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SIERAKOWICE | 
Sezon inweStycyj-
ny w pełni. w gmi-
nie Sierakowice 
kończy Się budowa 
drogi na odcinku 
Szklana- jelonko – 
SierakowSka Huta.

CZAS NA 
INWEStyCjE
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GM. KARtUZy | 
przebudowa cze-
ka trzy obiekty w 
gminie kartuzy. Sa-
morządowi udało 
Się pozySkać dofi-
nanSowanie na ten 
cel.

PIŁKA NOŻNA | okreS 
przygotowawczy 
jeSt w pełni, a dru-
żyny z naSzego po-
wiatu rozgrywają 
kolejne przedSezo-
nowe Sparingi.

POMORZE | złe wie-
ści dla kierowców 
i mieSzkańców po-
morza. traSa S6 zna-
lazła Się na końcu 
rządowej liSty bu-
dowy dróg. 

POWStANą 
bOISKA

tEStUją
fORMę

ZŁE WIEŚCI
DlA „S6”
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Komputer nie taki straszny!

expressy.pl

Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Starogardzkiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WSzyStko PrzEczytaSz na:

Zgłoś temat,
wyślij Zdjęcie

Wiesz o czymś cieka-
wym? A może jest spra-
wa, która Cię bulwersu-
je? Wyślij do nas maila 
– a zajmiemy się Twoją 
sprawą i opiszemy ją na 
łamach Expressu Powia-
tu Wejherowskiego.

W naszej gazecie po-
ruszamy sprawy, które 
bolą i bulwersują. Cze-
kamy na Wasze zdjęcia 
i zgłoszenia - wysyłajcie 
je na adres:
redakcja@expressy.pl

REGION | zbliża Się okreS Składania nowycH deklaracji o świadczenie 500 pluS. 
kto muSi złożyć wnioSek i do kiedy?

KARtUZy | bezpłatne zajęcia dla Seniorów z obSługi kompute-
ra rozpoczęły Się w klubie wolontariatu warto kartuzy.

Budżet dla miesZkańców 

RoZRywkowy weekend

Zmiany w pRogRamie 500+

wielkie gRillowanie
To będzie wyjątkowo gorące i 
widowiskowe popołudnie. W 
sobotę 5 sierpnia w czarnej 
wodzie odbędzie się siódma 
edycja mistrzostw w grillowa-
niu na Kociewiu.

Łeba planuje wprowadzenie 
budżetu obywatelskiego w 
2017 roku. Mieszkańcy otrzy-
mają do dyspozycji część pie-
niędzy stanowiących budżet 
miasta. 

Kto  chce  nadal  pobierać  od 
państwa  500  zł  na  dziecko, 
musi  złożyć  nowy  wniosek 
o   pieniądze   wypłacane   w 
ramach  programu  „Rodzina 
500 plus”.

Rozpoczyna się kolejny waka-
cyjny weekend. A to oznacza 
dużo dobrej rozrywki, zabawy, 
śmiechu i muzyki. Z pewnością 
nikt nie będzie się nudził. 

fo
t. 

kw
w

k

fo
t. 

ar
ch

iw
um

ZMIANy W PROGRAMIE 500 +

Program „Rodzina 500 plus” 
funkcjonuje od kwietnia 
2016 roku. Osoby, które 
w ubiegłym roku złożyły 
wniosek o wypłatę świad-
czenia, mają zapewnione 
finansowanie do września 
2017 roku. A co dalej? Je-
żeli chcemy dalej pobierać 
pieniądze na dzieci, musimy 
złożyć nowy wniosek. Może-
my zrobić to osobiście lub 
wysłać listem poleconym. 
Wniosek można też złożyć 
bez wychodzenia z domu, 

przez internet, i to na kilka 
sposobów za pomocą ban-
kowości elektronicznej, por-
talu Emp@tia, elektronicznej 
Platformy Usług Administra-
cji Publicznej ePUAP oraz 
Platformy Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE ZUS).
Aby zachować ciągłość 
świadczeń, wniosek o świad-
czenie 500+ należy złożyć 
do 31 października.
Główne założenia programu 
Rodzina 500+ pozostają bez 
zmian: świadczenie wycho-

wawcze wypłacane będzie 
na drugie i kolejne dziecko 
bez względu na zarobki ro-
dziny. Na pierwsze czy jedy-
ne dziecko, 500+ zostanie 
przyznane, jeśli dochód nie 
przekracza 800 zł (lub 1200 
zł, jeśli w rodzinie jest nie-
pełnosprawne dziecko). 
Rząd postanowił jednak 
uszczelnić program i za-
ostrzył kryteria przyznawa-
nia pieniędzy m.in. rodzi-
com, deklarującym samotne 
wychowywanie dziecka. Do 

tej pory, jeśli np. matka we 
wniosku zaznaczyła, że jest 
samotna, pod uwagę brane 
były tylko jej dochody i nikt 
nie sprawdzał, czy kobieta 
faktycznie samotnie zajmu-
je się dzieckiem. Teraz ma 
być inaczej. Samotny rodzic, 
aby dostać 500+ będzie mu-
siał wystąpić o alimenty od 
drugiego rodzica.
Druga ważna zmiana ty-
czy się osób prowadzących 
działalność gospodarczą 
w formach ryczałtu. Do-
tychczas przedsiębiorcy 
składali oświadczenie o do-
chodach. Teraz dochód 
ten będzie obwieszczany 
przez ministra właściwego 
ds. rodziny w terminie do 
1 sierpnia każdego roku.  
Inna ważna zmiana polega 
na tym, że dochód nie bę-
dzie traktowany jako utra-
cony, gdy rodzic w ciągu 
trzech miesięcy od zwolnie-
nia się z pracy zatrudni się 
u tego samego pracodawcy 
lub zamknie działalność go-
spodarczą, a następnie po-
nownie ją otworzy. 
/WA/

W dzisiejszych czasach coraz 
więcej osób nie wyobraża 
sobie życia bez kompute-
ra. I o ile młodzi ludzie są 
przyzwyczajenia do nowi-
nek technicznych i nie mają 
problemu z obsługą nowo-
czesnego sprzętu, o tyle 
dla seniorów to czasami nie 
lada wyzwanie. Dlatego w  
Klubie Wolontariatu Warto 
Kartuzy organizowane są 
specjalne zajęcia, na których 
seniorzy mogą zapoznać się 

z podstawami obsługi kom-
putera, dowiedzieć się, jakie 
programy mogą być dla nich 
użyteczne oraz nauczyć się 
korzystania z internetu. 
Zajęcia odbywają się co ty-
dzień. Jak wyjaśniają przed-
stawiciele Klubu Wolontaria-
tu Warto, są one odpowiedzią 
na zapotrzebowanie spo-
łeczne. I faktycznie – warsz-
taty spotkały się z bardzo 
pozytywnym odbiorem.
- Zapraszamy chętnych se-

niorów na te bezpłatne za-
jęcia – zachęcają organizato-
rzy. - Warto się pospieszyć, bo 
liczba miejsc ograniczona! 
Warsztaty odbywają się we 
wtorki o godz. 16.00 w sie-
dzibie Klubu Wolontariatu 
Warto przy Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w 
Kartuzach, przy ul. Gdańskiej 
10. Szczegółowe informacje 
o zajęciach i naborze prowa-
dzi koordynator, nr tel. 605 
268 571.         /raf/
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Liczą, ile jest 
azbestu
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KARtUZy | - to najbardziej zaawanSowana budowa węzła integracyjnego w województwie pomorSkim – powiedział 
podczaS otwarcia ul. kolejowej mieczySław Struk, marSzałek pomorSki.

GM. SIERAKOWICE | Sezon inweStycyjny w pełni. w gminie Sierakowice kończy Się 
budowa drogi na odcinku Szklana- jelonko – SierakowSka Huta.

GM. SIERAKOWICE | trwa inwentaryzacja 
azbeStu na terenie gminy Sierakowice.

Droga otwarta, wiecha na dachu
Na tę chwilę kierowcy cze-
kali z niecierpliwością – uli-
ca Kolejowa w Kartuzach już 
jest przejezdna. Inwestycja, 
realizowana w ramach bu-
dowy komunikacyjnego 
węzła integracyjnego, zo-
stała niedawno uroczyście 
oddana do użytku. Co praw-
da trwają jeszcze drobne 
prace wykończeniowe, ale 
najważniejsze, że drogą 
można już bez problemów 
przejechać. 
W uroczystym otwarciu ulicy 
Kolejowej wzięli udział m.in. 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego, 
wicemarszałek Ryszard Świl-
ski, poseł Stanisław Lam-
czyk, Mieczysław Gołuński, 
burmistrz Kartuz oraz wielu 
innych gości, w tym przed-
stawicieli Polskich Kolei Pań-
stwowych oraz generalnego 
wykonawcy robót. 
Otwarcie ul. Kolejowej to 
nie wszystko, jednocześnie 
zawieszono bowiem wiechę 
na dachu nowego budynku 
dworca kolejowego. 
- Chcę podkreślić, że jest to 
najbardziej zaawansowa-

ny projekt węzła integracji 
transportu publicznego w 
naszym województwie – 
podkreślił marszałek Struk. 
- Burmistrz ze swoimi pra-
cownikami uruchomił naj-
szybciej tę inwestycję. Za-
ryzykował, ale to ryzyko się 
opłaciło. Warto było to dzie-
ło realizować i myślę, że to 
będzie taki wzorcowy węzeł 
integracji. To niedługo bę-
dzie miejsce, gdzie miesz-
kańcy okolicznych miej-
scowości będą przyjeżdżać 
rowerem czy samochodem, 
zostawiali swoje pojazdy i 
przesiadali się do autobusu 
czy kolei. Jest to też świetny 
przykład, jak w stosunkowo 
niewielkim mieście zrealizo-
wać tak dużą i ważną inwe-
stycję. 
Podczas uroczystości odda-
nia ul. Kolejowej do ruchu 
uroczyście przecięto symbo-
liczną wstęgę. Na dachu bu-
dowanego właśnie nowego 
obiektu dworca kolejowego 
zawieszono wiechę. 
- Cały dół budynku będzie 
przeznaczony na potrzeby 
integracji węzła przesiadko-

wego, obsługi dworca auto-
busowego i kolejowego, a 
także całe zaplecze technicz-
ne – powiedział Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Kartuz. - 
Natomiast na piętrze będzie 
biblioteka publiczna, co 
oznacza, że obiekt przejmie 
realizację tych zadań, które 
do tej pory były realizowane 
w budynku centrum kultu-
ry. Powstaje zatem nie tylko 
nowy dworzec, ale zmienia 
się wizerunek naszego mia-
sta. 
- Niedowiarkom warto przy-
pomnieć dwa przykłady, 
gdzie na dworcach kolejo-
wych powstały biblioteki – 
dodał marszałek Struk. - W 
Rumi powstałą fantastyczna 
biblioteka z czytelnią Sta-
cja Kultura, a w Straszynie 
Mediateka. To pokazuje, że 
dworce kolejowe nie muszą 
być tylko miejscem obsługi 
podróżnych. 
Na koniec marszałek pod-
kreślił konieczność realizacji 
kolejnych inwestycji dro-
gowych w powiecie kartu-
skim. 
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CZAS NA INWEStyCjE
Ku końcowi mają się roboty 
budowlane przeprowadzo-
ne w związku z realizacją in-
westycji drogowej pn. „Roz-
budowa drogi na odcinku 
Sierakowska Huta – Jelonko 
w gminie Sierakowice”. Stan 
zaawansowania ww. robót 
drogowych można ocenić na 
ok. 80 proc. Wykonawcy za-
dania pozostało jeszcze wy-
konanie warstwy ścieralna 
nawierzchni asfaltowej oraz 
roboty wykończeniowe i po-
rządkowe. Ostateczny termin 
zakończenia robót na wspo-
mnianym odcinku przypada 
na 15 sierpnia, już niedługo 
kierowcy będą mogli więc 
korzystać z nowej drogi. 
Odbywające się jednocze-
śnie prace drogowe na od-
cinku Jelonko – Szklana rów-
nież wchodzą w kluczową 
fazę. Stan zaawansowania 
robót objętych operacją pn. 
„Budowa drogi na odcinku 
Szklana – Jelonko w gminie 
Sierakowice” ocenia się na ok. 
70 proc. Oprócz robót zwią-
zanych z nawierzchniami na 
tymże odcinku niezbędne 
są jeszcze do wykonania ro-
boty z zakresu branży sani-

tarnej i telekomunikacyjnej 
oraz oczywiście prace wy-
kończeniowo-porządkowe. 
Termin na wykonanie całości 
inwestycji, zgodnie z treścią 
umowy o roboty budowlane, 
przypada na 15 września br.
Przypominamy, że Gmina 
Sierakowice realizuje przed-
miotowe inwestycje dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu na 
Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich redystrybuowa-
nych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 -2020.
Wartość całkowita inwestycji 
to ok. 3,9 mln zł, z tego war-
tość dofinansowania wynosi 
ponad 2,4 mln zł. 
Pierwsza inwestycja - budo-
wa drogi na odcinku Szklana 
– Jelonko – kosztować bę-
dzie prawie 2,6 mln zł (war-
tość dofinansowania to ok. 
1,6 mln zł), natomiast druga 
– czyli rozbudowa drogi na 
odcinku Sierakowska Huta – 
Jelonko – ma wartość prawie 
1,3 mln zł (dofinansowanie 
wyniosło ponad 820 tys. zł). 
/raf/

Urząd  Gminy Sierakowi-
ce informuje, że jeszcze do 
końca sierpnia na terenie 
gminy prowadzona będzie 
inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest. Spis z 
natury dotyczyć będzie po-
kryć dachowych budynków 
wykonanych z płyt azbesto-
wo-cementowych falistych i 
płaskich tzw. „eternitu”, oraz 
płyt zgromadzonych na po-
sesjach. Na ten cel Gmina 
Sierakowice otrzymała dota-
cję z Ministerstwa Rozwoju.
Zadanie zrealizują pracowni-
cy wyspecjalizowanej firmy 
wyłonionej do wykonania 
tego zadania. Dodatkowych 
informacji na temat inwen-
taryzacji można uzyskać w 
Referacie Ochrony Środowi-

ska, pok. 302 Urzędu Gminy 
w Sierakowicach przy ul. 
Lęborskiej 30, pod nr tel. 58 
681-95-42, 58 681-95-79 lub 
pisząc na adres email: laska.
mariusz@sierakowice.pl.
Urzędnicy proszą mieszkań-
ców o udostępnienie infor-
macji na temat wyrobów 
zawierających azbest, zde-
montowanych i zgromadzo-
nych na posesjach, osobom 
wykonującym inwentaryza-
cję.
Uwaga! W przyszłości o do-
finansowanie do usuwania 
wyrobów zawierających 
azbest będą mogli ubiegać 
się wyłącznie właściciele 
tych obiektów, które zosta-
ną ujęte w aktualizowanej 
inwentaryzacji.       /raf/
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ŻUKOWO | delegacja z francji z partnerSkie-
go miaSta Saint-junien odwiedziła niedawno 
gminę żukowo. 

Partnerska wizyta

Trasa S6 na 
końcu listy
POMORZE | złe wieści dla kierowców i 
mieSzkańców pomorza. traSa S6 znala-
zła Się na końcu rządowej liSty budowy 
dróg. 

Do Żukowa przyjechała liczna de-
legacja, licząca niemal 50 osób. 
Celem wizyty było poznanie nie 
tylko ciekawych miejsc w gminie 
Żukowo i poza nią, ale również 
nawiązanie bliższych kontaktów z 
mieszkańcami.
Goście z Francji zostali ugoszcze-
ni przez rodziny z gminy Żukowo, 
które zapewniły im nocleg, śnia-
dania oraz spędziły z nimi sobot-
ni wieczór. Delegacja z Komitetu 
Partnerskiego zwiedziła m.in. Mu-
zeum Stutthof, odbyła rejs tram-
wajem wodnym po Porcie w Gdy-
ni, przespacerowała się po molo w 
Sopocie, mogła skosztować wody 
solankowej w Domu Zdrojowym 
oraz poznała dzieje Starego Mia-

sta w Gdańsku. Zwiedzili także ko-
ściół pw. WNMP w Żukowie wraz 
z muzeum. Specjalnie dla nich o 
wystawie pokonkursowej haftu 
w OSP w Żukowie opowiedział 
jej kurator Edmund Szymikowski. 
Podziwiali także wystawę obra-
zów w Galerii w Sulminie oraz 
pięknie zaaranżowany ogród i 
wnętrza odrestaurowanego ko-
ścioła. Ostatnim punktem wizyty 
było Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku.
Wojciech Kankowski, burmistrz 
gminy Żukowo, skłąda podzięko-
wania tym, którzy ugościli dele-
gację z Saint-Junien i pomogli w 
organizacji ich pobytu. /raf/

Rząd opracował nowy  Pro-
gram Budowy Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Trzy odcinki 
trasy S6 (Bożepole Wielkie – 
Lębork, Lębork – Słupsk oraz 
Słupsk – Koszalin) zostały 
przesunięte na sam koniec 
listy. Mało tego – odcinki 
znalazły się nawet na liście 
inwestycji z zapewnionym fi-
nansowaniem. Zajmują teraz 
dalekie miejsca na liście re-
zerwowej! 
- Niestety nie mamy dobrych 
wieści w sprawie S6 - czyta-
my na facebookowym profilu 
„TAK dla S6 w województwie 
pomorskim”. - Nowy Program 
Budowy Dróg Krajowych 
i Autostrad przyjęty przez 
rząd Beaty Szydło przesunął 
odcinki S6 pomiędzy Koszali-
nem a Bożympolem na koniec 
listy (139,140 i 141 miejsce na 
148), a w poprzednim pro-
gramie przyjętym przez rząd 
PO-PSL były na początku (9 
i 10 miejsce). W teorii oznacza 
to brak ich budowy przynaj-
mniej do 2023 roku. W prak-
tyce, biorąc pod uwagę prace 
nad przyszłym budżetem UE, 
w którym na pewno nie bę-
dzie dla Polski takich pienię-
dzy jak obecnie (a wiemy jak 
Polska budowała autostrady 
i drogi ekspresowe przed wej-
ściem do UE) – te odcinki nie 
powstaną - nie za tego rządu. 
Warto dodać, że budowa S6 

była przewidziana wcześniej 
w innych krajowych i regio-
nalnych dokumentach stra-
tegicznych, (w Dokumencie 
Implementacyjnym do Stra-
tegii Rozwoju Transportu 
do 2020 r. z perspektywą do 
2030 r., w Kontrakcie Teryto-
rialnym dla Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz 
w Kontrakcie Terytorialnym 
dla Województwa Pomorskie-
go).
- To fatalna wiadomość. 
Szkodliwa decyzja rządu 
Beaty Szydło skazuje dużą 
część Pomorza na wyklucze-
nie – skomentował sprawę 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa poinformowa-
ło, że „zmieniony dokument 
dokonuje priorytetyzacji 
drogowych zadań inwesty-
cyjnych, z uwzględnieniem 
nowego limitu dostępnego 
na inwestycje realizowane na 
sieci dróg krajowych”. Umiesz-
czenie pomorskich odcinków 
S6 na tak odległych miejscach 
oznacza, że nie zostaną one 
zbudowane na pewno do 
2023 r. Wiadomo jednak, że 
w kolejnym rozdaniu dotacji 
unijnych (po 2020 r.) Polska 
otrzyma mniej pieniędzy. Na 
budowę trasy S6 funduszy 
może zatem nie wystarczyć. 
/raf/
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GM. KARtUZy | całkowita przebudowa czeka trzy obiekty w gminie kartuzy. Sa-
morządowi udało Się pozySkać dofinanSowanie na ten cel.

Powstaną trzy boiska

Gmina Kartuzy pozyskała 
dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki na 
modernizację obiektów 
sportowych. W miejsce 
trzech boisk przyszkolnych 
mają powstać wielofunk-
cyjne, bezpieczne boiska 
poliuretanowe wraz z wy-
posażeniem sportowym 
w miejscowościach Dzier-
żążno (przy Zespole Kształ-
cenia i Wychowania) oraz 
Kartuzy (przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 oraz Szkole 
Podstawowej nr 2). Istnie-
jące boiska nie są obecnie 
przystosowane do pełnienia 
funkcji edukacyjnych i nauki 
współzawodnictwa sporto-
wego dzieci i młodzieży.
Pierwszy z obiektów to bo-
isko przy Zespole Kształce-
nia i Wychowania w Dzier-
żążnie. Powstanie tu boisko 
wielofunkcyjne do gry w pił-
kę ręczną, koszykową, siat-

kówkę i tenis z nawierzchnią 
poliuretanową. Na terenie 
działki przewiduje się budo-
wę odwodnienia terenu. In-
westycja nie stwarza barier 
architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych.
Drugie boisko zbudowane 
będzie przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Kartuzach. 
W ramach przedsięwzięcia 
planowana jest moderniza-
cja istniejącego obiektu są-
siadującego z placem zabaw 
i budynkiem szkoły. Prace 
będą polegać na wymianie 
istniejącej nawierzchni na 
poliuretanową wraz z od-
wodnieniem. Boisko prze-
znaczone będzie do gry 
w piłkę ręczną. Ponadto wy-
mieniona zostanie siatka na 
istniejących piłkochwytach 
od strony północnej. Wy-
mianie ulegnie również wy-
posażenie sportowe. Wokół 
boiska położony zostanie 

chodnik z kostki betonowej. 
Część terenu zostanie ob-
siana trawą, planuje się też 
montaż ławek od strony pla-
cu zabaw.
Trzecie boisko znajdować 
się będzie przy  Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Kartuzach. 
Istniejące boisko będzie 
przebudowane – powstanie 
wielofunkcyjny obiekt do 
gry w piłkę ręczną, koszyko-
wą, siatkówkę i tenis o na-
wierzchni poliuretanowej. 
Wymienione zostanie także 
wyposażenie sportowe i za-
montowane ławki. 
Wszystkie inwestycje zosta-
ną zrealizowane do 26 wrze-
śnia 2018 roku. 
Przypominamy, że w ze-
szłym roku Gmina Kartuzy 
przeprowadziła moderni-
zację boisk w Staniszewie, 
Prokowie i Łapalicach. War-
to też dodać, że zbliża się 
termin ogłoszenia przetargu 

na inną ważną inwestycję 
gminną związaną ze spor-
tem. W Kartuzach powsta-
nie pierwszy certyfikowany 
obiekt lekkoatletyczny, je-
dyny tego rodzaju w po-
wiecie kartuskim. Gmina 
Kartuzy już w zeszłym roku 
pozyskała dofinansowanie 
na modernizację stadionu 
z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w kwocie 1,5 mln zł.
Obiekt zyska nową bieżnię, 
skocznię do skoku w dal 
i trójskoku, skocznię do sko-
ków wzwyż, skocznię do 
skoku o tyczce, dwie rzutnie 
do rzutów oszczepem, dwie 
rzutnie do pchnięcia kulą, 
rzutnię do rzutów dyskiem, 
rów z wodą do biegów 
z przeszkodami. W projekcie 
zaplanowano również zakup 
sprzętu lekkoatletycznego.
Ta inwestycja zostanie z ko-
lei zrealizowana do 31 paź-
dziernika 2018 roku.   /raf/
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Zgłoszono 
4 projekty 
ŻUKOWO | mieSzkańcy zgłoSili cztery 
projekty do żukowSkiego budżetu oby-
watelSkiego na 2018 r. 

W ramach drugiej edycji żukowskiego budżetu obywatel-
skiego zgłoszono 4 projekty o łącznej wartości 278 tys. zł.  
Obecnie trwa ich weryfikacja prawna i merytoryczna.
4 sierpnia zostanie ogłoszona lista zadań, które podlegać 
będą głosowaniu w dniach od 21 sierpnia do 29 września. 
Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy miasta Żukowo, 
którzy w dniu 12 czerwca 2017 r. mieli ukończone 16 lat.

lista zgłoszonych projektów:
1. budowa drogi pieszo rowerowej Parkowa - Gdańska 
(kompleks boisk)
Zadanie obejmuje wybudowanie około 122 m drogi pie-
szo-rowerowej łączącej ulicę Parkową z pętlą autobusową 
oraz kompleksem boisk przy szkole podstawowej przy ulicy 
Gdańskiej w Żukowie. Droga szerokości 2m przeznaczona 
byłaby dla ruchu pieszego i rowerowego. Szacunkowy koszt 
realizacji zadania wynosi 48 tys. zł

2. Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nowe w nowo-
czesne urządzenia zabawowe
Istniejący od lat na osiedlu plac zabaw wymaga moderni-
zacji i doposażenia. Ma być nowoczesny, wielofunkcyjny, 
dostosowany do potrzeb osób w rożnym wieku i o rożnej 
sprawności. Część urządzeń ma być dostosowana do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Lokalizacja zadania to te-
ren obecnego placu zabaw przy ul. Gdyńskiej. Szacunkowy 
koszt realizacji zadania wynosi 50 tys. zł

3. Scena mobilna z zadaszeniem oraz ławkami nad je-
ziorkiem w Żukowie
Zakup i ustawienie sceny mobilnej na betonowym podło-
żu nad Jeziorkiem w Żukowie. Zakup ławek drewnianych 
lub plastikowych do siedzenia dla 100 osób. Scena będzie 
wykorzystywana do imprez osiedlowych oraz cyklicznych. 
Lokalizacja zadania - ul. Książąt Pomorskich. Szacunkowy 
koszt realizacji to 140 tys. zł

4. Zadbaj o czystość swojego miasta „Psi pakiet”
Umieszczenie 30 słupków z woreczkami oraz pojemnika-
mi na odpady po psich nieczystościach. Woreczki zawiera-
ją specjalny dodatek, który po upływie 24 miesięcy ulega 
biodegradacji. Zadbanie o czystość miasta i naszych osiedli. 
Lokalizacja zadania: miasto Żukowo. Szacunkowy koszt re-
alizacji wynosi 40 tys. zł.
/raf/
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ROlNICtWO | wiceminiSter rySzard zarudzki debatował z rolnikami.

Dni Pola w Tuchlinie
W gospodarstwie państwa 
Marcińskich w Tuchlinie 
(Gmina Sierakowice), na ko-
lejnych Dniach Pola, organi-
zowanych przez Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Lubaniu, najbardziej 
oczekiwanym gościem był 
podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – Ryszard Zarudzki. 
Debata pt. „Działania podej-
mowane na rzecz ochrony 
wód w powiecie kartuskim” 
odbyła się w Gościńcu nad 
Słupią w Tuchlinie
Otworzył ją i powitał gości 
Andrzej Dolny – dyrektor 
PODR w Lubaniu. Z najwięk-
szym zainteresowaniem 
wysłuchano wystąpienia Ry-
szarda Zarudzkiego – pod-
sekretarza stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi - na temat: „Wspólna 
Polityka Rolna na lata 2014-
2020”. Wiceminister wymienił 
fundusze unijne z których ak-
tualnie rolnicy mogą korzy-
stać, oraz zapowiedział uru-
chomienie nowych do końca 
bieżącego roku. Przypomniał 
też o powołaniu przy woje-

wodzie Zespołu ds. rolnic-
twa, którym pokieruje dy-
rektor PODR Andrzej Dolny. 
Podkreślił z uznaniem obec-
ność na spotkaniu szefów 
instytucji i służb związanych 
z rolnictwem, w tym nowego 
prezesa Centrum Hurtowego 
RENK  Sławomira Niecko.
Prezes Pomorskiego Cen-
trum Hurtowego Rënk dr inż. 
Sławomir Niecko był bardzo 
zainteresowany innowacyj-
nymi  rozwiązaniami  i no-
woczesnymi technologiami 
w branży rolniczej. Wśród 
uczestników ( a było ich 
około 150) widzi przyszłych 
najemców i dzierżawców Po-
morskiego Hurtowego  Cen-
trum Rolno-Spożywczego. 
RENK posiada jeszcze duże 
rezerwy terenu na budowę 
nowych pawilonów lub hal 
dla rolników, chcących pro-
wadzić sprzedaż swoich pro-
duktów. W przypadku gdy się 
zgłoszą firmy chcące prowa-
dzić konkretną działalność, 
będzie można przystosować  
do ich wymagań  infrastruk-
turę Renku.
Podczas dyskusji rolnicy 

zgłosili zainteresowanie te-
matem walki z afrykańskim 
pomorem świń (ASF). Pro-
blem dotyczy na razie woje-
wództw przy naszej wschod-
niej granicy. Hodowcy tych 
zwierząt zostali zobowiązani 
do postawienia wokół swych 
ferm ogrodzeń o wysokości 
1,5 m i  ścisłego zachowania 
tzw. bioasekuracji, aby za-
pobiec rozprzestrzenianiu 
się wirusa. Wrócono też do 
problemu odstrzału dzików, 
ponieważ są one istotnym 
czynnikiem rozprzestrzenia-
nia się tej choroby. Sprawa 
jest jednak w gestii Minister-
stwa Środowiska.
Kolejne pytania dotyczyły 
zapowiadanych zmian w 
dziedzinie ochrony środowi-
ska. Wykład na ten temat pt. 
„Zmiana zasięgu obszarów 
szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenia azotem ze 
źródeł rolniczych (OSN) – 
skutki dla rolników” wygłosi-
ła Katarzyna Radtke – głów-
ny specjalista ds. ochrony 
środowiska i programów rol-
nośrodowiskowych w PODR. 
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Sztuka znów zawitała na rynek
KARtUZy | w ramacH czwartej odSłony pleneru artyStycznego Swoje prace zaprezentowała adriana majdzińSka.

Majdzińska zaprezentowała 
kartuzianom cykl rzeźb pt. 
„Siedem Grzechów Głów-
nych” oraz obrazy z różnych 
okresów swojej twórczości. 
Przeprowadziła także warsz-
taty artystyczne dla wszyst-
kich chętnych. Nowością 
w czasie pleneru były osob-
ne warsztaty malowania 
m.in. haftu kaszubskiego.
Przypominamy, że w ra-
mach pleneru artyści pre-
zentują swoje prace w dwie 
soboty każdego miesiąca 
(od czerwca do września). 
Podczas poprzednich wy-
staw zaprezentowali się 
kartuscy artyści Grzegorz 
Napierała oraz Zenon Sa-
pała, swoje rzeźby pokazał 
Czesław Podleśny, a w lipcu 
Grażyna Kunicka pokazała 
mieszkańcom Kartuz oraz 
turystom, którzy odwiedzili 
miasto, w jaki sposób malu-
je się na wodzie. Każdy mógł 
stworzyć dzieło przy pomo-
cy artystki wykonane w tej 
nietypowej technice. Wraz 
z malarką Grażyna Kunicką 
do Kartuz przyjechała rzeź-
biarka Iwona Jurkiewicz.
/raf/
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Jarmark Kaszubski za nami
KARtUZy | tradycyjny jarmark kaSzubSki jak co ropku przyciągnął tłumy.  tegoroczną gwiazdą wieczoru był meSajaH.
Nie zabrakło twórców 
ludowych i Kół Go-
spodyń Wiejskich oraz 
straganów z przeróż-
nymi artykułami. Roz-
strzygnięto konkursy 
na najlepszą tradycyj-
ną potrawę kaszubską 
oraz najładniejsze sto-
isko. W sobotę gwiaz-
dą była grupa MIRAMI 
z Ukrainy. Natomiast 
w niedzielę w Parku 
„Solidarności” w Kar-
tuzach zaśpiewał Me-
sayah. 
/raf/
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Łodziami na odpust
PIElGRZyMKA | łodziami przez jezioro żarnowieckie pielgrzymi udali Się z nadola do żarnowca na odpuSt św. anny. 
Była to jubileuszowa, już XV, taka piel-
grzymka. Jak co roku w wydarzeniu 
uczestniczyło wiele osób, także z powiatu 
kartuskiego. Tym razem wydarzenie mia-
ło wyjątkowo uroczysty przebieg, a to za 
sprawą odsłonięcia na przystani pomni-
ka, upamiętniającego wizytę prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego w Nadolu, któ-
ra miała miejsce 80 lat temu (dokładnie 3 
sierpnia 1937 roku). Prezydent przebywał 
wówczas na urlopie i udał się do Nadola z 
Lubkowa właśnie przez jezioro Żarnowiec-
kie. Odsłonięty właśnie pamiątkowy obe-
lisk ma przypominać to wydarzenia. 
Pielgrzymce przewodniczył ks. biskup Zbi-
gniew Zieliński. 
- Łodziowa pielgrzymka to część dzie-
dzictwa naszego regionu – powiedział 
Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino. 
- Jest to symbol przywiązania do wartości, 
w ten sposób okazujemy też szacunek dla 
ludzi, który wiele lat temu walczyli o pol-
skość.  /raf/ fo
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bursztynowa Miss
lAtO | za nami wybory burSztynowej miSS lata 2017. o tytuł 
najpiękniejSzej walczyło dwanaście kandydatek.
Wyborom w Mechelinkach 
(gm. Kosakowo) przyglądali 
się zarówno mieszkańcy, jak 
i turyści. Wszyscy podziwiali 
kandydatki, które najpierw 
prezentowały się w strojach 
sportowych, a następnie 
w kostiumach kąpielowych 
i sukienkach koktajlowych. 
W trakcie konkursu uczest-
niczki musiały wykazać się 
nie tylko urodą, ale i intelek-
tem oraz poczuciem humo-
ru. W ramach zmagań od-
powiadały na pytania, które 
wylosowały ze specjalnej 
puli.
W konkursie udział wzięły 
dziewczęta w wieku od 14 

do 24 lat. Pretendentki do 
tytułu Bursztynowej Miss 
Polski 2017 pochodziły z róż-
nych części kraju. Wszystkie, 
zanim zaprezentowały się na 
scenie, długo i intensywnie 
ćwiczyły.
- Jestem dumna z tych 
dziewczyn, bo wiem, że wło-
żyły mnóstwo pracy i wy-
siłku w to, aby poznać całą 
choreografię – mówi Kamila 
Sobieraj, menadżer ds. orga-
nizacji imprez z Agencji Arty-
stycznej  „Impresario”, która 
odpowiadała za zmagania 
w Mechelinkach. 
Bursztynową Miss Lata 2017 
została Karolina Koprzyńska, 

której koronę przekazywała 
Klaudia Kucharska. Tytuły 
pierwszej i drugiej miss uzy-
skały odpowiednio: Marta 
Chłodek i Urszula Woźniak. 
Miss Publiczności została Ka-
tarzyna Pilarz. Nagrodzona 
została również Natalia Wło-
darska, na którą za pomocą 
strony popularnego produ-
centa kostiumów kąpielo-
wych glosowali internauci. 
- To były niesamowite emo-
cje, których nie da się opisać 
słowami – mówiła tuż po 
ogłoszeniu wyników kon-
kursu Karolina Koprzyńska, 
Bursztynowa Miss Lata 2017.
Anna Walk
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Jacht płk. Kuklińskiego
CEDRy WIElKIE | na przyStań żeglarSką w błotniku przybył jacHt pułkownika rySzarda kuklińSkiego - „Strażnik poranka”.
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Jednostka ta to prezent, który Ry-
szard Kukliński przekazał Chrześci-
jańskiej Szkole Pod Żaglami. Jacht 
został zbudowany w 1965 r. przez 
Stocznię Jachtową im. Josepha 
Conrada w Gdańsku jako pierwsza 
jednostka serii Opal. W listopadzie 
1980 r. jednostkę kupił od Mary-
narki płk Kukliński. Po ucieczce płk 
Kuklińskiego do USA jacht został 
skonfiskowany wyrokiem z 1984 
r. i przekazany Centralnemu Mu-
zeum Morskiemu. W 1998 r. w cza-
sie wizyty pułkownika w Polsce 
jacht został zwrócony właścicie-
lowi, jednostkę pobłogosławił ks. 
infułat Stanisław Bogdanowicz, na-
dając jej imię „Opal II”. Płk. Kukliński 
nie zabrał jachtu do USA, przekazał 
go w drodze notarialnej darowizny 
Chrześcijańskiej Szkole pod Żagla-
mi. Nowy armator zmienił w 2002 r. 
nazwę jednostki na „Strażnik Poran-
ka”, aktualnie jacht stacjonuje  na 
chorwackiej wyspie IŻ, gdzie pro-
wadzono szkolenia dla młodzieży. 
Obecnie wymagająca remontu zo-
stała przetransportowana na Przy-
stań Żeglarską w Błotniku.
Pojawienie się jednostki na Przy-
stani Żeglarskiej w Błotniku nie jest 
przypadkowe, a wynika z zawiąza-
nej współpracy pomiędzy Gminą 

Cedry Wielkie, a Chrześcijańską 
Szkołą Pod Żaglami, którą repre-
zentuje Ks. Prałat Andrzej Jaskuła. 
Współpraca ta została potwierdzo-
na na oficjalnym spotkaniu w dniu 
11 lipca 2017 r. na Przystani Żeglar-
skiej w Błotniku, w której uczest-
niczyli z ramienia Gminy Cedry 
Wielkie - Pan Janusz Goliński Wójt 
Gminy Cedry Wielkie, natomiast 
z Chrześcijańskiej Szkoły Pod Ża-
glami - Ks. Prałat Andrzej Jaskuła 
- Prezes Stowarzyszenia, ks. Artur 
Kołodziejczyk - członek zarządu, 
ks. Arkadiusz Ćwikliński - Dyrektor 
Collegium Marianum, Liceum Ka-
tolickiego im. Jana Pawła II w Pel-
plinie.
Członkowie spotkania jednomyśl-
nie ustalili konieczność realizacji 
działań partnerskich, które służyć 
mają rozwojowi wielopłaszczyzno-
wych i wzajemnych korzystnych 
stosunków w dziedzinie kultury, 
turystyki i promocji, a także, co bar-
dzo ważne, tworzeniu więzi mię-
dzyludzkich 
W ramach współpracy  młodzi 
adepci sztuki żeglarskiej z gminy 
Cedry Wielkie będą mogli uczest-
niczyć w zajęciach w ośrodku że-
glarsko - religijnym na wyspie IŻ 
w Chorwacji.                                (bG)

POMORZE | kilkanaście gmin wprowadzi SyStem roweru metro-
politalnego. kiedy z niego SkorzyStamy i na jakicH zaSadacH?

Rower metropolitarny – za rok

Wypożyczalnie rowerów 
dostępnych dla każdego 
chętnego, współfinanso-
wane z budżetów samorzą-
dów, to w naszym kraju nie 
nowość. Miejskie rowery 
funkcjonują w niektórych 
miastach Polski. Podobny 
system ma być wprowa-
dzony na Pomorzu. 
Umowa między 14 gmi-
nami została podpisana 
w kwietniu 2017 r. 
A czym właściwie jest rower 
metropolitarny? Jest to no-
woczesny system rowerów 
miejskich, który obejmo-

wał będzie więcej niż jed-
no miasto. System, który 
powstanie na Pomorzu, ma 
być najnowocześniejszym 
w Polsce. Jego niepowta-
rzalność polegać będzie na 
połączeniu systemu płat-
ności z e-biletem, a także 
sprawdzenia w aplikacji 
miejsca, w którym znajduje 
się najbliższy rower. Ponad-
to będzie można ten rower 
zarezerwować na 15 min., 
by nikt go nam go nie „po-
debrał”. Jeśli wypożyczymy 
rower w Gdańsku, możemy 
odstawić go w Sopocie, 

Rumi czy Władysławowie 
– niekoniecznie do stacji, 
a wystarczy przypiąć go 
w bezpiecznym miejscu.
Stacje rowerowe będę uru-
chomione w całym Trój-
mieście, Tczewie, Żukowie, 
Redzie, Rumi, Pruszczu 
Gdańskim, Sierakowicach, 
Somoninie, Stężycy, Kar-
tuzach, Pucku oraz we 
Władysławowie. Pilotażo-
we uruchomienie systemu 
odbędzie się jesienią 2018 
r., natomiast właściwy sys-
tem rowerów miejskich ma 
całkowicie funkcjonować 
latem 2019 r.
Nie są jeszcze znane stawki 
za wypożyczenie roweru, 
ale wzorem innych miast 
możemy liczyć na dopłaty 
do przejazdów. Bezpłat-
nych 20 pierwszych minut 
jest standardem. Koszt 
całego projektu to 21,5 
mln zł. W Regionalnym 
Programie Operacyjnym 
Województwa Pomorskie-
go zarezerwowano na ten 
cel 17,2 mln zł. Pozostałą 
kwotę w swoich budżetach 
zabezpieczają gminy part-
nerskie.
/raf/
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM murowany garaż z kana-
łem przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 
405, Wejherowo

SPRZEDAM domek murowany, pię-
trowy na działce ogrodniczej, Wejhe-
rowo, 60.000 zł, tel. 602 214 097 

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

SPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
StARSZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ
WyNAjMę garaż w Rumi, tel. 668 385 
455

KUPIĘ

KUPIę mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, pomoc drogowa, 
auto części, Wejherowo, Trójmiasto, 
tel. 789 345 593

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, 1000 zł, 505-56-
70-34 

PRACA
DAM PRACĘ

USŁUGI
USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

ZŁOtA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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

TOWARZYSKIE
SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213, Sopot

RÓŻNE
UbRANIA dla starszych Pań, duże 
rozmiary garsonki, spódniczki, mary-
narki. Tanio, tel. 531 722 881

SŁOMA, 120x120, 40 zł i siano tego-
roczne, 60 zł, Częstkowo, tel. 510 751 
837

SPRZEDAM fotel rozkładany 2 oso-
bowy, stan b.dobry, 250 zł, tel. 517 
159 871, Wejherowo 

bECZKI plast. na działkę do wody, 
czyste st bd., tel. 511 841 826

SPRZEDAM kuchnie elektryczną z 
blatem szklanym, cztery palniki i pie-
karnik, nieużywany, 320 zł, tel. 695 
230 080

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

KOSZENIE ŁąK 
I NIEUŻytKóW 

w województwie 
pomorskim, 

kosiarkami bijakowymi 

tel. 886 886 788 
 www.mysprzatamy.pl
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fuzja ze Starogardem! powalczy o Mistrzostwo

regaty w chmielnie zapaśnik pojedzie do Sarajewa
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PARTNEREM EXPRESSU JEST: SPORtNAKASZUbACh.Pl, SERWIS INTERNETOWY O SPORCIE I AKTYWNYM WYPOCZYNKU W POWIECIE KARTUSKIM

Piłkarze sprawdzają formę
PIŁKA NOŻNA | okreS przygotowawczy jeSt w pełni, a drużyny z naSzego powiatu rozgrywają kolejne przedSezonowe Sparingi.

PIŁKA NOŻNA | nie brakuje cHętnycH na miejSce w iii lidze, które 
zwolnić ma kS cHwaSzczyno. wydaje Się, że najbliżej jeSt fuzji 
kS-u z kp Starogard.

StRONGMAN | Siłacz z kartuz, maciej HirSz będzie wraz z grze-
gorzem SzymańSkim reprezentował polSkę na miStrzoStwacH 
europy Strongman.

ŻEGlARStWO | regaty iii żeglarSkiego pucHaru kaSzub odbyły 
Się na jeziorze kłodno. wyStartowało ponad 40 zawodników.

ZAPASy | zawodnik klubu gkS cartuSia kartuzy wyStąpi w tym 
roku w miStrzoStwacH europy kadetów w Sarajewie.

Wygląda na to, że w roz-
grywkach III ligi będzie 
tylko jeden reprezentant 
powiatu kartuskiego. 
GKS Przodkowo, którego 
w przyszłym sezonie po-
prowadzi nowy trener, Ro-
bert Jędrzejczak na razie 
rozegrał dwa sparingi. Naj-
pierw wygrał z Gromem 
Nowy Staw aż 5-0, a potem 
uległ 1-2 innej drużynie 
z powiatu – świeżo upie-
czonemu czwartoligowco-
wi, Raduni Stężyca.

Radunia, oprócz tego, że 
wygrała z GKS-em, ogra-
ła też 5-3 Pogoń Lębork, 
oraz KS Kamienicę Królew-
ską 7-0 i wydaje się nieźle 
przygotowana do nowych 
rozgrywek. Cartusia, któ-
ra w poprzednim sezonie 

z powodzeniem walczyła 
o utrzymanie w IV lidze te-
raz z pewnością spróbuje 
powalczyć o lepsze miej-
sce na koniec sezonu. Pod-
opieczni Mariana Geszke 
wygrali oba dotychczaso-
we sparingi – z Kamionką 
Sopot (8-2), oraz z Pogonią 
Lębork (2-1).

Trzecioligowy GKS roz-
grywki rozpocznie w week-
end 12/13 sierpnia wyjaz-
dowym meczem z Sokołem 
Kleczew. Czwartoligowe: 
Radunia Stężyca i Cartu-
sia Kartuzy zaczną tydzień 
wcześniej. Radunia zagra 
u siebie z Kaszubią Koście-
rzyna, a do Kartuz przyje-
dzie najprawdopodobniej 
zespół, który zastąpi w IV 
lidze KP Starogard.

W przypadku, gdyby 
chwaszczyński zespół po 
prostu wycofał się z ligi, 
jego miejsce zajęłaby dru-
żyna, która znalazła 
się na najwyższym 
ze spadkowych 
miejsc, czyli Che-
mik Bydgoszcz. 
Taki scenariusz 
wydaje się już 
jednak niezbyt 
prawdopodob-
ny.

Oficjalną chęć 
dokonania fuzji z 
klubem zgłosił klub ze 
Starogardu. KPS w ubie-
głym sezonie zajął 2. miejsce 
w IV lidze, ale dzięki połą-

czeniu z KS-em Chwaszczy-
no mógłby zagrać                             
   
 

w I I I 
lidze na licen-

cji KS-u. Działacze klubu z 
Chwaszczyna potwierdzili, 

że rozpoczęły się prace nad 
połączeniem obu stowarzy-

szeń. Ostateczne 
decyzje w tej spra-
wie najpewniej 
zapadną już nie-
długo, bo do star-
tu III ligi zostało 
nieco ponad dwa 
tygodnie.

III liga zawita zatem 
do Starogardu, ale 
futbol nie zniknie cał-
kowicie z Chwaszczy-
na. Ma zostać utwo-

rzona nowa drużyna, 
która zacznie grę od B klasy 
(ósmy poziom rozgrywko-
wy). Futbol juniorski także 
ma dalej działać w klubie.

Zawody zostaną rozegrane 6.sierp-
nia w Wejherowie. Oprócz Polaków 
o miano najsilniejszych rywalizować 
będą Czesi, Ukraińcy i Norwegowie, 
a w rolę sędziów wcielą się Mateusz 
Ostaszewski i Mariusz Pudzianowski.

Hirsz w maju wygrał prestiżowe za-
wody Amateur Strongman Arnold 
Classic Africa 2017, które odbyły się 
w RPA. Dzięki zwycięstwu zapewnił 
sobie prawo startu w kolejnych za-
wodach z cyklu Arnold Classic. Apetyt 
na zwycięstwo w Wejherowie będzie 
bardzo duży, Hirsz zapewnia, że da 
z siebie wszystko. – Do każdych za-
wodów przygotowuję się na 100% 
i teraz nie będzie inaczej. Jestem na 
takim etapie kariery, że nie mogę so-
bie pozwolić na słabe starty. - mówi 
strongman.

Pierwsze regaty III Żeglar-
skiego Pucharu Kaszub 
odbyły się w Mechelin-
kach, drugie w Gowidli-
nie, a trzecie zawitały do 
Chmielna. Tutaj rywalizo-
wano w klasach: optimist, 
cadet, laser, omega i open, 

łącznie wystartowało 42 
zawodnikó. W klasie open 
najlepsza okazała się piąt-
ka: Andrzej Leman, Bartosz 
Weber, Marek Fudaliński, 
Jakub Gwóźdź i Julia Żur.

Były to trzecie z sześciu 

regat o Puchar Kaszub. Po-
zostałe odsłony także od-
będą się w powiecie kartu-
skim: najpierw w weekend 
5/6 sierpnia w Ostrzycach, 
potem w Stężycy, a ostat-
nie – w Złotej Górze.

Aleksander Mielewczyk 
wystartuje w kategorii 
bardzo trudnej, zazwyczaj 
najmocniej obsadzonej 
w tym roczniku-63 kg. W 
swojej karierze startował 
już w ubiegłym roku w 
Mistrzostwach Europy w 

Sztokholmie, i w Mistrzo-
stwach Świata w Gruzji. 
Jest to jego 3 start w im-
prezie najwyższej rangi. 
Ostatni etap bezpośred-
niego przygotowania star-
towego to praca oparta 
na sparingach z kolegami 

klubowymi w Kartuzach, 
a następnie praca z ka-
drowiczami w Centralnym 
Ośrodku Olimpijskim w 
Spale, skąd ekipa wylatuje 
na zawody.  Mistrzostwa 
zaczęły się 25. lipca i po-
trwają przez 5 dni.
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POWIAt | trwa nabór wnioSków o przy-
znanie Stypendium Sportowego, przy-
znawanego przez StaroStę kartuSkiego. 

Zgłoś kandydata 
do stypendium

Janina Kwiecień, starosta 
kartuski, zaprasza do skła-
dania wniosków o przy-
znanie stypendium spor-
towego dla zawodników 
osiągających wysokie wy-
niki sportowe we współ-
zawodnictwie krajowym i 
międzynarodowym.
Termin składania wnio-
sków upływa 11 sierpnia 
2017 roku i należy je złożyć 
w Wydziale Kultury i Pro-
mocji Starostwa Powiato-
wego w Kartuzach przy ul. 
Gdańskiej 26.
Stosowne uchwały Rady 
Powiatu Kartuskiego, regu-
lamin oraz wniosek można 
pobrać ze strony interneto-
wej www.kartuskipowiat.
com.pl. 
Stypendium może zostać 
przyznane zawodnikowi, 
mieszkającemu na tere-
nie powiatu kartuskiego,  
uprawiającemu dyscyplinę 
sportu we współzawodnic-

twie sportowym organizo-
wanym przesz polski zwią-
zek sportowy lub podmioty 
działające z jego upoważ-
nienia albo dyscyplinę w 
sportach osób niepełno-
sprawnych. Z wnioskiem 
o przyznanie stypendium 
może wystąpić klub spor-
towy lub stowarzyszenie 
kultury fizycznej. 
Wysokość miesięcznego 
stypendium wynosi maksy-
malnie 1,5 tys. zł brutto dla 
uczestników Igrzysk Olim-
pijskich, Mistrzostw Świata, 
Mistrzostw  Europy i człon-
ków kadry olimpijskiej 
oraz maksymalnie 1 tys. 
zł brutto dla medalistów 
Mistrzostw Polski, Ogól-
nopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży, zawodników kadry 
narodowej i zawodników 
najwyższej klasy rozgryw-
kowej w danej dyscyplinie 
sportowej.
/raf/

Zabawa pod żaglami
ZŁOtA GóRA | czy Słońce, czy deSzcz– tu zawSze jeSt weSoło, a nieco gorSza 
pogoda nie przeSzkadza w doSkonałej zabawie.

Niedawno w Centrum Spor-
tów Wodnych i Promocji 
Regionu na Złotej Górze 
zorganizowano zajęcia że-
glarskie dla początkujących. 
Pracownicy CSWiPR spędza-
li czas z trzydzieściorgiem 
dzieci z grup początkują-
cych UKŻ Lamelka. Zajęcia 
były prowadzone w ramach 
wsparcia Gminy Kartuzy.

Woda, wiatr i żaglówki – cze-
go jeszcze było potrzeba do 
szczęście? Może trochę wię-
cej słońca, ale mimo zmien-
nej pogody dzieci i tak były 
zadowolone. Bo przecież 
spędzenie czasu aktywnie 
i na świeżym powietrzu to 
najlepsze, co można robić w 
wakacje. 
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