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Klasy II wraz ze swoimi wychowaw-
czyniami obejrzały prelekcję filmu 
pt. „Z albumu mojego dziadka”– jest 
to historia Józefa Piłsudskiego, opo-
wiedziana przez dzieci. Uczniowie 
z wielkim zainteresowaniem obejrze-
li film. Wiadomości o życiu Józefa Pił-
sudskiego były przekazane w sposób 
prosty i przystępny dla najmłodszych. 
Film ten w ciekawy sposób zakończył 
temat, który obecnie był omawiany 
w szkole.
/UGP/

Dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu Jerzego Soliwody, opieku-
na grupy, zespołowi udało się nawiązać współpracę poprzedzoną 
kilkumiesięczną korespondencją i wymianą doświadczeń z Zespo-
łem Polonijnym „Polonez”. Wyjazd zorganizowany był na specjalne 
zaproszenie zespołu i Polskiego Samorządu w Budapeszcie.
Celem było przybliżenie polskości ludności polskiej mieszkającej 
w Budapeszcie. Zespół uczestniczył w wieczorku integracyjnym 
z zespołem oraz miejscową ludnością, podczas którego miesz-
kańcy mieli okazję posłuchać ludowej muzyki oraz skosztować re-
gionalnych kaszubskich potraw. W ciągu dnia zespół „Polonez” 
pod okien choreografa Jerzego Soliwody uczestniczył w warszta-
tach tanecznych. W ostatnim dniu zespół uczestniczył w mszy św. 
po której w Domu Polskim odbył się koncert galowy dla mieszkań-
ców VIII dzielnicy Budapesztu.
Podczas wizyty zespół zwiedził wiele ciekawych miejsc jak Zamek 
Królewski, Parlament czy Bazylika Św. Stefana. Nie lada atrakcją 
był wieczorny rejs Dunajem pod sześcioma głównymi mostami 
Budapesztu podziwiając miasto w nocnej aurze. Był to już kolej-
ny wyjazd zagraniczny zespołu. W zeszłym roku gościli w Szwecji 
i Dani, dwa lata temu we Włoszech, trzy lata temu na Litwie, nato-
miast w 2015 r. w Niemczech.
/raf/
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„Przodkowianie” 
w BudaPeszcie

Przodkowskie Morsy rozPoczęły sezon

Świąteczny kierMasz

Niedawno Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Przodkowiane” z Przodkowa 
gościł w Budapeszcie, stolicy Węgier. 

Na zewnątrz coraz chłodniej, ale są tacy, którym to nie przeszkadza!

W Przodkowie po raz pierwszy 
zostanie zorganizowany 
Kiermasz Świąteczny. To już drugi rok z projektem „Nowe perspektywy dla OWP w gminie Przodkowo”.

Kolorowe ozdoby, kulinarne specjały, świąteczna muzy-
ka – świąteczne kiermasze, organizowane w wielu miej-
scowościach na całym świecie, zawsze przyciągają tłu-
my. Taki kiermasz po raz pierwszy zostanie zorganizo-
wany w Przodkowie.
W programie świątecznego kiermaszu znalazło się wiele 
atrakcji, jak występy artystyczne uczniów i scholi z gmi-
ny Przodkowo, świąteczna loteria, aukcja oraz słodki po-
częstunek. Będzie to świetna okazja do tego, aby kupić 
przepiękne, świąteczne ozdoby, wykonane przez uczniów 
szkół z terenu gminy. 
Ogromną atrakcją dla dzieci z pewnością będzie spotka-
nie z Mikołajem oraz możliwość zrobienia sobie pamiąt-
kowego zdjęcia w foto-budce. 
Pieniądze, które zostaną uzbierane podczas tego wyda-
rzenia, zostaną przeznaczone na potrzeby szkoły, m.in. 
na zakup szafek dla uczniów i organizację balu karnawa-
łowego dla dzieci. 
Świąteczny kiermasz odbędzie się 15 grudnia w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej w Przodkowie. Start o godz. 15:30. 
/raf/

Rozwijają pasje i talenty
Nowy rok szkolny to nowe perspektywy. 
W szkołach ruszyły już zajęcia w ramach pro-
jektu przedszkolnego „Nowe perspektywy 
dla OWP w gminie Przodkowo”. Zajęcia, tak 
jak w ubiegłym roku, odbywają się w ośrod-
kach wychowania przedszkolnego w Przod-
kowie, Pomieczynie, Czeczewie  i Przedszko-
lu i prowadzone są dla 168 uczniów.
Przypomnijmy, że jednym z założeń przewi-
dzianych w projekcie był remont klasy oraz 
łazienki w SP w Przodkowie. Pomieszcze-
nia te zostały dostosowane do standardów 
i wymagań najmłodszych uczniów. Koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 46,55 tys. zł.
Ponadto placówki zostały wyposażone 
w pomoce tj. sprzęt multimedialny między 
innymi do nauki języka angielskiego, table-
ty z oprogramowaniem do obsługi robotów, 
interaktywne podłogi, programy kompute-
rowe do terapii logopedycznych, tablice in-
teraktywne, laptopy oraz pomoce dydak-
tyczne tj. gry, klocki, pakiety logopedycz-
ne, zestawy robotów, materace oraz kolo-
rowe mebelki. Wszystkie te narzędzia mają 
na celu podnieść atrakcyjność zajęć oraz 
pomóc nauczycielowi przeprowadzić je 
w sposób rzetelny i fachowy.
W OWP w Przodkowie tj. w szkole i przed-
szkolu, rozpoczęły się już zajęcia z roboty-
ki, logopedii, i języka angielskiego. Zajęcia 
rozwijające kompetencje społeczne, gim-
nastyka korekcyjna oraz pozostałe grupy 
logopedii ruszą już niebawem.

W OWP w Pomieczynie trwają zajęcia z ro-
botyki, w OWP w Czeczewie także zajęcia 
z robotyki. W najbliższym czasie zostanie 
rozstrzygnięty drugi przetarg na pomo-
ce dydaktyczne. Dodatkową atrakcją dla 

dzieci uczęszczających na zajęcia z robo-
tyki będzie wycieczka do „Experymentu” 
w Gdyni, które zaplanowane są jeszcze w li-
stopadzie. 
/opr. raf/

z albuMu Mojego dziadka - filM o PiłsudkskiM
Poznawanie historii może być bardzo ciekawe – przekonały się o tym 
dzieci z przodkowskiej szkoły, które wzięły udział w niezwykłej lekcji.

Fot. UG Przodkowo
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Fot. UG Przodkowo

Fot. Rafał Korbut

Mowa o morsach, czy-
li ludziach, którzy uwiel-
biają się kąpać w lo-
dowato zimnej wodzie. 
A jest ich coraz więcej. 
W pierwszą niedzilę li-
stopada przodkowskie 
Morsy rozpoczęły sezon 
i... od razu pobiły rekord! 
W wodach Jeziora Białe-
go w Grzybnie wykąpało 
się ponad 60 osób. Sport 
ten przyciąga całe rodzi-
ny, a gorąca atmosfera 
rozgrzewa morsujących.
/raf/
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zainstalują kliMatyzację w hali sPortowej

ryba jesienną Porą, czyli kulinarne cuda Bez dziur i wyBojów

Uczniowie jednej z kartuskich szkół będą mieć jeszcze lepsze warunki do 
ćwiczeń – w hali sportowej zostanie zainstalowana klimatyzacja. 

Za nami tegoroczna edycja Wojewódzkiego 
Konkursu Gastronomicznego.

Powiat Kartuski zrealizował 
kolejne zadanie drogowe.

Zakończyła się realizację inwestycji polegającej na prze-
budowie drogi powiatowej  nr 1927G Czeczewo – Przodko-
wo na odcinku w miejscowości Kawle Górne wraz z prze-
budową skrzyżowania dwóch dróg powiatowych w Cze-
czewie poprzez budowę ronda. Wartość inwestycji to 
kwota prawie 2,1 mln zł, z czego 50% to dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót bu-
dowlanych było lokalne przedsiębiorstwo z Kartuz.
W ramach planowanej przebudowy skrzyżowania wyko-
nano: wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni jezdni, bu-
dowę ronda o średnicy 14 m, budowę chodnika, budowę 
wysp dzielących kanalizujących i spowalniających ruch, 
budowę azylu dla pieszych, przebudowę zjazdów i skrzy-
żowań z drogami gminnymi, regulację i utwardzenie pobo-
czy, budowę dwuetapowych przejść dla pieszych.
Starosta kartuski dziękuje wojewodzie pomorskiemu Da-
riuszowi Drelich za przekazane dofinansowanie, dzięki 
któremu można było zrealizować inwestycję. 
/raf/

Pod koniec października bieżącego roku wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich podpisał ze starostą kar-
tuskim Bogdanem Łapą i wicestarostą Piotrem Fi-
kusem umowę na dofinansowanie klimatyzacji sali 
gimnastycznej. Dofinansowanie to kwota niemal 50 
tys. zł, co stanowi 50 proc. wartości zadania. 
Klimatyzacja zostanie zamontowana jeszcze w roku 
bieżącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Kartuzach. 
- Bardzo dziękujemy wojewodzie pomorskiemu Da-
riuszowi Drelich za kolejne środki finansowe prze-
kazane powiatowi kartuskiemu – podkreśla wicesta-
rosta Piotr Fikus. - Dzięki takim dotacjom jesteśmy 
w stanie zrealizować wiele ważnych dla lokalnej spo-
łęczności zadań. 
/raf/

W Zespołe Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie 
odbył się „IX Jesienny Piknik na Kaszubach z dara-
mi jesieni w kuchni i na stole”. W tegorocznej edycji 
rywalizowało dziewięć zespołów, które przygotowa-
ły dania pod nazwą „Ryba jesienną porą”. Pierwsze 
miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gastronomicz-
nym zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sierakowicach. W konkursie wzięło udział 
dziewięć szkół z: Czeczewa, Gdańska, Kościerzyny, 
Szemuda, Somonina, Sierakowic, Przodkowa i Po-
mieczyna. Nagrody wręczali: Starosta Kartuski Bog-
dan Łapa, Wicestarosta Piotr Fikus, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Mieczysław Woźniak i Wójt Gminy 
Przodkowo Andrzej Wyrzykowski. 
/raf/

Powiat Kartuski buduje halę sportową 
w Przodkowie. Pod koniec ubiegłego mie-
siąca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Przodkowie odbyła się uroczystość za-
wieszenia wiechy na powstającym budyn-
ku hali sportowej z łącznikiem. Wiechę 
wspólnie zawiesili dyrektor szkoły Kazimie-
rzem Klas oraz kierownik budowy Krzysz-
tof Okuniewski. 
W pierwszym etapie, którego zakończenie 
planuje się na koniec stycznia 2020 roku, 
zostanie wykonany stan surowy zamknięty 
obiektu. Koszt wykonania tej części zadania 
to kwota około 2,7 mln złotych. Projektowa-
na powierzchnia użytkowa budynku wynosi 
niemal 1440 m kw., natomiast powierzchnia 
całkowita obiektu to niespełna 1 770 m kw. 
Przypomnijmy, że umowę na wykonanie 
tej inwestycji podpisano w maju br. w Sta-
rostwie Powiatowym w Kartuzach. ZSP był 
obecnie jedyną placówką oświatową, która 
nie była wyposażona w halę sportową. Naj-
bardziej jej brak odczuwali uczniowie pla-
cówki. Do tej pory musieli bowiem korzy-
stać z sali znajdującej się w pobliskiej szko-
le podstawowej. Już w przyszłym roku się 
to zmieni, placówka będzie bowiem dyspo-
nować własną, nowoczesną halą sportową 
z prawdziwego zdarzenia.
- Oddanie hali do użytku będzie jednym 
z najważniejszych wydarzeń w historii szko-
ły – podkreśla Kazimierz Klas, dyrektor ZSP 
w Przodkowie. - 20 lat temu powstał nowy 

budynek szkoły, teraz na naszych oczach 
rośnie hala sportowa. Na ten obiekt cze-
kamy chyba wszyscy: nauczyciele, rodzice 
uczniów a przede wszystkim sami ucznio-
wie. Po oddaniu hali zyskamy wspaniałe wa-
runki do pracy. Ale to nie wszystko – obiekt 
będzie służył bowiem nie tylko uczniom, ale 
w godzinach popołudniowych także całej 
lokalnej społeczności. 
W nowym obiekcie znajdzie się boisko głów-
ne o wymiarach 18 m x 36 m, miejsca na an-

tresoli dla 165 osób, przebieralnia z natry-
skami, toalety i całe niezbędne zaplecze 
techniczne. Zaplanowano też budowę po-
mieszczenia trenerskiego pod trybunami 
oraz instalację windy dla osób niepełno-
sprawnych. Hala będzie połączona z budyn-
kiem szkoły łącznikiem, któy także powstaje 
w ramach realizowanego właśnie zadania. 
Zakończenie budowy planowane jest na ko-
niec 2020 roku.
/raf/

Wiecha już wisi
Ta hala to spełnienie wielu marzeń przede wszystkim mieszkańców Przodkowa, ale 
też i innych miejscowości powiatu kartuskiego.
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Fot. Rafał Korbut

Starosta kartuski Bogdan Łapa wraz z wicestarostą Piotrem Fi-
kus oraz nadleśniczym Nadleśnictwa Lipusz Maciejem Kostka 
dokonali odbioru przebudowy drogi powiatowej nr 1934 Sulęczy-
no – Lipusz na długości 920 m. Wartość całkowita zadania to 
kwota: niemal 412 tys. zł. brutto, w tym udział Nadleśnictwa Li-
pusz w kwocie: 200 tys. zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia 
podniesiono nośność drogi poprzez wykonanie podbudowy, war-
stwy odsączającej oraz wykonano warstwę wyrównawczą i ście-
ralną z mieszanek mineralno–bitumicznych, umożliwiając w ten 
sposób poruszanie się pojazdów normatywnych. Szerokość na-
wierzchni wynosi 4,5 m wraz z wzmocnieniem poboczy grunto-
wych po każdej stronie drogi na szerokości 1,0 m umożliwiają-
cych tym samym wymijanie się pojazdów ciężarowych zapobie-
gając obłamywaniu się krawędzi jezdni. 
Realizacja przedsięwzięcia w roku bieżącym oraz planowane do-
kończenie inwestycji w roku 2020 jest kluczowe dla gospodarki 
leśnej gdyż umożliwi wywóz drewna z lasu zarówno w kierunku 
drogi krajowej nr 20 jak i drogi wojewódzkiej nr 228 w Sulęczy-
nie. Powiat kartuski dziękuje Nadleśnictwu Lipusz za przekaza-
ną pomoc finansową. 
/raf/

nowa droga już jest!
To kolejna inwestycja drogowa 
zrealizowana przez powiat kartuski.

Fot. Rafał Korbut
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Stworzenie dobrego miejsca pracy nie 
musi się wiązać z wysokimi kosztami. Cza-
sem wystarczy pomysł i dobra wola, żeby 
poprawić atrakcyjność warunków zatrud-
nienia. Ta idea była inspiracją do spo-
tkań z pomorskimi pracodawcami w ca-
łym regionie i wspólnego dialogu o war-
tości dobrych miejscach pracy. Cykl „Po-
morskie. Dobre miejsca pracy” rozpoczął 
się w kwietniu w Kartuzach, zakończył się 
19 listopada w Gdyni.

Przez cały rok spotykaliśmy się z pomor-
skimi przedsiębiorcami w różnych po-
wiatach, by dyskutować o wyzwaniach, 
jakie stawia przed nimi nowoczesny ry-
nek pracy: jak przyciągać pracowników, 
dbać o kadrę, podnosić jej kwalifikacje 
i wydłużać aktywność zawodową – mówi 
Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

PomoRscy PRacodaWcy 
chcą ofeRoWać 
doBRe miejsca PRacy

– Partnerstwo z pracodawcami i dia-
log z nimi dotyczący tworzenia dobrych 
miejsc pracy to ważne zadanie dla Samo-
rządu. Zwiększenie liczby dobrych miejsc 
pracy wiąże się zarówno ze wspieraniem 
rozwoju działających już firm lokalnych, 
jak i zachęcaniem podmiotów zewnętrz-
nych  do inwestowania w naszym regionie 
– podkreśla Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
Wydłużanie aktywności zawodowej, roz-
wój i kwalifikacje pracowników, różno-
rodność kulturowa oraz work life balance 
– to tematy poruszane podczas spotkań 
z przedsiębiorcami. Wzięło w nich udział 
blisko 300 pracodawców, w dziesięciu lo-
kalizacjach w całym województwie: Kartu-

zach, Gdańsku (trzy spotkania), Bytowie, 
Kościerzynie, Słupsku, Człuchowie, No-
wym Dworze Gdańskim oraz Gdyni. Part-
nerami akcji były powiatowe urzędy pra-
cy, BCC Loża Gdańska oraz Politechnika 
Gdańska. Niektóre ze spotkań przybiera-
ły formę większych wydarzeń, inne mia-
ły bardziej kameralny charakter. W każ-
dym jednak udział brali lokalni przedsię-
biorcy, którzy wspólnie z nami i naszy-
mi partnerami z powiatów zastanawiali 
się, jak wyglądają dobre miejsca pracy 
z perspektywy pracodawcy i pracowni-

ka. W spotkaniach uczestniczyli również 
eksperci z branży HR, specjaliści od er-
gonomii oraz różnorodności kulturowej.

Bo lUdZie TWoRZą fiRmę…

To od kompetencji i umiejętno-
ści pracowników zależy suk-
ces niejednego przedsię-
biorstwa. Dlatego nie tylko 
pensja wypłacana w ter-
minie, ale też wiele in-
nych czynników powodu-
je, że pracujemy z zaanga-
żowaniem i większą przy-
jemnością. Na pewno zali-
czają się do nich dbałość 
o zdrowie i rozwój pra-
cownika, wzajemny szacu-
nek i zrozumienie w firmie, 
dostrzeżenie i docenienie 
różnorodności. Pracodaw-
cy, którzy zdają sobie spra-
wę z tych czynników i biorą je 
pod uwagę, tworząc miejsca pra-
cy w swoich firmach, mają szansę 
na przyciągnięcie specjalistów i ludzi 

z pomysłami, a co za tym idzie – dbają nie 
tylko o swój rozwój, ale i o wzrost gospo-
darczy regionu.

Więcej informacji o działaniach 
Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku 
oraz pomorskim rynku pracy: 
wup.gdansk.pl 
oraz porp.pl

REKLAMA 133/2019/RL

Pomorskie – razem tworzymy 
dobre miejsca pracy

Blisko 300 pracodawców wzięło udział w tegorocznej inicjatywie „Pomorskie. Dobre miejsca pracy” organizowanej przez Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego. To pracodawcy budują kadrę potrzebną na-
szemu regionowi, aby mógł się rozwijać, dlatego tak ważne jest wspieranie ich w tym działaniu.

Poszli głosować i ustanowili rekord
chwaszczyno pobiło rekord frekwencji w wyborach do sejmu i senatu.

Z inicjatywy sołtys Chwaszczyna Alek-
sandry Nosel i radnej Gminy Żukowo 
Joli Wiercińskiej, przy wsparciu wice-
starosty powiatu kartuskiego Piotra Fi-
kusa Chwaszczyno w gminie Żukowo 
ustanowiło rekord frekwencji w powie-
cie kartuskim, który wynosił – 77,57 %. 
Najlepszą gminą w powiecie kartuskim 
była właśnie gmina Żukowo z frekwen-
cją 68,70 %. 
- Brawo Mieszkańcy Chwaszczyna i gmi-
ny Żukowo! - mówi Piotr Fikus. - Widać 
z przedstawionych powyżej wyników, że 
akcja „Chwaszczyno głosuje! Wspólnie 
ustanówmy rekord frekwencji” przynio-
sła oczekiwany efekt. Bardzo dziękuje-
my mieszkańcom zarówno Chwaszczy-
na, gminy Żukowo, jak i całego powiatu 
kartuskiego za udział w wyborach.
/raf/

Fot. Rafał Korbut
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Trwają już ostatnie montaże instalacji 
solarnych i powietrznych pomp ciepła 
do c.w.u w gminie Sierakowice. W nie-
co ponad 4 miesiące w trzech gminach: 
Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno zosta-
ły zamontowane 795 instalacje, w tym 
522 instalacje solarne i 273 powietrzne 
pompy ciepła do c.w.u. W tym zamonto-
wano dwie duże instalacje solarne po 21 
kolektorów każda, na Kaszubskim Cen-
trum Medycznym w Sierakowicach oraz 
na jednej ze wspólnot nieszkaniowych 
w Sierakowicach.
Przypomnijmy że 16 lipca br. pomię-
dzy gminą Sierakowice (w partner-

stwie z gminą Kartuzy oraz gminą Sulę-
czyno), a firmą ze Skierniewic, zawarto 
długo wyczekiwaną umowę na dostawy 
i montaż instalacji kolektorów słonecz-
nych oraz powietrznych pomp ciepła 
w tych trzech gminach.
Umowa jest realizowana w ramach pro-
jektu dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. 
Projekt o wartości niemal 9,6 mln zł 
otrzymał dofinasowanie w wysokości 
85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Do-
datkowa zdolność wytwarzania ener-
gii odnawialnej to 3,41 MW. Szacowa-
ny roczny spadek emisji gazów cieplar-

niach – 665 ton równoważnika CO2.
Gmina Sierakowice (wraz z partnerami) 
aplikowała do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego o dofinanso-
wanie projektu, składając wniosek już  na 
początlku 2017 r. Projekt uzyskał pozy-
tywną rekomendację zespołu oceniają-
cego i jako jeden z 24 projektów uzyskał 
dofinansowanie w wysokości ponad 8,3 
mln zł (85 proc. wartości kosztów kwa-
lifikowanych). Konkurs o dofinasowanie 
został rozstrzygnięty 19 lipca 2018 roku, 
jednak dopiero 3 października 2018 roku 
Zarząd Województwa Pomorskiego pod-
pisał z gminą Sierakowice umowę o do-
finansowanie projektu. Gminy partner-
skie niezwłocznie przystąpiły do realiza-
cji złożonych jeszcze w 2016 roku dekla-
racji uczestników projektu, organizując 
spotkania oraz wzywając do wniesienia 
niezbędnego wkładu finansowego. Nie-
stety w tym czasie ok. 25 % uczestni-
ków projektu zrezygnowało z uczestnic-
twa w nim, co wiązało się z koniecznością 
organizowania tzw. naborów uzupełnia-
jących, w wyniku których dopiero w lu-
tym 2019 r. udało się skompletować listy 
uczestników zadnia. Gmina ogłosiła dwa 
przetargi na realizację poszczególnych 
zadań projektu, pierwszy jeszcze w lu-
tym br., który z przyczyn technicznych 
został unieważniony, drugi zaś ogłoszo-
ny 10 kwietnia br. zakończył się podpisa-
niem przedmiotowej umowy na dostawy 
i montaż. 
/raf/

W środę, 6 listopada, rezultaty oglą-
dali przedstawiciele władz gminy 
wraz z senatorem Stanisławem Lam-
czykiem. Na oficjalne otwarcie bu-
dynku trzeba jeszcze poczekać, za-
planowano je bowiem na początek 
przyszłego roku.
Realizowany przez gminę Sierakowi-
ce projekt „Budowa węzła integra-

cyjnego Sierakowice wraz z trasami 
dojazdowymi” polega na remoncie 
budynku dworca kolejowego wraz 
z budową ok. 11 km ścieżek rowero-
wych stanowiących drogi dojazdowe 
do węzła integracyjnego. W ramach 
inwestycji wybudowano także budy-
nek do obsługi systemu roweru me-
tropolitalnego, przystanek autobu-

sowy z wiatą i parking dla prawie 80 
samochodów osobowych.
Otoczenie dworca uzupełni druga za-
toczka autobusowa przy ulicy Piw-
nej, naprzeciw budynku dworca. Po-
wstanie nowych przystanków au-
tobusowych w tym rejonie Sierako-
wic nie oznacza likwidacji przystan-
ków w centrum wsi. Te na ulicy Piwnej 

będą dodatkowymi punktami zatrzy-
mywania się autobusów. Przewoźnicy 
już zostali poinformowani o nowych 
przystankach i od stycznia uwzględ-
nią je w swoich rozkładach.
Budynek dworca nie mógł zostać 
rozbudowany, gdyż nie wyraził na to 
zgody konserwator zabytków. Z ze-
wnątrz obiekt został odnowiony, na-
tomiast wewnątrz całkowicie przebu-
dowany z zachowaniem oryginalnych 
elementów, m.in., drewnianych belek 
konstrukcji dachu na poddaszu czy 
ceglanych nadproży. Obiekt wypo-
sażono w windę. Jest to też pierwszy 
w gminie budynek użyteczności pu-
blicznej ogrzewany gazem ziemnym 
z nowo wybudowanej sieci. Dworzec 
jest objęty monitoringiem, a wkrótce 
także dozorem firmy ochroniarskiej.
Na parterze zostanie zlokalizowany 

punkt obsługi pasażerów oraz po-
czekalnia. Piętro i poddasze zosta-
ną przeznaczone na usługi społecz-
ne – m.in. punkt bezpłatnych porad 
prawnych, informację turystyczną, 
a w przyszłości także mediatekę.
W sąsiedztwie dworca zaplanowano 
także budowę punktu małej gastro-
nomii oraz hostelu w wagonach ko-
lejowych.
Projekt „Budowa węzła integracyjne-
go Sierakowice wraz z trasami dojaz-
dowymi” jest współfinansowany ze 
środków funduszy Unii Europejskie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Całkowita 
wartość projektu to ponad 8,7 mln zł, 
kwota dofinansowania stanowi ponad 
80 procent.
/raf/

Zakończyły się prace modernizacyjne i budowlane na dworcu PKP w Sierakowi-
cach i w jego najbliższym otoczeniu. Otwarcie na początku przyszłego roku.
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Znamy wyniki XVii Gminnego Turnieju 
Kół Gospodyń Wiejskich.

chwaszczyno najlePsze

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie gminy Żu-
kowo, startwały w czterech konkurencjach w ramach XVII Gminnego 
Turnieju KGW. Według jury tegorocznego turnieju najlepsze okazały 
się panie z Chwaszczyna i to one będą reprezentować gminę Żukowo 
w eliminacjach powiatowych w Kartuzach. 
Pozostałe wyniki w poszczególnych konkursach:
Konkurs na produkt tradycyjny (produkty mięsne): I miejsce - KGW 
Skrzeszewo, II miejsce - KGW Łapino, III miejsce - KGW Tuchom, wy-
różnienie - KGW Przyjaźń
Piosenka z inscenizacją: I miejsce - KGW Chwaszczyno, II miejsce - KGW 
Tuchom, III miejsce - KGW Borkowo, wyróżnienie - KGW Małkowo
Konkurs moda „Z morskiej toni”: I miejsce - KGW Przyjaźń, II miejsce - 
KGW Pępowo, III miejsce - KGW Glincz, wyróżnienie - KGW Żukowo
Konkurs na scenkę kabaretową: I miejsce - KGW Borkowo, II miej-
sce - KGW Miszewo, III miejsce - KGW Niestępowo, wyróżnienie - 
KGW Otomin 
/raf/

Dworzec kolejowy 
po modernizacji

czysta energia Pozyskiwana z zieMi i słońca
do końca zbliżają się montaże instalacji solarnych 
i powietrznych pomp ciepła w gm. sierakowice. 

Fot. UG Sierakowice
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Tłumy osób pojawiły się na dniu otwartym Osiedla Złota Reneta w Żukowie. 

Ogromne zainteresowanie 
Złotą Renetą

To była wyjątkowa okazja - 9 listopa-
da można było obejrzeć osiedle Złota 
Reneta w Żukowie. Deweloper - Maku-
rat Invest - zorganizował Dzień Otwar-
ty. Powodem, aby zaprosić mieszkań-
ców Kaszub i Trójmiasta do zwiedze-
nia osiedla, było oddanie do użyt-
ku kolejnego budynku, premierowego 
w III etapie Osiedla. 

Wyjątkowa okazja, duża 
frekwencja 
Mimo niepogody frekwencja była 
ogromna - w ciągu kilku godzin nowy 
budynek odwiedziło ponad 400 osób! 
Zwiedzający mogli obejrzeć różne 
typy mieszkań, halę garażową, foyer 
i skosztować przygotowanego poczę-

stunku - słodkiego oraz z grilla. Duża 
część klientów skorzystała z możliwo-
ści przedwstępnej rezerwacji mieszkań 
w IV etapie, którego budowa rozpocz-
nie się w I kwartale 2020. 
Był to jedyny taki dzień i niepowtarzal-
na okazja, żeby zobaczyć, jak prezen-
tują się nowe mieszkania - gotowe do 
odbioru, ale jeszcze niezamieszkałe 
- w premierowym budynku z III etapu 
osiedla Złota Reneta w Żukowie.
- Rzadko kiedy się zdarza, żeby dewe-
loper miał okazję pokazać mieszkania 
już wykończone, sprzedane, ale jeszcze 
niezamieszkałe - mówi Grzegorz Ni-
klas z Makurat Invest. - Zazwyczaj za-
raz po wykończeniu mieszkań, wręcza-
my klucze klientom. Tym razem wyjąt-
kowo udało nam się znaleźć taki wolny 
termin, że odbiory będą za około dwa 
tygodnie, a dziś możemy wszystkim za-
interesowanym te mieszkania pokazać. 
Trafność tej inicjatywy potwierdza ta 

ogromna rzesza ludzi, którzy postano-
wili z tej okazji skorzystać.

Kaszubskie kwiaty na ścianach
III etap osiedla Złota Reneta to całko-
wicie nowa jakość na lokalnym ryn-
ku mieszkaniowym. W całym powie-
cie kartuskim próżno szukać budyn-
ków o tak wysokim standardzie wy-
kończenia. Z zewnątrz rzuca się w oczy 
nowoczesna architektura - odmienna 
od wcześniejszych budynków na osie-
dlu, a wewnątrz uwagę przykuwa prze-
stronne foyer. Duże modne płytki na 
ścianie, efektowne oświetlenie na wej-
ściu i szyby z kaszubskimi grafikami na 
korytarzach, robią duże wrażenie.
- Jesteśmy lokalną firmą, wywodzącą 
się z Kaszub. Nasi pracownicy i miesz-
kańcy w większości wywodzą się stąd. 
Czujemy się związani z kaszubską tra-
dycją i wartościami, dlatego pomysł, by 
w wystroju części wspólnych budyn-

ku pojawiły się wzory z haftu kaszub-
skiego. W każdym budynku i na każ-
dym piętrze jest inny kwiat - wyjaśnia 
Mirosław Makurat, prezes Makurat In-
vest. - Grafiki mają też w sobie element 
edukacyjny, bo nazwy wzorów zapisa-
no w języku kaszubskim. Możemy więc 
dowiedzieć się z nich, jak po kaszubsku 
nazywa się kwiat niezapominajka, tuli-
pan czy bratek.

Powstają kolejne budynki
Na osiedlu Złota Reneta w Żukowie do-
celowo będzie 16 budynków. 
W I i II etapie powstało siedem, już 
sprzedanych i zamieszkanych. Budy-
nek, który można było zwiedzać 9 listo-

pada jest pierwszym z III etapu. Doce-
lowo w tym etapie oddane będą cztery. 
Klucze trafią do mieszkańców w pierw-
szym kwartale 2020 roku.
W ofercie dewelopera pozostało nie-
spełna 15 mieszkań, których termi-
ny odbioru przewidziano na 2020 rok. 
Zdecydowana większość lokali już się 
sprzedała. W przyszłości na Osiedlu 
Złota Reneta powstanie 5 kolejnych 
budynków wielorodzinnych – wyższych 
o jedną kondygnację od dotychczaso-
wych – z halami garażowymi, lokalami 
usługowymi oraz wielofunkcyjnym bo-
iskiem sportowym. Nie zabraknie też 
placu zabaw i strefy fitness.
/raf/
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Szansa na pracę 
Będą szkolenia, warsztaty 
i wsparcie dla bezrobotnych. 

Unijne dofinansowanie trafi do Puc-
ka, Kartuz i Gdańska. Ponad 4 mln zł 
z Unii Europejskiej otrzymają samo-
rządy z Pomorza. Dzięki temu 300 
bezrobotnych mieszkańców ma szan-
sę zyskać pracę. Zorganizowane będą 
też szkolenia i warsztaty z poszukiwa-
nia pracy. Umowy na dofinansowanie 
trzech projektów 13 listopada 2019 
r. podpisał marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, wójt 
gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk 
oraz dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kartuzach Barbara Kapica. 
Gdańsk reprezentowała dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Małgorzata Niemkiewicz. 
 
Aktywizacja w Kartuzach 
Pierwszy projekt obejmie 141 osób 
z powiatu kartuskiego. Będą mogły 
w nim uczestniczyć osoby długotrwa-
ło bezrobotne i o niskich kwalifika-
cjach. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) 
i Centrum Integracji Społecznej 
w Ostrzycach przygotują dla nich 
warsztaty motywacyjne oraz szkole-
nia. Będzie również program stażów 
i prac interwencyjnych. Wszystko, aby 
zwiększyć możliwości zatrudniania 
osób bezrobotnych, zarejestrowanych 
w kartuskim PUP. 
 
Projekt w Pucku 
Projekt aktywizacji zawodowej 
w powiecie puckim obejmie 50 osób. 
Skierowany jest, podobnie jak pro-
jekt kartuski, dla osób długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo. 
Dodatkowo, obejmie osoby pracujące, 
ale znajdujące się w niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy. W ramach 

projektu dla uczestników zostaną 
opracowane indywidualne plany dzia-
łania. Przeprowadzone będą również 
warsztaty z zakresu aktywnego po-
szukiwania pracy oraz staże i praktyki 
zawodowe. Na zdjęciu powyżej: wójt 
gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk 
i marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk podpisują 
umowę. 
 
Cała Naprzód w Gdańsku 
Trzeci projekt realizowany pod nazwą 
Cała Naprzód II realizowany będzie 
w Gdańsku oraz w Pszczółkach i Su-
chym Dębie. Skierowany jest do 110 
bezrobotnych osób, które znajdują 
się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 
Każdy z uczestników zostanie potrak-
towany indywidualnie. Zapewnione 
będzie również wsparcie psycho-
logiczno-doradcze i motywacyjne. 
Projekt zakłada, że 90 osób uzyska 
zatrudnienie, a 20 poprawi swoją 
pozycję na rynku pracy.

Projekty w liczbach
Projekt Akademia rozwoju zawo-
dowego – II edycja w Kartuzach 
kosztować będzie ponad 1,3 
mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł 
stanowić będzie dofinansowanie 
z RPO WP 2014-2020. Z kolei 
wartość projektu Aktywizacja 
zawodowa osób w bezrobotnych 
z terenu gminy Puck to prawie 
700 tys. zł, z czego ok. 660 tys. 
zł to dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej. Cała Naprzód 
II realizowana będzie do 30 
czerwca 2021 r. i kosztować 
będzie ponad 2 mln zł, a unijne 
dofinansowanie wyniesie ponad 
1,9 mln zł.

Rekordowo niskie bezrobocie

Trasy rowerowe – zdecyduj!

Wsparcie dla 
bezrobotnych

Już pięć miesięcy z rzędu na 
Pomorzu bezrobocie jest rekordowo 
niskie.
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Najniższa w historii woje-
wództwa pomorskiego sto-
pa bezrobocia rejestrowa-

nego utrzymuje się na poziomie 4,4 
proc. od czerwca 2019 roku, podczas 
gdy w kraju jest o 0,6 punktów 
procentowych i wynosi 5,1 proc. Taki 
wynik daje Pomorskiemu bardzo 
wysokie, piąte miejsce w kraju. Niż-
sze bezrobocie w październiku 2019 
roku odnotowano w wojewódz-
twach: wielkopolskim (2,8 proc.), 
śląskim (3,6 proc.), małopolskim (4 
proc.) i mazowieckim (4,3 proc.). 
Z kolei najwyższe bezrobocie jest 
w województwie warmińsko-mazur-
skim (8,6 proc.). Stopa bezrobocia 
jest tak niska, że pobiła zeszłoroczny 

rekord Pomorskiego z czerwca 2018 
roku. Wtedy bezrobocie wyniosło 
4,8 proc. Taki sam wynik odnotowa-
no także w październiku ubiegłego 
roku. W porównaniu do 2018 roku 
zmalała też liczba osób bezrobot-
nych o 7,4 proc., czyli o 3,3 tys. osób. 
W październiku 2019 roku do urzę-
dów pracy zgłoszono 8 tys. wolnych 
miejsca zatrudnienia lub miejsc 
aktywizacji zawodowej. Najwięcej 
nowych ofert pojawiło się w powie-
cie gdańskim (253). Jednak są też 
powiaty, w których miejsc pracy jest 
mniej niż w poprzednim miesiącu. 
To powiat słupski (mniej o 269 
miejsc) oraz pucki (171 miejsc). 
/raf/

Na polskim wybrzeżu 
powstaje międzynarodowa 
trasa rowerowa EuroVelo 

10. W Gdańsku i Słupsku można 
wziąć udział w specjalnych konsul-
tacjach dotyczących oceny przepro-
wadzonych już prac oraz planów na 
przyszłość. Udział w spotkaniach 
jest bezpłatny. Swoje zdanie można 
wyrazić również w internetowej 
ankiecie. 

Harmonogram spotkań: 
- Gdańsk, 25 listopada (poniedzia-
łek), Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 
22/26 (Sala Klubowa, parter) 
- Słupsk, 28 listopada (czwartek), 
Hotel Staromiejski, ul. Jedności 
Narodowej 4-5 (sala konferencyjna 
na I piętrze)  W każdym z miejsc 
odbędą się dwa spotkania w godz. 
13.00-14.30 i 17.00-18.30. Formu-
larz rejestracyjny - na pomorskie.eu. 
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Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła msza św. za Oj-
czyznę w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Przod-
kowie, w której uczestniczyli przedstawiciele władz sa-
morządowych, poczty sztandarowe, delegacje i miesz-
kańcy. Po mszy odbył się występ uczniów oraz koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru „Polifonia”. 
Następnie przemaszerowano pod pomnik poległych 
w czasie I wojny światowej, gdzie złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. wójt Andrzej Wyrzy-
kowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Kartuskie-
go Mieczysław Woźniak.  Nie zabrakło również licz-
nych pocztów sztandarowych, delegacji przodkow-
skich szkół i placówek gminnych i, przede wszystkim, 
samych mieszkańców.
Po części oficjalnej przy dźwiękach Przodkowskiej Or-
kiestry Dętej na uczestników uroczystości czekał cie-
pły poczęstunek:  „patriotyczna grochówka” i grill.
/raf/

11 listopada mieszkańcy sierakowic 
obchodzili Narodowe Święto 
Niepodległości.

delegacje, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy gminy stężyca uczcili 
w szymbarku 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Msza, kwiaty i Polonez

najPiękniejsze słowo dla Polaków - wolnoŚć 

Uroczystości rozpoczęła msza święta, któ-
rej przewodniczył ksiądz proboszcz Grze-
gorz Fąferko. Przemarsz pod pomnik Szym-

barskich Zakładników poprowadziła Gmin-
na Orkiestra Dęta ze Stężycy. Po odśpiewa-
niu hymnu narodowego oraz odmówieniu 

modlitwy przemówienie wygłosił wójt gmi-
ny Tomasz Brzoskowski. Następnie pod po-
mnikiem złożono wieńce i kwiaty. Uczniowie 
Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szym-
barku przygotowali krótki montaż słow-
no-muzyczny pod kierunkiem nauczycie-
li: Dominiki Bronk i Grzegorza Brylowskie-
go. W pięknych słowach młodzież przypo-
mniała bohaterstwo i niezłomność Polaków 
walczących o niepodległą Polskę. Ich po-
święcenie dla Ojczyzny obrazują szczegól-
nie słowa znanej pieśni: „Bodaj po to być 
warto żołnierzem, (...) żeby widzieć, pada-
jąc w ataku, Polskę wolną i czystą jak łza”. 
W pamięci wszystkich pozostanie rów-
nież fragment wiersza, który podkreśla rolę 
i wymiar współczesnego patriotyzmu: „Oj-
czyznę moja zrozumieć, poznać, pokochać 
szczerze, by w ważnych chwilach pamiętać, 
że wciąż do niej należę”.
(D.Bronk)
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Świętowano w całej Polsce, także w po-
wiecie kartuskim. Uroczystości zorganizo-
wano m.in. W Chwaszczynie, w gminie Żu-
kowo. Jednym z ważniejszych wydarzeń 
była „Piaśnicka Msza Żałobna”. 
Przepiękny, patriotyczny koncert w wy-
konaniu chórów: Elishama, Kosakowianie, 

Sounds od Freedom, Strzelenka i Viola, 
który odbył się w Kościele pw. Św. Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza, był do-
skonałą propozycją muzyczną opowiada-
jącą o tragicznych wydarzeniach, które 
miały miejsce w Lasach Piaśnickich. 80 
lat temu naród niemiecki wymordował 

członków rodzin z Chwaszczyna i Całych 
Kaszub. Stanowili oni elitę i kwiat polskiej 
inteligencji. 
Również w Żukowie 11 listopada obcho-
dzono Święto Odzyskania Niepodległości, 
złożono symboliczne wiązanki kwiatów. 
/raf/

Święto Odzyskania 
Niepodległości

To jedno z najważniejszych świąt narodowych. 11 listopada obchodzono 101. rocznicę 
odzyskania niepodległości. 
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Fot. UG Przodkowo
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Przedstawiciele samorządu gminnego, zaproszeni goście i miesz-
kańcy zgromadzili się przy figurze Matki Boskiej Królowej Korony 
Polskiej, będącej jednocześnie pomnikiem ku czci bohaterów sie-
rakowickiej parafii poległych za wolność Ojczyzny w latach 1914-
1918, aby wspólnie świętować 101. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.
Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowe-
go. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” zatańczył po-
loneza, a okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący 
rady gminy Mirosław Kuczkowski. Tradycyjnie delegacje komba-
tantów, przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego, pla-
cówek oświatowych i stowarzyszeń złożyły kwiaty w hołdzie ofia-
rom pierwszej wojny światowej. Modlitwę za Ojczyznę odmówił ks. 
Tadeusz Knut, proboszcz parafii p.w. św. Marcina.
Po zakończeniu uroczystości uczestnicy udali się do kościoła 
p.w. św. Marcina, gdzie została odprawiona msza św. w intencji 
Ojczyzny. Był to też dzień odpustu parafialnego i wspomnienia 
patrona parafii, św. Marcina z Tours.
/raf/

Także w Przodkowie odbyły się 
obchody 101 rocznicy odzyskania 
Niepodległości.

radosne Świętowanie
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Złote i Diamentowe Jubileusze 
w Gminie Stężyca 

Z tej okazji w Urzędzie Gminy Stężyca 
odbyło się uroczyste spotkanie z dostoj-
nymi Jubilatami. Uroczystego aktu de-
koracji medalami nadanymi przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla 
osób, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim, w dowód społecz-
nego uznania dla trwałości małżeństwa 
i rodziny dokonał Wójt Gminy Stężyca 
Tomasz Brzoskowski.
Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiąt-
kowe dyplomy, upominki oraz kwiaty.
Dodatkowo klimat tej uroczystości umi-
lił występ zespołu dziecięcego „Promy-
ki” z Zespołu Kształcenia i Wychowania 
w Stężycy oraz Pan Paweł Orlikowski.

Złote Gody świętowali:
Państwo Błonk Bernard  i Zofia 
z Dąbrowy,
Państwo Cichosz Józef i Gertruda  ze 
Stężycy,
Państwo Gnibba Franciszek i Stefania 
ze Starych Łosienic,
Państwo Hinc Kazimierz i Maria  
z Klukowej Huty,
Państwo Kneba Gerard i Teresa 
z Gołubia,
Państwo Kwiatkowscy Stefan 
i Krystyna z Niesiołowic,
Państwo Lewna Mieczysław i Henryka  
z Nowych Czapel,
Państwo Philipp Czesław i Irena  
z Borucina,
Państwo Reszka Edmund i Helena ze 
Zgorzałego,
Państwo Walter Jerzy i Ewa ze Stężycy,

diamentowe Gody świętowali:
Państwo Bigus Stanisław i Jadwiga 
z Przyrowia,
Państwo Formela Gerard i Janina 
z Borucina,
Państwo Łąccy Edmund i Marianna ze 
Stężycy

Pary małżeńskie z gminy Stężyca, które w 2019 r. obchodziły jubileusz dłu-
goletniego pożycia małżeńskiego świętowały w środę 20 listopada br. Złote 
i Diamentowe Gody.
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PISZESZ? 
ROBISZ ZDJĘCIA?
NAGRYWASZ FILMY?
NAPISZ DO NAS! r.korbut@expressy.pl

Niedawno 3 sportowców - Armin Wil-
czewski, Paweł Kajeta i Tymoteusz Rosz-
kowski - otrzymało nagrody za swoje 
osiągnięcia sportowe. Wyróżnienia wrę-

czyli starosta kartuski Bogdan Łapa i wi-
cestarosta Piotr Fikus. Armin Wilczew-
ski jest zawodnikiem Kartuskiego Klubu 
Kickboxingu Rebelia w Kartuzach i na te-

gorocznych Mistrzostwach Świata kade-
tów w kickboxingu na Węgrzech, zdobył 
złoty medal. Armin mieszka w Tokarach, 
od dwóch lat otrzymuje również Stypen-
dia Starosty Kartuskiego. Siedemnasto-
letni Paweł Kajeta i trzynastoletni Tymo-
teusz Roszkowski są zawodnikami UKS 
Lamelka w Kartuzach. Na Mistrzostwach 
Świata klasy cadet Paweł Kajeta (ster-
nik) i Tymoteusz Roszkowski (załogant) 
zdobyli brązowe medale. Paweł Kajeta 
mieszka w Kartuzach, był już stypendy-
stą sportowym starosty kartuskiego. Ty-
moteusz Roszkowski pochodzi natomiast 
z Brodnicy Górnej.
/raf/

Dyrektorzy i nauczyciele szkół, nad który-
mi pieczę sprawuje powiat kartuski, wzię-
li udział w uroczystej gali z okazji Święta 
Edukacji Narodowej. Spotkanie było oka-
zją do podziękowań i wyróżnień dla dyrek-
torom i aktywnych pedagogów wszyst-
kich placówek oświatowych. Wyróżnienia 
wręczali: starosta kartuski Bogdan Łapa, 
wicestarosta Piotr Fikus oraz przewodni-
czący Rady Powiatu Kartuskiego Mieczy-
sław Wożniak. 
/raf/

60 lat szkoły
To była wspaniała uroczystość – 
szkoła w Tuchomiu świętowałą 
jubileusz 60-lecia.
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Gratulacje w imieniu powiatu kartuskiego złożyli wice-
starosta Piotr Fikus i wiceprzewodniczący rady powiatu 
Eugeniusz Pryczkowski.
Motto uroczystości to „Nie bójmy się lat, które ubywa-
ją. To one nam przecież mądrości dodają”. Podczas gali 
było wiele wspomnień, wzruszeń, gratulacji, nie zabrakło 
też prezentu. A tym razem to prezent wyjątkowy – jest 
nim (a właściwie dopiero będzie w nieodległej przyszło-
ści) nowy budynek szkoły, którego budowa właśnie się 
rozpoczyna. Całą inwestycja ma pochłonąć ok. 6 mln zł. 
Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa w Tuchomiu to 
tzw. „małą szkoła” - z oddziałami klas od 0 do III. 
/raf/

Fot. Rafał Korbut

Trzy osoby zostały uhonorowane stypendiami, przyznanymi przez starostę kartuskiego. 

Nagrody dla sportowców

REKLAMA U/2019/PR REKLAMA U/2019/PR

W powiecie kartuskim uroczyście obchodzono święto wszystkich nauczycieli.
Powiatowy dzień edukacji narodowej
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zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

WdoWa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finanso-
wo i mieszkaniowo, zmotoryzowanego. 
Na SMS nie odpowiadam, tel. 881 237 
164

seX-sex-sex to lubię, gorąca Blondi po-
zna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 514 
120 213

RÓŻNE

sPRZedam drewno opałowe, gałęziów-

NIERUCHOMOŚCI

sPRZedam

jasTRZęBia GóRa ładne m., 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój, po 
remoncie 238 000, tel. 505 454 919

sPRZedam 2 działki budowlane Kę-
błowo Nowowiejskie 3 km od Lęborka, 
1033 m, cena 45 000, tel. 602 306 210

PosZUKUję WyNająć

PosZUKUję do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe w rozsądnej cenie, tel. 605 
966 593

WyNajmę

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

PoKój do wynajęcia z używalnością 
kuchni i łazienki w Lęborku, tel. 695 
052 776

PoKój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709

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

KUPię mieszkanie zadłużone z komor-
nikiem, do remontu, z lokatorem, szyb-
ka gotówka, tel. 791 715 131

MOTORYZACJA

sPRZedam

sKUP, złomowanie, kasacja aut, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

VolKsWaGeN Polo 1,4 1998 r., stan bar-
dzo dobry, przegląd ma, tanio sprzedam, 
tel. 58 672 34 13, 501 549 579

RoK 2006 Mercedes B Silnik 1.8, Die-
sel, spalanie 5-6 l, bezwypadkowy, cena 
13.900 zł, tel. 602 306 210

jaWa typ 223. 1977 r., farbig Rote 
Creme, 2T, 2 os., OC, BT, cena 2000 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

RomeT Ogar Caffe 124, 2019r., blue/
black, 4T, cena: 1222 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

PiaGGio/VesPa Ciao, skuter, 1os., 2T, 
1995r., czarny, cena: 1606 zł, Tczew tel. 
574 797 077

sKoda 105S, 38 lat, iGaS (BEC), cy-
tryna, cena 1922 zł, Tczew, tel. 574 797 
077

jaWa typ 220, 1988 r., farbig Blau-
Zitrone, 2T, 2 os., OC, cena 3900 zł, 
Gdańsk, tel. 574 797 077

KUPię

KUPię Piaggio Vespa LX 125/150 cm, 
używany, z salonu, 3-7l., Tczew, tel. 574 
797 077

EDUKACJA

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

KoRePeTycje z angielskiego, tel. 
604 393 732

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

UsłUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPaKoWaNia jednorazowe, tel. 501 
175 330

KoTłoWNie, instalacje, wod-kan, ga-

kę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 888 783

BecZKi plastikowe 200 l, na działkę 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 511 
841 826

sPRZedam rury plastikowe 250x10x05 
szare, cena 5 zł szt., tel. 511 841 826

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

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

ZiemNiaKi, odpady, 30 groszy, Sze-
mud, tel. 510 751 837

słoma w balotach, 120x120, sucha, 50 
zł, tel. 510 751 837

siaNoKisZoNKa 120x120, 80 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

sPRZedam kanapę 250 zł, stolik 160 
zł, piecyk gazowy viessmann dwufunk-
cyjny 550 zł, zabawki, tel. 538 443 446

oBsyPNiK do ziemniaków, trzy rzędy 
390 zł, tel. 600 667 860

RoZdRaBNiacZ BAK z silnikiem 790 
zł, tel. 600 667 860

BRycZKa na drewnianych kołach do 
odnowienia, 1950 zł do negocjacji, tel. 
600 667 860

KlaTKi z karmnikami do królików od 
120 do 160 zł, tel. 600 667 860

sPRZedam dużą pufę 65x55 z pojem-
nikiem,  60 zł, tel. 507 486 424

sPRZedam komórkę Nokia, sprawną, 
40 zł i dwie niesprawne za 30 zł, Siera-
kowice, tel. 790 290 835 

sPRZedam lodówkę z zamrażarką, 
w dobrym stanie wys. 125, szer. 60, cena 
310 zł, Sierakowice, tel. 790 290 835

sPRZedam pralkę małą z wirówką, 

2w1, nowa, wys. 73 cm, szer. 63 cm, 
cena 410 zł, tel. 795 019 958

sPRZedam węgiel, groszek ekoligicz-
ny, tona 670 zł, załadunek we własnym 
zakresie, wejherowo, tel. 502 351 988

RoZsieWacZ kos 380 zł, oraz lej 480 
zł, tel. 600 667 860

PRasa Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

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

sPRZedam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

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

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

sPRZedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564
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Stolem Gniewino podejmował Cartusię Kar-
tuzy. Kartuscy zawodnicy ponieśli wysoką 
porażkę. Miejscowi skrzętnie wykorzysta-
li braki kadrowe gości i obnażyli wszystkie 
słabości przeciwnika. Od początku było wi-
dać, kto wiedzie prym na murawie. Stolem 
Gniewino pewnie i zasłużenie pokonał kar-
tuzjan aż 4:0 (2:0). 
- Na szczęście był to ostatni mecz w tym 
roku – skomentował trener kartuskiej dru-

żyny. - W przerwie zimowej należy wyle-
czyć wszystkie kontuzje i do wiosny ruszyć 
w pełnym składzie.
Bramki strzelili Kamil Patelczyk x2, Arka-
diusz Klarecki oraz Mateusz Wachowiak.
Dodajmy, że zespół Stolema po pięciu wy-
granych przystępował do meczu jako fawo-
ryt. Nie mógł zagrac kontuzjowany Kotwi-
ca, dlatego trener zdecydował się na grę 
trójką obrońców. 

W całych rozgrywkach drużyna z Gnie-
wina zdobyła najlepszy wynik punkto-
wy w historii. 49 bramek w rundzie to naj-
więcej spośród wszystkich zespołów. Je-
żeli zespół utrzyma dotychczasowy stan 
osobowy i wypracuje odpowiednią formę 
w okresie przygotowawczym, może byc 
grożny dla faworytów ligi. Do lidera Przod-
kowa traci zaledwie 6 punktów. 
Drugie z rozegranmych spotkań to GKS 
Przodkowo – Arka II Gdynia SSA. Mecz 
ostatniej kolejki w IV lidze zapowiadał się na 
ciekawe widowisko i takie też było. W pierw-
szych minutach spotkania optyczną przewa-
gę osiągnęli gospodarze (Arka Gdynia). Póź-
niej to przodkowianie groźniej zaatakowali.
W 38 min. został otwarty wynik meczu. Ma-
hamed Doumbouya przejął w środku pola 
futbolówkę, która dotoczyła się do Stasia-
ka, który technicznym strzałem w długi róg 
znalazł drogę do siatki. 
W 59 min. przodkowski zespół podwyższył 
prowadzenie po indywidualnej i skutecznej 
akcji Krystiana Patoka. Po utracie drugiej 
bramki gdynianie ponownie groźnie atako-
wali i stwarzali okazje do zdobycia chociaż-
by honorowej bramki w tym spotkaniu, ale 
bezskutecznie.  
Podopieczni trenerów Mirosława Pawłow-
skiego, Piotra Wnuk-Lipińskiego oraz Fili-
pa Żemojtel dzięki zwycięstwu dopisali so-
bie 3 punkty, co daje ogółem 40 pkt, dzię-
ki którym przerwę w rozgrywkach piłkarze 
z Przodkowa spędzą na czele tabeli.
/raf/

Ostatnie dwa mecze w rozgrywkach IV ligi piłki nożnaj za nami. Zagrały w niej 
dwa zespoły z powiatu kartuskiego. 

Ostatnia kolejka IV ligi

Jesienne rozgrywki piłkarskie w klubie KKPN Olim-
pico Malbork/ Expert Pnetry Sierakowice obfitowały 
w zmagania na najwyższym poziomie i o wysokie cele.
Klub zgłosił dziewczęta do rozgrywek w kategoriach: 
U-9, U-11, U-13 oraz U-15.Brał udział także w ogólno-
polskim turnieju o Puchar Tymbarka U-10 oraz U-12, 
w których awansował do finałów wojewódzkich i na 
wiosnę powalczy o awans do finału krajowego.
W rozgrywkach mistrzowskich o ile w kategoriach 
najmłodszych rozstrzygnięcia nastąpią
 wiosną to w starszych dziewczęta do lat 13 zdobyły 
Wicemistrzostwo Pomorza oraz awans do rozgrywek 
strefowych o finał ogólnopolski. Starsze dziewczęta 
do lat 15 zdobyły tytuł Mistrza Pomorza oraz awanso-
wały do najwyższej Centralnej Ligi Juniorek U-15.
O awansie przesądził mecz rozgrywany w Sierako-
wicach, gdzie gospodynie wygrały 4:1, na wyjeździe 
w Gdańsku uległy 0:1 co dało w dwumeczu wynik 4:2 
i awans. Warto dodać, że sierakowickie Pantery zwią-
zane z klubem malborskim, na co dzień grały z chłop-
cami w lidze okręgowej JD1. Na wiosnę, przy odpo-
wiednim wsparciu finansowym, dziewczęta będą 
grać już tylko z dziewczętami w CLJ -U15.
W przerwie zimowej sierakowiczanki jako Olimpico 
Malbork wystąpią w Eliminacjach Mistrzostw Polski 
w Futsalu U-14 prawdopodobnie te eliminacje odbędą 
się w Tczewie na przełomie grudnia i stycznia.
/raf/

Cartusia pewnie pokonała na własnym bo-
isku Koronę Rywałd aż 6:0 (2:0). Bramki dla 
Cartusii strzelali Kacper Kobiela x2, oraz 
po 1 Robert Radomski, Lucjan Lubocki, Ad-
rian Raulin oraz Iwo Goll. Podopieczni tre-
nera Karola Cichonia na boisku dominowa-
li przez pełne 90 minut i nie pozostawili go-
ściom żadnych złudzeń. Zawodnikom i tre-
nerom gratulujemy wygranej. 

skład cartusii:
Wezel Teofil, Raulin Adrian, Fierka Mate-
usz, Dmochowski Nikodem, Konkol Łukasz 
(46’ Radomski Robert), Adamczyk Oskar 
(46’ Zarach Maksymilian), Toruńczak Ja-
kub (46’ Bertling Michał), Kobiela Kacper 
(73’ Szymański Artur), Goll Iwo, Hoeft Ma-
ciej (46’ Lubocki Lucjan), Teca Bartek;
Rez.: Nurek Dominik, Zarach Maksymi-
lian, Bertling Michał, Radomski Robert, 
Stefanowski Adam, Szymański Artur, Lu-
bocki Lucjan;
/raf/

Siatkarki ze Szkoły Podstawowej w Pępowie brały udział w roz-
grywkach podczas Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki o Pu-
char Wójta Gminy Kobylnica. Drużynie Pępowo I prowadzonej przez 
Marka Siemborskiego udało się zająć I miejsce w kategorii „4”.
W turnieju wystartowało dziesięć zespołów. Szkołę z Pępowa 
reprezentowały dwa zespoły: Pępowo I i Pępowo II. Zespół Pę-
powo I już w fazie grupowej bardzo dobrze się zaprezentował, 
wygrywając wysoko wszystkie pojedynki i zajmując pierwsze 
miejsce w grupie „A”. Pępowo II w meczu decydującym o awan-
sie do finałowej czwórki uległo Treflowi Gdańsk i ostatecznie 
zajęło szóstą lokatę.
W meczu finałowym siatkarki z Pępowo I starły się z przeciwnicz-
kami z Lęborka. Nie obyło się bez problemów, ale ostatecznie to 
zawodniczki z Pępowa wygrały cały mecz 2 : 0 zdobywając tym 
samym I miejsce i puchar.
/raf/

Mistrzynie 
PoMorza

Kolejne zwycięstwo KartusKich piłKarzy

najlepsze w Kraju

ciężka, ale udana runda jesienna 
dla dziewcząt z malborsko-
sierakowickiego zespołu.

Kolejny dobry mecz zanotowała druga drużyna 
cartusii 1923 w ramach rozgrywek Klasy B.

siatkarki z Pępowa zwyciężyły 
w ogólnopolskim Turnieju mini 
siatkówki.
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Interesujesz sIę sportem?
Wyślij zdjęcie swojego ulubionego klubu!

redakcja@expressy.pl
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