
systemu roweru metropolitalnego Mevo. 

Panie przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej, za-
planują biznes i stworzą swój wizerunek zawodowy. 
Wszystko po to, by więcej kobiet miało szansę na 
znalezienie pracy. Pomorzanki stanowią bowiem po-
nad 63 proc. bezrobotnych województwa.
Akcję „Marzec na Obcasach” prowadzi Wojewódzki 
Urząd Pracy. Już teraz można zapisywać się na dar-
mowe zajęcia na całym Pomorzu.
W tym roku odbędzie się już 6. edycja marcowej akcji. 
Będzie to cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów 
dla mieszkanek Pomorza. Podczas spotkań omawiane 
będą tematy związane z rozwojem zawodowym, wize-
runkiem, kompetencjami, motywacją i emocjami. 
W marcową akcję włączają się powiatowe urzędy pra-
cy w regionie, dzięki czemu zajęcia są łatwiej dostęp-
ne dla pań z różnych miejsc Pomorza. W tym roku 
projekt realizowany będzie w 18 lokalizacjach w ca-
łym województwie: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, 
Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, 
Lęborku, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Prusz-
czu Gdańskim, Pucku, Słupsku, Starogardzie Gdań-
skim, Sztumie, Tczewie oraz w Wejherowie.
Z warsztatów korzystają Pomorzanki poszukujące 
pracy i przygotowujące się do rekrutacji, ale rów-
nież młode mamy, myślące o powrocie na rynek pra-
cy. Wśród uczestniczek są kobiety planujące zmiany 
zawodowe, jak również seniorki, które szukają inspi-
racji do nowych działań i wyzwań. 
Zapisy na warsztaty - na stronie Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Gdańsku. /raf/

znajdź Pracę na wiosnę
W 18 miastach Pomorza (m,.in. 
W Wejherowie) w marcu będzie 
można wziąć udział w specjalnych 
spotkaniach, wykładach i zajęciach. 

Uczniowie i nauczyciele zy-
skali przestrzeń, która po-
służy przede wszystkim 
rozwojowi aktywności fi-
zycznej.
- To dzień długo wyczekiwa-
ny przez społeczność szkol-
ną, dzień w którym spełnia-
ją się nasze marzenia o sali 
sportowej i zajęciach wycho-
wania fizycznego na miarę 
XXI wieku – mówiła podczas 
uroczystości Dyrektor szko-
ły, Dorota Richert. 
Sala gimnastyczna była in-
westycją niezwykle wyczeki-
waną przez lokalną społecz-
ność. Zadanie kosztowało 4,1 
mln zł, co wraz z rozbudowa-
ną częścią dydaktyczną daje 
kwotę niemal 4,6 mln zł. 
Wydarzenie swoją obecno-
ścią zaszczycili między in-
nymi: Posłanka na Sejm RP 
Dorota Arciszewska- Mie-
lewczyk, Poseł na Sejm RP 
Stanisław Lamczyk, Sta-

rosta Powiatu Kartuskie-
go Bogdan Łapa, Wicesta-
rosta Powiatu Kartuskiego 
Piotr Fikus, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Kartu-
skiego Eugeniusz Pryczkow-
ski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żukowie Witold 
Szmidtke wraz radnymi.
- Obecność tak znakomitych 
gości to dowód, że to nie 
tylko święto szkoły, ale ca-
łej wspólnoty samorządowej 
- zaznaczył Wojciech Kan-
kowski, Burmistrz Gminy Żu-
kowo. – Oddajemy do użytku 
obiekt, który ma służyć całe-
mu społeczeństwu, a najbar-
dziej dzieciom i młodzieży. 
To szczególnie ważne teraz, 
gdy reforma oświaty pod-
nosi poziom organizacyjny 
szkół sześcioklasowych do 
ośmiu klas.
Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło również przed-
stawiciela Zarządu Woje-

wództwa Pomorskiego. Wi-
cemarszałek Ryszard Świl-
ski, wraz z radną sejmiku 
i Zastępcą Burmistrza Gmi-
ny Żukowo Sylwią Laskow-
ską- Bobula wręczył Dyrek-
tor szkoły Dorocie Richert 
herb województwa pomor-
skiego.
Po nich głos zabrał Edmund 
Wittbrodt, Prezes Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskie-
go, który przedstawił syl-
wetkę Jana Trepczyka, pa-
trona szkoły. Chwilę później 
wraz z Burmistrzem Żuko-
wa, Dyrektor szkoły i przed-
stawicielem rodziny patrona 
szkoły odsłonił pamiątkową 
fotografię inaugurując rok 
Jana Trepczyka.
Uroczystości zakończyły się 
przedstawieniem artystycz-
nym przygotowanym przez 
uczniów i kadrę pedagogicz-
ną szkoły.
/raf/

Nowa przestrzeń 
dla aktywności i sportu

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie została oficjalnie otwarta.
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Realizację inwestycji rozpoczęto w 2017 
roku. I etap – stan surowy zamknięty - 
wykonała firma z Kolonii. Wykończe-
niem obiektu – czyli II etap inwestycji 
– zajęła się firma z Kartuz. Ponadto po-
mieszczenia szkoły wyposażono w me-
ble i sprzęt multimedialny, utwardzono 
nawierzchnię dookoła szkoły i wykona-
no nową jednolitą elewację na całym 
budynku szkolnym.

Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nali: Dariusz Drelich, wojewoda pomor-
ski, Ryszard Świlski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego, Andrzej 
Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo, 
dyrektor szkoły oraz przedstawiciele 
rady rodziców i uczniowie szkoły.
Po przecięciu wstęgi nadszedł czas 
na zwiedzanie szkoły. A jest co oglą-
dać, ponieważ w budynku powstało 8 

nowych sal lekcyjnych dla oddziałów 
przedszkolnych i klas I-IV wraz z czę-
ścią sanitarną, szatnie, pomieszczenia 
magazynowe oraz część przedszkolna 
składająca się z trzech sal lekcyjnych, 
szatni, kuchni i łazienki.
Podczas uroczystości zaprezentowali 
się uczniowie szkoły, którzy z tej oka-
zji przygotowali specjalny program ar-
tystyczny. /raf/

Szkoła już 
po rozbudowie

Symbolicznym przecięciem wstęgi i poświęceniem obiektu oddano do użytku roz-
budowaną część Szkoły Podstawowej w Pomieczynie. 
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TWOJĄ REKLAMĘ 66
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Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Po-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że 
Terenowy Punkt Paszportowy w Kartuzach (przy ul. 
gen Józefa Hallera 1) będzie nieczynny w dniach od 
26 lutego (czyli od wczoraj) do 5 marca. Powodem 
jest choroba pracownika. 
Jednocześnie poinformowano, że paszporty wydru-
kowane i przygotowane do wydania interesantom zo-
stały przekazane do Oddziału Paszportów w Gdyni 
(ul. Legionów 130, tel. 586 226 988) i tylko tam możli-
wy będzie ich odbiór.
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wyda-
nie paszportu mogą zgłosić się do Oddziału Paszpor-
tów w Gdyni oraz do pozostałych punktów paszpor-
towych na terenie całego kraju w godzinach przyjęć 
interesantów. Aktualne godziny przyjęć interesan-
tów podane są na stronie Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Gdańsku: uwgdansk.bip.gov.pl. /raf/

PunkT PaszPorTowy 
Tymczasowo 
nieczynny 
Uwaga mieszkańcy – przez kilka 
dni punkt paszportowy w Kartu-
zach będzie nieczynny. 

O dotację mogą ubiegać się osoby 60 plus lub pary mię-
dzypokoleniowe (osoba 60 plus  i osoba pełnoletnia, co naj-
mniej o 25 lat młodsza) we współpracy z organizacją poza-
rządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikują-
cego o dotację (np. uniwersytet trzeciego wieku, fundacja, 
stowarzyszenie, dom kultury).
Ze środków konkursu zostanie przyznanych od 18 do 22 do-
tacji. Uczestnicy mogą zdobyć dotację w wysokości od 8 
do 15 tysięcy złotych. Warunkiem przystąpienia do konkur-
su jest wypełnienie formularza listu intencyjnego na stronie 
internetowej Seniorzy w Akcji do 18 marca 2019 roku. Orga-
nizatorzy wsparli już ponad 350 projektów w całej Polsce. 
Liczą się odważne, nietuzinkowe pomysły. Współpraca mię-
dzypokoleniowa i trwała aktywizacja seniorów są ważne, ale 
chodzi też o to, aby wypracowane działania stanowiły bazę 
do realizacji podobnych projektów w przyszłości. Wyko-
rzystując potencjał uczestników programu, budowana jest 
sieć Animatorów 60 plus, dlatego pożądane są osoby, któ-
re nie tylko chcą zdobywać nowe umiejętności, ale też go-
towe są dzielić się swoją historią i doświadczeniem z inny-
mi. Konkurs ma przyjazną formułę inkubatora. Uczestnicy 
otrzymują wsparcie merytoryczne i organizacyjne w trak-
cie warsztatów i wizyt studyjnych, a także pomoc trenerów 
z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów z To-
warzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.  /raf/

Odważni i z pasją
Masz pomysł na lokalny projekt spo-
łeczny? Weź udział konkursie. Mo-
żesz zdobyć nawet 15 tys. zł na 
współpracę międzypokoleniową. 
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W restauracji „RODA” w Tokarach odby-
ło się spotkanie, w którym uczestniczyli 
członkowie: Przodkowskiej Orkiestry Dę-
tej, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Przodkowanie”, Chóru Gminno Parafial-
nego „Polifonia” , Klubu GKS „Przodko-
wo” oraz członkowie zespołu „Małe Ka-
szuby” z rodzicami.
Gospodarzem spotkania był wójt gminy 
Andrzej Wyrzykowski, który w ten spo-

sób chciał podziękować wszystkim ze-
branym za zaangażowanie w aktywną 
promocję gminy. Spotkanie odbyło się 
w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. Było 
gwarno i radośnie. Nie zabrakło wspólne-
go śpiewu i gry na instrumentach. Bo - 
jak na prawdziwych muzyków przystało 
- zarówno członkowie Orkiestry jak i Ze-
społu przywieźli ze sobą  instrumenty.
Po pysznym poczęstunku przygotowa-

nym przez tutejszych kucharzy i wspa-
niałym deserze, przyszedł czas na wspo-
mnienia z minionego roku oraz na po-
dziękowania dla wójta za wsparcie 
i umożliwienie rozwoju i pasji. Mamy na-
dzieję, że również ten rok obfitować bę-
dzie w mnóstwo wydarzeń, podczas któ-
rych wszyscy uczestnicy tego spotkania 
będą mogli zaprezentować swoje talenty 
i umiejętności. /UGP/
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Podziękowanie i wspólne 
muzykowanie
Podkreślenie doskonałej współpracy, wzajemne podziękowania i wspólne 
muzykowanie – to główne punkty niedawnego spotkania w Tokarach. 

Po mszy św., która została odprawiona w in-
tencji ojczyzny w kościele św. Kazimierza 
w Kartuzach, zebrane delegacje w asyście 
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożar-
nej przemaszerowały pod pomnik Matki Bo-
skiej Królowej Korony Polskiej, gdzie złożo-
ne zostały wiązanki kwiatów. Spotkanie przy 
pomniku zakończyła specjalna uroczystość - 
przedstawiciele Związku Piłsudczyków Okrę-
gu Kaszubko-Pomorskiego przekazali Adamo-
wi i Romanowi Rozwadowskim - wnukom mjra 
Leona Kowalskiego - Złoty Krzyż Związku Pił-
sudczyków RP,  który przyznano majorowi po-
śmiertnie w 2018 roku. Następnie zebrani go-
ście udali się do Parku im. 66 Kaszubskiego 
Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, gdzie uroczyście odsłonięto „Ławkę 
Niepodległości” upamiętniająca 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Ławka prezentuje treści multimedialne, które 
uruchomić i wybrać można specjalnymi przy-
ciskami. Można tam usłyszeć Ławka posiada 
treści multimedialne: fragment pieśni Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Bryga-
dy, fragment Depeszy Józefa Piłsudskiego no-
tyfikującej powstanie Państwa Polskiego z 16 
listopada 1918r. oraz Szlak drogi do Niepodle-
głości i Marsz 66 Kaszubskiego Pułku Piecho-
ty. /raf/

ławka 
niePodległości
99. lat temu błękitna Armia 
Generała Hallera wkroczyła 
do Kartuz. Z tej okazji w Kar-
tuzach odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające ten fakt.



Urząd Gminy 
w Żukowie za-
prasza do zgła-
szania kandy-
datur do Gmin-
nej Nagrody 
„Sucovia” za 
rok 2018. 
- Prosimy 
o zgłasza-
nie propozy-
cji osiągnięć 
w roku 2018 
oraz kandyda-
tur do nagro-
dy mecena-
sa – zachęca-
ją organizato-
rzy konkursu. - 
Macie Państwo 
dużą wiedzę 

na temat osób i instytucji najbardziej wyróżniających się w danej dziedzinie, dla-
tego liczymy na Państwa pomoc przy zgłoszeniu wybitnych osobowości działa-
jących na rzecz gminy. Zgłoszenia w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na-
leży wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 roku na adres: 
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, ul. Mściwoja 6, 83 - 330 Żukowo, bądź pod-
pisany skan na adres e-mail: okis@okis-zukowo.pl.
Regulamin i wniosek dostępne są na stronie internetowej www.zukowo.pl. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 680 08 48 lub pod adre-
sem e-mail: a.krauze@okis-zukowo.pl. /raf/
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Będzie to okazja do zapozna-
nia się z działalnością orga-
nizacji, ale też do spędzenia 
czasu z rodziną w radosnej at-
mosferze.
O zmianie formuły Festiwa-
lu Ludzie dla Ludzi rozmawia-
no podczas ostatniego spo-
tkania Rady Organizacji Po-
zarządowych Powiatu Kartu-
skiego. Oprócz członków rady, 
udział w spotkaniu wzięli tak-
że Wicestarosta Piotr Fikus, 
członek zarządu powiatu Iwo-
na Formela, Dyrektor Wydzia-
łu Współpracy z Organizacja-
mi Pozarządowymi i Zdrowia 
Aleksandra Kuczkowska oraz 
Tadeusz Podymiak z Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
w Kartuzach.
Festiwal Ludzie dla Ludzi od-
będzie się najprawdopodob-
niej 7 września. Podczas wy-
darzenia nie zabraknie atrak-
cji przy stoiskach organiza-
cji, ale także na scenie i wokół 

niej. Festiwal połączony zo-
stanie z Powiatowym Forum III 
Sektora, podczas którego roz-
mawiamy na tematy ważne dla 
organizacji pozarządowych.
Przy tej okazji organizatorzy 
serdecznie zapraszają wszyst-
kie organizacje pozarządo-
we powiatu kartuskiego do 
współtworzenia festiwalu. 
- Jest to wyjątkowy dzień 
w roku, który pokazuje jaka 
niesamowita siła drzemie 
w NGO. Zależy nam, aby było 
nas jak najwięcej! Serdecznie 
zachęcamy organizacje po-
zarządowe do włączenia się 
w organizację Festiwalu Lu-
dzie dla Ludzi. Czekamy na 
Państwa sugestie i propozycje 
co do programu i organizacji 
wydarzenia – zachęca Alek-

sandra Kuczkowska, Dyrek-
tor Wydziału Współpracy z Or-
ganizacjami Pozarządowymi 
i Zdrowia Starostwa Powiato-
wego w Kartuzach. - Wszyst-
kich zainteresowanych zapra-
szamy do kontaktu: roppk@
kartuskipowiat.com.pl.
Zgodnie z założeniami spotka-
nia, podczas festiwalu rozdane 
zostaną również Perły dla Ży-
cia, nagrody przyznawane wy-
różniającym się rodzinom wie-
lodzietnym oraz zastępczym 
z powiatu kartuskiego. Nagro-
dy mają na celu promocję wie-
lodzietności i rodzicielstwa 
zastępczego oraz docenie-
nie codziennego trudu opie-
ki i wychowania licznego po-
tomstwa. 
/raf/

Ludzie dla Ludzi 
w nowej formule

Święto organizacji pozarządowych powiatu kartuskiego nie będzie odbywać się już 
w ramach Dni Powiatu Kartuskiego, ale jako osobne wydarzenie. 

zgłoś kandydaTa do nagrody
Do połowy przyszłego miesiąca przyjmowane są zgło-
szenia kandydatów do Gminnej Nagrody Sucovia.

Niedawno przyszedł czas na 
wręczenie certyfikatów po-
świadczających przyznane 
wsparcie.
Certyfikaty przedstawicie-
lom organizacji NGO wręczył 
burmistrz Żukowa Wojciech 
Kankowski, wraz z przewod-
niczącym Rady Miejskiej Wi-
toldem Szmidtke oraz rad-
nymi: Marią Byczkowską 

i Andrzejem Karczewskim, 
przewodniczącymi Komisji 
Oświaty i Kultury oraz Komi-
sji Kultury Fizycznej i Spor-
tu.
Wszystkie wnioski opiewa-
ły łącznie na ok. 2 mln zł. Ich 
autorami były nie tylko or-
ganizacje NGO z terenu gmi-
ny Żukowo, ale też podmioty 
z Powiatu Kartuskiego, Trój-

miasta i innych stron Polski 
(Wrocław, Zblewo).
Gmina Żukowa rozdzieli-
ła łącznie 991 tys. zł na 82 
zadania z zakresu kultury 
i dziedzictwa narodowego, 
sportu, kultury fizycznej, tu-
rystyki i krajoznawstwa oraz 
przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecz-
nym. /raf/

Certyfikaty dla NGO wręczone
W tym miesiącu poznaliśmy szczegóły dotyczące 
przyznanych przez Gminę Żukowo grantów 
dla organizacji pozarządowych. 
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Renciści oraz wcześniejsi emeryci powinni pamię-
tać o ograniczeniach w dorabianiu. Jeśli przekroczą li-
mit dodatkowych przychodów, ZUS może okresowo 
zmniejszyć świadczenia lub nawet zawiesić ich wypła-
tę. Świadczenie będzie zmniejszone, gdy przekroczymy 
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po 
przekroczeniu drugiego progu, czyli 130 proc. wynagro-
dzenia, emerytura lub renta za dany miesiąc nie przy-
sługuje.
Do końca w lutego wcześniejsi emeryci oraz renciści 
powinni dostarczyć do ZUS zaświadczenia o przycho-
dach osiągniętych w ubiegłym roku. Chodzi zarówno 
o przychód z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia, 
czy umowy o dzieło, a także z tytułu pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej, czy też z tytułu służby w tzw. 
„mundurówce”. Takie dokumenty wystawiają pracodaw-
cy. Świadczeniobiorcy, którzy prowadzą własną dzia-
łalność muszą napisać oświadczenie samodzielnie. W 
ich przypadku przychodem jest deklarowana podstawa 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wyjątek 
stanowią honoraria z tytułu działalności twórczej i ar-
tystycznej. Trzeba pamiętać, że zasady te dotyczą rów-
nież przychodów osiąganych za granicą.
Obowiązek ten nie dotyczy emerytów, którzy ukończy-
li powszechny wiek emerytalny, rencistów pobierają-
cy renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do ta-
kich  świadczeń. Nie muszą oni informować ZUS o przy-
chodach. Informacji nie muszą także składać uczniowie 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponad-
podstawowych      i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat 
a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za 
wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne). /raf/

osTaTnie dni na 
rozliczenie się z zus
Jesteś rencistą albo wcześniej 
poszedłeś na emeryturę i dora-
biasz? Pamiętaj, aby do końca 
lutego poinformować ZUS o do-
datkowych przychodach! Jeśli 
tego nie zrobisz, możesz stracić 
świadczenie.
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BĄdź 
nA BiEżĄcO!

Podczas targów na studentów i absol-
wentów kierunków inżynierskich będzie 
czekało 66 potencjalnych pracodawców 
z różnorodnych branż. Przez dwa dni, 27 
i 28 lutego 2019 r. na Politechnice Gdań-
skiej będzie okazja, by znaleźć pracę, 
staż, praktyki lub wziąć udział w warsz-
tatach.
To już kolejna edycja Inżynierskich Tar-
gów Pracy. Stoiska firm zostaną roz-
stawione na dziedzińcach Heweliusza 
i Fahrenheita w Gmachu Głównym Po-

litechniki Gdańskiej. Wśród nich m.in. 
branże kolejowe, budowalne, ubezpie-
czeniowe, samochodowe i morskie. Każ-
dego dnia w godzinach 9.00–15.00 ofer-
tę prezentować będą inni pracodawcy. 
– Targi będą idealną okazją, by poznać 
potencjalnych pracodawców, ubiegać 
się o praktykę, staż, czy wreszcie wyma-
rzoną pracę – zapewnia Mikołaj Nurek, 
koordynator główny Inżynierskich Tar-
gów Pracy. – Spodziewamy się, że od-
wiedzi nas nawet dziesięć tysięcy stu-

dentów – dodaje.
Do wyboru będą bezpłatne warsztaty 
z technologii budowy mostów, optyma-
lizacji procesów produkcyjnych oraz sy-
mulacji zadań inżyniera w transporcie 
kolejowym. Będzie też okazja do konsul-
tacji CV oraz możliwość zrobienia profe-
sjonalnego zdjęcia.
Inżynierskie Targi Pracy: 27-28 lutego, 
godz. 9.00-15.00, Politechnika Gdańska 
Gmach Główny,  ul. G. Narutowicza 11/12, 
Gdańsk. Wstęp wolny. /raf/

Czekają na inżynierów
Prawie 70 pracodawców, warsztaty i profesjonalne porady – przez dwa 
dni trwać będą Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Gdańskiej.

Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. 
na zabezpieczenie ścian i dachów, od-
nowienie ołtarzy oraz konserwację ma-
lowideł i obrazów we wnętrzach zabyt-
kowych kościołów. Radni Województwa 
Pomorskiego podjęli uchwałę w sprawie 
udzielenia dotacji w tym tygodniu, pod-
czas sesji sejmiku.
Wsparcie z budżetu województwa po-
morskiego pozwoli na przeprowadze-
nie prac konserwatorskich, restaurator-
skich lub robót budowlanych, które po-
prawią stan zachowania cennych za-
bytków z Pomorza oraz zapobiegną ich 
niszczeniu.
W tym roku złożone zostały 32 wnio-
ski o dofinansowanie. Dotacje przekaza-
ne zostaną na realizację 18 projektów na 
łączną kwotę ponad 1 342 tys. zł, nato-
miast 407,5 tys. zł pozostanie w budże-
cie województwa pomorskiego jako za-
bezpieczenie środków dla gdańskiej ba-
zyliki pw. św. Mikołaja.

Największe wsparcie otrzymają: pa-
rafia rzymskokatolicka pw. św. Barba-
ry w Gdańsku na prace konserwator-
skie wschodniej elewacji świątyni (187,6 
tys. zł), parafia rzymskokatolicka pw. 
św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich 

na konserwację i restaurację barokowe-
go stropu (185,8 tys. zł), a także para-
fia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 
na konserwację ściany wschodniej pre-
zbiterium (110 tys. zł). /raf/

Dotacje na pomorskie zabytki
Ponad milion zł przeznaczył urząd marszałkowski na pomorskie zabytki. 
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Kaszubskie muzeum
działa już ponad pół wieku!

Gratulacje, medale, odznaczenia, a także krótki koncert muzyczny oraz wykład o historii Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej - w Wejherowie zorganizowano uroczystość podsumowującą rok obchodów 50-lecia działalności tej instytucji.

W uroczystości wzięli udział m.in. Jarosław Sellin, sekretarz stanu w 
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, senator Kazimierz 
Kleina, Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherowskiego, wicestaro-
sta Jacek Thiel, Edmund Wittbrodt, przewodniczący Rady Muzeów, 
przedstawiciele urzędu marszałkowskiego oraz lokalnych samorzą-
dów oraz wielu innych zaproszonych gości.
– W naszej działalności skupiamy się przede wszystkim na języku 
kaszubskim i pielęgnowaniu tradycji kaszubskich – powiedział To-
masz Fopke, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie. - Jesteśmy obecni na całym Pomorzu i 
sięgamy wciąż dalej z naszymi działaniami. Wciąż rozwijamy naszą 
działalność, podążamy w kierunku stworzenia narodowego centrum 
kultury kaszubskiej.
Z okazji jubileuszu została wydana monografia opisująca historię 
muzeum. Jarosław Sellin odznaczył instytucję srebrnym medalem 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest to odznaczenie przyznawa-
ne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którym może 
poszczycić się zaledwie ok. 20 muzeów w całym kraju.
- Ten najważniejszy medal w dyspozycji Ministra Kultury zazwyczaj 
przyznawany jest osobom, ale w wyjątkowych sytuacjach także in-
stytucjom – powiedział wiceminister Jarosław Sellin. - Dodam, że 
muzeum bardzo aktywnie pozyskuje granty na swoje projekty, cze-
go dowodem jest dofinansowanie z Ministerstwa  Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego aż sześciu projektów na łączną kwotę ok. 160 tys. 
zł. To świadectwo skuteczności tej instytucji. 
Podczas uroczystości Jarosław Sellin wręczył także odznaki „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej”, które otrzymali zasłużeni pracownicy Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: 
starszy kustosz Joanna Cichocka, starszy kustosz Grażyna Wirkus 
i kierownik Działu Rękopisów i Starodruków Janina Kurowska oraz 

ks. prałat Daniel Nowak, działający na rzecz upamiętnienia miejsca 
męczeństwa ludności Kaszubsko-Pomorskiej w Piaśnicy i sprawują-
cy opiekę nad Nekropolią Piaśnicką, oraz Błażej Musiałczyk – mu-
zyk związany z Wejherowem i Gdańskiem (od 2006 r. organista w 
Archikatedrze Oliwskiej, dyrektor Międzynarodowego Letniego Fe-
stiwalu Muzyki Organowej w Tucholi, pomysłodawca oraz dyrektor 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – Sieradzka Jesień Or-
ganowa, prezes Fundacji Centrum Rozwoju Sztuki oraz dyrektor ar-
tystyczny Festiwalu „Niepodległa Wielu Wymiarów”, który wzboga-
cił pomorskie obchody setnej rocznicy Stulecia Odzyskania Niepod-
ległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Tomasz Fopke, dyrektor muzeum, odebrał także Srebrny Medal Se-
natu z rąk senatora Kazimierza Kleiny. 
Jesienią tego roku muzeum powiększy się, otwarty zostanie bowiem 
nowy obiekt - Książnica Gerarda Labudy. Rafał Korbut
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Ponadto starsi mieszkańcy gminy spotkali się 
także z okazji Dnia Babci i Dziadka w Gowidli-
nie i Puzdrowie. 
Przełom stycznia i lutego to w gminie Sierako-
wice czas uroczystości organizowanych z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Seniora. Na 
spotkania w szkołach i świetlicach zaprasza-
ni są dziadkowie uczniów oraz najstarsi miesz-
kańcy sołectw, a wysoka frekwencja dowodzi, że 

z roku na rok tego typu spotkania cieszą się co-
raz większym zainteresowaniem.
Te wyjątkowe święta są doskonałą okazją do 
złożenia życzeń wszystkim babciom i dziadkom 
i dobrym momentem, aby podziękować im za 
obecność w życiu swoich wnucząt. Na uroczy-
stościach nie brakuje wierszy i piosenek dla ko-
chanych babć i dziadków, a także muzyki i ak-
centów rozrywkowych. /UGS/

Świętowali 
seniorzy

Za nami Dni Seniora w gminie Sierakowice. Spotkania zorganizo-
wano w Sierakowicach, Paczewie i Tuchlinie. 
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Gości przywitał Burmistrz Wojciech Kankow-
ski. Chwilę później burmistrz wraz z przewod-
niczącym Rady Miejskiej Witoldem Szmidtke, 
dyrektorem Ośrodka Kultury i Sportu Alek-
sandrą Rogalewską-Kania oraz kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ju-
styną Beyer-Rosener pokroili torty przygo-

towane specjalnie na tę okazję.
Potem przyszedł czas na zabawę. I tu nieje-
den młody człowiek mógłby nauczyć się od 
żukowskich seniorów, jak bawić się na impre-
zach. Pierwsze sekundy pierwszej piosenki - 
a seniorzy już byli na parkiecie, który z cza-
sem wypełnił się po brzegi... /UGŻ/

Wspaniała 
zabawa na balu

Ponad 400 seniorów spotkało się w hali widowiskowo-spor-
towej na corocznym Balu Seniora w Żukowie. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną Kębło-
wo Nowowiejskie, 3km od Lęborka, pod 
lasem, 1033m2, cena 49 tys. zł.,  tel. 602 
306 210

SPRZEDAM działkę ogrodniczą z dom-
kiem i szklarnią, tel. 538 443 446

SPRZEDAM 2-pokojowe mieszkanie 
w Rumi Janowie, 33m2 na 2 piętrze, do 
remontu, tel. 515 713 597

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, 
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

REDA ul.12 Marca, wynajmę garaż z dział-
ką o pow. 616m2, tel. 602 306 210

PoSZUKUJĘ WyNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
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

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, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PRofESJoNALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KoTłoWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

PRASA kostka masy FERGUSON, typ 
14, duży podbieracz 1.43  ST.B., 3 500 
zł., Luzino, tel. 506 250 477

SłoMA w balotach 120x150 siano, sło-
wa w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREWNo opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

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

SIEWNIK, poznaniak, stan dobry, 2 
400 zł., Szemud, tel. 510 751 837

PRZyCZEPA do kostek 6 m., stan do-
bry, 3 000 zł, Szemud, tel. 510 751 837

SZLIfIERKA, 450 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

PłUG 3 skiby i brony 5, zawieszane, 
750 zł., tel. 600 667 860

foTELo-tapczan 1 osobowy i fotel 
gratis, 110 zł., tel. 600 667 860

SPRZEDAM kanapę narożną, mało 
używaną, w brązie z dodatkiem kremu, 
2 poj. na pościel, 200 x140, tel. 510 501 
955

SPRZEDAM dwa rowery z 3 przerzut-
kami, damski, mało używane, miejskie 
koła, tel. 510 501 968

SPRZEDAM komodę+ narożnik. Stan 
bdb, 260 zł., tel. 509 796 794 

SPRZEDAM nowy stół z krzesłami do 
jadalni, tel. 607 587 590 

SPRZEDAM skrzydła drzwiowe drew-
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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.

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

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

niane, tel. 607 587 590

SPRZEDAM skrzydła drzwiowe sosno-
we. Lewe 80cm, prawe 70cm. Jedno 
z pełnego drewna, prawe 70cm, tel. 607 
587 590 

ANTyKI lustro, rogi, kryształy, włocła-
wek, kufle, półka narożna, krzesła, itp., 
drobiazgi, tel. 781 426 010

WyPRZEDAŻ sprzętu bazowego, szkło, 
naczynia, grill do tortilli, frytkownica, 
mikrofale, tel. 781 426 010

SPRZEDAM chłodziarkę dla gastrono-
mii i roolbar z kompletnym osprzęto-
wieniem, 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

A MOżE...
OgłOszEniE 

w RAMCE?
Zadzwoń:

660 731 138
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Zawodniczki ze Stężycy były 
zdecydowanymi faworytka-
mi i tym razem poradziły sobie 
z presją - siatkarki Wieżycy 2011 
Stężyca zostały mistrzyniami 
wojewódzkiej ligi kadetek.
Podopieczne Macieja Stefa-
nowskiego odebrały we wła-
snej hali, w której rozgrywany 
był finałowy turniej z udziałem 
czterech najlepszych spośród 
18 zespołów grających w lidze 
kadetek. W dwóch pierwszych 
dniach stężyczanki pokonały 
po 3:0 zespoły ze Starogardu 
Gdańskiego i Gdańska. Następ-
nie, także w trzech setach, ale 
po zaciętym i emocjonującym 
boju, wygrały z Gdyńską Aka-
demią Siatkówki.
Przypieczętowały w ten sposób 
zdobycie mistrzostwa Pomorza 
w imponującym stylu - przez 
cały sezon wygrały wszystkie 
13 meczów i straciły tylko jed-
nego seta. 
Drużyna z Kaszub, podobnie jak 
pozostałe uczestniczki finału, 
zakwalifikowała się w ten spo-
sób do ogólnopolskiego szcze-
bla rozgrywek i powalczy o finał 
Mistrzostw Polski. 
/Gminastezyca.pl/

Wywalczyły 
mistrzostwo 
Pomorza!

Kadetki Wieżycy 2011 Stężyca zostały mistrzyniami Pomorza. 
Z kompletem zwycięstw wygrały finał we własnej hali. 

KoMPLET WyNIKÓW fINAłU:
GKS Wieżyca 2011 Stężyca - KaEmKa Starogard Gd. 3:0 (25:20, 25:15, 25:19)
Gedania I Gdańsk - Gdyńska Akademia Siatkówki 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:15)
KaEmKa Starogard Gd. - Gdyńska Akademia Siatkówki 3:2 (22:25, 25:21, 25:23, 17:25, 15:9)
GKS Wieżyca 2011 Stężyca - Gedania I Gdańsk 3:0 (25:18, 25:18, 25:16)
Gedania I Gdańsk - KaEmKa Starogard Gd. 1:3 (16:25, 25:15, 24:26, 15:25)
Gdyńska Akademia Siatkówki - GKS Wieżyca 2011 Stężyca 0:3 (25:27, 19:25, 25:27)

KoLEJNośĆ KońCoWA:
1. GKS Wieżyca 2011 Stężyca
2. KaEmKa Starogard Gd.
3. Gedania Gdańsk
4. Gdyńska Akademia Siatkówki
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Tym razem przeciwnikiem 
podopieczych trenera Błażeja 
Adamusa był A klasowy Ama-
tor Kiełpino. Cartusia nie-
znacznie pokonała drużynę 
zza miedzy prowadzoną przez 
trenera Mariusza Lamka 4:3 
(2:1). Piłkarze Cartusii, choć 
prowadzili już 4:1, w końców-
ce spotkania, dali sobie wbić 
jeszcze dwa gole.

Bramki strzelili: 0:1 Kitowski 
Michał (21’), 1:1 Bodzak Zbi-
gniew (35’), 2:1 Kazubowski 
Roland (43’), 3:1 Adamkiewicz 
Marcin (59’), 4:1 Adamkiewicz 
Marcin (61’), 4:2 Kitowski Mi-
chał (76’), 4:3 Miłosz Mateusz 
(89’).

Po raz pierwszy w tym roku, 
w drużynie Cartusii zagra-
li wracający do gry po kon-
tuzjach Roland Kazubowski 
i Zbyszek Bodzak. Od razu 
dali o sobie znać strzelając 
bramki dające prowadzenie 
Cartusii. Na boisku pojawił 
się też wracający po chorobie 
Franek Sierszyński. Nieste-
ty w meczu nie zobaczyliśmy 
Pawła Rypel i Oskara Adam-
czyka, którzy narzekają na 
drobne urazy, kontuzjowane-
go Kacpra Paninskiego oraz 
wracających z obozu junio-
rów w Hiszpanii Pawła Pióra, 
Dominika Nurek oraz Gabrie-
la Hirsz.
/raf/

Nieznaczne zwycięstwo z Amatorem
V ligowa Cartusia 1923 Kartuzy rozegrała 
kolejny sparing w ramach przygotowań 
do rundy wiosennej. 

Przez całe spotkanie mecz był wyrównanym poje-
dynkiem i każda z drużyn stwarzając sobie po kilka 
sytuacji bramkowych, mogła przechylić szalę zwy-
cięstwa na swoją stronę.
Bramki strzelali: 0:1 Mateusz Madziąg (8’), 1:1 Roland Ka-
zubowski (30’), 1:2 Mohamed Doumbouya (79’). Ozdo-
bą spotkania były dwie bramki a szczególnie ta strzelo-
na przez Rolanda Kazubowskiego, który po krosowym, 
długim zagraniu Marcina Adamkiewicza w pole karne, 
kontrującym strzałem z pierwszej piłki z tzw. woleja z 15 
metra pokonał bramkarza gości. Druga z bramek będą-
ca ozdobą meczu to strzał z rzutu wolnego z okolic 22 
metra Mohameda Doumbouya, po którym piłka przela-
tując nad murem wpadła w samo okienko bramki strze-
żonej przez Artura Babińskiego, który nie miał nic do 
powiedzenia przy tym uderzeniu. W drużynie Cartusii 
zabrakło Hiszpana Alexandro Ochoa Pineiro oraz kon-
tuzjowanych Kacpra Paninskiego i Pawła Rypla.
 Niestety, w przypadku Kacpra Paninskiego, jego prze-
rwa w grze trwała będzie znacznie dłużej. Po wykona-
nym rezonansie kontuzjowanego kolana okazało się, 
że zawodnik ma zerwane więzadło krzyżowe przednie i 
czekać go teraz będzie poważna operacja. Po niej reha-
bilitacja trwała będzie około pół roku. Kacpra w rundzie 
wiosennej na pewno nie zobaczymy już i będzie to duże 
osłabienie kartuskiej drużyny. /raf/

zacięTa walka 
z faworyTem
bardzo dobry mecz rozegrali pił-
karze z Kartuz, którzy - choć ule-
gli nieznacznie czołowej drużynie 
IV Ligi, czyli Stolemowi Gniewi-
no 1:2 (1:1) - to sprawili faworytowi 
tego meczu wiele problemów.




