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Mszą świętą w intencji Kaszubów i barwnym korowodem w którym dominowały dwa 
kolory – żółty i czarny – rozpoczęły się obchody XVI Dnia Jedności Kaszubów. Tegoroczne 
święto, które jest manifestacją jedności i tradycji kaszubskich, zorganizowano w Żukowie.
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Z początkiem bieżącego roku 
wyraźnie wzrosła ilość selek-
tywnie zbieranego popiołu 
w Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
w Sierakowicach na ul Brzo-
zowej. Kilkanaście osób ode-
brało już swoje nagrody. Na-
grody wciąż czekają. Ty też 
możesz odebrać swoją nagro-
dę za segregację popiołu.
Urząd Gminy Sierakowice za-
chęca, by nie wrzucać popio-
łu do pojemników na odpa-
dy zmieszane. Popiół zanie-
czyszcza inne odpady, z któ-
rymi jest dostarczany. W ten 
sposób zmniejsza się ilość 
i jakość wysegregowanych 

surowców.
Wszystkie gminy w Polsce 
zobowiązane są do osiągania 
coraz wyższych poziomów 
recyklingu. Zgodnie z regula-
cjami unijnymi Polska powin-
na w 2020 r. osiągnąć 50 proc. 
poziom recyklingu papieru, 
metali, tworzyw sztucznych 
i szkła. Wszystkim mieszkań-
com powinno zależeć na tym, 
by odpadów wysegregowa-
nych było jak najwięcej, bo 
wtedy gmina uniknie sank-
cji za brak osiągnięcia pozio-
mów recyklingu odpadów.
A zatem: segreguj popiół, 
przywieź go do PSZOKu, po-
każ Kartę PSZOK i odbierz 

PSZOK w SieraKOwicach 
PrZyjmuje:
ODPADY KOMUNALNE POSEGREGO-
WANE – odzież, plastik, papier, metal i szkło,

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – me-
ble, dywany, duże opakowania, w tym opako-
wania ze styropianu,

ZSEE - Zużyte sprzęty elektryczne i elektro-
niczne - telewizory, pralki, lodówki, kompute-
ry, monitory oraz drobny sprzęt AGD,

ODPADY PROBLEMOWE – odpady niebez-
pieczne, w tym: baterie, akumulatory, żarówki, 
świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczal-
ników, środki ochrony roślin i nawozy, pojem-
niki po olejach mineralnych i syntetycznych, 
pojemniki po tłuszczach, benzynie, środkach 
chemicznych, stare kosmetyki, przetermino-
wane leki, tusze do drukarek, tonery, taśmy 
wideo, kasety magnetofonowe, taśmy barwią-
ce, opony.

ODPADY Z REMONTÓW – w ilości do 3 m3 
od jednego właściciela nieruchomości, przy 
czym wymaga się odrębnego wydzielenia gru-
zu budowlanego, tworzyw sztucznych, styro-
pianu i odpadów niebezpiecznych.

Punkt nie przyjmuje odpadów zawierających 
azbest (eternit).
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Bądź eko, odbierz nagrodę
Kolejne osoby z gminy Sierakowice zostały nagrodzone w konkursie „Od Nowego Roku popiół do PSZOKU-u”.

atrakcyjną nagrodę!
Przywiezienie każdej ilości popio-
łu jest rejestrowane na PSZOKu. Po 
uzbieraniu się określonej ilości po-
piołu (1,5-2,5m3) właściciel nieru-
chomości może odebrać jedną z na-
gród: łopata do śniegu, kable roz-

ruchowe do samochodu, sanki lub 
odkurzacz. Uwaga – w popiele nie 
mogą znajdować się żadne inne od-
pady. Konkurs przeznaczony jest dla 
właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych i potrwa do wyczerpania na-
gród. /uGS/

Sołtysowie odebrali 
z rąk premiera Mateusza 
Morawieckiego meda-
le 100 -lecia Odzyskania 
Niepodległości  za swoją 
pracę na rzecz lokalnej 
społeczności. Medale 
otrzymali: Alojzy Bycz-
kowski – sołtys sołectwa 
Przodkowo Wieś, Walde-
mar Dampc – sołtys so-
łectwa Hopy i Tadeusz 
Konkol – sołtys sołectwa 
Pomieczyno. 
- Jesteśmy bardzo dum-
ni z naszych sołtysów 
– mówi Andrzej Wy-
rzykowski, wójt gminy 
Przodkowo. - Życzymy 
wytrwałości i życzliwo-
ści swoich mieszkańców 
w dalszej pracy na sta-
nowisku sołtysa.
/uGP/

Medale dla sołtysów 
gminy Przodkowo
Podczas uroczystych Obchodów Dnia Sołtysa, które odbyły się w Łowiczu, 
trzech sołtysów z gminy Przodkowo zostało nagrodzonych medalami. 
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Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!

reklama@expressy.pl

Po raz pierwszy w tym roku starostowie 
wszystkich pomorskich powiatów spo-
tkali się na roboczym Konwencie, by wy-
mienić się doświadczeniami, przedysku-
tować najistotniejsze sprawy i opraco-
wać wspólne stanowisko. 
Najistotniejszą kwestią jest obecnie 
edukacja w kontekście podwójnego 
rocznika oraz planowanego strajku na-
uczycieli. Uczniów kończących gimna-
zja i szkoły podstawowe nie obowiązu-
je rejonizacja. Powiaty wiedzą zatem, 
ilu jest i ilu będzie absolwentów szkół, 
ale to, którzy uczniowie będą chcieli 
kształcić się w danym powiecie, a któ-
rzy postanowią kontynuować naukę np. 
w Trójmieście czy w innym powicie, to 
jedna wielka niewiadoma. 
Konwent zorganizowano w pałacu 
w Kłaninie. 
- Pierwszy merytoryczny w tym roku 

Powiaty gotowe na 
podwójny rocznik

Zmiany w systemie edukacji oraz przygotowanie powiatów do dwukrotnie większej liczby 
uczniów, którzy pójdą od września do szkół ponadgimnazjalnych – to najważniejsze z te-
matów, jakie poruszono podczas Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego. 

Bogdan Łapa, 
starosta kartuski:

- Konwenty starostów są bardzo ważne i potrzebne przede wszystkim po to, aby przedysku-
tować pewne rozwiązania, które przynoszą efekty w polityce długofalowej. Każdy powiat 
jest inny, każdy ma swoją specyfikę, ale problemy i wyzwania mamy te same. Jeśli chodzi 
o powiat kartuski, to jesteśmy zainteresowani nauczaniem zawodowym i mamy w tym kie-
runku już spore działania i osiągnięcia. W ramach projektu unijnego dostosowujemy kie-
runki nauczania do branż kluczowych w naszym regionie. Dzięki temu, że na Konwent zo-

stał zaproszony dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy mogliśmy (my, czyli starostowie) do-
wiedzieć się, jakie są oczekiwania i kierunki rozwoju rynku pracy w całym województwie. Ma to ogromne znaczenie dla 
przyszłości i kształtu kształcenia. Dodam, że powiat kartuski jest jednym z najbardziej rozwiniętych, jeśli chodzi o ilość 
działalności gospodarcze. Te wszystkie działające u nas firmy będą potrzebowały pracowników, fachowców. Powiat kar-
tuski jest na dzień dzisiejszy dobrze przygotowany do czekających nas zmian. Skorzystaliśmy z programu marszałka wo-
jewództwa w zakresie rozbudowy infrastruktury a także doskonalenia kluczowych branż szkolenia zawodowego. Dzięki 
rozbudowie szkoły w  Żukowie zwiększyliśmy bazę nauczania o 1,5 tys. m kw., co powoduje łatwiejsze przyjęcie podwój-
nego rocznika. Mamy 7 szkół ponadgimnazjalnych w powiecie i myślę, że jedyne, czego może my się spodziewać, to pew-
nego wydłużenia czasu pracy tych placówek. Nie przewiduję natomiast dwuzmianowości.
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Konwent organizowany jest w najbardziej 
wysuniętej na północ części wojewódz-
twa pomorskiego, czyli w powiecie puc-
kim – powiedział Jarosław Białk, starosta 
pucki. - Jednym z największych wyzwań, 
które nas czekają, są kwestie związane 
z edukacją. W tym roku do szkół ponad-
gimnazjalnych przyjdą dwa roczniki, czy-
li absolwenci ostatnich klas gimnazjów 
i klas ósmych szkół podstawowych. Mu-
simy być na to dobrze przygotowani.
- Dla uczniów kończących gimnazjum 
i uczniów kończących szkoły podsta-
wowe są inne kierunki kształcenia, inna 
podstawa programowa - dodała Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. - Nie można 
ich łączyć w klasach, dla każdego trze-
ba znaleźć miejsce. To wiąże się nie tyl-
ko z nowymi programami nauczania, ale 
również z nową kadrą nauczycielską.
- Subwencje zostają u burmistrzów 
i prezydentów (nie mówię tu o starostach 
grodzkich), natomiast młodzież z częścią 

nauczycieli przechodzi do starostów – 
dodał Mirosław Czapla, starosta malbor-
ski, przewodniczący Konwentu Powiatów 
Województwa Pomorskiego. - To problem, 
który dotyka wszystkich starostw w Pol-
sce. Przez 4 miesiące będziemy musieli 
dopłacać ze swojego budżetu (ponieważ 
subwencje są nieruszalne) i trzeba się 
z tym pogodzić. Natomiast w następnych 
latach subwencja będzie wyższa.
Podstawowym celem spotkań starostów 
jest wypracowanie stanowisk w różnych 
sprawach. 
- Gdy zjeżdżają się samorządowcy z ca-
łego województwa zarządzający średnim, 
czyli powiatowym szczeblem administra-
cji, to nasz wspólny głos jest słyszalny – 
dodał Jarosław Białk. - Wymieniamy po-
glądy w różnych obszarach działalności. 
Czasem inaczej podchodzimy do róż-
nych spraw, więc Konwent jest okazją do 
zaprezentowania dobrych praktyk i roz-
wiązań, które – o ile sprawdziły się w jed-
nym powiecie - można później wprowa-
dzić w innych regionach.  rafał Korbut

Niedawno oddano do użytku 
inwestycję umożliwiającą za-
równo mieszkańcom, jak i tu-
rystom dostęp do infrastruk-
tury turystycznej i rekreacyj-
nej w miejscowości Pomie-
czyno (gm. Przodkowo). 
Projekt nosił nazwę „Budo-
wa ciągu pieszo-jezdnego 
wraz z siłownią zewnętrzną 
dla osób niepełnosprawnych 
w Pomieczynie” i został zre-
alizowany w ramach działania 
„realizacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez 
społeczność”. 
Zakres inwestycji obejmo-
wał wykonanie ciągu pieszo-
jezdnego z kostki betonowej, 

wykonanie nawierzchni no-
wego chodnika (także z kost-
ki betonowej) oraz budowę 
siłowni zewnętrznej. W tym 
ostatnim obiekcie zainstalo-
wano rower do ćwiczeń rąk 
i nóg, sztangę do wypycha-
nia, wioślarza, wyciąg głów-
ny i wyciskanie w pozycji sie-
dzącej, wahadło i pajacyk, ro-
wer i stepper, ponadto na te-
renie siłowni ustawiono tabli-
cę informacyjną, ławki oraz 
kosz na odpady. 
Siłownia została ponadto 
ogrodzona i oświetlona – za-
łożono 8 ulicznych lamp hy-
brydowych. 
/uGP/

Chodnik, ścieżka 
rowerowa i siłownia
Kolejna inwestycja, dzięki której 
mieszkańcy gminy Przodkowo mogą 
w atrakcyjny sposób i aktywnie spę-
dzić czas, została zakończona. 
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Kiedy zatem przestawiamy wskazówki zegarków, w któ-
rą stronę i czy to będzie ostatnia zmiana czasu na let-
ni? 
W tym roku zima była łagodna, a w najbliższych dniach 
temperatura powietrza powinna wzrosnąć o przyjanm-
niej kilka stopni Celsjusza. Astronomiczna wiosna roz-
poczęła się 20 marca. To właśnie tego dnia miała miej-
sce tak zwana równonoc wiosenna — dzień i noc trwały 
dokładnie po 12 godzin. W tym roku ta data nie pokrywa 

się z kalendarzowym początkiem wiosny. Ten bowiem 
nie zmienia się i ustalony jest na 21 marca. 
Trzeba pamiętać, że początek wiosny to nie tylko co-
raz więcej słońca, dłuższe dni i wyższe temperatury. To 
także zmiana czasu na letni. W ostatni weekend tego 
miesiąca, w nocy z 30 na 31 marca, przesuwamy wska-
zówki zegara z godziny 2.00 na 3.00. Dzięki zmianie 
czasu będziemy mogli się cieszyć dłuższym dniem. Za 
to będziemy spali o godzinę krócej.

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona po raz 
pierwszy w 1919 roku. Od 1983 wskazówki zegarków 
przestawiamy już co roku. W ubiegłym roku Komi-
sja Europejska pochyliła się nad projektem, mającym 
znieść zmianę czasu. Większość obywateli Unii Euro-
pejskiej opowiedziała się za tym, by pozostać przez 
cały rok przy czasie letnim. Tegoroczna zmiana czasu 
miała być ostatnią, jednak termin wejścia nowych regu-
lacji w życie przełożono na rok 2021. /raf/

Niedługo zmiana czasu na letni
Powitaliśmy już kalendarzową wiosnę – ta pora roku rozpoczęła się 21 marca. 
Oznacza to m.in., że niedługo czeka nas zmiana czasu na letni. 

Na realizację kolejnych dwóch etapów inwestycji pn. 
„Rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Przod-
kowo poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Kobysewo, Tokary, Młynek, Pomie-
czyno, Hopy, Czeczewo” podpisano umowy z wyko-
nawcami wyłonionymi w drodze przetargu.
Rozbudowę sieci kanalizacji w Kobysewie i Młynku wy-
kona przedsiębiorstwo z Sierakowic. Wartość podpisa-
nej umowy to niemal 806 tys. zł. Zakres prac obejmu-
je budowę kanalizacji grawitacyjne w raz z przyłączami 
oraz budowę sieci wodociągowej.
Drugim wyłonionym wykonawcą z którym podpisa-
no umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w Pomie-
czynie i Hopach jest przedsiębiorstwo wielobranżowe 
z Kartuz, które wykona prace za kwotę ponad 1,8 mln 
zł. W przypadku tej części zadania wykonana zostanie 
kanalizacja sanitarna grawitacyjna, wraz z przyłączami, 
wykonane zostaną przepompownie przydomowe oraz 
sieć wodociągowa.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. /raf/

Niebawem rozpoczną się prace 
budowlane w budynku dawnych 
salek katechetycznych w Kieł-
pinie. Budynek pełniący funkcje 
salek, magazynu i garażu zosta-
nie przebudowany na nowocze-
sną świetlicę wiejską.
Do przetargu ogłoszonym 24. 
stycznia przystąpiło aż siedmiu 
oferentów. W drodze postępo-
wania przetargowego wyłonio-
no wykonawcę nowej świetlicy 
w Kiełpinie. Zwycięzcą okazał 

się zakład budowlany z Kiełpi-
na. Prace ww. budynku rozpocz-
ną się już niebawem.
Mieczysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz, podpisał niedawno umo-
wę na wykonanie projektu pn. 
„Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku pełnią-
cego funkcje salki katechetycz-
nej, magazynu i garażu na funk-
cję usługową – świetlicę wiejską 
w Kiełpinie” z właścicielem zwy-
cięskiej firmy. /raf/

Powstanie nowa świetlica
w Kiełpinie – w gminie Kartuzy – powsta-
nie nowa świetlica dla mieszkańców. 

Kolejne odcinKi 
Kanalizacji
Gmina Przodkowo sukcesywnie 
rozbudowuje sieć kanalizacji sa-
nitarnej. umowa na budowę ko-
lejnych dwóch odcinków nie-
dawno została zawarta. 
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W siedzibie firmy Auto Miras rozstrzy-
gnięto Trzeci Konkurs Wiedzy o Mo-
toryzacji i uroczyście wręczono na-
grody. Konkurs składał się z 2 etapów. 
Pierwszym były eliminacje na szcze-
blu szkoły, zaś w drugim zmierzyło się 
najlepszych szesnastu uczestników 
eliminacji.
- Konkurs skierowany jest do uczniów 
klas podstawowych, doskonale wpisu-
je się on w system dualny kształcenia 
zawodowego – wyjaśnia Mirosław Ma-
kurat, właściciel i prezes zarządu fir-
my Auto Miras, organizator konkur-
su. - Na etapie eliminacji młodzi ludzie 
mieli okazję do odwiedzenia naszej fir-
my, poznania bliżej tajników pracy, do-
wiedzieli się wielu rzeczy o zawodzie 
blacharza, lakiernika i mechanika sa-
mochodowego w dzisiejszych cza-
sach. Naprawiamy i serwisujemy prze-
cież samochody nowoczesne, któ-

re jeżdżą po naszych drogach. Dzię-
ki konkursowi dowiedzieli się także, 
w jaki sposób mogą zdobyć kwalifika-
cje do tych zawodów w naszej firmie. 
Pomagamy szkołom w realizacji zajęć 
z doradztwa zawodowego w atrakcyj-
nef formie. My natomiast mamy moż-
liwość pozyskania najlepszych kandy-
datów do praktycznej nauki zawodu.
Konkurs cieszy się ogromnym zainte-

resowaniem, ilość uczestników wzra-
sta co roku lawinowo. W tegorocznej, 
już trzeciej edycji, rywalizowało po-
nad 250 uczniów przede wszystkim ze 
szkół z powiatu kartuskiego, ale także 
z placówek z innych powiatów. 
W uroczystym wręczeniu nagród, któ-
re odbyło się w siedzibie firmy Auto 
Miras w Pępowie, wzięli udział m.in. 
Piotr Fikus, wicestarosta powiatu kar-

tuskiego, Wojciech Kankowski, bur-
mistrz gminy Żukowo, Dariusz Gobis, 
dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieśl-
niczej Małych i Średnich Przedsię-
biorstw oraz Zbigniew Jarecki, prezes 
Kaszubskiego Związku Pracodawców. 
- Nie byłoby tej uroczystości, gdyby 
nie ogromne zaangażowanie właści-
cieli (państwa Doroty i Mirosława Ma-
kuratów) tego przedsiębiorstwa, znaj-
dującego się na terenie powiatu kar-
tuskiego - powiedział wicestarosta 
Piotr Fikus. - Chcielibyśmy, aby takich 
zakładów pracy, które czynnie biorą 
udział w szkoleniu naszej młodzieży, 
było na terenie naszego powiatu wię-
cej. Takie działania przekładają się na 
powstanie nowych zakładów pracy 
i nowych miejsc pracy.
- W gminie Żukowo jest ponad 5 tys. 
różnych przedsiębiorstw – dodał Woj-
ciech Kankowski, burmistrz Żukowa. - 

Spośród nich z pewnością ten zakład 
można uznać za jeden z flagowych, 
z których możemy być dumni. Ale 
przedsiębiorczość to jedno, a wcho-
dzenie w zawód to druga kwestia. Je-
stem pewien że ktoś, kto stopniowo 
zdobywa umiejętności w tych zawo-
dach – związanych z motoryzacją – 
z pewnością  będzie w przyszłości za-
dowolony.
Nagrodami w konkursie były laptop 
(za I miejsce), tablet (za II miejsce) 
i smartfon (za III miejsce). Otrzyma-
li je odpowiednio:  Aleksander Tessa 
ze Szkoły Podstawowej w Kamieni-
cy Królewskiej, Marcin Lejk z Sierako-
wic i Maciej Polejowski z Sierakowic. 
Dodatkowo nagrodzone zostały dwie 
uczennice – jedyne dziewczęta, które 
wzięły udział w konkursie. 
Kolejna odsłona konkursu – już za rok. 
rafał Korbut

Trzeci Konkurs 
Wiedzy o Motoryzacji

Dużą wiedzą na tematy związane z motoryzacją musieli wykazać się uczestnicy tegorocznej, już trzeciej, edycji Konkursu 
Wiedzy o Motoryzacji, zorganizowanego przez firmę Auto Miras z Pępowa. 

Konkurs realizowany będzie w dwóch ka-
tegoriach: „Zagroda” i „Wieś”. W kategorii 
„Zagroda” mogą uczestniczyć tylko czyn-
ne gospodarstwa rolne, będące miejscem 
zamieszkania i pracy rolnika (z konkursu 
wyklucza się zagrody mieszkaniowe bez 
funkcji rolniczej), przy czym w konkur-
sie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc 
zdobytych w finałach wojewódzkich w po-
przednich 5 edycjach. 
Warunkiem udziału w konkursie jest zło-
żenie, podpisanej przez właściciela za-
grody, karty zgłoszenia dostępnej do po-
brania na stronie www.kartuzy.pl lub oso-
biście w Wydziale Gospodarki Odpadami 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Kartuzach, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 29 marca 2019 r.

Zainteresowanych właścicieli zagród rol-
niczych kartuscy urzędnicy zapraszają do 
kontaktu z pracownikami Wydziału Go-
spodarki Odpadami i Ochrony Środowi-

ska Urzędu Miejskiego w Kartuzach (pok. 
320). Informację telefoniczną można uzy-
skać pod numerem telefonu 58 694-52-50 
(w godzinach pracy urzędu).
Zgłoszenia należy wysyłać drogą poczto-
wą na adres Urzędu Miejskiego w Kartu-
zach lub składać osobiście w Biurze Ob-
sługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu). 
Laureaci I miejsca w obu kategoriach wal-
czyć będą o zwycięstwo w konkursach na 
szczeblu wojewódzkim i powiatowym.
Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie www.pomorskie.eu. Konkurs na 
szczeblu gminnym zostanie rozstrzygnię-
ty do dnia 7 czerwca 2019 r. Kryteria wybo-
ru najpiękniejszej zagrody oparte będą na 
założeniach wspomnianego wcześniej re-
gulaminu. /raf/

Piękna Wieś 2019 – zgłoś kandydata!
Trwa tegoroczna edycja konkursu „Piękna wieś Pomorska”, którego 
organizatorem jest województwo Pomorskie. To ostatnia szansa na 
zgłoszenie kandydatów do konkursu. 
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FALA pokonała 3235 konkurentów, bo aż tyle propo-
zycji zgłoszonych zostało w konkursie.
- Spośród zgłoszonych ponad 3,2 tys. pomysłów ka-
pituła wybrała cztery do oceny internautów - mówi 
Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa po-
morskiego. - Fala to dobra, krótka nazwa, która koja-
rzy się z Pomorzem. Do zaakceptowania i wymówie-
nia również przez obcokrajowców. Dobrze wpisuje 
się w nasz pomorski klimat.
Przypomnijmy: 2 stycznia 2019 roku rozpoczął się 
konkurs na nazwę systemu, który pozwoli na podró-
żowanie różnymi środkami komunikacji zbiorowej 
w województwie pomorskim na jednym bilecie. Do 
16 stycznia zbierane były propozycje. Przez dwa ty-
godnie nadesłano ich 3236. Finałową czwórkę - na-
zwy FALA, JANTAR, STER i MORS - wyłoniła Ka-
pituła konkursu, w skład której weszli prezydenci 
i burmistrzowie miast Pomorza, naukowcy, przedsta-
wiciele stowarzyszeń i spółek związanych z trans-
portem publicznym oraz reprezentanci mediów. Ob-
radom przewodniczył Ryszard Świlski, marszałek 
województwa pomorskiego. Następnie cztery fina-
łowe nazwy poddane zostały głosowaniu publiczne-
mu, które zamknięte zostało 11 marca. FALA poko-
nała konkurentów przewagą ok. 30 procent głosów.
Autorką zwycięskiej propozycji jest Anna Wajda, 
która za swój pomysł otrzymała nowoczesny smart-
fon. Również autorzy pozostałych nazw finałowych 
otrzymali nagrody - zestawy słuchawek bezprzewo-
dowych.
Zanim nazwa nowego systemu pojawi się w prze-
strzeni publicznej, zajmą się nią graficy, którzy za-
projektują logotyp inspirowany FALĄ. Zostanie on 
pokazany pod koniec kwietnia.
Pomorski bilet metropolitalny to system ujednolico-
nych opłat za przejazdy w transporcie publicznym, 
który będzie działać na terenie województwa po-
morskiego. Pierwszy etap wprowadzenia biletu za-
planowano na 2020 rok./raf/

internauci wybrali 
nazwę dla biletu
Pomorski bilet metropolitalny 
FaLa – taką nazwę będzie nosił 
nowy system, który już w przy-
szłym roku ujednolici sposoby 
płacenia za przejazdy transpor-
tem publicznym. 

Uroczystość, która zapoczątkowała elek-
tryczną rewolucję komunikacyjną w tej 
części Europy, zorganizowano we wtorek 
26 marca w Sopocie. System Roweru Me-
tropolitalnego MEVO to największy w Eu-
ropie system rowerów publicznych IV ge-
neracji, składający się wyłącznie z rowe-
rów ze wspomaganiem elektrycznym.
Rower MEVO jest znakomitym przykła-
dem współpracy metropolitalnej. Dzięki 
współpracy, mieszkańcy 14 miast i gmin 
mogą cieszyć się z ponad 1,2 tys. (na chwi-
lę obecną|) a już niedługo z przeszło 4 
tys. rowerów wspomaganych elektrycznie, 
które wyjadą na ulice Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Rowe-
ry będzie można znaleźć na 660 stacjach 
znajdujący się w gminach: Gdańsk, Gdy-

nia, Sopot, Tczew, Pruszcz Gdańsk, Rumia, 
Reda, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kar-
tuzy, Stężyca, Somonino, Sierakowice. 
Realizacja projektu nie byłaby możliwa 
bez wsparcia funduszy unijnych. Projekt 
jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość 

całego projektu wynosi niemal 40,3 mln zł, 
a dofinansowanie ze środków unijnych to 
ponad 17,2 mln zł.
System Mevo pierwotnie miał wystarto-
wać 19 listopada 2018 r. Pierwsze odbio-
ry zostały jednak odrzucone. Testy wyka-
zały sporo błędów. Aplikacja nie działała 
poprawnie, błędnie naliczała opłaty, a GPS 
nie był dokładny. Wykonawca naprawiał 
usterki do 12 lutego br. Wtedy rozpoczę-
ły się kolejne testy. Stowarzyszenie poin-
formowało, że tym razem zakończyły się 
one pozytywnie, zaś komisja rozruchowa 
stwierdziła, że system spełnia oczekiwa-
nia przedstawione w przetargu i w związ-
ku z tym MEVO przeszło pozytywny od-
biór. Ostatecznie system zaczął funkcjo-
nować 26 marca. rafał Korbut

MEVO wystartował!
System Roweru Metropolitalnego MEVO wystartował. W 14. pomorskich gminach można 
już korzystać z ponad 1200 rowerów. Także powiat kartuski objęty jest tym systemem. 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
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Szlaban symbolicznie otworzy-
li: Prezydent Gdańska Aleksandra 
Dulkiewicz oraz Burmistrz Gminy 
Żukowo, Wojciech Kankowski. 
- Myślę, że idea węzła integracyj-
nego w tym miejscu jak najbardziej 
sprawdzi się – wspomniał Woj-
ciech Kankowski, burmistrz gminy 
Żukowo. – Nasi mieszkańcy, którzy 
związani są z Gdańskiem poprzez 
pracę czy uczelnię, zyskają znacz-
nie lepsze możliwości komunika-
cyjne.
Kierowcy samochodów do dyspo-
zycji będą mieli 390 miejsc posto-
jowych. Nie zapomniano również 
o rowerzystach. Z myślą o nich po-
wstał parking dla rowerów z wiatą. 
Wszystko w sąsiedztwie dworca 
PKM, tak by transport był możliwie 
szybki i wygodny. Nowo powstały 
parking będzie bezpłatny.

Inwestycja realizowana była przez 
Miasto Gdańsk i w ponad połowie 
sfinansowana została ze środków 
Unii Europejskiej. Teraz przyszła 
pora na zadania realizowane przez 
żukowski samorząd. Trwa proce-
dura uzyskiwania pozwolenia na 
budowę, które ze względu na wie-
lu zarządców dróg jest bardzo cza-
sochłonne i skomplikowane. O po-
zwolenie Gmina ubiegała się już 
w 2018 roku i wtedy też planowa-
no rozpoczęcie inwestycji. Po uzy-
skaniu pozwolenia żukowski sa-
morząd zajmie się budową pozo-
stałej części węzła integracyjnego 
przy przystanku PKM Rębiechowo 
z trasami dojazdowymi i ścieżkami 
rowerowymi. Na te cele przezna-
czono ok 35 mln zł, również w tym 
przypadku nie zabraknie dofinan-
sowania unijnego. /raf/

Parking przy stacji kolejowej otwarty
Przy przystanku Pomorskiej Kolei metropolitalnej w rębiechowie 
miało miejsce otwarcie nowego parkingu. 
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W miniony weekend Żukowo było gospoda-
rzem wydarzenia wyjątkowego nie tylko dla 
mieszkańców gminy, ale dla całego Pomorza - 
Dnia Jedności Kaszubów. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Ko-
ściele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, któ-
rej przewodniczył biskup pomocniczy Archi-
diecezji Gdańskiej ks. Zbigniew Zieliński. Po 
mszy zebrani przeszli w uroczystym pochodzie 
do hali widowiskowo-sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2, gdzie punktualnie w połu-
dnie oficjalnie otwarto imprezę. 
W Żukowie zebrali się przedstawiciele środo-
wisk Kaszubskich z całego Pomorza, zaproszo-
no też wielu gości. W Dniu Jedności Kaszubów 
uczestniczyli m.in.: gospodarz tegorocznej edy-
cji, czyli burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski, 
starosta kartuski Bogdan Łapa, Jarosław Sellin, 
wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, marszałek województwa pomorskiego Mie-
czysław Struk, posłowie i senatorowie, burmi-
strzowie i wójtowie oraz radni wielu pomorskich 
gmin, przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego i wielu innych. 
- Żukowo to magiczne miejsce, gdzie styka się 
wielkie i małe miasto – powiedział Wojciech 
Kankowski, burmistrz Żukowa. - Droga na Trój-
miasta na Kaszuby (i z Kaszub do Trójmiasta) 
wiedzie właśnie przez Żukowo. I dziś przyjecha-
li tu Kaszubi z różnych miejscowości, aby poka-
zać, że są jednością. 
- My, Kaszubi i Pomorzanie, lubimy celebrować 
rozmaite rocznice - dodał wiceminister Jaro-
sław Sellin. - Rozumiemy ich znaczenie. A przed 
nami kolejne okazje do świętowania, jak choćby 
15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, 40. 
rocznica pieszej pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski, czy w końcu rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Przygotowujmy się do tych rocznic, 
uczestniczmy w nich. 
Marszałek Mieczysław Struk podkreślił, że Ka-
szubi żyją nie tylko na Pomorzu, ale i na całym 
świecie. Zaznaczył, że kaszubska jedność to mi-
łość do miejsca urodzenia i zamieszkania, ale też 
świadomość własnej tożsamości, język, mowa, hi-
storia, tradycja i wiara. 
Podczas Dnia Jedności Kaszubów jednym z waż-
niejszych wydarzeń była próba bicia rekordu Pol-
ski w jednoczesnej grze na akordeonach. Rekor-
du wprawdzie nie udało się pobić (wynosi on 372 
jednocześnie grających akordeonistów), ale i tak 
widok ponad 320 osób grających na tych instru-
mentach zrobił na zebranych wielkie wrażenie. 
Oprócz tego w ramach wydarzenia zorganizowa-
no wiele innych atrakcji: występy lokalnych arty-
stów, stoiska ludowych twórców oraz gastrono-
miczne ze swojskim jadłem, turniej gry w kaszub-
ską Baśkę, wystawy, zwiedzanie kościoła z prze-
wodnikiem i pokaz animacji poklatkowej pt. 
„Przygody Remusa”. 
W przyszłym roku Dzień Jedności Kaszubów od-
będzie się w Pucku. rafał Korbut

Dzień Jedności Kaszubów
To coroczne święto jest jed-
nym z najważniejszych dla 
wszystkich Kaszubów. Dzień 
Jedności Kaszubów zorganizo-
wano w tym roku w Żukowie. 
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Dzień Jedności Kaszubów
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Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie zaprasza do zgłaszania 
kandydatur do Kaszubskiej Na-
grody Literackiej za rok 2018. 
Propozycje można nadsyłać do 
8 września 2019 r.
Kaszubska Nagroda Literac-
ka przyznawana jest równocze-
śnie z Pomorską Nagrodą Lite-
racką „Wiatr od morza”, którą 
ustanowił samorząd wojewódz-
twa pomorskiego. „W roku stu-
lecia odzyskania Niepodległo-
ści w uznaniu dla twórczej pra-
cy i licznych dokonań pomor-
skich pisarzy, a także wydaw-
ców książek, w trosce o dalszy 
rozwój pomorskiego piśmien-
nictwa i czytelnictwa, o pod-
trzymanie i rozszerzanie miłości 
do literatury” – tak uzasadniali 
pomysłodawcy stworzenie tego 
literackiego wyróżnienia.
Kaszubska Nagroda Literacka 
przyznawana jest za szczegól-
ne dokonania literackie w języ-
ku kaszubskim, w tym także za 
tłumaczenie na język kaszub-
ski, zrealizowane w roku po-
przedzającym jej wręczenie lub 
za całokształt pracy literackiej 
w tym języku. Nagroda ma cha-
rakter indywidualny i przyzna-
wana jest osobom fizycznym. 
W przypadku przyznania jej za 
dokonania zbiorowe, nagrodę 
przekazuje się osobie lub oso-

bom kierującym projektem.
Pierwszą Kaszubską Nagro-
dę Literacką przyznano 18 paź-
dziernika 2018 r. za całokształt 
twórczości, w uznaniu niezwy-
kłego dorobku wieloletniej pra-
cy twórczej na rzecz literatury 
i języka kaszubskiego Stanisła-
wowi Jankemu, poecie, proza-
ikowi, tłumaczowi, publicyście 
oraz twórcy literatury kaszub-
skiej.
Prawo do zgłaszania kandyda-
tów przysługuje: instytucjom 
i stowarzyszeniom, które zaj-
mują się literaturą i kulturą ka-
szubską; badaczom literatu-
ry kaszubskiej; wydawnictwom; 
mediom; wyższym uczelniom 
humanistycznym; bibliotekom 
oraz członkom kapituły.
Nagrodę przyznaje kapituła po-
wołana przez dyrektora Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie. Laureat w IV kwarta-
le każdego roku podczas uro-
czystej gali, wspólnie z Pomor-
ską Nagrodą Literacką „Wiatr 
od morza”, otrzymuje statuetkę 
i nagrodę pieniężną.
Zgłoszenia wraz z uzasadnie-
niem należy nadsyłać do 8 wrze-
śnia 2019 r. pod adres: Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej, ul. Zamkowa 2a, 
84-200 Wejherowo. 
/raf/

Kaszubska 
Nagroda Literacka

Samorząd województwa pomorskiego przy-
znał stypendia dla twórców kultury o łącz-
nej wartości 400 tys. zł. W tym roku o dofi-
nansowanie ubiegały się 342 osoby. Wspar-
cie otrzyma 100 artystów. Są wśród nich mu-
zycy, malarze, filmowcy i pisarze. 
Stypendia dla twórców kultury wręczane są 

już po raz 18. Przyznawane są osobom, które 
zajmują się działalnością artystyczną, upo-
wszechnianiem kultury bądź opieką nad za-
bytkami. Podstawowym warunkiem jest za-
mieszkanie na terenie województwa pomor-
skiego lub realizowanie projektu na jego te-
renie. W tym roku 400 tys. zł trafi do 100 

osób. Co roku o wsparcie ubiega się coraz 
więcej osób. 
– O stypendium ubiegały się aż 342 osoby 
– mówi Mieczysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. – Wnioski składa-
ją artyści uznani już na rynku, chcący pod-
sumować swoją działalność, jak i debiutan-

ci, potrzebujący pieniędzy na realizację po-
mysłów.
Najwięcej dofinansowanych wniosków do-
tyczyło projektów z dziedziny sztuk wizual-
nych. Średnia wysokość stypendium wynosi 
4 tys. zł. Najwyższe stypendium to 8 tys. zł. 
/raf/

Stypendia dla twórców kultury
Stu artystów otrzymało stypendia na 2019 rok na własne projekty. 

Kto w tym roku zostanie najlep-
szym pomorskim pisarzem? można 
zgłaszać kandydatów do Kaszub-
skiej Nagrody Literackiej. 
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Nieco wcześniej, bo 15 marca, młodzież 
w odpowiedzi na zaproszenie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sierakowicach spotka-
ła się w Szkole Podstawowej nr 2. Obcho-
dy rozpoczęły się od odśpiewania hym-
nu kaszubskiego i występu Kaszubskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”. Naj-
większą atrakcją była projekcja filmu ani-
mowanego „Przygody Remusa” na podsta-

wie „Życia i przygód Remusa” A. Majkow-
skiego, prezentacja rzeźb autorstwa Ireny 
Brzeskiej, będących bohaterami animacji, 
a także spotkanie z samymi twórcami filmu 
- Piotrem Zatoniem i Eweliną Karczewską. 
Po południu odbyło się spotkanie z Ireną 
Brzeską, uznaną na Kaszubach rzeźbiar-
ką, która przystąpiła do realizacji nowego 
projektu artystycznego, w ramach którego 

stworzy rzeźbiarską opowieść o wsi cza-
su minionego. Tworząc autentyczne obra-
zy z życia mieszkańców dwóch regionów 
Warmii i Kaszub rzeźbiarka spotyka się 
z osobami, które wychowywały się na wsi 
i zbiera ich historie.  Na realizację projek-
tu artystka otrzymała stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 /uGS/

Tradycje w filmie, 
tańcu i rzeźbie

Ponad stuosobowa reprezentacja uczniów szkół z terenu gminy Sierakowice uczciła 
tegoroczny Dzień Jedności Kaszubów. 
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Jeśli dojdzie do strajku to – zgodnie z zapowiedzia-
mi - nie będą prowadzone żadne zajęcia szkolne. Wo-
bec perspektywy realizacji takiego, bardzo prawdopo-
dobnego, scenariusza, burmistrz Kartuz zdecydował 
się powołać sztab kryzysowy, którego zadaniem będzie 
organizacja czasu tym uczniom, którym rodzice nie są 
w stanie zapewnić opieki.
W Urzędzie Miejskim w Kartuzach miała miejsce konfe-
rencja prasowa, podczas której poinformowano o pod-
jętych działaniach wobec zbliżającego się ogólnopol-
skiego strajku nauczycieli. Instytucje kultury funk-
cjonujące w Kartuzach, podległe gminie oraz powia-
towi kartuskiemu, będą się starały zapewnić opiekę 
uczniom. Na spotkaniu był obecny m.in. Bogdan Łapa, 
starosta kartuski.
Szczegółowych informacji odnośnie zastępczych zajęć 
udzielają pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miej-
skiego w Kartuzach, jak również pracownicy jednostek, 
o których mowa powyżej - m.in. Muzeum Kaszubskiego 
im. F. Tredera, Kartuskiego Centrum Kultury oraz Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Żurakow-
skiego w Kartuzach. /raf/

StrajK nauczycieli 
– powołano sztab kryzysowy
8 kwietnia w całej Polsce naj-
prawdopodobniej rozpocznie się 
strajk nauczycieli. Protestować 
będą także pedagodzy ze szkół 
w gminie Kartuzy. 

Fot. UM Kartuzy
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Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska w spra-
wie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybra-

nych frakcji odpadów w gminie 
Przodkowo będzie obowiązy-
wać Wspólny System Segrega-
cji Odpadów (WSSO), obejmu-

jący teren całego kraju.
Zgodnie z tym odpady będą 
dzielone na frakcje w podziale 
na następujące kolory:

- niebieski – papier, gdzie: 
wrzucamy: opakowania z pa-
pieru i tektury, gazety, czaso-
pisma i ulotki, zeszyty, papier 

Nowe zasady 
segregacji odpadów

Od 1 kwietnia ulegną zmianie zasady w odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunal-
nych z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy gminy Przodkowo. 

biurowy, nie wrzucamy: odpa-
dów higienicznych, kartonów po 
mleku i napojach, papieru lakie-
rowanego i powleczonego fo-
lią, zanieczyszczonego papie-
ru, papierowych worków po na-
wozach i materiałach budow-
lanych. Ręczniki higieniczne 
i chusteczki należy wyrzucać do 
zmieszanych odpadów
- zielony – szkło, gdzie wrzuca-
my: butelki po napojach i żywno-
ści, słoiki, szklane opakowania 
po kosmetykach, nie wrzucamy: 
ceramiki, doniczek, porcelany, 
szkła okularowego i żaroodpor-
nego, zniczy z zawartością wo-
sku, żarówek, świetlówek i re-
flektorów, opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach i olejach sil-
nikowych, luster i szyb. Kapsle 
i zakrętki wrzucamy do metali 
i tworzyw sztucznych. 
- żółty – metale i tworzywa 
sztuczne, gdzie: wrzucamy: bu-
telki plastikowe, nakrętki, kap-
sle i zakrętki od słoików, pla-
stikowe opakowania, torebki, 
worki foliowe, kartony po mle-
ku/sokach, puszki po żywności, 
folie aluminiową, opakowania 
po środkach czystości, kosme-
tykach, nie wrzucamy: opako-
wań po lekach, zużytych  bate-
rii i akumulatorów, opakowan po 
farbach, lakierach i olejach, pla-
stikowych zabawek, części sa-
mochodowych, zużytego sprzę-
tu elektronicznego i AGD. 
- brązowy – odpady ulegające 
biodegradacji, gdzie: wrzuca-
my: odpadki warzywne i owo-

cowe, resztki jedzenia, gałęzie 
drzew i krzewów, skoszoną tra-
wę, liście, kwiaty, trociny i korę 
drzew, nie wrzucamy: ziemi i ka-
mieni, popiołu z węgla kamien-
nego, drewna impregnowanego, 
kości i odchodów zwierząt, oleju 
jadalnego, płyt wiórowych i pil-
śniowych.
- szary – popiół z palenisk do-
mowych
- czarny – do fakcji zmieszanej 
komunalnej wrzucamy wszyst-
ko, czego nie można wyrzu-
cić do pojemników lub worków 
frakcji segregowanej, a co nie 
jest odpadem niebezpiecznym: 
artykuły higieniczne (ręczniki 
papierowe, chusteczki, zużyte 
waciki, podpaski, maszynki do 
golenia itp.), fajans, szkło żaro-
odporne, pieluchy jednorazowe, 
porcelana, potłuczone szkło, 
obuwie, odzież, tekstylia, uży-
te naczynia jednorazowe (pla-
stikowe, styropianowe, papie-
rowe), zabawki, długopisy, pi-
saki pędzle, rękawiczki latekso-
we, worki odkurzacza, odchody 
zwierząt domowych, żwirek be-
tonowy i silikonowy. Do odpa-
dów zmieszanych nie wrzuca-
my: przeterminowanych leków 
i chemikaliów, zużytego sprzę-
tu elektronicznego i AGD, zuży-
tych baterii i akumulatorów, me-
bli i innych odpadów wielkoga-
barytowe, odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych, zużytych 
opon, popiołów z domowych pa-
lenisk.
/raf/

Ponad 100 osób – lekarzy, pielę-
gniarek i epidemiologów - dys-
kutowało na temat aktualnej sy-
tuacji epidemiologicznej. Roz-
mawiano o chorobach zakaź-
nych, lekooporności i szczepie-
niach ochronnych. Konferencję 
zorganizowała spółka Szpitale 
Pomorskie.
Jednym z tematów były do-
stępne na rynku szczepionki, 
które  chronią m.in. przed gruź-
licą, odrą, różyczką, świnką, gry-
pą, WZW typu A i B czy brodaw-
czakiem ludzkim. W obowiąz-
kowym kalendarzu szczepień 
ochronnych znajduje się 13 cho-
rób, jednak zalecane są też od-
płatne szczepienia przeciwko 
kolejnym 19 schorzeniom. Ane-
ta 
Członek zarządu województwa 
pomorskiego Agnieszka Ka-
pała-Sokalska podkreślała, jak 
ważne jest szczepienie dzieci. 
Zwróciła uwagę na istniejące ru-
chy antyszczepionkowe i rezy-
gnacje z obowiązkowych szcze-
pień, zaznaczyła też, że samo-
rząd wojewódzki w 2018 r. w 50 

proc. sfinansował szczepionki 
przeciwko pneumokokom dla 
mieszkańców kilkunastu powia-
tów – osób powyżej 65 roku ży-
cia. Skorzystało z nich 95 proc. 
uprawnionych. 
Z roku na rok przybywa nie-
zaszczepionych dzieci. 
– Jednym z województw, w któ-
rym według danych z 2017 r. 
jest największa liczba nieszcze-
pionych dzieci do 18 roku życia, 
jest pomorskie – mówił Maciej 
Rafa z WSSE. - W ciągu ostat-
nich trzech lat na Pomorzu licz-
ba rodziców, którzy nie szcze-
pią dzieci wzrosła o ponad dwa 
tysiące. Najwięcej niezaszcze-
pionych dzieci było w Sopocie, 
Gdyni i Gdańsku. 
Kolejnym tematem było naduży-

wanie leków, głównie antybioty-
ków. Niestety po antybiotykote-
rapii bardzo spada odporność, 
zwłaszcza jelitowa. Przy nad-
miernym stosowaniu antybioty-
ków, często nieuzasadnionym, 
wykształca się antybiotykood-
porność. Rośnie ona szybciej, 
niż tworzenie nowych genera-
cji leków przeciwbakteryjnych. 
Dlatego tak ważne jest przypo-
minanie, że trzeba racjonalnie 
stosować antybiotyki, gdyż nie 
ma preparatów, które by je za-
stąpiły.
Ponadto poruszono też problem 
rosnącej liczby chorych na odrę 
oraz na gruźlicę. Dobrą informa-
cją jest coraz mniejsza zapadal-
ność na żółtaczkę. 
/raf/

O zagrożeniach 
chorobowych na Pomorzu
jakie choroby zakaźne nam grożą? O sytuacji epidemiolo-
gicznej w województwie pomorskim rozmawiano niedawno 
podczas konferencji w urzędzie marszałkowskim. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPrZeDam

DZiaŁKa mieszkalno-handlowo-usługowa, 
616 m2, Gdynia, ul. Olgierda 101, cena 849 000 
zł, tel. 516 001 673

SPrZeDam działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898 
 
SPrZeDam nieuzbrojoną działkę budowlaną, 
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

POSZuKujĘ wyNajĄĆ

jeSTem zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

KuPiĘ

KuPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPrZeDam

SPrZeDam tanio alufelgi 17 do Romeo, lub 
zamienię na 15 do Audi, tel. 58 664 62 38

jawa 50, typ 220 i 223, obie po 42 lat, cena 4 
114 zł, i 2 114 zł, Tczew, 574 797 077

PiaGGiO/Vespa Ciao, skuter, 1os., 2T, 1995 r., 
czarny, cena 1 888 zł, Tczew, 574 797 077

KuPiĘ

SKuP, kasacja aut, pomoc drogowa, tel. 789 
345 593

iNNe

mechaNiKa samochodowa, naprawa, alter-
natory, wymiana, przegląd, oleje, filtry, akumu-
latory, tłumiki, gięcie rur, spawanie, montaż, 
Gdynia Orłowo, ul. Jesionowa, Auto naprawa 
Krzyżanowski, tel. 586 248 173

EDUKACJA

LeKcje dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPrZeDam komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra 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 okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

KOTŁOwNie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964
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ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

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

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

SPrZeDam 2 fotele, tel. 570 009 915

SPrZeDam segment pokojowy, tel. 570 009 
915

ZŁOTa rączka, regulacja okien pcw, malowa-
nie, panele, krany, armatura, naprawy, itd., tel. 
518 204 992

SPrZeDam kanapę narożną bardzo mało 
używaną w brązie z dodatkiem kremu, z 2 poj. 
Na pościel po rozłożeniu 200x140, cena 800 

zł, tel. 510 501 955

ZLecĘ wykonanie łazienki, tel. 694 642 709

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

ZŁOTa rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

SPrZeDam grobowiec w Pierwoszynie, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564
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Po bardzo słabej grze 
w pierwszej połowie, którą 
drużyna z Kartuz przegra-
ła 1:0, na drugą część meczu 
wyszli już zupełnie inni pił-
karze Cartusii, którzy wzięli 
się do odrabiania strat i za-
danie to wykonali z nawiąz-
ką, wygrywając ostatecznie 
1:3. Bramki dla Cartusii zdo-
byli Roland Kazubowski (dwa 
gole) oraz Mateusz Toporek.
Cartusia 1923 Kartuzy przy-
stępowała do meczu bez 
kilku czołowych piłkarzy, 
a na mecz do Redy udała się 
w skromnej, 15 osobowej ka-
drze. Te braki kadrowe nie 
napawały optymizmem, tym 

Wygrana 
po słabym 
początku

Piłkarze V ligowej Cartusii 1923 Kartuzy pokonali podczas 
spotkania w Redzie miejscowe Orlęta 1:3.

SKłADY DRUżYN:

CARTUSIA: Babiński- Sier-
szyński, Kuss, Wenta, Ochoa 
Pineiro- Kitowski (70’ 
Adamczyk), Toporek, Adam-
kiewicz (kpt.), Nurek, Rypel 
(89’ Konkol)- Kazubowski 
(86’ Dejk)
Rez.: Petka- Adamczyk, 
Konkol, Dejk;

ORLęTA: Elżanowski- 
Gołdyn, Trocki B., Królik, 
Rompca (86’ Pilarski), Troc-
ki M., Trocki K., Stępień, 
Zapora, Kloka (83’ Meina), 
Szreder 
Rez.: Pilarski, Ryband, Me-
ina, Liedtke, Popiel

BRAMKI:
1:0 Zapora (15’), 1:1 Kazu-
bowski (58’), 1:2 Kazubow-
ski (66’), 1:3 Toporek (77’)

bardziej, że w szranki kartuscy 
piłkarze mieli stanąć z czoło-
wą drużyną V ligi, która do tej 
pory zgromadziła tyle samo 

punktów co Cartusia, a dodat-
kowo w ubiegłym tygodniu zre-
misowała z liderem rozgrywek 
MKS Władysławowo. /taf/

Zawodnik V ligowej Cartusii 
1923 Kartuzy 19-letni Paweł 
Piór został powołany przez 
trenera reprezentacji Pol-
ski Futsalu Łukasza Żebrow-
skiego na mecze elimina-
cyjne do Mistrzostw Europy 
U-19. Paweł wraz z Drużyną 
Narodową przebywa obec-
nie w Finlandii, gdzie w miej-
scowości Tampere w okresie 
od 26 do 31marca rozegra 
trzy spotkania eliminacyj-
ne z Francją, Finlandią i Ka-
zachstanem. /raf/

Paweł Piór w reprezentacji kraju
Kartuski zawodnik będzie reprezentował nasz 
kraj podczas eliminacji do mistrzostw europy. 
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W biegu na 5 km pierwszy przekroczył metę 
Paweł Folta z Malborka. Wśród pań zwycię-
żyła Katarzyna Klahs z Krokowej. IV Chwasz-
czyńską 10 zwyciężyli Patryk Błaszczyk 
z Ustki i Ewelina Paprocka z Luzina. Pokona-
nie trasy nie było łatwe ze względu na warun-
ki pogodowe, natomiast satysfakcja z ukoń-
czenia biegu była ogromna. Oprócz biegów 
na 5 km i 10 km odbyły się także biegi to-
warzyszące dla dzieci i młodzieży. Wśród 
uczestników imprezy wylosowane zostały 
telewizor i wyciskarka wolnoobrotowa oraz 
inne cenne nagrody.
-Liczba uczestników była dla nas niezwy-
kłą niespodzianką – mówi Henryk Miotk, dy-
rektor Kaszuby Biegają. - Bardzo cieszę się, 
że aż 721 osób postanowiło rozpocząć se-
zon biegowy z nami. Chciałbym podzięko-

wać Radzie Sołeckiej z Chwaszczyna na cze-
le z sołtysem Aleksandrą Nosel, gminie Żu-
kowo, Straży Pożarnej, policji, służbom me-
dycznym i sponsorom, bez których impreza 
nie cieszyłaby się tak pozytywnymi komen-
tarzami jakie spływają do organizatorów – 
dodaje dyrektor Miotk.
Podczas zawodów zespół Kaszuby Bie-
gają w imieniu zawodników podzięko-
wał kwiatami ustępującej sołtys Chwasz-
czyna Jolancie Wiercińskiej za 4-letnią 
współpracę. Organizatorzy wręczyli tak-
że kwiaty Aleksandrze Nosel, która została 
wybrana nową szefową sołectwa. IV Chwasz-
czyńska 10 to prolog tegorocznej VII edy-
cji cyklu Kaszuby Biegają. Oficjalne rozpo-
częcie cyklu już 7 kwietnia w Somoninie. 
(DD)

Ponad 720 biegaczy 
powitało wiosnę
wystartowała iV chwaszczyńska 10. Dziesięć minut 
później odbył się bieg na 5 km. Łącznie wystartowało 
721 uczestników i uczestniczek z całej Polski.

W hali sportowo – widowiskowej 
w Przodkowie rywalizowali siatkarze 
i siatkarki. Odbyły się tu Mistrzostwa 
Gminy Sołectw w Piłce Siatkowej Ko-
biet i Mężczyzn. Rozgrywki cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. Do rywa-
lizacji sołectwa wystawiły 6 drużyny ko-
biecych i 6 drużyn męskich. Mecze od-
bywały się jednocześnie na trzech bo-
iskach. Drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy po 3 drużyny, w których ro-
zegrały mecze systemem „każdy z każ-
dym”. Do finału awansowały po dwa ze-
społy z grupy.

Po zaciętej i ostrej rywalizacji klasyfikacja ostateczna wygląda następująco:
Drużyny Kobiece: 1 - Przodkowo Działki, 2 – Tokary, 3 – Pomieczyno, 4 – Czeczewo. 
Drużyny Męskie: 1 – Tokary, 2 - Przodkowo Wieś, 3 – Kosowo, 4 – Pomieczyno. 
/raf/

zmagania SiatKarzy
Za nami mistrzostwa Gminy Przodkowo 
w Piłce Siatkowej Kobiet i mężczyzn. 
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