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Wielka Orkiestra zagrała

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra i pomaga już 
od 28 lat! Tradycyjnie na początku roku odbył się kolejny 
Finał. Było głośno, radośnie, wesoło – i udało się znów 
zebrać ogromną kwotę pieniędzy. W dzisiejszym wydaniu 
Expressu Powiatu Kartuskiego przedstawiamy fotorelacje 
z Finałów w Kartuzach oraz w gminie Żukowo. 
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150 mln zł w 2020 roku

Budżet powiatu kartuskiego na 
bieżący rok radni uchwalili jed-
nogłośnie. Na 2020 rok po zapla-
nowano stronie dochodów kwotę 
ponad 150 milionów złotych. Wy-
datki wyniosą 148,2 mln złotych. 
Nadwyżka przeznaczona jest na 
spłatę zadłużeń.
str. 3

Inwestują w ucznIów

Samorząd gminy Przodkowo 
systematycznie pozyskuje środ-
ki finansowe na różnego rodzaju 
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. 
W latach 2017-2018 na projekt 
„Skrzydła wiedzy” samorząd 
otrzymał dofinansowanie w kwo-
cie niemal 2,1 mln zł.
str. 3

- Jak dbać o kondycję i zdrowie w zimie?
- Jaki wpływ na nasz organizm ma picie soków?

- Okulary: czy mogą podkreślać nasz styl?
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na 
wniosek wojewody pomorskiego, nadał odzna-
czenia państwowe osobom zasłużonym w dzia-
łalności publicznej i społecznej. Otrzymały je: 
Halina Ewa Buchacz i Irena Kulwikowska.

W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy 
aktu dekoracji dokonał wicewojewoda po-
morski Mariusz Łuczyk wraz z wójtem gminy 
Sierakowice Tadeuszem Kobielą na sesji rady 
gminy pod koniec ub. roku.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Halina Ewa 
Buchacz za zasługi w działalności na rzecz 
osób potrzebujących pomocy oraz wspieranie 
tych osób.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzyma-
ła Irena Kulwikowska za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków wynika-
jących z pracy zawodowej.

– Spotkał mnie ogromny zaszczyt, że tu, 
w tym miejscu, w Sierakowicach, mogłem 

wręczyć te odznaczenia osobom szczegól-
nie zasłużonym dla kultury kaszubskiej i dla 
Sierakowic, bo wszyscy doskonale wiemy, że 
osoby te angażują się w trwanie i promowa-
nie kultury kaszubskiej – powiedział wicewo-
jewoda Mariusz Łuczyk. – Dobrze, że wśród 
nas są osoby, które potrafią to dobro, które 
posiadają przelać na innych. Za to Paniom 
serdecznie dziękuję.

/raf/

Odznaczenia państwowe
GM. SIERAKOWICE | Wręczono odznaczenia państwowe dla Haliny Ewy Buchacz i Ireny Kulwikowskiej.
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Światła poprawią 
bezpieczeństwo
iNwestYcJe | Jest już zainstalowana sygnalizacja 
świetlna na przejściu dla pieszych w pępowie.

Zarząd Powiatu Kartuskiego poprawił bezpieczeństwo 
mieszkańców Pępowa poprzez montaż sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości sklepu 
„Justynka”. Udało się zrealizować to zadanie przy współ-
pracy Powiatu Kartuskiego z Burmistrzem Gminy Żukowo 
Wojciechem Kankowskim wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Witoldem Szmidtke oraz Radą Sołecką Pępowa. 
Koszt budowy sygnalizacji to kwota 186 tys zł, z czego 80 
tys zł. przekazała Gmina Żukowo. Sygnalizacja ta popra-
wia bezpieczeństwo mieszkańców, gdyż po przekrocze-
niu prędkości  45 km/h przez kierujących pojazdami au-
tomatycznie zapali się dla nich czerwone światło, pieszy 
chcąc przejść przez jezdę naciska na przycisk powodując 
zapalenie się zielonego światła dla pieszych. Dodatkowo 
wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych.
/raf/

Nowe auto dla podopiecznych DPS Dla seniorów na zakup lekarstw
STĘŻYCA | Dom Pomocy Społecznej w Stężycy wzbogacił się pod koniec ubiegłego roku o nowy samo-
chód, przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu.

GM. STĘŻYCA | Wypłacono już pierwsze pomoce finansowe seniorom na zakup lekarstw.

Nowe auto to 9-cio osobowy Renault Trafic, dosto-
sowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zo-

stał zakupiony na potrzeby Domu Pomocy Społecz-
nej w Stężycy.

Zakup był możliwy dzięki temu, że gmina Stęży-
ca otrzymała dofinansowanie na realizację projek-
tu pod nazwą „Zakup pojazdu do przewozu osób 
niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy 
Społecznej w Stężycy”. Dofinansowanie do zakupu 
pojazdu w kwocie 74,4 tys. zł uzyskano ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III”. Całkowita wartość 
projektu wynosi 124 tys. zł.

Zakup samochodu do przewozu osób niepeł-
nosprawnych umożliwi DPS w Stężycy transport 
podopiecznych do specjalistycznych placówek lecz-
niczych i rehabilitacyjnych, udział w wycieczkach 
edukacyjno – poznawczych, a także uczestnictwo 
w wydarzeniach kulturalnych, wyjazdach turystycz-
nych i imprezach sportowych skierowanych do osób 
z niepełnosprawnością.

/UGS/

Przypominamy, że w gminie Stężyca działa od tego 
roku program osłonowy, który pozwala dofinanso-
wać starszym osobom - raz w roku - do 200 zł na 
zakup lekarstw.

Warunki jakie seniorzy muszą spełnić to:
- zameldowanie i zamieszkanie na stałe w gminie 

Stężyca
- ukończenie 65 lat
- dochód na członka rodziny do 600% kryterium 

dochodowego z pomocy społecznej, czyli poniżej 3 
168 zł na osobę w rodzinie i 4 206 zł na osobę samot-
ną. Jako dochód liczą się wszystkie przychody osoby/
rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, 
za wyjątkiem wymienionych w ustawie o pomocy 
społecznej, m.in. bez jednorazowych świadczeń so-
cjalnych i świadczenia uzupełniającego ( tzw. 500+).

Wnioski można pobrać na stronie internetowej 
gminy Stężyca (gminastezyca.pl) w zakładce „Jak 
załatwić sprawę - GOPS” lub w zakładce „ Senior 
w gminie”.

Do wniosku należy dołączyć:
- faktury imienne (za rok 2020) potwierdzające za-

kup lekarstw, wystawione na wnioskodawcę
- dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenia, 
oświadczenia, decyzje ZUS, KRUS lub inne).

Wnioski i załączniki przyjmuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Stężycy. Wszelkich informacji 
na temat programu można uzyskać pod nr tel. 58 
882-89-41,53,54,55 lub 56.

/UGS/
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Więcej klientów, korzystających 
z Twoich usług?
To możliWe!
DoDaj ogłoszenie!

Wyślij sms 
 o treści: 

exp.USl. + treść 
ogłoSzenia 

na nUmer 79567
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Świąteczne spotkanie
ZDROWIE | O sprawach związanych ze zdrowiem nie można zapo-
minać także w okresie świąteczno-noworocznym. Bieżących spraw 
do omówienia jest zawsze sporo.

Starosta Powiatu Kartuskiego Bogdan Łapa wraz z Wicestarostą Pio-
trem Fikusem spotkali się z Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia 
Elżbietą Rucińską-Kulesz. 

/SPK/
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W budżecie powiatu kartuskiego na 2020 
rok po zaplanowano stronie dochodów kwotę 
ponad 150 milionów złotych. Wydatki kształ-
tują się na poziomie 148,2 mln złotych. Tym 
samym blisko dwa miliony nadwyżki zostanie 
przeznaczone na spłatę zadłużeń. Budżet na 
przyszły rok jest zadowalająco wysoki. 

- Najważniejsze w budżecie są inwestycje, bo 
na te najbardziej czekają mieszkańcy – wyja-
śnia Bogdan Łapa, starosta kartuski. - Prze-
znaczyliśmy na nie ponad 13,5 mln złotych. 
To pokaźna kwota, a z tego ponad sześć milio-
nów złotych zaplanowano na inwestycje dro-
gowe. Powiat chce starać się o dofinansowanie 

budowy drogi na odcinku Pikarnia-Kiełpino 
oraz realizację kolejnego etapu drogi Wygo-
da Łączyńska-Chmielno. Przeszło 3,5 mln zł 
zarezerwowano na dokończenie budowy sali 
gimnastycznej w ZSP w Przodkowie, której 
zakończenie budowy zaplanowano na koniec 
bieżącego roku.

Zaplanowano także partycypację w kosz-
tach (będzie to kwota w wysokości 3 mln zł) 
budowy hospicjum Caritas. 

- Uwagi, które radni zgłaszali na posiedze-
niach komisji zostały uwzględnione, wątpli-
wości wyjaśniono – powiedział Mieczysław 
Woźniak, przewodniczący rady powiatu. 

- Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopinio-
wała budżet. Corocznie bywa tak, że dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym wyko-
nanie budżetu jest zwykle o 25 procent więk-
sze. Mam nadzieję, że tak będzie również 
w 2020 roku. 

Powiat kartuski zaplanował także wydanie 
około czterech milionów złotych na pro-
jekty tzw. „miękkie”, jak: Zdolni z Pomorza, 
Akademia Rozwoju Zawodowego, Erasmus, 
Akademia Aktywności, Program Profilaktyki 
Cukrzycy typu II oraz projekt wsparcia osób 
starszych Nestor i staże zawodowe. 

/raf/

150 mln zł w 2020 roku
POWIAT | Budżet powiatu kartuskiego na bieżący rok radni podczas sesji uchwalili jednogłośnie.
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Nowe oŚwietleNie 
Na roNdzie w baNiNie
iNwestYcJe | oświetlenie dróg i skrzyżowań ma istot-
ne znaczenie dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych. 
Niedawno zainstalowano kolejne lampy oświetleniowe.

Zarząd Powiatu Kartuskiego w bieżącym miesiącu wy-
konał oświetlenie ronda im. Gerarda Labudy w Baninie. 
Oświetlenie tego miejsca to kolejny przykład poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kartuskiego. 
Za kwotę 121 tys zł. zamontowano 11 punktów świetl-
nych wraz z oświetleniem przejść dla pieszych ulic: 
Lotnicza, Pszenna, Źródlana.
/raf/

fot. Rafał Korbut

W latach 2017-2018 w ramach projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 pn. „Skrzydła wiedzy” samorząd 
otrzymał dofinansowanie w kwocie nie-
mal 2,1 mln zł na przeprowadzenie za-
jęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów dla któ-
rych organem prowadzącym jest gmina 
Przodkowo. Projekt trwał przez dwa lata 
szkolne (2016/2017 i 2017/2018), a dzię-
ki udziałowi w nim uczniowie otrzymali 

wiele godzin dodatkowych zajęć poza-
lekcyjnych wyrównujących braki w na-
uce, rozwijających zainteresowania oraz 
wspierających potrzeby edukacyjne.

Żeby utrwalić zakres zdobytej wiedzy 
w ramach projektu odbyły się wyciecz-
ki wyjazdowe do Centrum Experyment 
w Gdyni oraz Centrum Hewelianum 
w Gdańsku.

Ponadto szkoły zostały wyposażone 
w odpowiednie pomoce dydaktyczne 
i narzędzia TIK jak: platforma eduka-

cyjno-interaktywna – laptopy, tablice 
interaktywne, wizualizery, stworzono 
międzyszkolne pracownie biologiczno-
przyrodnicze oraz językowe wraz z wy-
posażeniem w trzech zespołach, zaku-
piono programy edukacyjne dla uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Po zrealizowaniu tak dużego projek-
tu skierowanego wyłącznie do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów wójt 
gminy Przodkowo nie zapomniał również 
o najmłodszych uczniach dla których pro-
wadzone są zajęcia z robotyki, j. angiel-
skiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej 
oraz kompetencji społecznych w ramach 
projektu (także w ramach RPO WP) pn. 
„Edukacja Przedszkolna” współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 
„Nowe perspektywy dla OWP w Gminie 
Przodkowo” na które samorząd gminy 

Przodkowo pozyskał środki finansowe 
w wysokości ponad 591 tys. zł.

Najbardziej wyczekiwanym elementem 
projektu były przewidziane dla dzieci 
uczęszczających na zajęcia z robotyki 
wycieczki do gdyńskiego „Experymen-
tu”. Wyjazdy zorganizowano dla uczniów  
z o/przedszkolnych i przedszkoli w Po-
mieczynie, Przodkowie oraz  Czeczewie.

W „Experymencie” dzieci nie tylko 
brały udział w ciekawych eksperymen-
tach, ale też uczestniczyły w warsztatach 
edukacyjnych. Poznawały zagadnienia 
z różnych dziedzin, jak: wodny świat, 
przyroda, zjawiska zachodzące na ziemi 
i pod nią, fizyka (ciężar, ciśnienie, ma-
gnetyzm, fale dźwiękowe), itp. Nie lada 
gratką  było również stanowisko Refleks, 
które jest sprawdzianem sprawności 
i szybkości reakcji, połączonym ze zdro-
wą rywalizacją. Z kolei eksponaty połą-

czone tematyką profilaktyki w różny, ale 
tak samo fascynujący sposób uwrażliwią  
na działania, które mogą podjąć w celu 
zapobiegania chorobom. Część wysta-
wy została również poświęcona naszym 
emocjom i temu, jaki mają wpływ na na-
sze zdrowie oraz zachowaniu świetnego 
zdrowia umysłu. Nie bez znaczenia jest 
również strefa pierwszej pomocy, czy-
li zagadnienia, którego znajomość jest 
niezwykle ważna już od najmłodszych 
lat. W sekcji akcja – człowiek czekała na 
dzieci wyprawa w głąb ludzkiego ciała. 
Dzięki multimedialnym manekinom 
zajrzały do środka naszych organizmów, 
poznając zachodzące w nich procesy. 
Dzieci wróciły pełne wrażeń po spotka-
niu ze światem nauki. Miejsce to wyzwo-
liło w nich kreatywność, pobudziło cie-
kawość i głód wiedzy.

/UGP/

Inwestują w uczniów
GM. PRZODKOWO | Samorząd gminy Przodkowo systematycznie pozyskuje 
środki finansowe na wszelkiego rodzaju zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. 

fo
t. 

U
G

 P
rz

od
ko

w
o

fo
t. 

U
G

 P
rz

od
ko

w
o



expressy.pl Środa, 29 stycznia 20204

Polska elektroenergetyka oparta jest 
na węglu. Aby zredukować emisję szko-
dliwych gazów oraz zabezpieczyć do-
stawy energii w najbliższej przyszłości, 

niezbędne jest wybudowanie w Polsce 
elektrowni jądrowej. Być może powsta-
nie na Pomorzu, w miejscowości Żarno-
wiec lub Lubiatowo-Kopalino. O tym, 

jakie korzyści przyniesie regionowi taka 
inwestycja, dyskutowali w Gdańsku eks-
perci z kraju i zagranicy.

eksperci dYskutuJą
Do Gdańska zjechali przedstawiciele: 

Ministerstwa Aktywów Państwowych, 
środowisk naukowych, spółek energe-
tycznych oraz lokalnych samorządów. 
Byli obecni również przedstawiciele 
organizacji zajmujących się propagowa-
niem energetyki jądrowej. W semina-
rium uczestniczyli zagraniczni eksperci, 
między innymi z Finlandii i Wielkiej 
Brytanii, a więc krajów, które budują lub 
niedawno zakończyły budowę siłowni 
jądrowych. Międzynarodową Agencję 
Energii Atomowej z Wiednia reprezen-
tował Christoph Henrich.

elektrowNia musi powstać
Eksperci zgodnie twierdzą, że bez 

elektrowni jądrowej w Polsce zabraknie 
prądu, ale w tym wypadku należy brać 
pod uwagę także aspekt klimatyczny. 
Realizacja takiej inwestycji to ogromne 
koszty. Po co nam zatem „atom"? 

– Obecnie Unia Europejska dąży do 
neutralności klimatycznej. Bez działa-
jącej elektrowni jądrowej, nie będzie-
my w stanie wystarczająco zmniejszyć 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery – 
mówił Zbigniew Kubacki, zastępca dy-
rektora Departamentu Energii Jądrowej 
Ministerstwa Aktywów Państwowych. 
– Dodatkowo elektrownia jądrowa to 
stabilne ceny prądu, a także, i to ważne 
w dzisiejszym świecie: dywersyfikacja 
źródeł energii. 

„tak" od pomorskiego 
samorządu

O tym, że najlepszym miejscem dla 
polskiej elektrowni jądrowej jest wy-
brzeże Bałtyku, wielokrotnie mówił sa-
morząd województwa pomorskiego. 

– Już w 2012 roku w Strategii Rozwo-
ju Województwa samorząd uwzględnił 
budowę na naszym terenie elektrow-
ni jądrowej. W trwających pracach 
nad nową strategią, wątek elektrowni 
jądrowej również zostanie zapewne 
uwzględniony – powiedział w czasie se-
minarium wicemarszałek województwa 
pomorskiego, Leszek Bonna. – Naszą 
chęć współpracy ponowiliśmy również 
w 2016 roku, kiedy wystosowaliśmy do 
rządu memorandum w tej sprawie.

opóźNieNia i problemY
Prace nad elektrownią jądrową są 

mocno opóźnione. Rodzi to liczne kon-
sekwencje, zwłaszcza dla Pomorza. 

– W szczególności niepokojący jest los 
decyzji o lokalizacji elektrowni jądrowej. 
Ten przeciągający się stan rzeczy powo-
duje wiele utrudnień w funkcjonowaniu 
zarówno samorządów, jak i przedsię-

biorców działających na tym obszarze 
– mówił wicemarszałek Bonna. – Po-
tencjalne gminy lokalizacyjne osiągają 
znacznie niższe dochody majątkowe 
z tytułu zbycia gruntów (zarówno pod 
inwestycje przemysłowe, jak i zabudowę 
jednorodzinną i usługową) oraz wpływy 
podatkowe z uwagi na niższą aktywność 
gospodarczą na terenie gminy – zazna-
czał wicemarszałek. Niepokojące jest 
również zaniechanie rządu w rozwoju 
infrastruktury na tym terenie. Wielo-
krotnie wskazywaliśmy, że niezbędne 
jest wybudowanie m.in. drogi S6, która 
stanowiłaby dogodny dojazd w rejon 
elektrowni. Do tego dochodzi niepew-
ność w modernizacji linii kolejowej do 
Słupska i budowa tam drugiego toru. 

eNergia z atomu i wiatru
Województwo pomorskie importuje 

prąd z innych regionów kraju. 
- Produkujemy jedynie połowę nie-

zbędnej na Pomorzu energii elektrycz-
nej – zaznaczył Adam Mikołajczyk, 
dyrektor Departamentu Rozwoju Regio-
nalnego i Przestrzennego UMWP. – Plu-
sem jest jednak fakt, że ok. 1/4 energii 
zużywanej powstaje ze źródeł odnawial-
nych. Budowa elektrowni jądrowej zna-
cząco poprawiłaby bilans energetyczny 
regionu. Myślę, że elektrownia jądrowa, 
farmy wiatrowe i energia z OZE (np. 
ogniwa fotowoltaiczne) to przyszłość 
naszej regionalnej energetyki. Do tego 
powinniśmy dążyć.

/opr. raf/

Debata o przyszłości „ jądrówki”
POMORZE | Elektrownia jądrowa jest w Polsce niezbędna. Co zyska Pomorze na jej 
budowie? Między innymi o tym dyskutowano podczas seminarium „Kierunki rozwoju 
i szanse dla regionu związane z budową elektrowni jądrowej”.

fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

REKLAMA 17/2019/PR



expressy.plŚroda, 29 stycznia 2020 5

Kartuski 28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbył się w Kar-
tuskim Centrum Kultury, gdzie na go-
ści czekały do zlicytowania atrakcyjne 
przedmioty: od obrazów, gadżetów z au-
tografami sportowców, orkiestrowych 
upominków, słodkich upominków, in-
strumentów muzycznych, specjalnych 
koszów z kaszubskimi wędlinami aż po... 

rejs statkiem Zawisza Czarny! 
Na scenie były pokazy i występy mło-

dych artystów, dla których niekiedy były 
one scenicznym debiutem. Pomimo tego 
młodzi artyści poradzili sobie doskona-
le. Pomiędzy występami odbywały się 
licytacje, w których nie brakowało ludzi 
dobrego serca licytujących na zakup naj-
nowocześniejszych urządzeń dla ratowa-

nia życia i zdrowia dzieci potrzebujących 
różnego rodzaju operacji. 

Główną ofertą na tegorocznej licyta-
cji był rejs „Zawiszą Czarnym”. Kapitan 
statku Waldemar Mieczkowski osobiście 
zaszczycił swą obecnością podczas kar-
tuskiego Finału WOŚP. Jak się wkrótce 
okazało, ma on także drugą (po żeglar-
stwie) pasję - śpiewanie. 

Kartuski sztab WOŚP zebrał w tym roku 
rekordową kwotę 96 tys. 694 zł i 57 gr. 

- Dziękujemy wszystkim wolontariu-
szom, którzy od wczesnego niedzielnego 
ranka kwestowali w różnych miejscach 
nie tylko Kartuz – podkreślają członko-
wie kartuskiego sztabu WOŚP. - Z roku 
na rok przybywa w kartuskim sztabie 
działającym przy Kartuskim Centrum 

Kultury wolontariuszy chętnych do  
udziału w tej niezwykłej akcji.

Miłą niespodziankę dla wszystkich 
uczestników 28 finału WOŚP przygoto-
wały Koła Gospodyń Wiejskich w Koloni 
i Brodnicy Górnej przygotowując pyszne 
ciasta. Dodatkową atrakcją były również 
animacje dla dzieci, które prowadził Wo-
lontariat „Warto”.

Jak zapewnia dyrygent orkiestry Je-
rzy Owsiak oraz szef kartuskiego sztabu 
Aleksandra Lewna, „będziemy grali do 
końca świata i jeden dzień dłużej!”. 

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Wielkie, orkiestrowe granie!
KARTUZY | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra i pomaga już od 28 lat! Tradycyjnie już na początku roku odbył się 
kolejny Finał. Było głośno, radośnie, wesoło – i udało się znów zebrać ogromną kwotę pieniędzy
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Po raz kolejny finał zorganizowano 
w sali sportowej w Baninie. Przeprowa-
dzono wiele atrakcji sportowych, mu-
zycznych, a także wylicytowano wiele 
atrakcyjnych rzeczy, między innymi ko-
szulkę z napisem „Konstytucja” przekaza-
ną przez Senatora Stanisława Lamczyka, 
którą za kwotę 1 tys. zł wylicytował Wi-
cestarosta Piotr Fikus. W Sztabie WOŚP 
Banino padł rekord, gdyż po wstępnym 
przeliczeniu zebrano kwotę 141.545,48 
zł. Teraz Sztab czeka na ostateczne po-
twierdzenie z banku, które może tylko 
powiększyć zebraną kwotę. 

/raf/

28 Finał WOŚP w gminie Żukowo
GM. ŻUKOWO | W gminie Żukowo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zagrała w Żukowie i Baninie. 
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roczNa Narada strażaków 
ochotNików z powiatu kartuskiego
powiat | przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych, działających na 
terenie całego powiatu kartuskiego, spotykają się co roku na naradzie.

Dnia 25 stycznia odbyła się „Roczna Narada z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej 
Powiatu Kartuskiego za Rok 2019”. Powiat Kartuski aktywnie wspiera Ochotnicze Straże 
Pożarne Powiatu Kartuskiego. W miesiącu styczniu bieżącego roku Zarząd Powiatu 
Kartuskiego podjął uchwały o pomocy finansowej dla OSP z Gminy Żukowo, Sulęczyno, 
Somonino i Sierakowice na łączną kwotę 210 tys. zł. Sobotnie spotkanie w Żukowie było 
też okazją do świętowania urodzin Druha Zygfryda Pituły. Prezes Zarządu Gminnego OSP 
w Żukowie kilka dni wcześniej obchodził 80 urodziny. 
/raf/

fot. Rafał Korbut

Polonez na rynku w Kartuzach
POWIAT | To już tradycja – uczniowie klas maturalnych spotykają się na rynku w stolicy powiatu, aby 
zatańczyć Poloneza. W tym wydarzeniu biorą też udział przedstawiciele władz samorządowych. 

Jak co roku, już poraz dwunasty w środę 8 stycznia 
tuż przed południem maturzyści z wszystkich szkół 
średnich Powiatu Kartuskiego odtańczyli Poloneza 
na Rynku w Kartuzach. Wiele par na czele ze Staro-
stą Bogdanem Łapą, Wicestarostą Piotrem Fikusem 
i Burmistrzem Mieczysławem Gołuńskim ze swoimi 

zastępcami Sylwią Biankowską i Wojciechem Jawo-
rowskim poruszało się w takt muzyki skomponowa-
nej przez Antoniego Sutowskiego. Poloneza. Taniec 
zakończono wspólną modlitwą w kościele pw. św. 
Kazimierza. 

/SPK/

@expressy.pl
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Wybitni artyści poszukiwani
POMORZE | Do połowy lutego można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji Pomorskiej Nagrody Artystycznej.

Pomorska Nagroda Artystyczna 2020 
wyróżni najbardziej znaczące wyda-
rzenia w pomorskiej kulturze w 2019 
roku. Liczy się zarówno działalność 
artystyczna, jak i mecenat. Szukani są 
zarówno debiutanci, młodzi artyści 
oraz twórcy sztuki z dużym dorobkiem. 
Kandydatów można zgłaszać do 14 lu-
tego 2020 roku.

Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasad-
nieniem należy składać w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury w Gdańsku. Nagrody 
zostaną wręczone podczas gali.

za co przYzNawaNe są 
NagrodY?

Pomorska Nagroda Artystyczna przy-
znawana jest w trzech kategoriach. Na-
gradzając Kreację Artystyczną kapituła 
honoruje wydarzenie artystyczne, jakie 
miało miejsce w minionym roku. W ka-
tegorii Pomorska Nadzieja Artystyczna 
statuetką nagradzany jest artysta, nieko-
niecznie debiutujący, którego dokonania 
artystyczne są zauważalne i rokują wielkie 
nadzieje na przyszłość. W kategorii Mece-
nat Kultury nagradzane są osoby lub fir-

my wspierające kulturę. Przyznawana jest 
również indywidualna nagroda specjalna. 
To Wielka Pomorska Nagroda Artystycz-
na, którą przyznaje marszałek wojewódz-
twa pomorskiego za całokształt wybitnych 
osiągnięć artystycznych.

kto może zgłaszać 
kaNdYdatów?

Zgłoszeń kandydatów do nagrody mogą 
dokonywać wszyscy dotychczasowi laure-
aci nagrody, stowarzyszenia i związki twór-
cze, instytucje kultury, organy administra-

cji publicznej, szkoły wyższe i artystyczne, 
media, organizacje pozarządowe i pod-
mioty działające w sferze kultury. Zgłosze-
nia muszą mieć formę pisemną i być uza-
sadnione. Maksymalnie można podać pięć 
kandydatur: trzy do Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej, jedną do Pomorskiej Nadziei 
Artystycznej oraz jedną do honorowej Na-
grody za mecenat kultury.

kapitułY mała i duża
Ze zgłoszonych kandydatów Mała Ka-

pituła wybiera 10 nominacji w kategorii 
Kreacje Artystyczne i po trzy nomina-
cje w pozostałych kategoriach. W skład 
Małej Kapituły wchodzą między innymi: 
przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, przedstawiciele Depar-
tamentu Kultury Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego oraz 
przedstawiciele szkół wyższych i arty-
stycznych, instytucji kultury i stowarzy-
szeń twórczych. Ostatecznego wyboru 
spośród osób nominowanych dokonuje 
Duża Kapituła, w skład której wchodzą 
członkowie Małej Kapituły i laureaci na-
grody z lat poprzednich.

Przypomnijmy, że jest to już 21. edycja 
Pomorskiej Nagrody Literackiej. Szcze-
góły zgłoszeń i regulamin dostępny jest 
na stronie internetowej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego 
pomorskie.eu. 

/raf/
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Zdrowie

Późna jesień i zima to czas częst-
szego przeziębiania się i zachoro-

wań na grypę oraz inne infekcje. Nie 
daj się im, zadbaj o kondycję i odpor-
ność. Tylko... jak to zrobić?
Niektóre ze „sposobów” są tak oczy-
wiste, że zwyczajnie o nich zapomina-
my. Jedno z najczęstszych skojarzeń 
z tą porą roku to ciepłe ubranie, czap-
ka, szalik i rękawiczki. Ale nie można 
też zapomnieć o innych aspektach, 
na nasze zdrowie i podatność na 
choroby duży wpływ ma bowiem na-
turalna odporność organizmu i nasza 
kondycja fizyczna. I o tych aspektach 
powinniśmy pomyśleć. 

Odpowiednia dieta
Jedną z istotnych rzeczy jest dieta. 
Skończył się sezon na świeże tru-
skawki, rzodkiewkę i inne sezonowe 
warzywa i owoce. I – niestety – wie-
le osób zmienia dietę. A to poważny 

błąd, warzywa i owoce muszą być 
w naszym codziennym jadłospisie. 
I to nie w śladowych ilościach. O tej 
porze roku nie ma przecież problemu 
z kupieniem świeżej marchwi, kapu-
sty, cebuli, buraków, jarmużu, pora, 
jabłek, pomarańczy i wielu, wielu in-
nych. Pamiętajmy, że zimą zwiększa 
się zapotrzebowanie naszego orga-
nizmu na cenne składniki odżywcze 
i witaminy. Warto też, będąc w skle-
pie, spojrzeć w kierunku półek, gdzie 
znajdują się suszone owoce i orze-
chy. Zawierają cukry proste i wiele 
cennych mikroskładników, a do tego 
urozmaicą nasze posiłki. 

Wesoło i aktywnie
Oprócz diety ważny jest ruch na 
świeżym powietrzu. Co prawda po-
goda często nie zachęca nas do wyj-
ścia, ale postarajmy się, aby wybrać 
się chociaż na dłuższy spacer czy to 

do lasu, czy przejechać się nad mo-
rze. A jeśli planujemy wyjazd w gówy 
– to jak najwięcej zabaw na śniegu! 
Obudźmy w sobie dziecko! Na nowo 
odkryj radość płynącą z jazdy na san-
kach, a znajomych zaproś do walki 
na śnieżki. Lepienie bałwana też nie 
jest zarezerwowane wyłącznie dla 
najmłodszych. 

Nie za zimno, nie za ciepło
Zadbajmy jednak o to, żeby zaba-
wa na świeżym powietrzu, nie za-
kończyła się spadkiem odporności 
i przeziębieniem. Pamiętajmy więc 
o odpowiednim ubraniu (ale uwa-
ga – nie może też być za grube i za 
ciepłe, żebyśmy w nim się nie pocili 
i nie przegrzali podczas aktywności). 
Warto też przygotować rozgrzewa-
jące napoje. I pokażmy, że „my się 
zimy nie boimy”!

/raf/

Ciesz się zimą, nie choruj!

Środa, 29 stycznia 2020 

Popraw pamięć i koncentrację

Lepsza pamięć, koncentracja, spostrzegawczość? To nie 
tylko możliwe, ale i łatwe. Wystarczy... szklanka soku!
Zjawisko starzejącego się społeczeństwa widoczne jest 
w wielu państwach Europy, w tym także w Polsce. Wiąże się 
to z nowymi wyzwaniami ekonomicznymi, jak również spo-
łecznymi. Nie unikniemy upływu czasu, ale stosując odpo-
wiednią dietę możemy mieć wpływ m.in. na stan zdrowia, 
a co za tym idzie jakość naszego życia. Najnowsze doniesie-
nia naukowe wskazują na znaczący wpływ diety na funkcje 
poznawcze.

Zbawienny wpływ soku z cytrusów
Jak wskazują ostatnie doniesienia naukowe – dieta zawie-
rająca cytrusy ma korzystny wpływ na funkcje poznawcze, 
czyli zdolności do zapamiętywania, skupiania uwagi, lo-
gicznego myślenia i przetwarzania informacji. Wiadomo, 
że flawanony z cytrusów, tj. hesperydyna i naringenina, 
są w stanie przekroczyć barierę krew-mózg i zapobiegać 
uszkodzeniu komórek nerwowych. 
Związki zawarte w cytrusach poprawiają mózgowy prze-
pływ krwi, co korzystnie wpływa na komórki mózgowe. 
Obrazy rezonansu magnetycznego pokazują, że bogaty we 
flawonoidy 100% sok pomarańczowy może rozszerzać na-
czynia krwionośne, co poprawia ukrwienie i jednocześnie 
obniża ciśnienie krwi. Te korzyści naczyniowe obserwuje 
się w obszarach mózgu związanych z tworzeniem się pa-
mięci. Efekty te są szczególnie ważne dla osób starszych, 
które znacznie bardziej narażone są na osłabienie funkcji 
poznawczych, takich jak zdolność do zapamiętywania czy 
koncentracji uwagi.

Wystarczy szklanka soku na dobę
Co więcej, w jednym z badań przeprowadzonym na grupie 
mężczyzn w średnim i starszym wieku wykazano, że częste 
spożywanie soku pomarańczowego poprawia pamięć, umie-
jętność skupienia uwagi czy dostosowania się do zmieniają-
cych się okoliczności, jak też zdolność koordynacji ruchowo-w-
zrokowej oraz szybkość i adekwatność reakcji. Wyniki innego 
badania również wykazały korzystny wpływ regularnego spo-
żywania soku na funkcje poznawcze. W badaniu tym osoby 
starsze w wieku 60-81 lat przez 8 tygodni spożywały 250 ml 
soku pomarańczowego na dobę. Po przeprowadzeniu bada-
nia stwierdzono poprawę funkcji wykonawczych, koncentracji 
uwagi i poprawę pamięci w porównaniu z grupą kontrolną.
Powyższe badania to kolejny dowód na to, że włączenie 
szklanki 100% soku pomarańczowego do zbilansowanej 
diety może w realny sposób pozytywnie wpłynąć na nasze 
samopoczucie, a także zdrowie. Co więcej szklanka soku 
może być jedną z min. 5 zalecanych porcji warzyw i owo-
ców, których, zdaniem ekspertów, powinniśmy spożywać 
co najmniej 400 g dziennie.  /opr. raf/

Ciekawostka
Czy wiesz, że optymalny 
wskaźnik masy ciała (BMI) mieści 
się w przedziale 18,5-24,99?
Co więcej zakres ten wraz z wieki-
em przesuwa się w górę i w wieku 
powyżej 64 lat wynosi 24-29.

Okulary podkreślą Twój styl

Kiedyś przyczyna komplek-
sów, dziś – symbol klasy, stylu 
i nierzadko pożądany modowy 
dodatek.
Okulary, nazywane dawniej 
pinglami czy brylami, dziś sta-
ły się przykuwającym wzrok 
gadżetem, nadającym cha-
rakteru i podkreślającym rysy 
twarzy. Nic dziwnego. Wybór 
opraw i szkieł jest obecnie nie-
mal nieograniczony. 
Na przestrzeni lat zaszła ogrom-
na zmiana w postrzeganiu 
okularników (zarówno kobiet 
i mężczyzn), którzy dziś coraz 
częściej określani są jako sek-
sowni, charyzmatyczni, inteli-
gentni i intrygujący ludzie. Jaki 
jest współczesny okularnik?
Okularnik wygląda inteligent-
niej – tak stwierdziło aż 89 proc. 
uczestników badania PBS, zre-
alizowanego dla kampanii „Czas 
na wzrok 40+”. Bardzo często 
osobom, noszącym okulary, 
przypisuje się wiedzę, ponie-

waż wadę wzroku powiązujemy 
na ogół podświadomie z liczbą 
przeczytanych książek i godzin 
spędzonych na nauce przy nie-
odpowiednim oświetleniu. Wi-
zerunek inteligentnego okular-
nika może pomóc w pewnych 
sytuacjach życiowych, np. pod-
czas rozmów o pracę, gdzie naj-
ważniejsze jest przecież pierw-
sze wrażenie! Według 83 proc. 
Polaków, dobrze dobrane oku-
lary powodują, że wyglądamy 
młodo i modnie. I oczywiście nie 
mogło zabraknąć określenia, że 
okularnik jest sexy! Tak stwier-
dziła ponad połowa Polaków 
(58 proc.), którzy uznali, że oku-
lary na nosie dodają seksapilu 
i sprawiają, że ich posiadacze 
stają się atrakcyjniejsi. 
A zresztą, czy nie podziwiamy 
znanych osób, które wcale nie 
unikają pokazywania się w oku-
larach? Ot, choćby Krystyna 
Czubówna, Danuta Stenka, 
Kuba Wojewódzki no i oczywi-
ście Jurek Owsiak ze swoimi 
wyróżniającymi się, czerwony-
mi oprawami. 
Dziś posiadanie okularów jest 
po prostu... fajne i na czasie. 
Poza tym - dobrze widzieć moż-
na w każdym wieku, wygląda-
jąc przy tym młodo, oryginalnie 
i z charakterem.  /opr. raf/
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Zdrowy cukier z warzyw i owoców

Cukier kojarzy się nam głównie 
z białymi lub brązowymi kryształ-

kami w cukierniczce. A tak naprawdę 
jego źródłem jest wiele produktów 
spożywczych. 
Źródłem cukru są np. warzywa i owo-
ce. Jednym z pierwszych produktów, 
jakie przychodzą nam na myśl w kon-
tekście cukru, są buraki. Korzeń bura-
ka cukrowego, (czyli tego wykorzy-
stywane do produkcji cukru)  zawiera 
nawet 20g węglowodanów prostych, 
potocznie zwanych cukrami, na 100g. 
Buraki ćwikłowe zawierają już znacz-
niej mniej cukru, bo około 7,3g cu-
krów na 100g. Jak wskazują badania 
naukowe, konsumpcja tych ostatnich 
zmniejsza ryzyko chorób układu krą-
żenia, a także poprawia zdolność do 
wysiłku fizycznego. Jak to możliwe?

Zdrowie zawarte w burakach
Wszystko to za sprawą azotanów obec-
nych w tych warzywach. Dzięki temu, 
że zwiększają one produkcję tlenku 
azotu, wpływają na usprawnienie krą-
żenie krwi. Spożycie buraków pozwala 
na obniżenie ciśnienia tętniczego, za-
hamowanie agregacji płytek krwi i spo-
wolnienie rozwoju miażdżycy.
Buraki są także źródłem błonnika 
pokarmowego, który reguluje pracę 
przewodu pokarmowego, naturalnie 

oczyszcza nasze jelita z zanieczysz-
czeń, a także opóźnia wchłanianie cu-
kru i reguluje poziom glikemii. Z tego 
względu nawet osoby z cukrzycą 
w odpowiednio skomponowanym 
posiłku  mogą spożyć indywidualnie 
dopasowaną porcję buraków.
Mówiąc o zaletach buraków nie spo-
sób pominąć kwestii antyoksydan-
tów, których buraki są bardzo zasob-
nym źródłem. 
Wśród wszystkich substancji o działa-
niu przeciwutleniającym, najbardziej 
liczne są barwniki betalainowe. To 

właśnie tym substancjom zawdzię-
czają one swój naturalnie bordowy 
kolor. Opowiadają one za neutralizację 
wolnych rodników tlenowych, które 
przyspieszają niszczenie struktur ko-
mórkowych i proces starzenia się. 

Energia ze świeżych owoców
Omawiając inne, naturalne źródła cu-
kru w diecie, koniecznie należy wspo-
mnieć o owocach. Okazuje się, że są 
one jednym z podstawowych źródeł 
tego składnika odżywczego w naszym 
jadłospisie. Warto jednak podkreślić, że 

zawartość cukru w owocach jest różna 
i szczególnie wysoką ilością charakte-
ryzują się np.: winogrona, czereśnie, 
śliwki, gruszki, mango czy ananas. Bio-
rąc pod uwagę rosnącą plagę otyłości, 
być może powinniśmy wykluczyć je ze 
swojego menu? Nie, owoce powinny 
być obecne w naszej diecie każdego 
dnia! Są one niezwykle ważnym ele-
mentem zdrowego stylu życia i prawi-
dłowo zbilansowanej diety, ponieważ 
dostarczają wielu cennych składników 
odżywczych takich jak: woda, błonnik 
pokarmowy, witaminy, składniki mine-

ralne, a także wspomniane już, anty-
oksydanty. Należy natomiast zwrócić 
uwagę na ilość spożywanych porcji 
- do dwóch dziennie. Za jedną porcję 
przyjmuje się zazwyczaj np. 1 średniej 
wielkości jabłko.

Suszone owoce zamiast cukru
Także suszone owoce są źródłem cu-
kru. Np. daktyle na 100g produktu 
zawierają aż 65,3g cukrów prostych! 
Z tego względu nierzadko są wyko-
rzystywane do wypieków jako za-
miennik tradycyjnego cukru. Są także 
wykorzystywane do produkcji syropu 
daktylowego, który już bardziej przy-
pomina miód, aniżeli owoce. 
Jak łatwo dostrzec, cukier to nie-
odłączny element odpowiednio 
zbilansowanej diety. Warto jednak 
pamiętać, że zgodnie z zaleceniami, 
w naszym jadłospisie nie powinno go 
być więcej, niż 10% wartości energe-
tycznej diety. Nie należy wykluczać 
tak zdrowych produktów jak buraki 
czy owoce tylko z uwagi na obawę 
o wzrost masy ciała. Warto prze-
strzegać rekomendowanych porcji 
i pamiętać, że podstawę naszej diety 
powinny stanowić świeże warzywa 
i owoce, uzupełnione o pełnoziarni-
ste produkty zbożowe, nabiał, orze-
chy, nasiona, roślinne tłuszcze, jaja, 
chude mięso, drób i ryby.

/opr. raf/
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W koncercie uczestniczyło osiem ze-
społów reprezentujących szkoły, parafie 
oraz inne instytucje. W świątecznym 
klimacie i bożonarodzeniowej scenerii 
kościoła pięknie zabrzmiały kolędy i pa-
storałki w wykonaniu przedszkolaków, 
uczniów oraz osób dorosłych. 

Zróżnicowany repertuar i sposób wyko-
nania pieśni przykuwał uwagę słuchaczy, 
którzy licznie przybyli na ten niezwykły 
koncert. Piękne doznania wzbogacały 
wypowiedzi prowadzących uczennic kl. 
II LO Mistrzostwa Sportowego w Stęży-
cy, które przedstawiły historię kolęd , ilu-
strując je fragmentami literatury.

Na zakończenie organizatorzy: dyrek-
tor ZKiW w Stężycy Lucyna Kerlin oraz 
ks. proboszcz Bogdan Lipski w imieniu 
wójta gminy Stężyca Tomasza Brzoskow-
skiego wręczyli podziękowania w formie 
karnetów do kina wszystkim zespołom 
biorącym udział w koncercie.

Kolejne spotkanie z kolędami – za rok.
/UGS/

Kolędy w świątecznym klimacie
GM. STĘŻYCA | W kościele w Stężycy odbył się XXVII Gminny Koncert Kolęd. Na scenie pojawili się: przedszkolaki, uczniowie, jak i dorośli wykonawcy.
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Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocz-
nie nazywana Świętem Trzech Króli, w Ko-
ściele Katolickim obchodzona jest 6 stycz-
nia. Wierni wspominają wtedy wydarzenie 
opisane w Ewangelii według św. Mateusza, 
w którym Mędrcy ze Wschodu przybyli do 
Betlejem, aby pokłonić się nowo narodzone-
mu Jezusowi. Prowadzeni przez betlejemską 
gwiazdę przynieśli Dzieciątku drogocenne 
dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Tego dnia w wielu miastach w Polsce orga-
nizowane są Orszaki Trzech Króli – najwięk-
sze uliczne jasełka na świecie, połączone ze 
wspólnym kolędowaniem. W tym roku or-
szaki zorganizowano w 872 miejscowościach 

w Polsce, w tym także w Sierakowicach.
Sierakowicki Orszak Trzech Króli wyruszył 

sprzed kościoła św. Jana i przemaszerował, 
przy śpiewie kolęd, ulicą Kartuską do żłóbka 
usytuowanego przy Ołtarzu Papieskim, gdzie 
Trzej Królowie pokłonili się Dzieciątku Jezus 
i złożyli przed Nim swoje dary.

Zanim barwny orszak wyruszył na ulice, 
odprawiono uroczystą mszę świętą w koście-
le p.w. św. Jana Chrzciciela. Odbył się tam 
także koncert kolęd. Podczas tego wyda-
rzenia zaprezentowali się artyści zrzeszeni 
w sekcjach stałych działających przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury.

/raf/

Orszak Trzech Króli
SIERAKOWICE | Już po raz piąty ulicami Sierakowic przeszedł Orszak Trzech Króli. Wydarzenie 
poprzedziła msza św. odprawiona w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela i koncert kolęd.
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mazowsze wYstąpi 
w sierakowicach!
sierakowice | znany i ceniony zespół „mazowsze” 
zaśpiewa najpiękniejsze kolędy. koncert odbędzie się 
w tym tygodniu w kościele pw. Św. marcina z tours.

fot. Mat. pras.

Na ten niezwykły koncert zaprasza wójt gminy Sierakowi-
ce oraz parafia pw. św. Marcina z Tours w Sierakowicach. 
Kolędy i pastorałki w wykonaniu solistów, chóru i orkie-
stry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, to nastrojowe, 
w tradycyjnej interpretacji wykonanie utworów znanych 
i lubianych. To także możliwość usłyszenia utworów mniej 
popularnych, jak chociażby „Serca ludzkie się radują” 
czy „Święta Panienka”. Choć opowiadają o tym samym 
wydarzeniu, są tak różne... W jednych rozbrzmiewa rytm 
mazura czy oberka, w innych poloneza; w większości 
słychać radość, ale i zadumę.
Koncert odbędzie się 31 stycznia o godzinie 19:00 w ko-
ściele pw. św. Marcina z Tours w Sierakowicach. Wstęp 
wolny. Po koncercie będą zbierane datki na budowę 
hospicjum w Kartuzach.
/raf/
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słoma w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

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

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

siaNokiszoNka w balotach, 
120x120, sucha, 80zł, Szemud, tel. 
510 751 837

sprzedam kanapę, 140x200, brą-
zowa, trzy jasne poduszki, b. dobry 
stan, 700 zł, tel. 503 300 245

sprzedam lodówkę, żelazko, eks-
pres, chodnik 6x1 m, tel. 576 204 945

siewNik konny przystosowany do 
ciągnięcia traktorem 17 pip 580 zł, 

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

poszukuJĘ wYNaJąć

wYNaJmĘ

odNaJmĘ kwaterę dla pracowników 
firm, dobra lokalizacja, tel. 781 426 
010

pokóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709

kupiĘ

kupiĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

kupiĘ mieszkanie, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem, 
szybka gotówka, tel. 791 715 131

skup mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprzedam

skup, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

skoda 105S, 38 lat, iGaS (BRC) cy-
tryna, cena 1666 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

Jawa typ 220, 1977 farbig Blau-Zi-
trone, 2T, 2 os. OC, cena 4300, Tczew, 
tel. 574 797 077

kupiĘ
kupiĘ Suzuki GSF600, Honda 
CB450S/500, Tczew, tel. 574 797 077

skup aut za gotówkę, w trójmieście 

i okolicach tel. 507 741 990

iNNe

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura 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

kotłowNie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca blondi, po-
zna panów sponsorów, tel. 514 120 213

RÓŻNE

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

tel. 600 667 860

pług 4 skibowy, stan dobry, cena 
1500 zł, Szemud, tel. 510 751 837

sprzedam 2 spiningi Mikado, Sica-
rio, stan bardzo dobry, 150 zł/szt, tel. 
516 603 723

sprzedam łóżko do sypialni 
190x220 cm, z stoliczkami nocnymi, 
Linia, 800 zł, tel. 503 923 874

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, 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 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

sprzedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

@expressy.pl
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17 goli Macieja Młyńskiego
PIŁKA NOŻNA | Somonińska Liga Piłki Nożnej Halowej - czyli kolejne ogromne emocje w meczach 
o podium. Na czele tabeli z 20. punktami po ósmej kolejce uplasowała się drużyna Nokaut Somonino. 

Za nami już ósma i zarazem już przedostatnia 
kolejka Somonińskiej Ligi Piłki Nożnej 
Halowej. Po raz kolejny drużyny rozegrały 
kilka emocjonujących meczów stojących na 

wysokim poziomie.
W pierwszym walczący o mistrzostwo 
Atom Goręczyno rozbił osłabiony kadrowo 
Koop Borkowo aż 18:3, a drugi raz z rzędu 

skutecznością popisał się strzelec sześciu 
bramek Bartosz Stencel. Drugie spotkanie 
niestety nie doszło do skutku, gdyż na 
zawody nie przybyła drużyna Asy z B klasy 
Kolonia, która tym samym oddała pierwszy 
walkower w tegorocznych rozgrywkach. 
Kolejne dwa mecze, jak w każdej kolejce 
tego sezonu, przyniosły spore emocje. 
Wpierw lider Nokaut Somonino po bardzo 
wyrównanym meczu pokonał walczący 
ciągle o podium Agenty Brodnica 4:3. Takim 
samym wynikiem zakończył się kolejny 
mecz, w którym Miodzio Team Kiełpino 
pokonał GTS Gdynia, wskakując tym samym 
na podium rozgrywek. W ostatnim meczu 
doszło do niespotykanej wręcz sytuacji. 
Grający bez zmian i bramkarza Auto Farbex 
Przodkowo rozbił ostatni w tabeli Ball Race 
Goręczyno 23:9, a aż 17 goli zdobył Maciej 
Młyński, który został nowym liderem 
klasyfikacji strzelców.
/raf/

spariNg przede 
wioseNNą ruNdą
PIŁKA NOŻNA | Pierwszy mecz towarzyski Cartusii Kartuzy 
w 2020 roku i pierwsza porażka.

Cartusia Kartuzy rozegrała sparing w ramach przygoto-
wań do rundy wiosennej. Przeciwnikiem podopiecznych 
trenera Błażeja Adamusa była mocna, IV ligowa drużyna 
Stolema Gniewino. Piłkarze Cartusii ulegli Stolemowi 0:3 
(0:1), a bramki padały w 45, 55 i 57 minucie.
W drużynie Cartusii z różnych powodów zabrakło kilku 
zawodników, w tym bramkarza Babińskiego, a także Pióra, 
Raulina, Bodzaka, Rypla, Macha i Sierszyńsiego, ale w ich 
miejsce pojawiło się za to kilku testowanych, którzy wio-
sną mieliby ewentualnie uzupełnić kadrę naszej drużyny. 
O wszelkich ruchach kadrowych klub będzie jednak 
informować dopiero, gdy zostaną załatwione wszystkie 
niezbędne sprawy formalne.
/raf/

fot. Cartusia Kartuzy
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Interesujesz sIę 
sportem?
Wyślij zdjęcie swojego 
ulubionego klubu!

redakcja@expressy.pl

8 koleJka:

Koop Borkowo - Atom Goręczyno

3 : 18 (1 : 5)

Bell Dom Borowiec - Asy Z B Klasy 

Kolonia

5 : 0 vo 
(drużyna gości 

nie stawiła się na zawody)

Nokaut Somonino - Agenty 

Brodnica

4 : 3 (3 : 1)

Gts Gdynia - Miodzio Team Kiełpino

3 : 4 (1 : 0)

Auto Farbex Przodkowo - Ball Race 

Goręczyno

23 : 9 (12 : 1)

Trzecie pomorskie Grand Prix w siatkówcePrzygotowania do 
kolejnego sezonu SIATKÓWKA | Zwycięzcą trzeciego turnieju Grand Prix w Siatkówce została drużyna AZS UG, która w finale pokonała ekipę CBA.

PIŁKA NOŻNA | Piłkarze z rocznika 2008/2009 formę przed 
wiosennymi rozgrywkami szlifowali na obozie w Przodkowie.

W turnieju, rozegranym na hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, wzięło 
udział 12 zespołów. Dzięki wygranej różni-
ca między dwiema najlepszymi drużynami 
w klasyfikacji generalnej zwiększyła się do 3 
punktów.

Miejsce na najniższym stopniu podium przy-
padło debiutantom w rozgrywkach, czyli Esdżej 
Squad, którzy pokonali Volley Gdańsk. Następne 
rozgrywki odbędą się 23 lutego. Są jeszcze wolne 
miejsca, organizatorzy zapraszają do udziału!

/raf/
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KLASYFIKACJA GENERALNA
GRAND PRIX RUMI 2019/2020

1. AZS UG Gdańsk – 44 pkt.
2. CBA Gdynia – 41 pkt.
3. Volley Gdańsk – 37 pkt.
4. Kraken Team – 14 pkt.
5. MATRIX Rumia – 13 pkt.
6. AZS AWFiS A – 12 pkt.
7. Esdżej Squad – 12 pkt.
8. AWKS Wejherowo – 11 pkt.
9. KARRAMBA Gdynia – 9 pkt.
10. Kiss My Ace – 9 pkt.
11. AZS AWFiS B – 9 pkt.
12. HYDRA Gdańsk – 8 pkt.
13. NO NAME Reda – 7 pkt.
14. Dżentelmenele Gdańsk – 5 pkt.
15. AMGAZ Wejherowo – 3 pkt.
16. TPW Rumia – 1 pkt.; Street Team – 1 pkt.

# Nazwa drużyny liczba 
punktów

zdobyte 
bramki

stracone 
bramki

1 Nokaut Somonino 20 46 28

2 Atom Goręczyno 19 62 24

3 Miodzio Team Kiełpino 16 37 31

4 Agenty Brodnica 15 39 28

5 Auto Farbex Przodkowo 13 56 43

6 Bell-Dom Borowiec 12 43 30

7 GTS Gdynia 10 39 30

8 Koop Borkowo 9 45 51

9 Asy z B Klasy Kolonia 1 19 52

10 Ball Race Goręczyno 1 25 95

TAbELA SoMoNIńSKIEJ LIGI PIłKI NożNEJ HALowEJ

Kartuscy piłkarze trenowali na znajdującej się tam nowoczesnej hali 
widowiskowo-sportowej oraz w terenie. Zdaniem trenerów celem 
pracy na obozie jest doskonalenie umiejętności piłkarskich, poprawa 
sprawności fizycznej a także kształtowanie umiejętności pracy w gru-
pie. Młodzi zawodnicy z pracy tej mają bardzo dużo satysfakcji i rado-
ści, które dają im połączenie dobrej zabawy z ciężkimi treningami.
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