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Burmistrz Kartuz, Zarząd Powia-
tu Kartuskiego oraz Rada Orga-
nizacji Pozarządowych Powiatu 
Kartuskiego zapraszają na kar-
tuski Rynek w niedzielę 16 grud-
nia o godz. 16.00 na IV Kaszubską 
Wigilię. W programie spotkania – 
składanie życzeń świątecznych, 
dzielenie się tradycyjnym opłat-
kiem, wspólne śpiewanie kolęd, 
przyjazd Świętego Mikołaja oraz 
poczęstunek wigilijny. 
Przypominamy także, że wciąż 
trwa Kartuski Jarmark Świątecz-
ny, który można odwiedzić aż do 

22 grudnia. Stoiska jarmarkowe 
będą czynne w dni powszednie od 
12.00 do 17.30, w soboty i niedzie-
le od 9.00 do 16.00. Podczas trwa-
nia jarmarku na dzieci czeka dar-
mowa kolejka oraz karuzela.
Natomiast w sobotę 21 grudnia 
w godz. od 12.00 do 15.00 kartu-
ski Rynek odwiedzi Święty Mikołaj 
oraz do dyspozycji uczestników 
będzie fotobudka.
Do zobaczenia - spotkajmy się na 
kartuskim Rynku we wspaniałej, 
przedświątecznej atmosferze!
/raf/

12 grudnia br. marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, sta-
rosta kartuski Bogdan Łapa, wicesta-
rosta Piotr Fikus oraz burmistrz Kar-
tuz Mieczysław Gołuński podpisali list 
intencyjny w sprawie przygotowania 
projektu budowlanego dla II etapu Ob-
wodnicy Kartuz na odcinku Grzybno - 
Łapalice. Jak zapewnił Marszałek Mie-
czysław Struk, zadanie w całości zo-
stanie sfinansowane przez Samorząd 
Województwa Pomorskiego. Później-
sza realizacja projektu ma z kolei od-
bywać się w partnerstwie wraz z gmi-
ną Kartuzy i powiatem kartuskim. 
- Mamy nadzieję, że projekt zostanie 
wykonany do końca 2020 roku, choć 
możliwe, że będzie to później z uwagi 
na uzyskanie odpowiednich uzgodnień 
i decyzji środowiskowej - stwierdził 
marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk. 
- Dzięki przychylności i poparciu Mie-
czysława Struka, marszałka woje-
wództwa pomorskiego, jak również 
zaangażowaniu przedstawicieli gmi-
ny Kartuzy, w 2016 roku zakończono 
prace związane z długo wyczekiwaną 
budową I etapu Obwodnicy Kartuz - 
czytamy w liście intencyjnym w spra-
wie budowy II etapu obwodnicy Kar-
tuz. - Odcinek jezdni o długości ponad 
2 km stał się naturalnym połączeniem 
najbardziej uczęszczanych arterii na-
szego miasta. Budowa I etapu Obwod-
nicy nie zlikwidowała jednak wszyst-
kich problemów związanych z natę-
żeniem ruchu kołowego w Kartuzach. 

Ulice 3 Maja, Gdańska oraz Wzgórze 
Wolności, przecinające miasto w po-
łowie, w dalszym ciągu przyjmują 
nadmierną ilość samochodów jadą-
cych od strony Gdańska i Przodkowa 
w kierunku Sierakowic. Jezdnie tych 
strategicznych dróg są wąskie, znaj-
dują się w gęstej zabudowie. Dodat-
kowo są położone na terenie cenne-
go, zabytkowego układu urbanistycz-
nego wpisanego do rejestru zabytków 
województwa pomorskiego, co unie-
możliwia ich poszerzenie.
W piśmie podkreslono, że Kartuzy 
są otoczone z wszystkich stron gę-
stym lasem, a w mieście przecina się 
kilka ważnych dróg wojewódzkich 
(211, 224 i 228). 
- Z tych i wielu innych powodów, 
jak chociażby obniżenie atrakcyjno-
ści turystycznej Kartuz, które w go-
dzinach „szczytu” są miastem trud-
no przejezdnym, niezbędna jest kon-
tynuacja budowy Obwodnicy Kartuz 
i to w jak najkrótszym czasie - czyta-
my dalej w liście intencyjnym. - Drugi 
odcinek Obwodnicy Kartuz okala na-
sze miasto od północy oraz wschodu 
i będzie miał 9,8 km długości. Prze-
biegnie przez tereny o niskiej inten-
sywności zabudowy mieszkaniowej.
Sygnotariusze listu podkreślają, że bu-
dowa II etapu Obwodnicy Kartuz przy-
czyni się do rozwoju miasta, gminy Kar-
tuzy i powiatu kartuskiego, wzrostu ich 
atrakcyjności turystycznej oraz popra-
wy poziomu życia mieszkańców.
/raf/

Urząd Marszakowski 
sfinansUje bUdowę obwodnicy
Rozpoczyna się drugi etap ważnej inwestycji - 
Obwodnicy Kartuz. Podpisano list intencyjny 
dotyczący budowy odcinka Grzybno – Łapalice. 

iV kaszUbska wigilia na kartUskiM rynkU
Składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie 
kolęd – to wszystko i wiele więcej czeka na tych, którzy wybiorą 
się do Kartuz na spotkanie wigilijne. 
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PISZESZ? 
ROBISZ ZDJĘCIA?
NAGRYWASZ FILMY?
NAPISZ DO NAS! r.korbut@expressy.pl

Projekt jest realizowany z dofinanso-
waniem ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (POPC).
Celem inwestycji jest likwidacja in-
ternetowych „białych plam” na mapie 
Polski i dostarczenie ultraszybkiego 
i stabilnego internetu mieszkańcom 
oraz zmniejszenie technologicznego 
dystansu w stosunku do lepiej rozwi-
niętych cyfrowo regionów kraju.
Internet nowej generacji jest przepust-
ką do nieograniczonych możliwości do-
stępu do informacji i rozrywki oraz róż-
nego rodzaju aplikacji, które zmieniają 
sposób komunikacji, pracy oraz funk-
cjonowania we współczesnym świecie. 
Stanowi bazę do dynamicznego roz-
woju gospodarczego i społecznego.
Zakres inwestycji został określony 
na podstawie listy adresowej przy-
gotowanej przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej - regulatora rynku te-
lekomunikacyjnego. Wykaz adresów, 
objętych projektem, dostępny jest na 
stronie www.orange.pl/view/popc. 
Realizacja inwestycji została po-

dzielona na dwa etapy. W pierw-
szym światłowody zostały doprowa-
dzone do szkół i placówek edukacyj-
nych zakwalifikowanych do projektu 
w miejscowościach: Kolonia, Pomie-
czyńska Huta, Prokowo, Staniszewo, 
Łapalice, Mirachowo.
Placówki te, na bazie wybudowanego 
przez Orange Polska światłowodu, 
mogą korzystać za pośrednictwem 
firmy NASK z dostępu do internetu 
oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej, co gwarantuje im rozwój nowo-
czesnych form kształcenia oraz zdo-
bywanie nowych kompetencji, zarów-
no przez uczniów, jak i nauczycieli. 
Drugi etap realizacji projektu POPC 
obejmuje budowę sieci światłowodo-
wej do wytypowanych gospodarstw 
domowych. Inwestycje realizowane są 
sukcesywnie a ich zakończenie plano-
wane jest pod koniec 2020 r.
Miejscowości podłączone już do sie-
ci szerokopasmowej: Kolonia, Pomie-
czyńska Huta, Prokowo, Staniszewo, 
Łapalice, Mirachowo.
/raf/

Powstaje sieć światłowodowa
Jeden z operatorów komórkowych oraz 
dostawców usług telekomunikacyjnych 
buduje sieć na terenie gminy Kartuzy. 
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Cztery kondygnacje, 36 pokoi dla pa-
cjentów, kuchnia, łazienki, pomiesz-
czenia dla pielęgniarek i lekarzy, sala 
do rehabilitacji, kaplica – tak w 2023 
roku (termin oddania do użytku) wy-
glądać będzie kartuskie hospicjum 
stacjonarne przy ul. Leśnej. Pod ko-
niec listopada na budowie zawisła 
wiecha. Gościem uroczystości był wo-
jewoda pomorski Dariusz Drelich.
Budowa rozpoczęła się w październi-
ku ubiegłego roku. Jej koszt to ok. 
24 mln zł. Inwestorem jest Kartuskie 
Centrum Caritas, które od 2010 r. 
prowadzi hospicjum domowe.
- Ksiądz Marek Trybowski, czyli 
„Człowiek o Wielkim Sercu” wspólnie 
z aamorządami: powiatem Kartuskim 
i gminami Żukowo, Kartuzy, Przodko-
wo, Sierakowice, Stężyca, Sulęczyno, 
Somonino, Chmielno oraz ze sponso-
rami buduje hospicjum stacjonarne 
w Kartuzach – wyjaśnia Piotr Fikus, 
wicestarosta kartuski. -  Uroczystość 
zawieszenia wiechy symbolizuje za-
kończenie stawiania konstrukcji da-
chowej, czyli zakończenie kolejnego 
etapu budowy. Planowane zakończe-
nie wszystkich robót i oddanie ho-
spicjum do użytku planowane jest na 
koniec roku 2022.
- To dzieło, to chyba najważniejsza 
inwestycja na terenie powiatu kar-
tuskiego – podkreślił wojewoda Da-
riusz Drelich podczas uroczysto-
ści zawieszenia wiechy na budynku. 
- Ważne są też drogi, szkoły i szpi-
tal, ale to dzieło jest chyba najbliż-
sze naszym sercom. Z pewnością to 

hospicjum będzie wizytówką całego 
powiatu w wielu aspektach, zaczyna-
jąc od tego, że inicjatorem jego bu-
dowy jest ksiądz Marek, poprzez to, 
że budowane jest jako centrum Ca-
ritasu, aż po fakt, iż powstaje dzięki 
porozumieniu wszystkich samorzą-
dów. Wiele instytucji i osób zjedno-
czyło się w realizację tego przedsię-
wzięcia z potrzeby serca. To wspólne 
dzieło mieszkańców powiatu. Będzie 
to, a właściwie już jest, piękne miej-
sce na mapie województwa. Chciał-
bym, aby takie instytucje powstawa-
ły w każdym powiecie. 
/raf/

Wiecha zawisła
na hospicjum

To wielkie, wspólne dzieło samorządów, instytycji, sponsorów i samych 
mieszkańców. W Kartuzach powstaje hospicjum. Niedawno na więźbie 
dachowej zawisła symboliczna wiecha.
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szPitalna aPteka większa i nowoczesna
Nowoczesna szpitalna apteka została niedawno otwarta 
w Kartuzach. Obiekt został gryuntownie zmodernizowany. 
W Szpitalu Powiatowym w Kartuzach 
odbyło się uroczyste otwarcie no-
woczesnej szpitalnej apteki. Otwar-
cia dokonali starosta kartuski Bog-
dan Łapa wraz z zarządem powiatu 
i radnymi oraz prezes Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Kartuzach Paweł 
Witkowski. Personel szpitala długo 
czekał na tę inwestycję, obiekt prze-
budowano i wyremontowano. Wypo-
sażono go też w nowoczesny sprzęt. 
Zadanie wykonała Firma „ELWOZ” 
ze Szklanej. Łączny koszt remontu 
to ponad 2,2 mln zł, z czego kwotę 2 
mln zł przekazało Starostwo Powia-
towe w Kartuzach. Pozostała część 
pieniędzy pochodzi z budżetu Po-
wiatowego Centrum Zdrowia.

W nowoczesnej aptece są nie tylko 
przygotowywane, ale też przecho-
wywane leki i materiały medyczne 
dla pacjentów szpitala. Moderniza-
cja apteki była koniecznością, po-
nieważ „stara” apteka mogła dzia-
łać co najwyżej do końca bieżą-
cego roku. Nie spełniała bowiem 
obecnych wymogów sanitarnych 
ani farmaceutycznych, bez prze-
budowy i remontu zostałaby za-
tem po prostu zamknięta. 
Aptekę nie tylko kompleksowo wy-
remontowano, ale też dobudowano 
łącznik z budynku bezpośrednio do 
szpitala. Powstały też nowe pracow-
nie - żywienia pozajelitowego i cy-
tostatyków. Będą tam przygotowy-

wane leki, medykamenty oraz pre-
paraty do żywienia pozajelitowego 
w sterylnych warunkach. 
- Realizacja tej inwestycji otworzyła 
pracownikom apteki zupełnie nowe 
możliwości pracy – powiedział, nie 
kryjąc zadowolenia, Paweł Witkow-
ski, dyrektor PCZ Kartuzy. - Jestem 
szczęśliwy, że zyskaliśmy też po-
trzebny nam łącznik, dzięki które-
mu pielęgniarki nie będą zimą cho-
dzić między budynkami i nie będą 
musiały w torbach przenosić leków. 
A jeszcze rok temu tak to właśnie 
funkcjonowało...
Starosta kartuski Bogdan Łapa pod-
kreślił, że inwestycja zostałą zreali-
zowana dzięki podjęciu uchwał, któ-

re doprowadziły do poniesienia kapi-
tału zakładowego Powiatowego Cen-
trum Zdrowia, co było kluczową kwe-
stią warunkującą rozwój szpitala. 
- Stale dążymy do podnoszenia ja-
kości usług świadczonych przez 
szpital i staramy się, aby placówka 
stawała się coraz nowocześniejsza – 
dodał starosta Bogdan Łapa. 

Prace związane z przebudową apte-
ki trwały od kwietnia. Budynek zo-
stał powiększony, wygospodarowa-
no miejsce na magazyn wyrobów 
medycznych, wybudowano łącznik 
i wyremontowano oraz wyposażono 
pracownie. Natomiast w ubiegłym 
roku budynek przeszedł termomo-
dernizację. /raf/
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- Dla powiatu kartuskiego był to rok 
wyjątkowy pod względem inwesty-
cji drogowych, czyli wybudowania 
nowych, jak i gruntownych remon-
tów już istniejących dróg oraz bu-
dowy chodników i ścieżek rowe-
rowych – mówi wicestarosta po-
wiatu kartuskiego Piotr Fikus. - To 
rzeczywiście rekordowe 12 miesię-
cy, gdyż w sumie na drogi i chodni-
ki wraz z ścieżkami rowerowymi po-
wiat kartuski przeznaczył kwotę po-
nad 12,5 mln zł, za którą zrealizowa-
no 8,5 km dróg i 6,9 km chodników 
i ścieżek rowerowych.
Powiat kartuski na inwestycje dro-
gowe przeznaczył bardzo duże środ-
ki finansowe, łącznie                   nie-
mal 11,1 mln zł. Zrealizowano takie 
inwestycje jak budowy dróg: Sulę-
czyno – Lemany, Mokre Łąki, Przod-
kowo – Kawle, Chmielno – Wygo-
da Łączyńska, Kawle – Czeczewo, 
Sulęczyno – Lipusz, Hopy – Szar-
łata, Tuchom, Kiełpino, Goręczyno 
– Ostrzyce. Łącznie wybudowano 
i wyremontowano 8,5 km dróg po-
wiatowych. Na powyższe zadania 
pozyskano prawie 5,5 mln zł środ-
ków zewnętrznych ( Fundusz Dróg 

Samorządowych – ponad 3,5 mln zł, 
nadleśnictwo Lipusz – 200  tys. zł, 
gmina Sulęczyno – 300 tys. zł, gmi-
na Chmielno – 700 tys. zł, gmina 
Przodkowo – 400 tys. zł, gmina Żu-
kowo – 50 tys. zł oraz Lokalna Gru-
pa Działania – 293 tys. zł).
Na budowę chodników i ścieżek ro-
werowych powiat kartuski wspólnie 
z gminami przeznaczył kwotę nie-
mal 1,5 mln zł. Wyremontowano i wy-
budowano chodniki i ścieżki rowe-
rowe w takich miejscowościach jak: 
Kiełpino, Chmielno, Przodkowo, Mo-
kre Łąki, Sulęczyno, Kolonia, Banino, 
Mirachowo, Brodnica Dolna, Skrze-
szewo, Kamela, Łyśniewo, Mezowo, 
Prokowo, Miechucino, Bącz, Kartuzy, 
Sianowo. Łącznie wykonano ponad 
6,9 km chodników i ścieżek rowero-
wych. Na te zadania również pozy-
skano środki zewnętrzne w kwocie 
ok. 676 tys. zł: (gmina Żukowo – ok. 
296 tys. zł, gmina Kartuzy – 320 tys. 
zł, gmina Somonino – 60 tys. zł).
- Infrastruktura drogowa jest bar-
dzo ważnym elementem funkcjo-
nowania powiatu kartuskiego i jej 
mieszkańców, dlatego śmiało moż-
na powiedzieć, że obecna kadencja 

to będzie „kadencja dróg” dodaje 
wicestarosta Piotr Fikus. - Ta impo-
nująca liczba wykonanych inwesty-
cji drogowych jednoznacznie poka-
zuje, że takiego roku  jeszcze w hi-
storii powiatu kartuskiego nie było.
Jak zapewnia wicestarosta Piotr Fi-
kus nie udało by się zrealizować 
tylu inwestycji, gdyby nie zaanga-
żowanie wielu osób: starosty powia-
tu kartuskiego Bogdana Łapy z ca-
łym zarządem i radą powiatu wraz 
z pracownikami starostwa, wojewo-
dy pomorskiego Dariusza Drelicha, 
pracowników Zarządu Dróg Powiato-
wych z dyrektorem Andrzejem Puz-
drowskim na czele oraz burmistrzów 
i wójtów powiatu kartuskiego.
Starostowie Bogdan Łapa i Piotr Fi-
kus serdecznie dziękują za przeka-
zane środki finansowe Wojewodzie 
Pomorskiemu Dariuszowi Drelich, 
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lipusz 
Maciejowi Kostka, Burmistrzowi Gmi-
ny Kartuzy Mieczysławowi Gołuń-
skiemu, Burmistrzowi Gminy Żukowo 
Wojciechowi Kankowskiemu, Wój-
towi Gminy Sulęczyno Bernardowi 
Gruczy, Wójtowi Gminy Chmielno Mi-
chałowi Melibrudzie, Wójtowi Gminy 

Przodkowo Andrzejowi Wyrzykow-
skiemu oraz Wójtowi Gminy Somoni-
no Marianowi Kowalewskiemu.
- Przed zarządem powiatu kartu-
skiego kolejny rok 2020 i nowe wy-
zwania – podsumowuje wicestaro-

sya Piotr Fikus. - Życzymy realiza-
cji wszystkich zaplanowanych inwe-
stycji drogowych, które znacząco 
wpłyną za poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu kartuskiego.
/raf/

Kończący się właśnie 2019 rok był rekordowym w powiecie kartuskim pod względem inwestycji drogowych. 

PodsUMowanie bUdowy sieci gazowej
Na prośbę władz samorządowych niedawno Urząd Gminy Sierakowice 
odwiedziły osoby, których starania i zaangażowanie zaowocowały 
podłączeniem Sierakowic do gazociągu. 
Spotkanie było także okazją do pod-
sumowania inwestycji.
– W imieniu społeczności lokalnej pra-
gnę złożyć podziękowanie za wspar-
cie, aktywny udział i zaangażowanie 
w starania na rzecz rozbudowy sie-
ci gazowej na terenie gminy Sierako-
wice. Po tym wyjątkowo intensyw-
nym okresie starań o gazyfikację gmi-
ny śmiało możemy stwierdzić, że re-
alizowany projekt jest jednym z waż-
niejszych przedsięwzięć na naszym 
terenie, dzięki któremu poczynione 
zostały kolejne kroki na drodze wspie-
rania tak ważnego dla naszych miesz-
kańców i przedsiębiorców rozwoju – 
powiedział wójt Tadeusz Kobiela.

Podziękowania od władz samorzą-
dowych otrzymali: Sylwia Surowiec – 
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowni-
czego w Gdańsku Polskiej Spółki Ga-
zownictwa sp. z o.o.; Piotr Lamparski 
– Zastępca Dyrektora ds. Technicz-
nych Oddziału Zakładu Gazowniczego 
w Gdańsku Polskiej Spółki Gazownic-
twa sp. z o.o.; Aleksander Retz – Kie-
rownik Gazowni w Żukowie Oddziału 
Zakładu Gazowniczego w Gdańsku, 
Senator Stanisław Lamczyk i Adam 
Kielak – do niedawna Prezes Zarządu 
PGNiG Gazprojekt SA.
Po spotkaniu w urzędzie goście obej-
rzeli także pierwszy w gminie budy-
nek użyteczności publicznej ogrzewa-

ny gazem ziemnym, czyli odrestauro-
wany sierakowicki dworzec PKP.
Gaz to dla mieszkańców gminy Siera-
kowice nowe źródło ogrzewania, więc 
zainteresowanie przyłączeniem do 
sieci gazowej jest bardzo duże. Co-
dziennie są wydawane kolejne decy-
zje i warunki przyłączenia. Już wiado-
mo, że sieć gazowa będzie rozbudo-
wywana, najpierw w kierunku Gowidli-
na, później także w kierunku Pałubic. 
Zamierzeniem Polskiej Spółki Gazow-
nictwa jest połączenie sierakowickie-
go gazociągu z siecią biegnącą przez 
Siemirowice, co będzie miało wpływ 
na bezpieczeństwo energetyczne.
/raf/

Fot. UG Sierakowice

To był rok drogowych inwestycji
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Dzień 12 grudnia 2019r. był ta-
kim wyjątkowym dniem dla 
pani Walerii Prokop z miej-
scowości Gołubie, która uro-
dziła się 12 grudnia 1919 roku.  
Pomimo sędziwego wieku , na-
dal ma świetną pamięć.
Z okazji tych wyjątkowych uro-
dzin Jubilatkę odwiedzili wójt 
gminy Stężyca Tomasz Brzo-
skowski, przewodniczący Rady 
Gminy Stężyca Stefan Literski, 
radny Rady Gminy Stężyca  Ja-
rosław Turzyński, p.o. naczel-
nika wydziału spraw obywatel-
skich Sabina Kobiela, zastępca 
kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego Agnieszka Szmagliń-
ska , naczelnik wydziału kultury 
i sportu Marcin Kieliński.
Oprócz gorących życzeń Jubi-
latka otrzymała bukiet kwiatów 
wraz z upominkiem.

Od grudnia br. Gmina Stęży-
ca, a w szczególności jednost-
ka OSP Stężyca wzbogaciła się 
o nowy samochód terenowy 

z napędem 4x4 wraz zestawem 
ratowniczym, (w skład którego 
wchodzi łódź ratunkowa z wy-
posażeniem, silnik, przyczepa 

podłodziowa, sonar oraz kame-
ra termowizyjna). Zakup ten po-
służyć ma w celu poprawy bez-
pieczeństwa na wodach śród-
lądowych oraz realizacji zadań 
w ramach Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego, któ-
rego jednostka w Stężycy jest 
członkiem. Nowy sprzęt wpły-
nie na podniesienie zdolności 
operacyjnej i rozszerzy możli-
wości podczas prowadzonych 
działań ratunkowych na wodzie, 
a także podczas zabezpiecze-
nia regat żeglarskich organizo-
wanych na terenie gminy.
Zakup sprzętu wynosił łącz-
nie 270 000,00 zł, z czego 
70 000,00 zł zostało pozyska-
nych ze środków finansowych 
Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w ra-
mach wpływów uzyskanych ze 
składek z tytułu obowiązko-
wego ubezpieczenia od ognia, 
przekazywanych przez zakła-
dy ubezpieczeń, zaś 200 000 
zł pochodziło z budżetu Gmi-
ny Stężyca.

Dzień seniora 
w Gminie Stężyca
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Nowy wóz bojowy z napędem na cztery koła oraz zestawem 
ratowniczym trafił do stężyckich strażaków - ochotników.

osP stężyca z nową jednostką
do ratownictwa wodnego

Dzień seniora odbył się już w: Kamienicy Szla-
checkiej, Stężycy, Gołubiu,w Klukowej Hucie, 
Łosienicach oraz w miejscowości Zgorzałe. Na-
tomiast pozostałe spotkania odbędą się już 
w nowym 2020 roku.

Spotkania przedświąteczne cieszą się za-
wsze dużym powodzeniem wśród najstarszych 
mieszkańców gminy. Jest to przede wszystkim 
okazja do rozmów, wspomnień i ucieczka od 
codziennych trosk i problemów. 
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Fot. UG Stężyca

Wspaniała atmosfera, poczęstunek oraz rozmowy z zaproszony-
mi gośćmi to wszystko towarzyszy podczas spotkania seniorów.

setne Urodziny Pani walerii 
Niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny 
jubileusz, jakim są 100 urodziny.
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Szanowni Państwo,
W 2017 roku doszło do połączenia firm Berendsen 
i Elis, będących europejskimi liderami w zakresie 
rozwiązań tekstylnych. Dzięki tej fuzji wspólnie 
umocniliśmy naszą wiodącą pozycję, tworząc 
grupę działającą w 30 krajach Europy i Ameryki 
Południowej, posiadającą zakłady w ponad 500 
lokalizacjach i zatrudniającą ponad 45 000 
pracowników. Połączenie przyczyniło się do 
wymiany najlepszych doświadczeń związanych 
z branżą wynajmu i serwisu tekstyliów oraz do 
poszerzenia portfela naszych produktów.

Już dziś mogą Państwo zauważyć logo Elis na 
dostarczanych przez nas produktach, a także na 
karoseriach samochodów czy w naszych adresach 
mailowych.

W styczniu 2020 
roku zmianie 
ulegnie nazwa 
naszej firmy
z Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
na Elis Textile Service Sp. z o.o.

Jesteśmy przekonani, że czerpiąc z wzajemnego, 
wieloletniego doświadczenia i wiedzy eksperckiej 
obu firm, będziemy nadal podnosić poziom usług, 
doskonaląc nasze procesy operacyjne i oferując 
klientom jeszcze bardziej innowacyjne rozwiązania.

Z wyrazami szacunku
Włodzimierz Kwiatkowski

Dyrektor Generalny

I n f o r m a c j a

OGŁOsZENiE 150/2019/RL
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Czy pociągami SKM pojedziemy 
na południe Gdańska? List 
intencyjny w tej sprawie pod-

pisali samorządowcy i kolejarze. 
Południowe dzielnice Gdańska, 
a w przyszłości także sąsiadujące 
gminy, mogą zyskać nowe połączenie 
kolejowe. Planowana inwestycja ma 
lepiej skomunikować tę część obszaru 
metropolitalnego. Samorządowcy 
i kolejarze podpisali list intencyjny 
dotyczący dalszej współpracy na rzecz 
przedłużenia linii SKM.
List intencyjny w sprawie współ-
pracy dotyczącej przedłużenia linii 
Szybkiej Kolei Miejskiej w kierunku 
południowym podpisano pod koniec 
ub. miesiąca. Jego sygnatariuszami 
są prezydent Gdańska Aleksandra 
Dulkiewicz, marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, sa-
morządowcy z gmin Pruszcza Gdań-
skiego, Kolbud i Żukowa, a także 
przedstawiciele spółek kolejowych. 
– To ważny dzień. Stawiamy na 
dalszy rozwój kolei w Gdańsku 
i naszym regionie – zapowiedziała 
prezydent Dulkiewicz.
Efektem podpisanego listu ma być 
stworzenie „Studium programowo-
przestrzennego przedłużenia linii 
kolejowej przez dzielnicę Gdańsk 
Południe w powiązaniu z regional-
ną siecią kolejową województwa 
pomorskiego”. Dokument ten będzie 
zawierał m.in. diagnozę społeczno-
gospodarczą, analizę uwarunkowań 
przestrzennych oraz wstępną analizę 
transportową planowanej inwestycji.
Opracowanie ma przede wszystkim 
odpowiedzieć na pytanie, czy budowa 
nowej linii kolejowej w tej części 
miasta jest w ogóle możliwa. Jej trasa 
miałaby się rozpoczynać za przystan-
kiem SKM Gdańsk Śródmieście, a na-
stępnie prowadzić w kierunku pętli 
tramwajowej Łostowice Świętokrzy-
ska. Wstępnie zakłada się, że na tym 
odcinku powstałyby trzy przystanki.

Studium ma być gotowe pod koniec 
pierwszego kwartału przyszłego roku. 
Za jego powstanie będzie odpowie-
dzialne Biuro Rozwoju Gdańska.
Pomorze jest regionem, w którym 
mieszkańcy w największym stopniu 
korzystają z transportu kolejowego, 
a władze województwa chcą podtrzy-
mać ten trend. 
– Trzeba szukać dalszych możliwości 
rozwoju linii kolejowych, w szcze-
gólności w kierunku południowej 
części miasta Gdańska oraz gmin 
ościennych. Stąd nic dziwnego, że 
sygnatariuszami porozumienia są 
włodarze gmin Kolbudy, Żukowo 
i Pruszcza Gdańskiego – zaznaczył 
marszałek Struk.
W planach samorządowców linia 
kolejowa na południe Gdańska 
miałaby zostać powiązana z re-
gionalnym systemem kolejowym 
naszego województwa. W studium 
analizowane więc będą następujące 
warianty: połączenie z linią Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej (nr 248) 
albo poprowadzenie torów do linii 
Gdańsk Kokoszki-Stara Piła (nr 234) 
lub Glincz-Kartuzy (nr 229), które do 
2023 r. będą remontowane w ramach 
tworzenia tzw. bajpasa kartuskiego.
– Dziś nie przesądzamy o tym, kto 
miałby tę inwestycję w przyszło-
ści realizować, ale chcemy zrobić 
wszystko, żeby ta dokumentacja była 
gotowa – przekonywał Piotr Grzelak, 
wiceprezydent Gdańska ds. zrów-
noważonego rozwoju. Studium nie 
tylko będzie stanowić podstawę do 
opracowania dalszej niezbędnej do-
kumentacji projektowej, ale również 
stworzy możliwości do ubiegania 
się o dofinansowanie tego projektu 
w kolejnej perspektywie unijnej na 
lata 2021-2027.
Według wstępnych szacunków 
koszt inwestycji tylko na południu 
Gdańska może wynieść ok. 700 
milionów złotych.

Bezrobocie rekordowo niskie

Zmiany w rozkładzie jazdy

Wydłużenie linii SKM?
Od pół roku stopa bezrobocia 
na Pomorzu jest bardzo niska, 
a obecne 4,4 proc. to lepszy wynik 
niż średnia krajowa. 

Najniższe w historii regionu 
bezrobocie rejestrowane 
po raz pierwszy odnotowa-

no w czerwcu 2019 roku. Od tego 
czasu utrzymuje się na poziomie 4,4 
proc., podczas gdy średnio w Polsce 
jest to 5,1 proc. To także mniej niż 
w listopadzie ubiegłego roku, kiedy 
bezrobocie wynosiło 4,8 proc.
Lepiej niż w Pomorskiem jest 
tylko w czterech województwach: 
wielkopolskim (2,8 proc.), śląskim 
(3,6 proc.), małopolskim (4 proc.) 
i mazowieckim (4,3 proc.).
Nieco wzrosła jednak liczba osób 
pozostających bez pracy oraz 
zmalała liczba wolnych stanowisk 
zgłaszanych do urzędów. W woje-

wództwie pomorskim w porównaniu 
do października 2019 jest 400 osób 
bezrobotnych więcej, a ogólna ich 
liczba to 41,6 tys. Największy wzrost 
bezrobotnych w ciągu ostatniego 
miesiąca nastąpił w powiecie puc-
kim i kościerskim – o 5 proc.
W listopadzie br. do urzędów pracy 
zgłoszono 7,1 tys. wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji zawodo-
wej. W poprzednim miesiącu było 
ich o tysiąc więcej (czyli 12,1 proc.). 
Najrzadziej nowe oferty pojawiały 
się w powiecie lęborskim (spadek 
o prawie 60 proc.). Mniejsza liczba 
wolnych stanowisk to tendencja 
wyraźna w całym województwie – 
spadek wystąpił w 14 z 20 powiatów.

Nowy rozkład jazdy pociągów 
obowiązuje od 15 grudnia. 
Najważniejszą zmianą jest 

reaktywacja połączeń regionalnych 
pomiędzy Słupskiem a Ustką. Na 
pozostałych liniach oferta przewo-
zowa pozostanie na podobnym, jak 
obecnie poziomie. 
Na linii Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej pociągi kursują w tzw. takcie 
- z Kartuz do Gdańska Wrzeszcza 

odjeżdżają 31 minut po każdej go-
dzinie, ze stacji Gdańsk Wrzeszcz - 
16 minut po pełnej godzinie. Ostatni 
skład do Trójmiasta odjedzie z Kar-
tuz o 23.01. Największą nowością 
w siatce połączeń międzyregional-
nych jest wydłużenie relacji pociągu 
TLK Rozewie z Bielska Białej przez 
Żywiec i Zwardoń do słowackiej 
Żyliny. Nowa trasa ułatwi nie tylko 
dojazd w Beskid Żywiecki i Śląski, 

ale dzięki przesiadce w Żylinie rów-
nież w Wysokie Tatry. Do rozkładu 
jazdy wraca też nocne połączenie 
Pomorza z Warszawą. Natomiast 
pociąg TLK Ustronie do Krakowa 
zatrzymuje się na stacji Warszawa 
Gdańska. Dojazd nad Odrę i do 
Berlina  ułatwi pociąg TLK Bory 
Tucholskie, który przez Starogard 
Gdański, Chojnice i Piłę pojedzie do 
Kostrzyna nad Odrą.



REKLAMA 10/2019/PR
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W tegorocznej biesiadzie wspólnie 
świętowało przy suto zastawionych 
stołach ok. 1 tys. osób. Naszych se-
niorów przywitał występ Przodkow-
skiej Orkiestry Dętej i przedszkola-
ków z Przedszkola Samorządowego 
w Przodkowie. Po uroczystym otwar-
ciu imprezy, wspólnej modlitwie 
i dzieleniu się opłatkiem na wszyst-
kich czekał ciepły posiłek i wspania-
ły jubileuszowy tort.

Wśród przygotowanych dla senio-
rów atrakcji był między innymi pokaz 
zdjęć z biesiad seniorów, które od-
były się przez ostatnie 20 lat w na-
szej gminie, a także występ kabare-
tu „Kuńda”, swoim głosem zachwy-
cał nas Marian Senkowski, a do tań-
ca porwał seniorów zespół „Dido”. 
Były też upominki, które dostarczy-
li Mikołaje i skrzaty.
/UGP/

Za nami jubileuszowa, już XX Przodkowska Bie-
siada dla Seniorów Gminy, rekordowa pod wzglę-
dem ilości uczestników. 
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XX Przodkowska Biesiada
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Przodkowski team ukończył zmagania z bie-
ganiem w cyklu zawodów „Kaszubach Biega-
ją”, kończąc na pozycji jako drużyna 4 miej-
sce i otrzymując za to specjalną nagrodę 
oraz pamiątkowy puchar. Najlepsze miejsce 
z drużyny indywidualnie open zajęła Magda-
lena Kalkowska, zajmująca 10 miejsce open 
z kobiet. Udekorowani także za poszczegól-
ne miejsca w klasyfikacji końcowej z druży-
ny zostali: wśród  kobiet kat. 16-19 Magdale-
na Kalkowska „2”, kat. 20-24 Sylwia Skorow-
ska „3”, wśród mężczyzn w kat. 16-19 Domi-
nik Szadach „1”, Tomasz Wicki „2”. 
Za ukończenie wszystkich 12 biegów, w naj-
większej imprezie biegi polskiej północnej 
uczestnicy zostali nagrodzeni statuetką Sto-
lema. Udekorowani to: Magdalena Kalkow-
ska, Dominik Szadach, Tomasz Wicki oraz 
Damian Wicki.
Przodkowski team reprezentowali: Magdale-
na Kalkowska, Daria Plichta, Sylwia Skorow-
ska, Piotr Richert, Dominik Szadach, Tomasz 
Wicki oraz Damian Wicki.
/UGP/

Będzie to XII już edycja Mikołaj-
kowego Turnieju w Koszykówce 
Dziewcząt szkół podstawowych 
o Puchar Burmistrza Kartuz. 
Rozegrany zostanie dziś – w śro-
dę 18 grudnia - w hali sportowej 
ZSO nr 2 na os. J. Wybickiego 33 
w Kartuzach. Doroczne spotka-
nie ma na celu popularyzację ko-

szykówki wśród dzieci, integrację 
dziewcząt realizujących program 
usportowienia poprzez koszyków-
kę oraz wymianę doświadczeń. 
W tegorocznej edycji spotkają 
się zespoły dziewcząt roczników 
2010 i młodsze ze szkół podsta-
wowych z Brodnicy Górnej, Dzier-
żążna, Kiełpina, Staniszewa, kar-
tuskiej jedynki, dwójki i oczywi-
ście piątki.
Turniej podzielony będzie na dwie 
części. W pierwszej drużyny ry-
walizować będą w wyścigach rzę-
dów, a druga część to ,,dwa ognie’’. 
W turnieju każda drużyna otrzy-
ma pamiątkowy puchar, medale i... 
słodkie upominki.
Zapraszamy do kibicowania!
/raf/

Kibicuj naszym 
KoszyKarKom!

PrzodKowsKi Team na wielKiej gali

Przed nami XII Mikołajkowy Turniej 
w Koszykówce Dziewcząt.

Za nami tegoroczna edycja cyklu „Kaszuby Biegają”, w którym wysokie 
miejsca zajęli zawodnicy z gminy Przodkowo. 
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W Sierakowicach tegoroczny dwu-
dniowy Jarmark Bożonarodzenio-
wy wprawił wszystkich w świątecz-
ny nastrój. Wydarzenie było do-
skonałą okazją do zakupu prezen-
tów i dekoracji, posłuchania muzyki, 
skosztowania świątecznych potraw, 
a przede wszystkim obejrzenia wy-
stępów tradycyjnych kaszubskich 
grup kolędniczych.
Sobotni wieczór, 14 grudnia, miesz-
kańcy gminy mieli okazję spędzić 
przy choince słuchając muzyki na 
żywo. Nie zabrakło świątecznych 
przysmaków i karuzeli dla najmłod-
szych.
W niedzielę na licznych straganach 
można było zakupić świąteczne 
ozdoby i dekoracje. Panie z kół go-

spodyń wiejskich oferowały wypie-
ki, dania na ciepło i gorące napoje. 
Jednakże ten dzień należał do ka-
szubskich gwiazdek, które przybli-
żyły dawny zwyczaj wigilijnego ko-
lędowania grup przebierańców. Na 
sierakowickim Rynku zaprezento-
wały się grupy szkolne i dorosła 
gwiazdka z Tuchlinka.
Warto dodać, że w tym roku obrzęd 
kaszubskiej gwiazdki został wpisa-
ny na Krajową Listę Niematerialne-
go Dziedzictwa Kulturowego, o czym 
poinformowała Iwona Świętosławska 
z Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Dodajmy, że na kartuskim Rynku 
świąteczny jarmark potrwa jeszcze 
do 22 grudnia.
/raf/

Przed świętami w wielu miejscowościach organizowane są świąteczne jarmarki. 
Takie wydarzenie odbyło się w Sierakowicach, jarmark trwa też w Kartuzach.
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Czas świątecznych 
jarmarków
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zamieszczanych ogłoszeń.
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYsKiE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

UsŁUGi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NiERUCHOMOŚCi 
sPRZEDAM:

EXP.NSP.

NiERUCHOMOŚCi KUPiĘ: EXP.NKU.

NiERUCHOMOŚCi 
DO WYNAJĘCiA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA sPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA iNNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

sPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.
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ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

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

TV Samsung 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, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

PROfeSJONalNa fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDaM

POSZUKUJĘ wYNaJĄĆ

POSZUKUJĘ do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokojowe, 2 osoby po 50-
tce, tel. 605 966 593

wYNaJMĘ

POKóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 
694 642 709

MIeSZKaNIe do wynajęcia, Rumia, 
tel. 694 642 709

wYNaJMĘ garaż na stałe, tel. 608 
482 653

wYNaJMĘ mieszkanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka 35m2, piwnica, 
kotłownia, cena 800 zł, Luzino,  tel. 
570 009 915

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZeDaM

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

PIaGGIO/VeSPa Ciao, skuter, 1 os. 
2T, 1995 r., czarny, cena 1616 zł, So-
pot, tel. 574 797 077

VOlKSwaGeN Polo 1,4 1998 r., 
stan bardzo dobry, przegląd ma, ta-
nio sprzedam, tel. 58 672 34 13, 501 
549 579

KUPIĘ

INNe

EDUKACJA

leKcJe dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZeDaM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 

TOWARZYSKIE

SeX-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

wDOwa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego fi-
nansowo i mieszkaniowo, zmoto-
ryzowanego. Na SMS nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

RÓŻNE

SPRZeDaM drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

SŁOMa w balotach 120x150, sia-

no, słoma w kostkach z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

DRewNO opałowe buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

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

SIaNOKISZONKa w balotach, 
120x12, sucha, 80zł, Szemud, tel. 
510 751 837

SIaNO w balotach, 120x120, sucha, 
70zł, tel. 510 751 837

SPRZeDaM tapczan jednoosobo-
wy b.dobry stan, 80x185, niebieski, 
450 zł, tel. 507 486 424

SPRZeDaM niebieską pufę 

z pojemnikiem i oparciem,  80 zł, 
tel. 507 486 424

ZŁOTa rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZeDaM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 
58 714 41 54

SPRZeDaM materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

SPRZeDaM grobowiec w Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564
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