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Boże NarodzeNie tuż, tuż...

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Specjalnie dla Was przygotowaliśmy świąteczny doda-
tek, a w nim: Jakie świąteczne tradycje są pielęgnowane 
na Pomorzu od wieków? Jak ugotować tradycyjny, wigilij-
ny barszcz? Skąd wziął się zwyczaj dekorowania choinki? 
A dla najmłodszych – świąteczna krzyżówka i kolorowanka.
str. 7-13

Stadion gotowy!

Zakończyła się realizacja długo 
wyczekiwanej inwestycji spor-
towej, czyli budowa stadionu 
lekkoatletycznego w Sierakowi-
cach. Koszt prac budowlanych 
wyniósł ponad 4 mln zł, na re-
alizację zadania gmina pozyska-
ła dofinansowanie.
str. 2

Kolejne drogi do remontu

W kolejnej już edycji Funduszu 
Dróg Samorządowych powiat kar-
tuski złożył 5 wniosków, z czego 3 
zostały pozytywnie rozpatrzone, 
czekają tylko na potwierdzenie. 
Do końca I kwartału 2021 roku 
planowane jest podpisanie umów 
z wojewodą pomorskim. 
str. 3
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Dnia 16 grudnia Starosta Kartuski Bogdan 
Łapa wraz z Wicestarostą Piotrem Fikusem oraz 
Etatowym Członkiem Zarządu Iwoną Formela 
przekazał kolejny pojazd dla osób niepełno-
sprawnych dla Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Kobysewie. W roku bieżącym Powiat 
Kartuski pozyskał dodatkowe środki finansowe 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację projektów 
w ramach obszarów D i F „Programu wyrówny-
wania różnić między regionami III”. Wsparcie 
otrzymali:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Koby-
sewie – placówka powiatowa na zakup pojaz-
du 9-osobowego dostosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych – uczestników ŚDS – 
90.000,00 zł,

- Gmina Kartuzy - na zakup pojazdu 9-o-
sobowego dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych 
– 89.606,40 zł,

- Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-
nym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej – na zakup 
pojazdu 9-osobowego dostosowanego do prze-
wozu osób niepełnosprawnych na zajęcia edu-
kacyjno-rehabilitacyjne – 86.452,50 zł,

- Gmina Chmielno – na zakup autobusu do-
stosowanego przewozu osób niepełnospraw-
nych – uczestników WTZ – 231.609,00 zł,

- Gmina Somonino - na zakup autobusu dosto-
sowanego przewozu osób niepełnosprawnych 
– uczestników WTZ oraz na remont i dostoso-
wanie pomieszczeń WTZ do nowych działań – 
128.800,00 zł na zakup pojazdu i 16.000,00 zł na 
wykonanie prac remontowych w WTZ,

- Fundacja Słoneczne Wzgórze w Stężycy - na 
zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego 
przewozu osób niepełnosprawnych – uczest-
ników WTZ oraz na remont i dostosowanie 
pomieszczeń WTZ oraz utworzenie miejsca do 
aktywnej rehabilitacji przy WTZ – 90.000,00 zł 
na zakup pojazdu i 87.280,00 zł na wykonanie 

prac remontowych oraz stworzenie bazy reha-
bilitacyjnej przy WTZ.

To kolejne nowe pojazdy dostosowane do 
przewozu osób niepełnosprawnych (dwa 
autobusy oraz pięć nowych pojazdów 9-o-
sobowych), które gwarantują ciągłość realizacji 
zadań przez realizatorów. Ponadto w ramach 
nowego działania możliwy będzie remont 
i adaptacja pomieszczeń WTZ w Somoninie 
oraz w Stężycy jak również instalacja miejsca 
do aktywnej rehabilitacji przy WTZ w Stężycy. 
Dodatkowo otrzymano informację z PFRON 
o dodatkowych środkach na zakup dwóch 
pojazdów 9- osobowych do przewozu osób 
niepełnosprawnych adresowanych do Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie 
oraz do Fundacji Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej 
w wysokości 160.000,00 zł. Łączna wartość 
otrzymanej pomocy z PFRON w 2020 roku to 
979.747,90 zł. 

Kolejny bus dla osób 
niepełnosprawnych
POWIAT | Nowy pojazd dla niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie.
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W ramach prac przebudowany 
został stadion przy ulicy Sporto-
wej. Dzięki temu powstała bieżnia 
długości 400 m z czterema torami 
okrężnymi i sześcioma torami na 
prostej sprinterskiej, rzutnia do 
pchnięcia kulą, rzutnia do rzutów 
dyskiem i młotem, skocznia do 
skoku wzwyż, rzutnia do rzutów 
oszczepem, dwuścieżkowa skocz-
nia do skoku w dal i trójskoku 
z rozbiegiem jednokierunkowym 
oraz skocznia do skoku o tycz-
ce. Wewnątrz bieżni znajduje się 
boisko piłkarskie z nawierzch-
nią z trawy naturalnej, która to 
nawierzchnia została poddana 
zabiegom wyrównawczym.
Przy stadionie powstały także 
nowe trybuny dla kibiców – dwie 
pięciorzędowe, prefabrykowane 

trybuny dla kibiców gospodarzy 
(łącznie 210 miejsc siedzących) 
i jedna dwurzędowa, prefabryko-
wana trybuna dla kibiców gości na 
ok. 50 miejsc siedzących. Dla osób 
niepełnosprawnych i ich opieku-
nów przygotowano także specjalne 
miejsca i siedziska. Obiekt został 
oświetlony i objęty monitoringiem.
Stadion lekkoatletyczny uzyskał 
świadectwo Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki stwierdzające, że 
usytuowanie i parametry zainsta-
lowanych tu urządzeń są zgodne 
z wymaganiami World Athletics 
i PZLA. Zgodnie z ustalonymi 
przez Związek zasadami stadion 
został zaliczony do stadionów 
kategorii VB.
Na stadionie w Sierakowicach 
mogą być rozgrywane wszystkie 

konkurencje biegowe bez biegu 
z przeszkodami, chód sportowy, 
skok wzwyż, skok o tyczce, skok 
w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut 
dyskiem, rzut oszczepem oraz rzut 
młotem. Wyniki uzyskiwane w tych 
konkurencjach będą mogły być 
podstawą do przyznania zawod-
nikom określonej klasy sportowej 
(z mistrzowską międzynarodową 
włącznie) jedynie po spełnieniu 
ogólnych wymagań dotyczących 
rangi zawodników (m.in. zapewnie-
nie odpowiedniej obsady sę-
dziowskiej, właściwych systemów 
pomiaru czasu i długości oraz sto-
sownego sprzętu zawodniczego), 
zawartych w regulaminach PZLA 
oraz po akceptacji tej rangi przez 
Dział Techniczny PZLA.
Koszt prac budowlanych to 4,084 

mln zł. Na realizację tego zadania 
Gmina Sierakowice pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 1,5 
mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej. Na inwestycję przezna-
czono także 207 tys. zł z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.
/raf/

Stadion LEKKoatLEtyCZny jESt już gotowy!

fot. UG Sierakowice

gM. SiERaKowiCE | Zakończyła się realizacja długo wyczekiwanej inwestycji sportowej, czyli budowa  
stadionu lekkoatletycznego w Sierakowicach. Koszt prac budowlanych wyniósł ponad 4 mln zł. 

Nowa hala sportowa 
będzie już jesienią
POWIAT | Niedawno odbyło się oficjalne podpisanie umowy na 
budowę II etapu Hali Sportowej w Przodkowie.

Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Wicestarosta Kartuski Piotr Fi-
kus podpisali umowę z wykonawcą na budowę II etapu Hali Sportowej 
Przodkowie. Najkorzystniejszą ofertą złożyła Firma ECOZET Sp. z o. o, 
która zamierza wykonać II etap za kwotę 4 272 727,77 zł – brutto. Wy-
konawca jest zobowiązany wykonać II etap w terminie 7 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy, a więc zakończenie budowy planowane jest na 
17 lipca 2021 roku. 

- Chciałbym, aby z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 uczniowie 
szkoły mogli korzystać z tej nowej hali sportowej - zapewnia Starosta 
Kartuski Bogdan Łapa. 

Pragniemy nadmienić, iż na to zadanie Powiat Kartuski pozyskał do-
finansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Programu „Sportowa 
Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 
2020, w wysokości 2.076.600,00 zł. Łączny koszt budowy tej hali to kwo-
ta ponad 7 mln zł.

/al/
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ZModERniZowanE i oddanE do użytKu
gM. SiERaKowiCE | wojewoda pomorski oficjalnie otworzył zmodernizowane drogi 
w gowidlinie. to pierwszy etap inwestycji dofinansowanej z Funduszu dróg Lokalnych. 

W piątek, 11 grudnia, Dariusz Drelich – wo-
jewoda pomorski, wziął udział w oficjalnym 
otwarciu zmodernizowanych dróg w Go-
widlinie. To pierwszy etap inwestycji dofi-
nansowanej z Funduszu Dróg Lokalnych. 
W przyszłym roku w ramach tego samego 
projektu zmodernizowane zostaną kolejne 
odcinki dróg w gminie Sierakowice.
Projekt pod nazwą „Budowa, rozbudowa 
i przebudowa dróg gminnych […] oraz 
ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowi-
ce” obejmuje modernizację ośmiu dróg 
gminnych – czterech w Gowidlinie, dwóch 
odcinków na trasie Tuchlino – Zarębisko 
oraz ulicy Sportowej i Dębowej w Siera-
kowicach. Jest to inwestycja dwuletnia 
realizowana w latach 2020-21.
Wartość zadania inwestycyjnego wyno-
si niemal 8,76 mln zł. Na jego realizację 
samorząd Gminy Sierakowice pozyskał do-
finansowanie w wysokości prawie 5,1 mln zł 

(60%) z Funduszu Dróg Samorządowych.
Projekt obejmuje budowę dróg, kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz 
przebudowę kolidującej infrastruktury 
technicznej. Łączna długość dróg objętych 
projektem wynosi 5775 m.
Wykonany w 2020 roku zakres obejmuje 
cztery drogi w miejscowości Gowidlino. 
Są to: ulica Wyszyńskiego, Piłsudskiego, 
Karczykowskiego oraz droga wewnętrzna 
na działce nr 748/15. Wartość tej części in-
westycji to 4 797 819,45 zł, w tym dofinan-
sowanie 2 759 874,00 zł. Łączna długość 
zmodernizowanych dróg wynosi 3 200 m.
W przyszłym roku zaplanowano budowę 
i modernizację dwóch dróg w Sierakowi-
cach oraz dwóch odcinków dróg relacji 
Tuchlino – Zarębisko. Wartość tej części 
inwestycji wynosi 3,96 mln zł, w tym dofi-
nansowanie ponad 2,3 mln zł.
/raf/

Powiat Kartuski na rok 2021 złożył do 
Wojewody Pomorskiego 5 wniosków 
z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 - Bu-
dowa ronda w Kiełpinie, 2 - Budowa ronda 
w Czaplach, 3 - Remont drogi - Stężyca – 
Gołubie – 4,5 km - zadanie 2 letnie, 4 - Re-
mont drogi – Sulęczyno - Lemany – 8,5 km 
– zadanie 3 letnie, oraz 5 - Remonty dróg (6 
dróg) – odnowa nawierzchni bitumicznej: 
Lniska – Sulmin – 5,8 km, Wyczechowo – 
Pstra Suka – 1,9 km, Kartuzy – Prokowo 
– 3,9 km, Dzierżążno – 1 km, Miszewo – 
Czeczewo – 3,8 km, Goręczyno – Ostrzyce 
– 3,8 km. Po wstępnej i szczegółowej ocenie 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich poin-
formował, które z nich przeszły pozytywną 
weryfikację i zostały przekazane do akcep-
tacji przez premiera. Do końca I kwarta-
łu 2021 roku planowane jest podpisanie 
umów z wojewodą. Na liście podstawowej 
znalazły się 3 wnioski to: 1 - Budowa ron-
da w Czaplach, 2 - Remont drogi - Stęży-
ca – Gołubie – 4,5 km - zadanie 2 letnie, 
3 - Remonty dróg – odnowa nawierzchni 
bitumicznej: Lniska – Sulmin – 5,8 km, 
Wyczechowo – Pstra Suka – 1,9 km, Kartu-
zy – Prokowo – 3,9 km, Dzierżążno – 1 km, 
Miszewo – Czeczewo – 3,8 km, Goręczyno 
– Ostrzyce – 3,8 km, zaś na liście rezer-
wowej znalazł się wniosek: Remont drogi 
– Sulęczyno - Lemany – 8,5 km – zadanie 
3 letnie. Powyższe zadania to ponad 33 km 
wybudowanych i wyremontowanych dróg 
wraz z budową ronda w Czaplach. Podsu-
mowując rok 2019, 2020 i powyższe zada-

nia Zarząd Powiatu Kartuskiego wybuduje 
i wyremontuje ponad 57 km dróg powiato-
wych. Utrzymując taką dynamikę wzrosto-
wą poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców 
Powiatu Kartuskiego poprzez budowę dróg 
śmiało można powiedzieć, że obecna ka-
dencja to będzie „Kadencja Budowy Dróg”. 
Infrastruktura drogowa jest bardzo waż-
nym elementem funkcjonowania Powiatu 

Kartuskiego i jej Mieszkańców, podkreśla 
Wicestarosta Piotr Fikus. Ta imponująca 
liczba wykonanych inwestycji drogowych 
jednoznacznie pokazuje, że takiego roku  
jeszcze w historii Powiatu Kartuskiego nie 
było. Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus 
pragnie podkreślić, iż na powyższe zadania 
otrzymujemy 50% dofinansowania każdego 
zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, 

jak i również wsparcia finansowego od po-
szczególnych gmin. Zapewnia również, iż 
nie udało by się zrealizować tylu inwestycji, 
gdyby nie zaangażowanie wielu osób: Sta-
rosty Powiatu Kartuskiego Pana Bogdana 
Łapy z całym Zarządem i Radą Powiatu 
wraz z Pracownikami Starostwa oraz Pra-
cowników Zarządu Dróg Powiatowych.

/raf/

Kolejne drogi do remontu
POWIAT | W kolejnej edycji Funduszu Dróg Samorządowych powiat kartuski złożył 5 wniosków - 3 zostały pozytywnie rozpatrzone. 
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Bez dziur i wybojów
POWIAT | Kolejny odcinek drogi Powiatowej Sulęczyno – Lipusz został wyremontowany.

W dniu 15 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie 
nowo wyremontowanego odcinka Drogi Powiato-
wej nr 1934G Sulęczyno – Lipusz. W uroczystości 
udział wzięli Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus, Dy-
rektora Lasów Państwowych Bartłomieja Obajtka 
reprezentował Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Leśnej Zbigniew Kaczmarczyk, Sekretarz Gminy 
Sulęczyno Danuta Karcz – Karczewska, Skarbnik 
Gminy Paweł Trzebiatowski, Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Lipusz Maciej Kostka, Radny Powiatu Kar-
tuskiego Andrzej Potrac, Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Andrzej Puzdrowski oraz wykonaw-
ca robót Prezes Firmy „DROMOS” Henryk Pietras. 
Prace obejmowały wykonanie nowej nawierzchni 
bitumicznej na odcinku ponad 1 km, uzupełniono 
i wzmocniono pobocza oraz poszerzono jezdnię do 
4,6 m. Koszt remontu to kwota 215 tys. zł, z czego 

100 tys. przekazało Nadleśnictwo Lipusz oraz kwo-
tę 20 000 zł przekazał również Wójt Gminy Sulę-
czyno Bernard Grucza. Starostowie: Bogdan Łapa 
i Piotr Fikus bardzo dziękują Dyrektorowi Lasów 
Państwowych Gdańsk Bartłomiejowi Obajtek oraz 
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lipusz Maciejowi 
Kostka oraz Wójtowi Bernardowi Grucza za prze-
kazane środki finansowe. Podziękowania kierują 
również do Wykonawcy Firmy „Dromos” z Kartuz 
za terminowe i sprawne wykonanie tego remontu. 
Jak twierdzi Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus, 
bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Kartuskie-
go jest najważniejsze, dlatego Zarząd Powiatu Kar-
tuskiego planuje zakończenie remontu całej drogi 
wraz z oznakowaniem poziomym w roku 2021. Po-
zostało jeszcze około 2 km. 

/al/
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fot. UG Sierakowice
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Inwestycyjne podsumowanie roku
Gm. STężycA | W tym roku gmina zrealizowała oraz rozpoczęła realizację szeregu istot-
nych dla mieszkańców zadań z rozmaitych dziedzin, takich jak infrastruktura drogowa, 
oświata, sport oraz kultura i rozrywka. 

SaLa SpoRtowa w KLuKowEj 
HuCiE

Trwa budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Klukowej Hucie. 
Będzie to sala z niewielką widownią oraz 
zapleczem socjalnym w postaci szatni, 
umywalni, toalet ogólnodostępnych, po-
koju trenera z własnym węzłem sanitar-
nym oraz pomieszczenia zajęć terapeu-
tycznych. Obiekt na poziomie parteru 
został w pełni przystosowany do korzysta-
nia przez osoby niepełnosprawne. Szatnie, 
umywalnie oraz toalety ogólnodostępne 
dostosowano do potrzeb osób porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich. Hala 
projektowana jako dodatkowe pomiesz-
czenie szkoły może pełnić funkcje sporto-
we, kulturalne lub oświatowe. 

W sali sportowej mieści się pełnowy-
miarowe boisko do gry w piłkę ręczną, 
koszykówkę oraz piłkę siatkową. Dodat-
kowo istnieje możliwość podzielenia sali 
na dwie części, z których każda mieści 
małe boisko do koszykówki. Termin re-
alizacji inwestycji przewidziany jest na 
lata 2021 -2022.

SaLa SpoRtowa w KaMiEniCy 
SZLaCHECKiEj

Drugą inwestycją jest trwająca przebu-
dowa wraz z rozbudową budynku Szkoły 
Podstawowej o salę gimnastyczną w Ka-
mienicy Szlacheckiej. Zakres zadania obej-
muje przebudowę i rozbudowę budynku 
szkoły podstawowej o salę gimnastyczną 
z zapleczem socjalnym wraz z rozbiórką 
istniejącego łącznika oraz budową zbior-
nika na wody opadowe. Budynek szko-
ły zostanie połączony z projektowanym 
obiektem.

Zaprojektowano salę gimnastycz-
ną z widownią oraz zapleczem socjal-
nym w postaci szatni, umywalni, toalet 
ogólnodostępnych oraz pokoju trenera 
z własnym węzłem sanitarnym. Sala jest 
połączona z budynkiem szkoły, aby za-
pewnić uczniom bezpośrednie, zamknię-
te przejście z budynku szkoły na zajęcia 
gimnastyczne. W obiekcie zaprojektowa-
no kompleks pomieszczeń magazynowo 

– technicznych. W obiekcie znajdą się 
pomieszczenia dla potrzeb lokalnego 
Koła Gospodyń Wiejskich.Sala może 
również pełnić rolę sali gimnastycznej, 
sceny teatralnej, sali wykładowej bądź 
sali zabaw dla uczniów. We wszystkich 
tych przypadkach zapewnione jest za-
plecze socjalne oraz spełnione wymogi 
przepisów pożarowych i sanitarno - epi-
demiologicznych. Przewidywany termin 
realizacja zadania rok 2021-2022.

RoZbudowa ZKiw w StężyCy
W sierpniu 2020 roku została podpi-

sana umowa z wykonawcą na realizację 
inwestycji pn. „Budowa nowego skrzydła 
szkoły Zespołu Kształcenia i Wychowania 
w Stężycy”. Zakres zadania obejmuje bu-
dowę nowego skrzydła szkoły, połączenie 
go z istniejącym budynkiem, częściową 
zmianę zagospodarowania terenu oraz 
odnowienie – malowanie  elewacji istnie-
jącego budynku szkoły.  

Projektowany budynek przewidziano 
dla około 300 uczniów. W obiekcie mieści 
się 10 sal lekcyjnych, każda przeznaczona 
dla około 30 uczniów. Zaprojektowano 
strefę sportowo-rehabilitacyjną z salą fit-
ness, gabinetem do fizjoterapii oraz sani-
tariatami, strefę gabinetów obsługi wraz 
z administracją oraz zespół szatni dla 
uczniów.  Oddanie do użytku przewidzia-
ne jest w drugiej połowie 2021 roku.

CEntRuM SpoRtowE więKSZE 
i nowoCZEśniEjSZE

Gmina zrealizowała inwestycję - roz-
budowę infrastruktury sportowej Nadra-
duńskiego Centrum Rekreacyjno-Sporto-
wego w Stężycy. Do użytku oddano cztery 
piłkarskie boiska trawiaste, w tym jedno 
pełnowymiarowe i trzy mniejsze trenin-
gowe. Można na nich grać w piłkę nożną. 
Obiekty stanowić będą bazę dla uczniów 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zakres 
prac polegał na wytyczeniu obiektów, wy-
konaniu nawierzchni z trawy naturalnej 
z rolki, z nawadnianiem automatycznym, 
wraz zagospodarowaniem terenu , ogro-
dzeniem i piłkochwytami, utwardzeniem 

terenu i infrastrukturą towarzyszącą.
Cały kompleks Nadraduńskiego Cen-

trum Turystyczno-Rekreacyjnego liczy 
siedem boisk.

KoMunaLiZaCja dRóg
Gmina Stężyca na bieżąco prowadzi 

działania mające na celu prowadzenie 
procesu komunalizacji dróg (przecho-
dzenie działek drogowych, których wła-
ścicielem jest Skarb Państwa na własności 
Gminy Stężyca); przejęcia dróg publicz-
nych powstałych w wyniku podziału 
nieruchomości (zgodnie z art. 98 ust. 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
działki wydzielone pod drogi publiczne 
z mocy prawa przechodzą na własność 
gminy z dniem, w którym niniejsza de-
cyzja stanie się ostateczna).

nowE oświEtLEniE w gMiniE
W okresie wakacyjnym w wyniku 

przeprowadzonych negocjacji z Energa 
Oświetlenie Sp. z o.o. zawarto porozumie-
nie dotyczące podwyższenia standardu 
oświetlenia na terenie Gminy Stężyca.

W ramach zadania wykonana zosta-
nie rozbudowa istniejącej infrastruktury 
o dodatkowych 107 punktów oświetle-
niowych. Zadanie wykonywane będzie 
sukcesywnie, natomiast termin realizacji 
całej inwestycji to I połowa 2021 roku.

nowa nawiERZCHnia to 
bEZpiECZEńStwo

Gmina Stężyca w trosce o bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu drogowego 
zrealizowała roboty związane z wykona-
niem nowych nawierzchni bitumicznych 
na odcinku dróg Stare Czaple w kierun-
ku Gołubia. Wykonano pierwszy odci-
nek zaplanowanej inwestycji, w znaczący 
sposób wpłynie to na podniesienie stan-
dardów technicznych dróg gminnych  
Prace zakończyły się, droga jest oddana 
do użytku. 

dRogi do gRuntów RoLnyCH
Zmodernizowano ponadto drogę do-

jazdową do gruntów rolnych Gołubie – 
Stara Sikorska Huta. W ramach zadania 
wykonano 600 mb nowej nawierzchni. 
Przedmiotowe zadanie dofinansowane 
jest w 50% ze środków budżetu Woje-
wództwa Pomorskiego związanych z wy-
łączeniem z produkcji gruntów rolnych 
dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Prace remontowe zakończyły się, inwe-
stycja została oddana do użytku. 

nowa KładKa w KaMiEniCy 
SZLaCHECKiEj

W Kamienicy Szlacheckiej na ul. Spa-
cerowej nad istniejącym rowem meliora-
cyjnym powstała nowa, drewniana kładka 
dla pieszych. Kładka jest długości 12,5 m 
i szerokości 2 m. Realizacja powyższego 
zadania w znaczący sposób poprawiła 
bezpieczeństwo pieszych uczestników ru-
chu drogowego.

wyREMontowana uL. 
SZyMbaRSKiCH ZaKładniKów 

Ulica Szymbarskich Zakładników 

w Szymbarku jest już po remoncie 
i z nową organizacją ruchu. Wykonana 
została nowa nawierzchnię bitumiczna 
na całej długości drogi od skrzyżowania 
z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą 
krajową nr 20. W ramach przebudowy 
drogi wykonane zostało również: ozna-
kowanie pionowe i poziome (znaki, kra-
wędź drogi, krawędzie i oś, skrzyżowania 
i przejścia dla pieszych), wprowadzone 
zostało ograniczenie prędkości do 50 
km/h na odcinku leśnym, w dwóch lo-
kalizacja zostały zamontowane progi 
zwalniające wyspowe oraz ostrzeżenia 
o zwierzynie na odcinku 1,1 km. Przebu-
dowa i zmiana organizacji ruchu miała 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

paRK KuLtuRowy i bibLiotEKa
Pod koniec lipca br. została podpisana 

umowa z wykonawcą na realizację za-
dania pn. „Budowa Parku Kulturowego 
- Biblioteki w Stężycy”. Nowy budynek 
biblioteki gminnej ma mieć około 1000 
m2. Będzie ona utrzymana w tej samej 
obecnej stylistyce, wpasowując się nie-
jako w klimat sąsiedniego kościoła. 
Zmodernizowany obiekt dostosowany 
do istniejącej stylizacji będzie pereł-
ką architektoniczną centrum Stężycy. 
Aranżacją zajmuje się Akademia Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Wewnątrz bu-
dynku znajdować się będzie tradycyjna 
biblioteka, czytelnia multimedialna, 
salka ze sceną – w planach ma ona po-
mieścić 90 osób i dawać możliwość wy-
świetlania filmów 3D i 5D. Z pewnością 
jednym z najciekawszych miejsc będzie 
oszklony dziedziniec.

Zakończenie budowy planowane jest je-
sienią 2021 roku.
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W dniu 11 grudnia Rada Powiatu Kartuskie-
go uchwaliła jednogłośnie budżet na rok 2021. 
Planowane dochody wyniosą 161 200 000 zł, 
zaś wydatki zaplanowano na kwotę również 
161 200 000 zł, co oznacza, że budżet jest zrów-
noważony. Na inwestycje zaplanowano kwotę 

16 218 886 zł, w tym:
1. Budowę Hali Sportowej przy PZS w Przod-

kowie 4 970 643 zł,
2. Wsparcie budowy Hospicjum Stacjonarne-

go w Kartuzach 3 000 000 zł,
3. Przebudowę i rozbudowę budynku po Są-

dzie Rejonowym w Kartuzach 2 300 000 zł,
4. Przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych 

(Zarząd Dróg Powiatowych) 3 528 243 zł,
5. Podniesienie wkładu własnego Szpitala Po-

wiatowego w Kartuzach 1 500 000 zł – z prze-
znaczeniem na „Budowę Centrum Diagnostyki 
Obrazowej z łącznikiem”, 

6. Budowę hali widowiskowo – sportowej 
wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespo-
le Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
w Żukowie 700 000 zł.

Jak podkreśla Starosta Kartuski Bogdan 
Łapa, dochody własne w wysokości 61 394 
008 zł, stanowią 38,09% dochodów świad-
czą o tym, że duży wpływ na ich zwiększenie 
będą miały środki zewnętrzne. Zarząd Powiatu 
Kartuskiego otrzymał już wstępne zapewnie-
nie o pozyskaniu środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz z Funduszu Przewozów 
Autobusowych w sumie kilkunastu milionów 
złotych w przyszłym roku. Starosta podzięko-
wał Radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu 
na przyszły rok – budżetu autorstwa zarządu, 
zadeklarował, iż dokonamy wszelkich starań, 
żeby zaplanowane inwestycje wykonać w 100%. 
Wzrost dochodów o kilkanaście milionów 
w roku 2021 spowoduje znaczący wzrost w za-
kresie rozwoju powiatu.

/raf

Pełna zgoda radnych, 
budżet 2021 uchwalony
POWIAT | Budżet Powiatu Kartuskiego na rok 2021 został uchwalony jednogłośnie przez radnych powiatu.

utwaRdZą dRogę 
tuCHoM – baRniEwiCE
powiat | Kolejna powiatowa droga zostanie 
utwardzona. niedawno zorganizowano spotkanie 
robocze w tej sprawie.

W dniu 14 grudnia br. Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus 
spotkał się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kolbudy 
Andrzejem Gajowniczkiem. Spotkanie miało charakter 
roboczy i dotyczyło dalszego utwardzania dywani-
kem asfaltowym Drogi Powiatowej nr 1902G Tuchom 
- Barniewice, na terenie lasu. W spotkaniu uczestniczyli 
również: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej 
Puzdrowski oraz Leśniczy z Tuchomia Jarosław Gadziń-
ski. Ustalono, że zostanie wykonana dokumentacja pro-
jektowa na odcinku od początku lasu do Barniewic dla 
szerokości drogi 6m, wraz z poboczami. Wstępnie zapla-
nowano, iż ten odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej, 
Zarząd Powiatu Kartuskiego przy współfinansowaniu 
przez Burmistrza Gminy Żukowo oraz Lasów Państwo-
wych - Gdańsk planuje wykonać w latach 2021 - 2023. 
/raf/

fot. Rafał Korbut
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Boże narodzenie

Tradycje i zwyczaje świąteczne
Wtorek, 22 grudnia 2020 | Express Powiatu Kartuskiego

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nie 
tylko z rodzinnymi spotkaniami przy stole, 
prezentami, życzeniami i Pasterką. Tradycji 
i zwyczajów, które przetrwały do naszych 
czasów, jest znacznie więcej.  

Jak zatem przed laty świętowali nasi pradzia-
dowie i jakie tradycje przetrwały do dziś? 
Zanim wszyscy zbierzemy się przy wigilij-
nym stole, by złożyć sobie życzenia i przeła-
mać się opłatkiem, zastanówmy się nad zwy-
czajami, które w tych szczególnych chwilach 
towarzyszą nam od wieków.

A na Kaszubach (i całym Pomorzu) są to 
tradycje wyjątkowo bogate i obfitujące 
w ciekawe obrzędy.

DArcie PierZA
Kaszubską osobliwością było to, że obrzędy 
związane ze świętami rozpoczynały się bar-
dzo wcześnie - już w czasie Adwentu, kiedy 
to kobiety wieczorami zbierały się przy dar-
ciu pierza. Wykonywaniu tej czynności to-
warzyszyły pełne emocji dyskusje, żarty i są-
siedzko - rodzinne plotki. Jeżeli akurat nie 
darło się pierza, gospodynie wyciągały koło-
wrotki i przędły wełnę, z której potem robi-
ły na drutach swetry i skarpetki.

W okresie przedświątecznym trwało wiel-
kie sprzątanie, bowiem od Wigilii aż do 
Trzech Króli nie wolno było ani prać, ani 
szyć, ani prząść. Zgodnie z dawnym zwycza-
jem, kilkanaście dni przed świętami każdą 
checz odwiedzał Gwiżdż, który dzwonkami 

i gwizdaniem oznajmiał przybycie gwiazdki. 
Gwiżdż pytał gospodarzy, czy zechcą przyjąć 
kolędników: "chceta we gwiazdka widzec?".

Już od początku Adwentu po kaszubskich 
domach chodziły dzieci niosąc szopki, naj-
częściej gliniane, z figurkami Matki Bo-
skiej, Józefa i małego Jezusa. chodzenie 
z szopką połączone było ze śpiewaniem ko-
lęd oraz ze spektaklem z udziałem Heroda, 
diabła i śmierci. Gospodarze w zamian ob-
darowywali dzieci słodyczami lub drobny-
mi monetami.

SiANKo i 12 PoTrAW
W Wigilię kaszubski gospodarz przyno-
sił do domu snopek nieomłóconego zboża, 
który potem stał w kącie przez całe święta, 
miał zapewnić dobrobyt. Zgodnie z tradycją 
na stole powinno było znaleźć się dwanaście 
– oczywiście postnych – potraw, czyli tyle, 
ilu było apostołów. Nieodłącznym atrybu-
tem wigilijnego stołu był mak, a dokładniej 
– potrawy zeń przygotowane. Z makówek 
robiło się potem ozdoby na “dankę” czyli na 
choinkę. Pod obrusem nie mogło zabrak-
nąć sianka. Zaś na stole, prócz karpia poja-
wiał się zazwyczaj barszcz z grzybami, zupa 
rybna z lanymi kluseczkami, śledź, bulwy 
(czyli ziemniaki), kapusta z grzybami, bura-
ki tarte i kompot z suszonych owoców. Nie 
mogło też zabraknąć kaszubskiego chleba 
(z dodatkiem ziemniaków). Dbano, by zo-
stawić dodatkowe nakrycie dla strudzone-
go wędrowca, zaś resztki jedzenia świątecz-
nego – a z czasem także opłatek - zanoszo-

no domowemu inwentarzowi. Wierzono, 
że zwierzęta w tę noc mówią ludzkim gło-
sem, jednak na Kaszubach nie wolno było 
ich podsłuchiwać, gdyż mogłoby to przy-
nieść nieszczęście.

KolęDNicy i JASełKA
W czasie kolacji przychodzili kolędnicy. 
Najważniejszy był Gwiazdor, który dawał 
prezenty i przepytywał z pacierza. oprócz 
niego do chaty wchodził Dziad z Babą, ko-
miniarz, bocian (przynosił szczęście), Żyd 
z niedźwiedziem (zapewniał siłę i urodzaj) 
oraz diabeł. Późnym wieczorem Kaszubi 
zwykli iść do kościoła na Pasterkę, by ra-
dośnie powitać narodzonego Jezusa chry-
stusa. Pierwszy dzień świąt tradycyjnie po-
święcony był rodzinie i sąsiadom. od dru-
giego dnia Bożego Narodzenia swoją wę-
drówkę po domach zaczynali trzej królowie 
- Melchior, Kacper i Baltazar.

Mówiąc o zwyczajach, nie można zapomnieć 
o jasełkach. Za twórcę przedstawień bożona-
rodzeniowych uważany jest św. Franciszek 
z Asyżu. ich treścią była historia narodzenia 
Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. W XViii 
wieku biskupi polscy zakazali wystawiania ja-
sełek w kościołach, ponieważ do treści coraz 
chętniej wprowadzano sceny i postacie ludo-
we, często związane z wierzeniami pogański-
mi. Wtedy z szopkami poza murami kościo-
łów zaczęli kolędować żacy i czeladnicy. Tek-
sty jasełkowe, najczęściej gwarowe, były prze-
ważnie anonimowe i często przerabiane.

Rafał Korbut

Pies i kot 
to nie prezent

Doskonale zdają sobie z tego sprawę pracownicy 
niektórych schronisk dla dla bezdomnych zwierząt, 
którzy przed samymi świętami nie wydają psów i ko-
tów do adopcji. 

Wiele zwierząt, które w Wigilię przekazywane są w for-
mie prezentów, potem trafia na ulice. Doskonale zdają 
sobie z tego sprawę pracownicy Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrówce, którzy w dniach od 23 do 25 
grudnia nie wydają psów i kotów do adopcji.

- Robimy to dla dobra zwierząt - mówi Anna Szczepaniak 
z OTOZ Animals w Dąbrówce. - W poprzednich latach zda-
rzało się, że nietrafione prezenty w postaci psów bądź ko-
tów prędzej czy później ponownie trafiały do schroniska.

Decyzja o adopcji psa lub kota powinna być dobrze prze-
myślana. Nie można jej podejmować pod wpływem chwi-
li, czy też impulsu. Ponowny powrót do schroniska może 
stanowić dla czworonoga prawdziwą traumę.

- Święta Bożego Narodzenia nie są też sprzyjającym okre-
sem do adaptacji zwierzęcia w nowym miejscu – wyjaśnia 
Anna Szczepaniak. - Wówczas w większości domów pa-
nuje spore zamieszanie i przebywa w nim więcej osób niż 
zazwyczaj.

Chcesz adoptować psa bądź kota? Zrób to najlepiej 
po Świętach Bożego Narodzenia. O pomoc w wyborze 
czworonoga poproś pracownika schroniska, który zna 
swoich podopiecznych i wie, w jakich warunkach będzie 
czuł się dobrze.
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Ta „prawdziwa” (wycięta z lasu), czy 
sztuczna (z tworzywa, którą czasem 
trudno odróżnić od naturalnej), a może 
jeszcze inna, awangardowa i nowocze-
sna? choinka – bo o niej mowa – to dla 
wielu osób nieodłączny element Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Warto się jednak zastanowić, dlaczego 
właściwie ustawiamy w domu choinkę 
i skąd wziął się ten zwyczaj. Pierwot-
nie świąteczne drzewko było wiązane 
z przedchrześcijańską tradycją ludową 

i kultem wiecznie zielonego drzewka. 
Ale nie uprzedzamy faktów – a zatem: 
od początku...
Najczęściej choinka to przystrojony 
bombkami, światełkami i błyszczący-
mi łańcuchami świerk. Przez lata co-
raz popularniejsze stały się też jodły, 
sosny i inne drzewa iglaste.

DlAcZeGo DrZeWKo?
W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza 
iglaste, jest uważane za symbol życia, 
odradzania się i płodności. Historycy 

wskazują, że w zapisach drzewko bo-
żonarodzeniowe pojawiło się w XVi 
wieku. Ale prawdopodobnie już znacz-
nie wcześniej występowało jako rajskie 
„drzewo poznania dobra i zła” w miste-
riach o Adamie i ewie, wystawianych 
w Wigilię Bożego Narodzenia. 
Tradycja świątecznych choinek na-
rodziła się w Alzacji (kraina histo-
ryczna w północno-wschodniej Fran-
cji). W okresie świątecznym ustawia-
no drzewka i wieszano na niej ozdoby 
z papieru i jabłka (co stanowiło nawią-
zanie do rajskiego drzewa). Ponieważ 
wielkim zwolennikiem tego zwyczaju 
był Marcin luter, choinki szybko stały 
się popularne w protestanckich Niem-
czech. co ciekawe, wieszano je pod su-
fitem... czubkiem do dołu!

cHoiNKA W euroPie
Później obyczaj przejął kościół katolic-
ki. Wówczas tradycja ubierania cho-
inki rozprzestrzeniła się w różnych 
krajach europy Północnej i Środko-
wej. W XiX wieku świąteczne drzew-
ko stało się popularne w Anglii i Fran-
cji, a następnie w krajach europy Po-
łudniowej. Do Polski tradycję przenie-
śli niemieccy protestanci na przełomie 
XViii i XiX wieku (w okresie zabo-
rów) i początkowo spotykana była je-
dynie w miastach. Dopiero później 

zwyczaj ten przeniósł się na wieś, wy-
pierając tradycyjną polską ozdobę, jaką 
była podłaźniczka czy jemioła. Warto 
dodać, że znacznie starszym słowiań-
skim zwyczajem było dekorowanie 
snopu zboża. 

KrADZioNe DrZeWKo
Przed laty przyniesienie choinki do 
wiejskiej chaty miało cechy... kradzie-
ży obrzędowej. chodziło o to, że go-
spodarz wczesnym rankiem w Wi-
gilię udawał się do lasu po świątecz-
ne drzewko. choinka była „kradziona” 
innemu światu – a za taki postrzegany 
był las. odebranie drzewka lub gałęzi 
miało przynieść złodziejowi szczęście. 

GWiAZDA, BoMBKi 
i ŚWiATełKA
Dziś na choince wieszamy najczęściej 
szklane bombki, kolorowe gwiazd-
ki, szklane i plastikowe ozdoby, kolo-
rowe i lśniące łańcuchy, ręcznie wy-
konane aniołki, srebrne i złote włosy 
anielskie, itp. Kiedyś drzewko zdobi-
ło się inaczej. Na iglastych gałęziach 
wieszano ciastka, pierniczki, orzechy, 
rajskie jabłuszka, własnoręcznie wy-
konywane w czasie adwentu ozdoby 
z bibuły, kolorowych papierów, pió-
rek, wydmuszek, słomy i źdźbeł traw, 
kłosów zbóż itp. A w wigilijny wieczór 

zapalano świeczki. Te ostatnie zosta-
ły wyparte przez choinkowe lamp-
ki, gdyż nierzadko zdarzało się, że od 
świeczki zapalała się choinka... obec-
nie w większości krajów drzewko de-
koruje wspólnie cała rodzina. 

SyMBoliKA oZDóB
- Gwiazda na szczycie drzewka - miała 
pomagać w powrotach do domu z da-
lekich stron.
- oświetlenie choinki – zapobiegało 
dostępowi złych mocy, miało też od-
wrócić nieżyczliwe spojrzenia ludzi 
(zły urok). W chrześcijańskiej symbo-
lice religijnej wskazywało natomiast 
na chrystusa, który jest światłem dla 
pogan.
- Jabłka - symbolizowały biblijny 
owoc, którym kuszeni byli przez sza-
tana Adam i ewa. Zawieszone na cho-
ince miały zdrowie i urodę.
- orzechy - zawijane w sreberka nieść 
miały dobrobyt i siłę.
- Papierowe łańcuchy - przypomina-
ły o zniewoleniu grzechem. Ponadto 
w niektórych regionach Polski uważa-
no, że wzmacniają rodzinne więzi oraz 
chronią dom przed kłopotami.
- Dzwonki - oznaczają dobre nowiny 
i radosne wydarzenia.
- Anioły - mają opiekować się domem.

/raf/
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Dlaczego stroimy choinkę?

Pomóż im przetrwać Sylwestra! Wigilijny barszcz
Większość naszych pupili boi się 
huku sylwestrowych fajerwerków, 
więc w noc z 31 grudnia na 1 stycznia 
powinniśmy zadbać o to, aby zwie-
rzęta czuły się bezpieczne. 

Należy pamiętać, że hałas, który nam 
wydaje się być umiarkowany, zwierzę-
tom, które mają dużo lepszy słuch, może 
wyrządzać już fizyczny ból. Co zrobić, 
aby nasz domowy pupil komfortowo 
przywitał Nowy Rok? 

- Zawczasu trzeba wyjść z psem na długi 
spacer, aby załatwił swoje potrzeby fizjo-
logiczne i pod żadnym pozorem nie można 
spuszczać go ze smyczy, także w okresie 
kilku dni przed i po Nowym Roku – wyja-
śnia Anna Szczepaniak z OTOZ Animals 
w Dąbrówce. - Przestraszony pies może 
zerwać się ze smyczy i zgubić. Nawet na 
krótkie wyjście należy zakładać psu do-
brze zapiętą i mocną obrożę.

Lekarze weterynarii zalecają również po-
danie środków uspokajających, ale tylko 

po wcześniejszej konsultacji. Weterynarz 
najlepiej dobierze odpowiednie leki do 
wieku, wagi i kondycji zwierzęcia. Istotne 
jest również to, aby jak najrzadziej pozo-
stawiać zwierzęta same w domu. 

- Jeżeli twój pies na co dzień przebywa 
na dworze, w budzie, pozwól mu na ten 
czas zamieszkać z sobą – przekonuje 
Anna Szczepaniak. - Dom należy odpo-
wiednio przygotować przed kanonadą 
sztucznych ogni. Trzeba zasunąć zasłony, 

zamknąć drzwi i okna. Nigdy nie krzycz 
na psa za to, że się boi. Jeśli to możliwe, 
należy odwróć jego uwagę. Zająć zaba-
wą, którą szczególnie lubi.

Pod żadnym pozorem nie powinno się 
zabierać psa na publiczne zabawy syl-
westrowe. Warto wiedzieć, że wiele 
zwierząt gubi się w okresie noworocz-
nym. Można im zaoszczędzić niemiłych 
doświadczeń, będąc przy nich i dbając 
o to, aby czuły się komfortowo.

Dlaczego wigilijny barszcz jest wyjątkowy? Przede 
wszystkim gotuje się go bez wywaru mięsnego.

A zatem zacznijmy: do garnka należy wlać 0,5 l wody 
i dodać 40 g suszonych borowików. Na palniku kuchen-
ki opalić nieobraną cebulę oraz 1 ząbek czosnku, a na-
stępnie dodać do grzybów. Doprowadzić do wrzenia, 
przykryć i na bardzo małym ogniu gotować ok. 25 mi-
nut. W międzyczasie dodać do wywaru 3 liście laurowe, 
4 ziela angielskie i kilka ziaren pieprzu.

2 kg czerwonych Buraków i 1/2 korzenia selera umyć, obrać 
ze skórki, zetrzeć na tarce (na dużych oczkach, jak do su-
rówki), lub posiekać w melakserze. Można też buraki pokro-
ić w słupki. 1 jabłko razem ze skórką zetrzeć na tarce. Bura-
ki, selera i jabłko włożyć do dużego garnka (warzyw będzie 
dość sporo), dodać 2,5 litry wody oraz wywar z grzybami. 
Przykryć garnek i gotować na minimalnym ogniu około 20 
minut. Wyłączyć palnik, odczekać ok. 10 min, dodać 3 łyżki 
octu spirytusowego 10%, sól, 3 łyżki cukru. Do barszczu 
warto dodać koncentrat (kwas) buraczany.

Barszcz odstawić do przestudzenia, przecedzić i schować 
do lodówki. Następnego dnia lub przed podaniem pod-
grzać, w razie potrzeby doprawić solą i pieprzem.
/raf/
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Pomogą seniorom i niepełnosprawnym
POWIAT | Ponad 8,6 mln złotych dofinansowania dla Powiatu Kartuskiego na realizację projektu „Zintegrowany system usług społecznych 
Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA”. To jeden z 44 pomorskich projektów, które otrzymały dotację. Będzie realizowany do 2023 roku. 

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał 
do dofinansowania 44 projekty związane z roz-
wojem usług społecznych o łącznej wartości 
152 mln złotych. Projekt Powiatu Kartuskiego 
pn. „Zintegrowany system usług społecznych 
Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA” o warto-

ści ponad 10 mln złotych, w tym dofinansowa-
niu na kwotę ponad 8,6 mln złotych zajął na tej 
liście 14 miejsce. Projekt jest odpowiedzią na 
lokalnie zdiagnozowane potrzeby w zakresie 
usług społecznych, którego wdrożenie ma do-
prowadzić do osiągnięcia takich celów jak: po-

prawa jakości życia i stanu zdrowia seniorów, 
osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia 
oraz osób objętych pieczą zastępcza i usamo-
dzielnianych. W ramach projektu zaplanowane 
zostało powołanie Powiatowej Rady Senio-
rów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działania 
aktywizacyjne w Klubach Seniora, warsztaty, 
animacja środowiskowa i wolontariat, a tak-
że działania służące poprawie stanu zdrowia 
uczestników projektu tj. mobilne usługi opie-
kuńcze, usługa wytchnieniowa oraz szkolenia 
dla opiekunów faktycznych. Projekt przewidu-
je ponadto realizację działań ukierunkowanych 
na kompleksowe wsparcie społeczne rodzin, 
dzieci i osób dorosłych z deficytem rozwoju 
tj. niepełnosprawnością intelektualną, zabu-
rzeniami psychicznymi oraz całościowymi 
zaburzeniami w rozwoju (autyzm). Utworzo-
ne zostaną pracownie obejmujące wdrażanie 
leczenia metodą Tomatisa, Biofeedbacka oraz 
powstanie sala doświadczania świata oraz ga-
binet sensoryczny. W projekcie zaplanowano 
również działania obejmujące przygotowanie 
do samodzielnego dorosłego życia osób prze-
bywających w pieczy zastępczej, realizowane 
poprzez wdrożenie wsparcia oraz działań ak-
tywizacyjnych, społecznych i zawodowych tj. 
szkolenia, superwizje, wyjazdy studyjne, kursy 
i szkolenia zawodowe oraz działalność Klubu 
Młodzieżowego. Otrzymane dofinansowa-
nie pozwoli skierować wsparcie do około 850 
mieszkańców powiatu kartuskiego. Realizacja 
projektu zaplanowana została na okres od li-
stopada 2020 r. do kwietnia 2023 r.

/I.F., opr. al/
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W tym roku mija 50 lat od grudnio-
wej masakry na Wybrzeżu, czyli krwa-

wo stłumionych przez milicję i wojsko 
protestów robotników w Gdyni, Gdań-

sku, Szczecinie i Elblągu. Według ofi-
cjalnych danych na ulicach zginęło 45 

osób, a 1165 odniosło rany. Jedną z ofiar 
Grudnia‘70 był pochodzący z Tuchlinka 
Brunon Drywa, pracownik Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni.

W ubiegłym roku Gmina Sierakowice 
upamiętniła Brunona Drywę nadając 
jego imię jednej z ulic w Sierakowicach. 
Uchwałę w tej sprawie radni podjęli 30 
grudnia 2019 r. Uroczystość symbolicz-
nego odsłonięcia tabliczki z nazwą ulicy 
zorganizowana 16 grudnia br. zgroma-
dziła rodzinę Brunona Drywy – jego 
żonę Stefanię Klóskowską wraz z dzieć-
mi i wnukami oraz przedstawicieli władz 
samorządowych z wójtem Tadeuszem 
Kobielą na czele.

– Tak się dziwnie splatają koleje losu 
w naszym państwie, że ludzie złej woli 
spowodowali, że polała się krew – po-
wiedział wójt Tadeusz Kobiela. – To, 
co się stało 50 lat temu na Wybrzeżu, 
a szczególnie w Trójmieście położyło się 
cieniem, który daje znać o sobie do tej 
pory i przykrywa nasze społeczeństwo 
w wielu sytuacjach. Zebraliśmy się dzi-
siaj tutaj, aby upamiętnić nazwą ulicy 
jednego z bohaterów, bo tak też należy go 
nazwać. Człowiek, który oddał życie idąc 
do pracy zwiedziony, jak wielu innych, 
nawoływaniem, aby pójść do pracy. A na 
drugi dzień z rana spotkają ich kule, któ-
re sieką jak najgorszy wróg. Chyba nawet 
wróg tak sobie nie pozwalał, jak ówcze-
sna władza, która mieniła się władzą ro-
botniczą i do robotników strzelała. Jak 
się dowiedzieliśmy, że nasz człowiek zgi-
nął w tamtym czasie w zbrodniczy spo-

sób zastrzelony przez ówczesną władzę, 
chcieliśmy upamiętnić – i to jest nasz 
obowiązek – Brunona Drywę i z woli 
rady gminy postanowiliśmy nadać uli-
cy jego imię. Stosowna uchwała została 
podjęta jeszcze pod koniec ubiegłego 
roku. Nie ma obelisku, ale nazwa ulicy to 
też coś trwałego, co pozostaje w ludzkiej 
pamięci. Każdy, kto będzie tędy przecho-
dził zapyta kto to był Brunon Drywa. Peł-
ni szacunku w ten sposób chcemy uczcić 
ś.p. Brunona Drywę.

Jak podkreślił Roman Drywa, syn za-
strzelonego Brunona, Sierakowice to 
druga po Rumi miejscowość w Polsce, 
która upamiętniła w ten sposób ofiarę 
Grudnia ’70. – W imieniu całej rodziny 
chcę podziękować za uczczenie pamięci 
mojego ojca – dodał.

Brunon Drywa urodził się 20 lipca 
1936 r. w Tuchlinku. Był pracownikiem 
portu w Gdyni, a później Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni. Został tra-
fiony pociskiem, gdy rankiem 17 grud-
nia 1970 r. (w tzw. Czarny Czwartek), 
wysiadał z kolejki na przystanku Gdy-
nia Stocznia w drodze do pracy. Zmarł 
następnego dnia w szpitalu. Pozostawił 
żonę Stefanię i trójkę dzieci: Romana, 
Gabrielę i Mariolę. Został pochowany 
nocą 19 grudnia 1970 r. na cmentarzu 
witomińskim w Gdyni. Losy Brunona 
Drywy zostały przedstawione w filmie 
„Czarny Czwartek” będącym wierną 
rekonstrukcją tragicznych wydarzeń 
Grudnia ‘70.

/raf/

Brunon Drywa patronem ulicy
SIERAKOWIcE | Brunon Drywa, pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, ofiara 
wydarzeń Grudnia’70, jest patronem jednej z ulic w Sierakowicach. 
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będZiE nowa śCiEżKa 
RowERowa w pRZyjaŹni
gM. żuKowo | w przyjaźni powstanie ścieżka rowerowa 
- umowa z wykonawcą została niedawno podpisana. 

Podpisana została właśnie umowa na realizację zadania 
pn. „Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości 
Przyjaźń w gminie Żukowo”. Inwestycja zostanie zrealizo-
wana przy wsparciu zewnętrznym.
Na zakres inwestycji składa się przede wszystkim wyko-
nanie ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki beto-
nowej niefazowanej koloru czerwonego o szerokości 2 
m i długości ok. 995 m na ul. Łąkowej w Przyjaźni wraz 
z wykonaniem zjazdów. 
Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowla-
ne WACIŃSKI z siedzibą w Kiełpinie. Koszt prac to 497 
000,00 zł z czego aż 316 241,00 zł stanowi dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej, „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Termin wykonania prac budowlanych: 30 kwietnia 2021 r. 
/raf/
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Szukam 

stolarza,

na terenie

Kartuz

tel. 500 XXX 601

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

NIERUCHOMOŚCI

Kupię

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

SKup mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

do wynajęCia

RuMia pokój do wynajęcia, tel. 694 
642 709

MOTORYZACJA

SpRZEdaM

RoMEt Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big Black/Blue, cena 1000 zł, po kolizji, 
Tczew, tel. 574 797 077

Kupię

SKup, złomowanie aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

poRady z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

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-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

pRoFESjonaLna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697

uSługi remontowe i wykończenia 
wnętrz, kafelki, malowanie, cekolowa-
nie, panele, itp, wolne terminy, tel. 667 
023 678

RÓŻNE

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

RóżnE rzeczy oddam na złom gratis, 
tel. 694 642 709

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

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

SpRZEdaM zgrzewarkę samoch. figiel, 
tel.  504 502 241

LodówKę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

SpRZEdaM stół, ławę szwedzką roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci w wieku od 10 lat (autodracha) 
tel. 576 204 945

SpRZEdaM drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

SpRZEdaM chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

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

SpRZEdaM lodówkę, dwudrzwiową, 
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Zamieść 
reklamę
w naszej 
gazecie!

d.bieszke@expressy.pl
tel. 660 731 138

DoDaj 
ogłoszenie
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