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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

Współpraca Kartuz z nie-
mieckim miastem Duder-
stadt położonym w landzie 
Dolna Saksonia w regionie 
Eichsfeld ma swe początki 
w roku 1994, kiedy to dr Tor-
sten Wolfgramm - będąc od-
powiedzialny z ramienia rzą-
du niemieckiego za kontakty 
z Europą Wschodnią - posta-
nowił pomóc miastu Duder-
stadt znaleźć partnera w Pol-
sce. W tym celu postanowił 
rozmawiać z ambasadorem 
Polski w Niemczech pocho-
dzącym z Kościerzyny Janu-
szem Reiterem. Ambasador 
zareklamował Kartuzy jako 
miasto podobne pod wzglę-
dem liczby mieszkańców 

walorów krajobrazowo – tu-
rystycznych do Duderstadt. 
Wkrótce władze obu miast 
wymieniły listy intencyjne. 
Obie strony szybko wyraziły 
chęć zawiązania partnerstwa 
uznając, że przyczyni się 
ono do lepszego wzajemne-
go poznania, przezwycięże-
nia stereotypów i przygotuje 
nas do współdziałania w ra-
mach Zjednoczonej Europy. 
Porozumienie partnerskie 
o współpracy pomiędzy mia-
stami podpisano 13 maja 
1995 roku w Duderstadt 
i potwierdzono 4 września 
tego samego roku w Kartu-
zach. Podpisali je reprezen-
tujący Kartuzy Burmistrz 

Gminy Kartuzy Marian Wil-
kowski oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Zdzisław Sokół  
oraz reprezentujący miasto 

Duderstadt Burmistrz Du-
derstadt Lothar Koch oraz 
Dyrektor Miasta Wolfgang 
Nolte.

20 lat partnerstwa
KARTUZY | Delegacja gminy Kartuzy uczestniczyła w Duderstadt w uroczystościach z okazji jubileuszu 20-lecia partnerstwa 
pomiędzy tymi dwoma miastami. Dodatkową okazją do spotkania był organizowany w Duderstadt Festyn Miejski Lebenshilfe.
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Światowy Zjazd 
Sybiraków

SZYMBARK | Już po raz XII Sybiracy, Rodzina Katyńska, ich rodziny, bliscy oraz wszyscy którzy 
chcą aby „pamięć o nich nie odeszła w mrok”, zjechali na Pomorze, by się spotkać. Światowy 
Zjazd Sybiraków odbywa się zawsze i niezmiennie co roku 17 września. Sybiracy spotkali się 
najpierw w Gdańsku, skąd po krótkich uroczystościach pojechali do Centrum Edukacji i Pro-
mocji Regionu w Szymbarku. 
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Stypendia 
dla najzdolniejszych

Wójt gminy Stężyca Tomasz 
Brzoskowski przyznał stypendia 
najlepszym uczniom z terenu 
gminy. Są to uczniowie ostatniej 
klasy gimnazjum, szkół średnich 
i studenci. W tym roku po raz 
pierwszy przyznano stypendia 
sportowe. 

Powalczą na szczeblu 
wojewódzkim

Niedawno odbyły się eliminacje 
gminne w kategorii młodzieży 
roczników 2002 - 2003 Turnieju 
Orlika o Puchar Premiera 
RP. Drużyna z Gimnazjum nr 
2 awansowała do eliminacji 
wojewódzkich.
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Wsparcie na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych na Pomorzu

Istota Inicjatywy JEREMIE oparta 
jest na tzw. mechanizmie zwrotnym. 
Pieniądze w formie pożyczki można 
pozyskać stosunkowo łatwo. Obecnie 
w ramach najnowszej oferty JEREMIE 
pomorscy przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z pożyczek do kwoty 200 tyś zł. W ofercie 
funduszu jest również pożyczka Na Start 
– dla osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą lub młodych firm, które 
działają na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. 
Tu mamy dwa warianty finansowania - do 
20 tyś z oprocentowaniem na poziomie 
1% oraz do 100 tyś z oprocentowaniem 
rynkowym 6,8%. Uzyskanie wsparcia 
w ramach Inicjatywy JEREMIE nie wiąże 
się z dodatkowymi opłatami. 

Dotychczas w siedmiu edycjach progra-
mu JEREMIE wsparliśmy prawie 1.500 
pomorskich firm kwotą przekraczającą 
100 milionów złotych.

Osoby zainteresowane finansowaniem 
działalności gospodarczej w ramach 
inicjatywy JEREMIE zapraszamy do 
najbliższego biura Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego.

Biuro w Kartuzach:
Kartuskie Centrum Kultury, 
pok. 2,8 I piętro
ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy
Tel: 609 813 182
e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl

www.jeremie.pl

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest marką rozpoznawalną w regionie. Jako 
instytucja non-profit (działająca nie dla zysku) realizuje nieprzerwanie od lat projekty 
unijne, które nakierowane są na wspieranie przedsiębiorców. Fundusz jest jednym 
z największych pośredników finansowych zaangażowanych w dystrybucję środków 
z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu.

Stało się już tradycją, że zdol-
ni i pracowici uczniowie, któ-
rzy osiągają wysokie wyniki 
w nauce są nagradzani przez 
wójta Gminy Stężyca. Stypen-
dia mają zachęcić młodzież do 
inwestowania w siebie oraz 
jednocześnie mają być swego 

rodzaju wyróżnieniem dla naj-
lepszych.

Aby otrzymać stypendium 
Wójta Gminy Stężyca uczeń, 
student lub absolwent musi 
spełniać określone kryteria. 
Absolwent szkoły gimnazjal-

Stypendia dla najzdolniejszych
GM STĘŻYCA | Wójt gminy Stężyca To-
masz Brzoskowski przyznał stypendia najlep-
szym uczniom z terenu gminy. Są to ucznio-
wie ostatniej klasy gimnazjum, szkół średnich 
i studenci. W tym roku po raz pierwszy przy-
znano stypendia sportowe. 

nej musi osiągnąć średnią ocen 
5,25. Natomiast średnia 4,75 
była kryterium wyznaczonym 
dla reprezentantów szkół po-
nadgimnazjalnych. Studenci 
uczelni wyższych muszą wy-
kazać się średnią ocen w indek-

sie, która wynosi dla nich 4,45.  
Druga tura naboru wniosków 
skierowana jest do studentów 
studiów stacjonarnych. Stu-
denci swoje wnioski mogą 
składać do 30 września. 
Rafał Korbut

NAgRoDZeNi:
Absolwenci gimnazjów: 
Natalia Lewna,  Zuzanna Gost-
kowska, Adrian Cybula, Woj-
ciech Wysocki, Aleksandra Ni-
kiel, Magdalena Mejer, Zuzanna 
Sikorska, Anna Mielewczyk, 
Zuzanna Hewelt, Hanna Mańska, 
Małgorzata Adamska, Izabela 
Borzestowska, Andżelika Sten-
cel. Uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych: Gabriel Wolski, 
Patrycja Modrzejewska, Ewelina 
Dułak, Jagoda Mejer, Kinga Kie-
drowska, Paulina Dera, Izabela 
Markowska, Bartosz Nastały, 
Katarzyna Miąskowska, Wero-
nika Mach, Maciej Niklas, Mar-
cin Hirsz, Helena Bronk, Natalia 
Hinca, Justyna Zaborowska.

Absolwenci szkół ponadgim-
nazjalnych: Katarzyna Kluska, 
Katarzyna Hendrich, Angelika 
Pobłocka, Maciej Dojczman, 
Michalina Gruchała, Kinga Cy-
mermann, Michalina Formela, 
Anna Hirsz, Damian Hinca, Pa-
weł Przytarski, Dorota Galeńska, 
Sandra Kolka.
Absolwenci studiów stacjonar-
nych: Dorota Łącka, Marta He-
welt, Daria Żywicka. Studenci 
studiów stacjonarnych: Eweli-
na Bronk, Paulina Tusk. Stypen-
dia sportowe: Paulina Reiter, 
Aleksandra Gostkowska, Agata 
Piankowska, Klaudia Bronk, 
Agata Stanisławska, Magdalena 
Majewska.
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Już niedługo odbędzie się 
X Kartuski Targ Produktów 
Ekologicznych. Lokalni pro-
ducenci zapraszają w najbliż-
szą sobotę 26 września na kar-
tuski Rynek w godz. od 9:00 
do 13:00. 
W programie Targu: ochrona 
pożytecznych owadów, sprze-
daż miodu, sprzedaż płodów 
rolnych i produktów pocho-
dzących z certyfikowanych 
gospodarstw ekologicznych, 
prezentacje gospodarstw eko-
logicznych regionu, prezenta-
cje i sprzedaż specjałów Kół 
Gospodyń Wiejskich, doradz-
two specjalistyczne przedsta-
wicieli, m.in. Ligi Ochrony 

Przyrody, Pomorskie-
go Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Agencji 
Rynku Rolnego, Agen-
cji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rol-
nictwa, Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowe-
go, bezpłatne konsulta-
cje dietetyka, konkurs 
na Najlepsze Stoisko 
Wystawiennicze (ogło-
szenie wyniku i wręczenie 
nagród w czasie Targu), „Eko-
logia w pigułce” – konkurs 
PODR dla uczestników Targu, 
poznawanie Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego z pra-
cownikami Parku, występy 

artystyczne (piosenki, tańce, 
skecze), quizy i konkursy z na-
grodami, zabawy i warsztaty 
przy stoiskach edukacyjnych 
(np. papier czerpany, bioróż-
norodność świata owadów) 
i wiele innych atrakcji.
(raf)

targ produktów 
ekologicznych
KARTUZY | Chcesz, by produkty spożywcze były najwyższej jakości i nie zawierały środków 
konserwujących, pestycydów, gMo oraz były produkowane metodami nie naruszającymi 
równowagi środowiska przyrodniczego? Przyjdź! Kup ekologiczną Żywność!

- Słuchajmy uważnie ich 
wspomnień póki są między 
nami, tak żywą historię nie 
sposób przecenić - – to zda-
nie chyba najtrafniej podsu-
mowuje główny cel i sens 
corocznych Zjazdów. 
Tym razem podczas spo-
tkania uczestnicy połączy-
li wspomnienia z wielkim 
wydarzeniem, jakim było 
uroczyste odsłonięcie repli-
ki bramy do obozu koncen-
tracyjnego Stutthof. 
Tradycyjnie już za wszyst-
kich Sybiraków i ich bli-
skich odprawiona została 
Msza Św. Koncelebrowana 
z oprawą Wojska Polskiego.
Obchody Światowego Dnia 
Sybiraka odbyły się w dwóch 
etapach. Najpierw przyjezdni 
spotkali się pod pomnikiem 
Golgoty Wschodu na Cmen-
tarzu Łostowickim w Gdań-
sku, a po uroczystości cmen-
tarnej pjechali autokarami na 
kolejny etap uroczystości do 
Szymbarka. Tam w Centrum 
Edukacji i Promocji Regio-
nu odbył się Apel Pamięci, 
Msza Święta, wystąpienia 
przedstawicieli Sybiraków 
i władz samorządowych oraz 
wręczenie odznaczeń Sybi-
raków oraz nagród „Bursz-
tynowe drzewo”. 

Złotą Odznaką Honorową za 
Zasługi dla Związków Sy-
biraków odznaczeni zostali: 
Janina Kwiecień - starosta 
kartuski i Mirosław Zieliński 
- dyrektor Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu. 
Bursztynowym Drzewem 
nagrodzeni zostali: prof. 
Tadeusz Adamek (pośmiert-
nie), Elżbieta Dukland, Zo-
fia Kłoczko, Irena Witort, 
Janina Kwiecień. 
Podczas tegorocznych uro-
czystości odsłonięto nową 
ekspozycję w CEPR, jaką 
jest replika Bramy Śmierci, 
przez którą więźniowie prze-
kraczali próg obozu koncen-

tracyjnego Stutthof. Drew-
nianą konstrukcję bramy 
wzniesiono w latach 1940 
- 1941, a prowadziła ona 
do Starego Obozu Stutthof. 
Bramę Obozu przekroczyło 
około 110 tysięcy osób, oko-
ło 65 tysięcy więźniów (ofiar 
obozu) już nigdy nie wyszło 
na wolność.
Na zakończenie Zjazdu od-
był się koncert „Człowieczy 
Los…”, podczas którego 
można było usłyszeć piosen-
ki Anny German w wykona-
niu Agnieszki Babicz – Sta-
sierowskiej oraz Spektakl 
Teatralny „Wywiad”. 
Rafał Korbut

Oni wciąż 
pamiętają...
SZYMBARK | Sybiracy co roku spotykają się na Pomorzu, by nie po-
zwolić zapomnieć o wydarzeniach i bohaterach sprzed lat. Przybywając na 
to spotkanie z całego świata przywożą ze sobą bagaż wspomnień, których 
dziedzicami stają się kolejne pokolenia.
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więcej o magazynie: 
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Dlaczego warto wspierać 
szkolnictwo zawodowe?

- Strategiczne myślenie 
o rozwoju regionu wymaga 
bardzo szerokiej perspek-
tywy. Nie można liczyć na 
pozyskanie dla wojewódz-
twa poważnych inwestorów 
i związany z tym wzrost licz-
by atrakcyjnych miejsc pracy 
bez pokazania, iż na Pomorzu 
potrafimy dobrze kształcić na 
każdym etapie edukacji, że 
absolwenci pomorskich szkół 
mogą stanowić znakomite 
zaplecze kadrowe szybko 
dostosowujące się do potrzeb 
sygnalizowanych przez pra-
codawców. To wielkie wy-
zwanie wymagające od nas 
wszystkich nowego myślenia 
o potrzebach szkolnictwa 
zawodowego. Musimy dą-

żyć do odwrócenia negatyw-
nych tendencji związanych 
z deprecjacją szkolnictwa 
zawodowego w pierwszym 
okresie polskiej transforma-
cji. Efektem tego była zbyt 
duża - w stosunku do potrzeb 
i możliwości – grupa mło-
dzieży trafiająca do szkół 
ogólnokształcących. Spora 
część tej grupy nie miała ani 
pomysłu na dalsze kształcenie 
na studiach, ani konkretnego 
zawodu – co istotnie utrud-
niało ich odnalezienie się na 
rynku pracy. Jednocześnie 
pracodawcy sygnalizowali, iż 
coraz trudniej znaleźć dobrze 
przygotowanych pracowni-
ków. Pojawiła się wręcz cała 
grupa deficytowych w na-
szym województwie, a bar-
dzo ważnych dla rozwoju 
regionu zawodów, stale bra-

kuje np. spawaczy czy wy-
kwalifikowanych opiekunów 
osób starszych. Przełamanie 
niechęci do szkolnictwa za-
wodowego jest ważne zarów-
no ze względu na pokazanie 
młodym ludziom ścieżki ka-
riery pozwalającej na szyb-
kie znalezienie ciekawej pra-
cy, jak i z punktu widzenia 
potrzeb regionalnego i lo-
kalnego rynku pracy. Obec-
nie w szkołach zawodowych 
w województwie pomorskim 
(110 zasadniczych szkół za-
wodowych, 115 techników, 
178 szkół policealnych, 25 
szkół przysposabiających do 
pracy) kształci się ogółem 
68 769 uczniów, co stanowi 
56,7% wszystkich uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 
(odsetek uczniów szkolnic-
twa zawodowego w kraju 

Szkolnictwo zawodowe szansą 
na dobrą pracę i płacę
WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, radnym Sejmiku Województwa Pomor-
skiego, przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

ok. 5 mln euro na projekt syste-
mowy Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego: „Pomor-
skie – dobry kurs na edukację. 
Szkolnictwo zawodowe w re-
gionie a wyzwania rynku pra-
cy”. Projekt ten realizowany 
był we współpracy samorządu 
województwa z organami pro-
wadzącymi ponadgimnazjalne 
szkoły zawodowe – w ogrom-
nej większości z samorządami 
powiatowymi, które odpo-
wiadają za ten etap edukacji. 
Powiaty współfinansowały 
m.in. zakupy pomocy dydak-
tycznych dokładając swoją 
złotówkę do każdych dwóch 
złotych wydanych ze środków 
projektowych na wyposażenie 
szkolnych pracowni. Dla przy-
kładu szkoły zawodowe w po-
wiecie kościerskim otrzymały 
wyposażenie o łącznej warto-
ści przekraczającej 246 tysię-
cy złotych. Zakupiono sprzęt 
komputerowy wraz z nowo-
czesnym oprogramowaniem, 
wyposażenie pracowni gastro-
nomicznych, elektrycznych 
i mechanicznych, kupiono też 
sprzęt laboratoryjny. Wszystkie 
te działania już przyczyniły się 
do poprawy kondycji szkolnic-
twa zawodowego i – co bardzo 
ważne – pomogły lepiej dosto-
sować kształcenie w szkołach 
zawodowych do potrzeb rynku 
pracy. Wyzwania związanie 
z modernizacją tego obszaru 
edukacji są jednak tak duże,  
iż wymagają jeszcze wielu 
kolejnych lat wspólnej pracy 
i samorządów lokalnych, i sa-
morządu województwa, i pra-
codawców.

Co jeszcze przed nami? Jak 
Samorząd Województw Po-
morskiego zamierza wspie-
rać szkolnictwo zawodowe 
w najbliższych latach – o tym 
na mojej stronie internetowej 
www. darekmeczykowski.pl

kość i niedopasowanie oferty 
kształcenia zawodowego do 
zmieniającej się gospodarki 
(często o kierunkach kształce-
nia decyduje tradycja, poten-
cjał kadry dydaktycznej oraz 
zgłaszane deklaracje absolwen-
tów gimnazjum). Historycznie 
ukształtowana sieć lokalnych 
szkół zawodowych nie odpo-
wiada już subregionalnemu  
i regionalnemu charakterowi 
rynków pracy. Brakuje po-
nadlokalnej współpracy orga-
nów prowadzących (np. są-
siadujące powiaty prowadzą 
te same kierunki kształcenia) 
oraz regionalnej koordynacji 
oferty szkolnictwa zawodo-
wego (w tym ustawicznego), 
uwzględniającej ponadlokalny 
wymiar rynków pracy.

Z tych też powodów zarów-
no Marszałek Mieczysław 
Struk, jak i kierowana w tej 
chwili przeze mnie sejmiko-
wa Komisja Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu zabiegała 
o to, by ująć problematykę 
szkolnictwa zawodowego 
w najważniejszych regional-
nych dokumentach strate-
gicznych: Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 
2020, Regionalnym Programie 
Strategicznym Aktywni Po-
morzanie oraz w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Działania otwie-
rają drogę pozyskania dodat-
kowych funduszy na wsparcie  
i modernizację pomorskich 
szkół zawodowych.

Jakie działania wspierają-
ce szkolnictwo zawodowe 
podejmował do tej pory 
Samorząd Województwa 
Pomorskiego?

- W perspektywie na lata 2007 
– 2013 w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego  
na szkolnictwo zawodo-
we w województwie po-
morskim przeznaczono 
20,24 mln euro, z czego  

wynosi 54,5%). Samorządowi 
Województwa Pomorskiego 
zależy na zwiększeniu odset-
ka młodzieży wybierającej 
kształcenie zawodowe. Trzeba 
jednak pamiętać, iż aby szkoły 
zawodowe były atrakcyjne dla 
uczniów i potrzebne praco-
dawcom, muszą się zmieniać. 
Stałej modernizacji wymaga 
nie tylko wyposażenie pracow-
ni kształcenia zawodowego, 
ale przede wszystkim progra-
my nauczania i metody pracy 
z uczniem. Szczególnie ważna 
jest też autentyczna, systema-
tyczna współpraca szkół z pra-
codawcami. 

Z jakim problemami bo-
ryka się nasz region?

Problemem województwa 
pomorskiego jest też niska ja-

żyć do odwrócenia negatyw-
nych tendencji związanych 

kuje np. spawaczy czy wy-
kwalifikowanych opiekunów 

Kultury i
o to, by ująć problematykę 
szkolnictwa zawodowego 
w najważniejszych regional
nych dokumentach strate
gicznych: Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 
2020, Regionalnym Programie 
Strategicznym Aktywni Po

wynosi 54,5%). Samorządowi 
Województwa Pomorskiego 

Dariusz Męczykowski, Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 
i prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Jarecki podczas jednej 
z debat na temat zapotrzebowania pomorskiego rynku pracy.

Dariusz Męczykowski
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Salon przy ul. Grunwaldz-
kiej 472 w Gdańsku jest naj-
większą i najnowocześniej-
szą placówką sprzedażową 
firmy. Na powierzchni 200 
m2 znajdzie się do 10 stano-
wisk obsługowych, w zależ-
ności od aktualnych potrzeb 
i liczby klientów. Będzie tam 
można zawrzeć umowę na 
sprzedaż energii elektrycz-
nej, aktywować nowe usługi, 
czy zmienić posiadaną taryfę. 
W estetycznie i funkcjonal-
nie urządzonym wnętrzu do 
dyspozycji klientów zostanie 
oddany specjalny infokiosk, 
w którym samodzielnie będą 
mogli zalogować się do elek-
tronicznego Biura Obsługi 
Klienta, a także panel tele-
foniczny do kontaktu z tele-
fonicznym Biurem Obsługi 
Klienta. Ewentualne oczeki-
wanie na obsługę umili moż-
liwość skorzystania z konsoli 
Microsoft XBOX One, a na 
najmłodszych czeka specjal-
ny kącik zabaw.

- Rozwiązania zastosowane 
w naszym flagowym salonie 
sprzedaży w Olivia Business 

Center to odpowiedź na ocze-
kiwania klientów.Do ich po-
trzeb dostosowaliśmy nie tyl-
ko liczbę stanowisk, ale także 
wystrój wnętrza, jego estety-
kę i funkcjonalność, a także 
dodatkowe elementy, które 
pojawią się w salonie po raz 
pierwszy. Stawiamy także na 
jakość obsługi i dokładamy 

wielu starań, aby klient czuł 
się komfortowo i przyjaźnie 
obsłużony – mów Marcin Lu-
dwicki, wiceprezes Zarządu 
Energa Obrót SA.

Salon jest czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 9 
- 17.

Kilka dni po otwarciu fla-
gowego salonu w OBC roz-

poczęła działalność kolejna 
nowa placówka sprzedażowa 
Energi –w Galerii Przymorze 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 
1. Wyjątkowo długie godziny 
otwarcia, od poniedziałku do 
soboty od godz.9 do godz. 21 
a w niedzielę od godz. 10 do 
19, będą udogodnieniem dla 
klientów.

- To kolejna nasza placów-
ka w centrum handlowym. 
Uważnie wsłuchujemy się 
nie tylko w trendy na ryn-
ku energetycznym, ale także 
w zmieniające się preferencje 
klientów. Polacy coraz więcej 
czasu spędzają na zakupach 
w galeriach handlowych, stąd 
nasza obecność tam, gdzie są 
klienci, którzy oczekują za-
łatwienia kilku innych spraw 
w jednym miejscu - tłumaczy 
Marcin Ludwicki.

Nowe placówki Energi za-
stąpią dotychczasowe przy 
ul. Brzozowej oraz ul. Grun-
waldzkiej 472 (także w OBC), 
które zostały zamknięte.

Poza tymi punktami w Trój-
mieście funkcjonuje także sa-
lon sprzedaży w Gdyni przy 
ul. 10 Lutego 33 oraz punkt 
partnerski przy ul. Wielko-
polskiej 33, a w Gdańsku - 
w Centrum Handlowym Oso-
wa przy ul. Spacerowej 48. 
z W każdym z punktów Ener-
gi , także w innych miastach, 
można zawrzeć umowę na 
sprzedaż energii elektrycznej, 
aktywować nowe usługi, czy 

zmienić posiadaną taryfę. do-
stępne są wszystkie produkty, 
w tym m.in. ciesząca się dużą 
popularnością oferta Office 
z Energią, która zawiera rocz-
ną subskrypcję pakietu Office 
365 od Microsoft za 1,23 zł 
oraz gwarancję niezmienno-
ści cen sprzedaży prądu do 
końca obowiązywania oferty.

Natomiast sprawy związane 
z reklamacjami, windykacją, 
a także z rozliczeniem faktur 
za zużycie energii elektrycz-
nej realizowane są poprzez 
telefoniczne Biuro Obsługi 
Klienta, dostępne od 7 do 
22 pod numerem 555 555 
555. Kilkudziesięciu kon-
sultantów mających dostęp 
do konta klientów wyjaśnią 
sprawy związane z zaległymi 
płatnościami bądź dotyczące 
przywrócenia energii elek-
trycznej. Dzięki temu klient 
może załatwić swoją sprawę 
bez potrzeby wychodzenia 
z domu. Do dyspozycji pozo-
staje też Elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta, dostępne 
pod adresem ebok.energa.pl.

(GB)

Dwa nowe salony sprzedaży Energi
POMORZE | W kompleksie Olivia Business Centre w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej Energa otworzyła nowy, większy salon sprzedaży. Kolejny powstał  
w Galerii Przymorze przy ul. Obrońców Wybrzeża  Nowe, bardziej komfortowe placówki zastąpią dotychczasowe przy ul. Grunwaldzkiej i Brzozowej.
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Podsumowali 20 lat współpracy
KARTUZY | Przedstawiciele Kartuz odwiedzili partnerskie miasto – Duderstadt - gdzie uczestniczyli 
w uroczystościach jubileuszowych. Świętowano rozpoczęcie trzeciego dziesięciolecia współpracy. 

W skład delegacji, której 
przewodniczył Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Kartuz, 
weszli przedstawiciele Rady 
Miejskiej, Urzędu Miejskie-
go oraz członkowie Towarzy-
stwa Przyjaźni Polsko - Nie-
mieckiej. 

Oficjalne przywitanie kar-
tuskiej delegacji miało miej-
sce w historycznym Ratuszu. 
Burmistrz Duderstadt Wol-
fgang Nolte oraz Burmistrz 
Kartuz Mieczysław Grzegorz 
Gołuński w kilku słowach 
przybliżyli uczestnikom uro-
czystego spotkania historię 
partnerstwa oraz sylwetki 

osób, które przyczyniły się do 
tak pięknego rozwoju wzajem-
nych kontaktów. W sali Ratu-
sza otwarto wystawę fotografii 
pod nazwą „Typowe Kaszuby”. 
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów 
Ryszarda Mielewczyka, Artura 
Sochy oraz Archiwum Urzędu 
Miejskiego. Część wystawy 
była przeznaczona do prezenta-
cji artystów z Duderstadt. Swo-
je prace na wystawie prezento-
wał m in. Hannelore Mitschke 
artystka z Duderstadt.

Ważnym elementem pobytu 
kartuskiej delegacji w Duder-
stadt było uczestnictwo w Fe-
stynie Miejskim Lebenshilfe. 

Ideą festynu jest pomoc oso-
bom niepełnosprawnym, dla-
tego członkowie Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko - Niemieckiej 
przygotowali podczas festynu 
stoisko promocyjno - gastro-
nomiczne, gdzie mieszkańcy 
Duderstadt mogli zapoznać się 
z atrakcjami gminy Kartuzy 
oraz skosztować kaszubskich 
specjałów. Zgromadzone w ten 
sposób datki burmistrz Kartuz 
przekazał Fundacji Lebenshil-
fe. Bardzo mocnym przeżyciem 
dla członków delegacji było 
uczestnictwo w ekumenicznym 
nabożeństwie poprowadzonym 
przez proboszcza parafii rzym-

sko - katolickiej w Duderstadt 
księdza Bernda Galluschke oraz 
ewangelicką pastor Christinę 
Abel. Motywem przewodnim 
nabożeństwa była tolerancja 
i wielokulturowość, które wzbo-
gacają naszą codzienność.

Członkowie delegacji uczest-
niczyli również w odsłonięciu 
przy jednej z głównych ulic 
Duderstadt tablicy informu-
jącej o miastach partnerskich 
Duderstadt. Wielokrotnie pod-
czas organizowanych w trakcie 
wizyty spotkań wspominano 
zasługi osób, które niestety 
od nas odeszły a miały wielki 
wpływ na rozwój partnerstwa. 
Osobom tym złożono hołd pod-
czas wizyty na cmentarzu. Do 
grona tych osób należeli: Hans 
Helmut Muller, Edwin Unze-
itig, Fridhelm Schaffer, Marian 
Wilkowski, ks. dr. Henryk Or-
miński. Podczas pożegnania 
Burmistrzowie obu miast pod-
kreślili po raz kolejny, że part-
nerstwo miast dzięki zaangażo-
waniu wielu prywatnych osób, 
członków Towarzystwa Polsko 
- Niemieckiego i Niemiecko - 
Polskiego, instytucji ma solidne 
podstawy, a każda wizyta jesz-
cze je wzmacnia. 

Podczas konkursu tancerze 
zaprezentowali dwa tańce: 
„24 Rosas” - taniec hiszpań-
ski oraz „Pawana” - taniec 
w maskach. Oprócz tych 
dwóch choreografii żuko-
wianki przywiozły jeszcze 8 
układów tanecznych: Taniec 
Arabski, Samba, Charleston, 

Kan kan, Cha cha, „Alicja 
w Krainie Czarów”, Taniec 
„Zielonych Żabek” i Taniec 
„Królików”.

Wyjazd został dofinanso-
wany ze środków Gminy 
Żukowo i Powiatu Kartu-
skiego. Gratulujemy!

(raf)

grand prix dla „rapsodii”
ŻUKOWO | Zespół taneczny „Rapsodia” w czasie 
wyjazdu na konkurs do Wenecji we Włoszech zdobył 
„Koronę orfeusza” grand Prix na Viii international 
Festival „orpheus in italy” 2015 Venice.

Fo
t. 

U
G

 Ż
uk

ow
o

Fo
t. 

w
w

w.
ka

rtu
zy

.p
l



Sprzedam atrakcyjny księ-
gozbiór z lat 1945-1970  tel. 
58 624 35 66 

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, mo-
nitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34

TELEFONY

INNE
Kamery rejestratory. TANIO  
Możliwy montaż tel. 519 597 
365

Centrale alarmowe powia-
domienie o alarmie na telefon. 
TANIO  Możliwy montaż tel. 
519 597 365

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Kotłownie, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy cie-
pła, całe Trójmiasto i okolice, 
tel. 601 677 964

UsłUgi elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, 
tel. 515 151 370

opaKowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

UsłUgi dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

Malowanie cekolowanie 
podłogi remonty kompleksowe 
doświadczenie wolne terminy 
solidnie tel.786841627

TOWARZYSKIE

RÓŻNE
Złota rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

Sprzedam kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

KUpię militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

Sprzedam mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

Sprzedam ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-
034

Sprzedam łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

Sprzedam fotelik samocho-
dowy 0-13 kg 80 zł, krzesełko 
do karmienia  kółka 200 zł, 
łóżeczko drewniane 50 zł, tel. 
505-567-034

mata dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

pomoC mam pięcioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków 
czystości, artr szkolne. Z góry 
dziękuje. 788245594

BurSztyn kupię tel. 532 
110 190

Sprzedam silnik 7 5 kw 960 
obr oraz piłe motorową Maki-
ta  mało używana tel. 601 638 
877

piec kaflowy oddam Tel. 515 
411 954

Drewno do CO i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport 
gratis 782 846 927

Sprzedam długi czarny 
płaszcz damski skóro podob-
ny nowy roz. 42-44. 
Tel 790 890 442

Sprzedam firany nowe 2szt. 
markizeta w szlaki haftowane 
uszyte na miarę 150 zł tel. 798 
758 373

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

dom wolno stojący w Wejhe-
rowie, działką 1202 m2, czte-
ry garaże, murowane, pilnie 
sprzedam lub zamienię na 2 
pokoje z kuchnią za dopłatą, 
tel. 501 549 579, tel. 58 672 
34 13

Sprzedam działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

Sprzedam działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898

Sprzedam lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

Sprzedam działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

Sprzedam działkę bu-
dowlaną Pomieczyno gm 
Przodkowo 740m woda prąd 
kanalizacja cena 55 tys. zł. 
505564519

dom wolno stojący w Wejhe-
rowie, działką 1202 m2, czte-
ry garaże, murowane, pilnie 
sprzedam lub zamienię na 2 
pokoje z kuchnią za dopłatą, 
tel. 501 549 579, tel. 58 672 
34 13

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

wynajMę lokal na nieuciąż-
liwa działalność komercyjną-
(kancelaria biuro)ul Sobie-
skiego deptak I piętro pow. 35 
tel. 696 614 321

jesteM zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

mam do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokoje Wejherowo os 
1000 lecia blisko PKP PKS 
tel. 605 651 466

mam do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokojowe z balkonem 
Wejherowo os 1000 lecia 
blisko PKP PKS tel. 605 651 
466

mam do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokojowe z balkonem 
piwnica Wejherowo os 1000 
lecia blisko PKP PKS tel. 605 
651 466

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
Sprzedam skuter Aprilia 
cena 700 zł tel. 570 410 197

Sprzedam dwa kaski jak 
nowe czarne oraz silnik 7.5 
kw 960 obr tel. 601 638 877

KUPIĘ

auto skup wszystkie marki 
i roczniki gotówka tel.784 136 
136

SKup AUT aut kasacja awa-
ryjne otwieranie aut pomoc 
drogowa auto części   tel. 
89345593
 

INNE

EDUKACJA

reDaKcja
Wejherowo 84-200, 
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PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

Wszystkich chętnych zainte-
resowanych startem w Ama-
torskiej Lidze Piłki Siatko-
wej Kobiet w Przodkowie 
serdecznie zapraszamy do 
zgłoszenia swojej druży-
ny. Zgłoszenie oraz udział 
w rozgrywkach są bezpłat-
ne. Gwarantujemy dobrą 
zabawę, atrakcyjne nagrody 

oraz profesjonalny przebieg 
rozgrywek. Liga odbędzie 
się pod patronatem Wójta 
Gminy Przodkowo. Pro-
simy zgłaszać drużyny do 
dnia 30 września 2015 roku 
na adres ligaprzodkowska@
gmail.com. 
Czekamy na Was!
(r) 

siatkarki poszukiwane!
gM. PRZoDKoWo | Na kartuskim stadionie gKS 
Cartusia 1923 odbył się mecz inaugurujący sezon 
2015-2016 iii ligi. 

Wyróżnienia i podziękowania 
od władz miasta (burmistrza 
i radnych) otrzymali trenerzy 
i sportowcy, którzy w ostat-
nim czasie osiągali sukcesy 
sportowe. 
W Urzędzie Miejskim w Kar-
tuzach odbyło się spotkanie 
podczas, którego Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Kartuz, 
pogratulował trenerom ko-
szykówki: Monice Tomacz-
kowskiej, Arkadiuszowi Blok 
i Markowi Bemowskiemu. 
Przypomnijmy, że to dzię-
ki ich wieloletniej pracy 
i doświadczeniu koszykarki 

UKS TROPS rocznika 2001 
w czerwcu 2015 zdobyły Wi-
cemistrzostwo Polski! Pod-
czas spotkania rozmawiano 
także o planach i dalszym 
rozwoju kartuskiej koszy-
kówki.
Natomiast podczas Sesji Rady 
Miejskiej w Kartuzach wy-
różnienia i podziękowania za 
osiągnięte wyniki otrzymało 
6 kartuskich sportowców: 
- Diana Malotka - Trzebia-
towska z LOK KS ‘’Dziesiąt-
ka’’ Kartuzy, która stanęła na 
podium wśród olimpijczyków 
podczas Mistrzostw Polski 

Kobiet i Mężczyzn w Strze-
lectwie, 
- Paweł Teclaf z KKSz ‘’Or-
muzd’’ Kartuzy za dwa tytu-
łu Mistrza Polski Juniorów 
w Szachach Szybkich i Bły-
skawicznych,
- Damian Metza z GKS ‘’Car-
tusia’’ Kartuzy za wspaniałe 
wyniki podczas Mistrz ostw 
Europy Kadetów w Zapasach 
w Stylu Klasycznym,
- Jędrzej Wiśniewski z GKS 
‘’Cartusia’’ Kartuzy (w imie-
niu którego nagrodę odebrała 
siostra) za wspaniałe repre-
zentowanie Gminy Kartuzy 

podczas Mistrzostw Europy 
Juniorów w Zapasach w Sty-
lu Klasycznym,
- Kacper Adamczyk za zdo-
bycie złotego medalu w biegu 
na 300m podczas XXI Finału 
Ogólnopolskich Czwartków 
Lekkoatletycznych,
- Jakub Skierka z UKS 
‘’TROPS’’ Kartuzy za wspa-
niałe reprezentowanie Gminy 
Kartuzy podczas Mistrzostw 
Świata Juniorów w Pływaniu 
w Singapurze.
Gratulujemy zawodnikom 
oraz ich trenerom. 
(raf)

Sportowcy i trenerzy 
uhonorowani
KARTUZY | Na sportowe emocje kartuska publiczność nie może ostatnio narzekać. Dlatego bur-
mistrz Kartuz oraz radni miejscy postanowili podziękować zarówno sportowcom, jak i ich trenerom. 

Powalczą na szczeblu 
wojewódzkim
KARTUZY | Niedawno odbyły się eliminacje 
gminne w kategorii młodzieży roczników 2002 - 2003 
Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. Drużyna z Gim-
nazjum nr 2 awansowała do eliminacji wojewódzkich.

Do udziału w gminnych elimi-
nacjach zgłosiło się 6 drużyn, 
jednak ostatecznie do zawo-
dów przystąpiło 5 szkół: Szko-
ła Podstawowa Nr 1 w Kartu-
zach, Szkoła Podstawowa Nr 
2 w Kartuzach, Szkoła Pod-
stawowa w Grzybnie, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących Nr 
2 w Kartuzach i Gimnazjum 
Nr 1 w Kartuzach. 
Turniej odbył się na komplek-
sie boisko sportowych ORLIK 
2012 w Kartuzach przy Gim-
nazjum Nr 1. W tej kategorii 
pierwsze mecze wyłoniły fa-

worytów. Ostatecznie, walka 
rozegrała się pomiędzy zespo-
łami ZSO 2 i Gimnazjum Nr 
1. Choć ostatnie mecz pomię-
dzy tymi właśnie zespołami 
nie wyłonił zwycięzcy (remis 
1:1) to w przypadku równiej 
ilości punktów decydowa-
ły zdobyte w całym turnieju 
bramki. Gimnazjum Nr 1 mu-
siało więc uznać zwycięstwo 
gimnazjalnej ‘’dwójki’’. 
Pamiątkowe dyplomy, pucha-
ry oraz medale wręczał Mie-
czysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz. (raf)Fo

t. 
w

w
w.

ka
rtu

zy
.p

l




