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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

Budżet dla miesZkańców 

miliony na 
roZBudowę sZpitala

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”.

Blisko 105 milionów złotych 
ma pochłonąć rozbudowa 
szpitala specjalistycznego w 
Wejherowie. Przyczyni się to 
do wzrostu efektywności funk-
cjonowania lecznicy.

POMORZE | Jeszcze nigdy w historii Pomorza nie było tak niskiego 
bezrobocia. stale rosną też PensJe osób zatrudnionych. 

Rekordowo niskie bezrobocie

Zwiedzaj z mapą 
POMORZE | tysiące kilometrów ścieżek rowerowych, ciekawych mieJsc i atrakcJi. 
co oferuJą nam maPy i Przewodniki rowerowe Po woJewództwie Pomorskim?

Dokładne i szczegółowe 
– takie są mapy wydane 
w Departamencie Tury-
styki urzędu Marszałkow-
skiego. Obejmują całe 
województwo pomor-
skie- od Helu po ustkę, 
przez Kociewie i Powiśle. 
To w sumie 8 map przed-

stawiających każdy region 
województwa. z tak do-
kładanymi mapami zapla-
nujemy wycieczkę rodzin-
ną oraz przeznaczoną dla 
bardziej doświadczonych 
rowerzystów. Ich uniwer-
salność to duża zaleta, 
a szczegółowość pozwa-

la precyzyjnie planować 
rowerowe wypady. Część 
map zawiera też opisy kra-
joznawcze kilku szlaków 
rowerowych.
z kolei przewodnik „Ro-
werowe Inspiracje”, który 
powstał we współpracy 
z PROT, to zbiór pomysłów 
wycieczek rowerowych 
po całym województwie, 
ujętych w jednej poręcz-
nej książeczce na spirali. 
W przewodniku znajdzie-
my propozycje 31 tras wraz 
z mapami, które przybliża-
ją najciekawsze i najbar-
dziej malownicze miejsca 
w województwie pomor-
skim. Najkrótsza z nich ma 
jedynie 5 km (Pętla Reja 
po sopocie), a najdłuższa 
to prawie 230 km z Rytla, 
przez Bytów, słupsk, ustkę 
aż po Łebę. Każda z tych 
tras jest dokładnie opisa-
na. Podstawowe informa-
cje to długość, trudność, 
dominująca nawierzchnia, 
czas potrzebny do jej po-
konania czy rekomendo-

wany rodzaj roweru. Dzięki 
temu łatwiej jest planować 
wyjazd i zdecydować się 
na konkretny szlak.
znajdziemy tu także kilka 
zdań o tym, jak dobrze 
przygotować się do wy-
cieczki rowerowej. A cie-
kawym dodatkiem są in-
formacje o dwóch trasach 
rowerowych o znaczeniu 
międzynarodowym.
Przewodnik „Rowerowe 
inspiracje” można nabyć 
w Informacji Turystycznej 
PROT w Bramie Wyżynnej 
w Gdańsku, poszczególne 
mapy można dostać w cza-
sie imprez rowerowych, na 
których województwo po-
morskie promuje turysty-
kę rowerową oraz w czasie 
targów turystycznych.
Przewodnik oraz mapy 
dostępne są również na 
stronie internetowej po-
morskie.travel. Można je 
bezpłatnie pobrać na swój 
komputer w formacie pdf.
/raf/

Najniższe bezrobocie 
w czerwcu odnotowano 
w Trójmieście. A jak sytu-
acja wygląda w innych re-
gionach Pomorza?
Liczba bezrobotnych 
w województwie pomor-
skim sukcesywnie spada 
od kilku miesięcy. Pokazu-
ją to statystyki przygoto-
wane przez Pomorskie Ob-
serwatorium Rynku Pracy 
na podstawie danych Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki społecznej oraz 
Głównego urzędu staty-
stycznego.
stopa bezrobocia na Po-
morzu w czerwcu 2017 r. 
w porównaniu do maja 
2017 r. spadła o 0,4 pkt. 
proc. i wyniosła 5,9%. Jest 
to najniższa stopa bezro-
bocia, jaką odnotowano 
od czasu powstania wo-
jewództwa pomorskiego 
i jednocześnie jest niż-
sza od średniej krajowej 
(wynosi ona 7,1 proc.). 
Mniejsze bezrobocie 
w czerwcu odnotowano 
jedynie w województwie 
wielkopolskim, śląskim 
i małopolskim.
W tej chwili na Pomorzu 

pracy nie ma prawie 52,2 
tys. osób. Najmniej bez-
robotnych jest w sopo-
cie (2,3 proc), a najwięcej 
w powiecie człuchow-
skim (13,5 proc.). Dobry-
mi wynikami, jeśli chodzi 
o mały odsetek bezrobot-
nych, mogą się pochwalić 
miasto Gdynia (3,2 proc.) 
i Gdańsk (3,4 proc.), a także 

powiat kartuski (3,4 proc.) 
i gdański (5,2 proc.). 
Rosną też zarobki. O kil-
kaset złotych wzrosły 
średnie pensje osób za-
trudnionych w przedsię-
biorstwach. Średnie wyna-
grodzenie brutto wynosi 
4.588,62 zł i jest większe 
od wskaźników majowych 
o 6,5 proc.                  /raf/
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Projekt rozbudowy 
i nadbudowy istnieją-
cej szkoły Podstawowej 
zlokalizowanej w miej-
scowości Pomieczyno 
przewiduje rozbudo-
wę istniejącej szkoły 
od strony północno-
zachodniej o nowy 
segment o trzech kon-
dygnacjach nadziem-
nych z poddaszem nie-
użytkowym, częściowo 
podpiwniczonym/kon-
dygnacja podziemna 
łącznie z łącznikiem 
jednokondygnacyj-
nym, który łączy nowy 
segment z segmentem 
sali gimnastycznej oraz 
nadbudowę części 
istniejącego łącznika 
parterowego łączące-
go salę gimnastyczną ze 
„starą” częścią szkoły o jedną 
kondygnację - piętro z prze-
znaczeniem na bibliotekę/
czytelnię szkolną.  
W nowym segmencie planu-
je się 8 sal o przeznaczeniu 
ogólnym dla klas I-III z zaple-
czem sanitarnym dla uczniów 

i nauczycieli na parterze oraz 
na piętrze budynku, szatnią 
oraz pomieszczeniami ma-
gazynowymi w kondygnacji 
podziemnej. Na parterze 
przewidziano również lokal 
przedszkolny dla 25 dzieci 
składający się z 3 sal lekcyj-
nych, szatni, kuchni, łazien-

ki z WC, oraz nadbudowę 
o jedną kondygnację części 
istniejącego łącznika na bi-
bliotekę/czytelnię.
W pierwszym etapie w 2017 
roku przewiduje się wykona-
nie:
- nadbudowy na części ist-
niejącej o jedną kondygna-

cję wraz z instalacją 
C.O. i elektryką,
- wykonanie stanu 
surowego budynku, 
instalację wod-kan, 
zaś w trzecim etapie 
stan surowy zamknię-
ty z pokryciem dachu 
i stolarką okienną 
i drzwiową. 
W drugim etapie 
w 2018 roku przewi-
duje się dalsze prace 
wykończeniowe jak: 
wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewa-
nia, tynki, położenie 
płytek, malowanie, 
elewacja budynku, 
wykonanie wejścia 
i podjazdu do budyn-
ku, utwardzenie na-
wierzchni i przebudo-

wę kotłowni.
Na 2019 roku przewiduje się 
wyposażenie pomieszczeń 
w meble i potrzebny sprzęt.
Termin realizacji 1 etapu 
robót zaplanowano na 15 
grudnia 2017 r. Wykonawcą 
wyłonionym w przetargu jest 
firma z Borowca.    /raf/
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GM. PRZODKOWO | strażacy-ochotnicy ze 
smołdzina maJą Powód do zadowolenia.

POMIECZYNO| gmina Przodkowo rozPoczęła koleJną ważna inwestycJę, Jaką 
Jest rozbudowa szkoły PodstawoweJ w Pomieczynie. 

Remiza przejdzie 
gruntowny remont

Niedawno podpisano umowę 
na kompleksową moderniza-
cje energetyczną budynków 
stanowiących własność gmi-
ny – modernizacje remizy 
OsP w smołdzinie.
W ramach zadania w budyn-
ku  zmienione zostanie  źródło 
zasilania na gazowe. Ponadto 
usunięte zostanie stare po-
krycie dachowe wykonane 
z eternitu i zastąpione blacho-
dachówką. Wymie- nione 
z o s t a n ą 
r ó w -
n i e ż 

okna, oświetlenie oraz drzwi 
zewnętrzne. Na zewnątrz ścia-
ny budynku będą   ocieplone 
i położony zostanie tynk.
Wykonawcą prac jest lokalna 
firma z Borzestowskiej Huty , 
którą wyłoniono w postępo-
waniu przetargowym. War-
tość prac wykonawca wycenił 
na kwotę  ponad 445 tys. zł. 
Na realizację zadania firma 
ma czas do końca październi-
ka b.r.
Projekt realizowany jest w ra-

mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woje-

wództwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej 10 Ener-
gia, Działania 10.01 

E f e k t y w n o ś ć 
energetyczna 
- mechanizm 
zIT, Poddzia-

łanie 10.01.01 
Efektywność energe-
tyczna - mechanizm 

zIT - wsparcie dota-
cyjne dofinansowanego 

z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
/raf/
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Nowoczesny stadion już otwarty
STĘŻYCA | na ten moment czekało wielu miłośników sPortu: komPleks „arena radunia” został oficJalnie otwarty.

Nadraduńskie Centrum Rekre-
acyjno-sportowe w stężycy to 
jeden z najnowocześniejszych 
takich obiektów na Pomorzu. 
W skład kompleksu wchodzi 
dom sportowca, trzy parkin-
gi, pełnowymiarowe boisko 
o sztucznej nawierzchni oraz 
oddany właśnie do użytku sta-
dion z krytą trybuną, boiskiem 
o naturalnej nawierzchni i 
pierwszą w powiecie bieżnią. 
Warto dodać, że boisko zostało 
wyposażone w system nawad-

niania i odwadniania. Pod krytą 
trybuną zamontowano krze-
sełka dla 450 osób, zaś sama 
trybuna została wyposażona w 
nagłośnienie. 
Cały kompleks sportowy „Are-
na Radunia” w stężycy zajmuje 
powierzchnię 13 ha. 
Na oficjalne otwarcie stadio-
nu zaproszono wielu gości. 
W uroczystości wzięli udział 
m.in.: Krzysztof Trawicki, wi-
cemarszałek województwa 
pomorskiego, posłowie Doro-

ta Arciszewska - Mielewczyk 
i stanisław Lamczyk, Maciej 
Kowalczuk, zastępca dyrekto-
ra departamentu ds. edukacji 
i sportu w urzędzie Marszał-
kowskim, Marek Jankowski i 
Olaf Dramowicz, członkowie 
zarządu Pomorskiego związku 
Piłki Nożnej oraz lokalni samo-
rządowcy. 
- Tak pięknego i nowoczesnego 
kompleksu sportowego gmi-
nie może pozazdrościć niejed-
no miasto – podkreślił Bogdan 

Łapa, wicestarosta kartuski. 
- Gratuluję wójtowi pomysłu i 
wytrwałości w jego realizacji. 
Podczas inauguracji stadionu 
wójt Tomasz Brzoskowski wraz 
prezesem Raduni Kazimierzem 
Mejeremn wręczyli nagrody 
wyróżniającym się młodym pił-
karzom. 
Budowa kompleksu sportowe-
go pochłonęła niemal 6,5 mln 
zł. Niemal połowę tej kwoty 
stanowiły środki z funduszy ze-
wnętrznych.            /raf/

- Po budowie amfiteatru, a 
następnie budynku urzędu 
gminy oraz dróg dojazdo-
wych zakończyliśmy budo-

wę kompleksu sportowego. 
Prace realizowane były od 
2015 roku i zakończyły się 
w terminie, zgodnie z pla-
nem. Stadion jest bardzo 
nowoczesny i z pewnością 
będzie doceniony przez 
sportowców, a w szczegól-
ności przez miłośników pił-
ki nożnej. A tych w naszej 
gminie nie brakuje. Obecnie 
piłkę nożną trenuje bowiem 
aż 250 chłopców.

Tomasz Brzoskowski, 
wójt gminy Stężyca:
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Tym razem z kostki 
brukowej wykonano 
drogę Kobysewo – 
Kaliska. Na odcinku 
ponad 2 km ułożono 
kostkę wibroprasowa-
ną  w kolorze grafito-
wym. Na tym samym 
odcinku, tym razem 
w kolorze żółtym, uło-
żono chodnik. Ponad-
to w ramach inwestycji 
wykonano też 2 przy-
stanki , odwodnienie, 
kanały technologicz-
ne i zamontowano 10 
lamp hybrydowych.
Jest to kolejny, po dro-
dze Czeczewo – Warz-
no, odcinek drogi na 
który udało się pozy-
skać dofinansowanie 
i na którego remon-
cie bardzo zależało 
władzom samorządo-
wym, ponieważ droga 
ta stanowiła objazd 
podczas budowy dro-
gi Kartuzy - Grzyb-
no i w tym czasie jej 
nawierzchnia  uległa 
znacznej degradacji, 
stanowiąc zagroże-

nie dla uczestników 
ruchu.  udało się też 
wykonać tak potrzeb-
ny chodnik, którego 
wcześniej nie było. Tak 
więc zwiększy się rów-
nież bezpieczeństwo 
pieszych.
Wykonawcą drogi wy-
łonionym w drodze 
przetargu była firma 
Firma saferoad Kabex 
sp. z o.o. z Gdańska. 
Projekt zrealizowano 
w ramach projektu 
typu „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokal-
nych” w ramach pod-
działania „Wsparcie  
inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudo-
wą wszystkich małych 
rodzajów infrastruk-
tury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną 
i oszczędzanie energii” 
w ramach działania 
„Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na ob-
szarach wiejskich” ob-
jętego PROW na lata 
2014-2020”.        /raf/

szpital nie tylko zyska no-
wocześniejszy i estetyczny 
wygląd, ale też (a właściwie 
przede wszystkim) inwe-
stycja przyniesie ogromne 
oszczędności energii. 
Janina Kwiecień, starosta 
kartuski, podpisała umowę 
o dofinansowanie projektu 
„Kompleksowa termomo-
dernizacja Powiatowego 
Centrum zdrowia w Kar-
tuzach” podczas ostatniej 
sesji Rady Powiatu Kar-
tuskiego. uczestniczyli 
w niej Mieczysław struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego  i Ryszard 
Świlski, członek zarządu 
województwa. 
Przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu 
opracowano audyty ener-
getyczne oraz audyt efek-
tywności energetycznej 
z których wynika, że reali-
zacja inwestycji przyniesie 
oszczędności w zużyciu 
energii na poziomie niemal 
45 proc. 
Termomodernizacja obej-
mie trzy budynki Centrum 
zdrowia. Pierwszy z nich 
to budynek A, w którym 

wykonane zostanie m.in.: 
ocieplenie ścian zewnętrz-
nych, położenie elementów 
instalacji elektrycznej, de-
montaż balkonów, montaż 
barier ochronnych, docie-
plenie stropu kondygnacji 
czwartej i stropodachu 
z montażem nawiewników, 
modernizacja układu wen-
tylacji mechanicznej bloku 
porodowego i bloku ope-
racyjnego. Jednym z naj-
ważniejszych elementów 
termomodernizacji jest 
wymiana całego systemu 
ogrzewania – w budynku 
A zainstalowana zostanie 
pompa ciepła, gazowy ko-
cioł kondensacyjny i zbior-
nik akumulacyjny (nowy 
zespół będzie stanowił 
źródło energii cieplnej dla 
central klimatyzacyjnych 
bloku porodowego i bloku 
operacyjnego).
Drugi obiekt – budynek B 
– czeka wymiana stolarki 
okiennej, ocieplenie ścian, 
ościeży i konstrukcji balko-
nów, wymianę rur spusto-
wych, przełożenie elemen-
tów instalacji elektrycznej, 
wymiana drzwi, zaizolowa-

nie przegrody stropu ze-
wnętrznego. 
W ostatnim z budynków 
(Apteka) przewidziany za-
kres przedsięwzięcia obej-
muje m.in. : ocieplenie 
ścian zewnętrznych i oście-
ży, wymianę rur spusto-

wych, przełożenie elemen-
tów instalacji elektrycznej, 
wymianę solarki drzwio-
wej, wykonanie ocieplenia 
z hydroizolacją, wykona-
nie drenażu opaskowego 
wzdłuż ścian zewnętrznych, 
izolację stropodachu.

Ponadto zakres projek-
tu przewiduje instalację 
paneli fotowoltaicznych, 
wymianę windy osobowej 
i wymianę oświetlenia ze-
wnętrznego i wewnętrzne-
go.
Wszystkie prace mają być 

zakończone do końca listo-
pada 2018 roku, całkowita 
wartość przedsięwzięcia to 
to ponad 5,1 mln zł (z tego 
ponad 3,5 mln zł to pozy-
skane dofinansowanie). 
/raf/

4 | expressy.plŚroda, 9 sierpnia 2017

Oszczędnie i ekologicznie
POWIAT | Ponad 3,5 mln zł Powiat kartuski Pozyskał na termomodernizacJę Powiatowego centrum zdrowia w kartuzach.
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GM. PRZODKOWO | trzy ważne inwestycJe, których realiza-
cJę zaPlanowano w tegorocznym budżecie gminy Przod-
kowo, właśnie zostały zakończone.

GM. PRZODKOWO | koleJny odcinek drogi w gminie Przod-
kowo oddany został do użytku.

Już przejedziesz 
z Czeczewa do Warzna

Kolejna droga gotowa

Jedną z nich jest budowa 
drogi Czeczewo – Warzno. 
Jest to jeden z ważniej-
szych ciągów komunikacyj-
nych łączących Przodkowo 
z Gminą szemud, który na 
odcinku 1 km zyskał nową 
nawierzchnię z grafitowej 
kostki betonowej. Ponadto, 
również z kostki brukowej 
w kolorze żółtym, na tym 
samym odcinku wykonano 
chodnik i ścieżkę rowerową. 

zamontowano 15 lamp hy-
brydowych, wykonano rowy 
odwadniające, przebudo-
wano przejście dla pieszych 
a także skrzyżowanie drogi 
gminnej z drogą powiatową 
Czeczewo – Tokary. Wszyst-
ko to ma poprawić zarówno 
bezpieczeństwo pieszych 
i kierujących.
Droga Czeczewo – Warzno 
kilkanaście lat temu była 
jedną z pierwszych w gminie 

wykonaną technologią as-
faltową. Niestety asfalt ten, 
z upływem czasu, w wyniku 
coraz bardziej natężonego 
ruchu uległ degradacji i sta-
nowił zagrożenie dla uczest-
ników ruchu. zadanie zreali-
zowano w ramach programu 
wieloletniego pn : „Programu 
rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”.
/raf/
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KARTUZY | nie Potrzeba wielkich uPałów, aby Pozostawione w zamkniętym samocho-
dzie dziecko lub zwierzę nie Przeżyło niefrasobliwości rodziców bądź oPiekunów. 

KARTUZY | ĆwierĆ miliona złotych – taka 
kwota zaPlanowana Jest na kartuskie 
inicJatywy mieszkańców (kim).

KARTUZY | wystartował kartuski budżet obywatelski.  
każdy dorosły mieszkaniec może zgłosiĆ swóJ Pomysł!

Samochód-pułapka

Kilka dni temu na rynku w sa-
mym centrum Kartuz termo-
metry pokazywały 20 stopni 
Celsjusza, zaś w pojeździe 
już godzinę po jego usta-
wieniu było blisko 40 stopni. 
Wyobraźmy zatem sobie, jak 
wysoka temperatura panuje 
w aucie przy większym upa-
le!
Akcja uświadamiająca, którą 
przeprowadzili przedstawi-

ciele urzędu Miejskiego w 
Kartuzach, zorganizowana 
była przy współpracy z kar-
tuską strażą Miejską. 
zamknięty samochód wzbu-
dził spore zainteresowanie 
wśród przechodzących obok 
,mieszkańców i turystów. 
- Miejmy nadzieję, że tą ini-
cjatywą uratowaliśmy cho-
ciaż jedno życie człowieka 
bądź zwierzęcia – mówi 

Mieczysław Gołuński, bur-
mistrz Kartuz. - zależy nam 
na dotarciu do jak najwięk-
szej ilości osób i nagłośnie-
niu apelu, skierowanego do 
wszystkich posiadaczy sa-
mochodów: nie pozostawiaj-
cie w zamkniętym pojeździe 
dziecka bądź zwierzęcia! Ta-
kie postępowanie kończy się 
tragicznie!
Mieszkańcy bardzo pozytyw-

nie oceniają zorganizowaną 
akcję. 
- To zupełnie co innego usły-
szeć apel w telewizji, a co 
innego zobaczyć na własne 
oczy, jak wysoka tempera-
tura panuje wewnątrz za-
mkniętego auta – mówi pani 
Barbara, mieszkanka Kartuz. 
- Jestem pewna, że ta forma 
przekazu trafi do wielu osób i 
do ich wyobraźni.    /raf/
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Sam odmień 
swoje miasto!

Na co wydać 200 tys. zł?

Kartuskie Inicjatywy Miesz-
kańców są swoistym mini-
budżetem obywatelskim. Na 
czym polegają? Każdy, kto za-
uważa potrzebę zmiany prze-
strzeni, w której żyje, może 
wziąć sprawy w swoje ręce! 
Wystarczy napisać pro-
jekt na małe przedsię-
wzięcie realizowane 
na obszarze Cen-
trum Kartuz, 
wpisujące się 
w Gminny 
P r o g r a m 
Rewitalizacji 
Kartuz.
Jak mówią przed-
stawiciele kartu-
skiego urzędu miasta, 
w tym roku chcą pomóc 
mieszkańcom zrealizować 
dziesięć takich projektów, 
które zostaną wybrane spo-
śród wszystkich zgłoszeń. 
Najważniejsze, aby wniosko-
dawca oraz członkowie jego 
rodziny, znajomi, sąsiedzi itd. 
wzięli samym czynny udział 

w realizacji danego zadania. 
- Czekamy na wnioski od 
mieszkańców gminy Kartuzy, 
obejmujące inicjatywy, któ-
rych wartość będzie wynosić 
około 6 tys. zł – zachęcają 
kartuscy urzędnicy. - Wnio-

skować mogą także orga-
nizacje pozarządowe. 

Kartuskie Inicjaty-
wy Mieszkańców 

są szansą na 
naprawienie 
chodnika, za-

łatanie dziury, 
p o s t aw i e n i e 
ławki, zasadze-

nie drzew czy 
kwiatów, upiększe-

nie obejścia. Liczymy 
na inwencję mieszkań-

ców, którzy sami najlepiej 
wiedzą, co chcą zmienić w 
swoim najbliższym otocze-
niu.
Dodatkowe informacje oraz 
niezbędne druki są do po-
brania na stronie kartuskiego 
magistratu kartuzy.pl.

To kolejna inicjatywa Gminy 
Kartuzy, po niedawno ogłoszo-
nych Kartuskich Inicjatywach 
Mieszkańców oraz realizowa-
nej właśnie II edycji Funduszu 
sołeckiego, która wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom 
wszystkich tych, którzy zauwa-
żają potrzebę zmian w gminie 
i chcą zainicjować zmiany w 
swoim najbliższym otoczeniu. 
Władze gminy przyznają 200 
tysięcy złotych na najlepsze 
projekty, co za sprawą rady 
miejskiej znajdzie swoje miej-
sce w budżecie gminy na 2018 
rok.
Budżet Obywatelski to wydzie-
lona część budżetu gminy, o 
której przeznaczeniu zdecydu-

ją w głosowaniu mieszkańcy. 
Tym samym każdy mieszka-
niec gminy Kartuzy ma moż-
liwość bezpośredniego decy-
dowania o tym, na co zostaną 
wydane środki z budżetu gmi-
ny na zadania realizowane na 
obszarze Kartuz. 
uprawnionymi do udziału w 
konsultacjach są mieszkańcy 
gminy Kartuzy, którzy do dnia 
7 sierpnia 2017 roku ukończy-
li 18 rok życia. Można zgłosić 
własny projekt, można też za-
głosować na inny projekt. 
Pierwszy etap konsultacji po-
lega na odpowiedzi na pytanie 
zawarte w ankiecie tj. „Jakie 
zadania powinny zostać zre-
alizowane na terenie miasta 

Kartuzy w 2018 r.?”. Odbędzie 
się on w terminie od 7 do 28 
sierpnia 2017 r.
Drugi etap konsultacji będzie 
polegać na dokonaniu przez 
mieszkańców miasta Kartuzy 
wyboru zadań do realizacji w 
ankiecie pisemnej pn. „Ankieta 
wyboru” i odbędzie się w ter-
minie od 12 września do 9 paź-
dziernika 2017 r. Każdy miesz-
kaniec Kartuz będzie mógł 
wybrać tylko jeden projekt z 
przedstawionej w Ankiecie li-
sty poprzez postawienie znaku 
„X” w kolumnie „TAK” przy wy-
branym zadaniu.
Wyniki konsultacji zostaną 
przedstawione do 23 paździer-
nika 2017 r.          /raf/
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KARTUZY | to ogromna szansa na to, aby kartuskie Jeziora znów tętniły życiem. gmina kartuzy otrzymała wysokie dofi-
nansowanie na wdrożenie Programu rewitalizacJi zbiorników wodnych. 

Rusza walka o kartuskie jeziora

fo
t. 

u
m

 k
ar

tu
zy

REKLAMA                                                          88/2017/RL

Czystość wód w kartuskich 
jeziorach pozostawia wiele 
do życzenia. Walka o to, aby 
ożywić je, rozpoczyna się. 
Gmina Kartuzy niedawno 
otrzymała dofinansowanie 
w wysokości blisko 8 milio-
nów złotych na wdrożenie 
działań w ramach I etapu 
programu rekultywacji kar-
tuskich jezior.
Środki finansowe na to 
przedsięwzięcie zosta-
ły przyznane przez urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego w ramach 
dofinansowania zadania 
pn. „zagospodarowanie 
wód deszczowych w mie-
ście Kartuzy w celu popra-
wy retencyjności zlewni 
i ochrony przed zmianami 
klimatu”. Źródłem dofinan-
sowania projektu jest unia 
Europejska. szacunkowa 
wartość inwestycji wynosi 
ponad 13,3 mln zł.
- Program rekultywacji kar-
tuskich jezior przewiduje 
szereg działań podzielo-
nych na cztery etapy – wy-
jaśnia Mieczysłąw Gołuński, 
burmistrz kartuz. - Pierw-

szym z nich jest eliminacja 
punktowych obszarowych 
źródeł zanieczyszczeń kar-
tuskich akwenów. Kolej-
ne to eliminacja osadów 
dennych, strącenie fosforu 
z toni wodnej i biomanipu-
lacja jezior.
Warunkiem przeprowadze-
nia skutecznej i całkowitej 
rekultywacji kartuskich je-
zior, co ma nastąpić w prze-
ciągu najbliższych lat, jest 
wyeliminowanie bądź 
w znacznej mierze ogra-
niczenie dopływu zanie-
czyszczeń zewnętrznych, 
które w dalszym ciągu wraz 
z wodą deszczową w cza-
sie intensywnych opadów 
wpływają do zbiorników 
w mieście. Dzieje się tak, 
ponieważ kanalizacja desz-
czowa w wielu punktach 
Kartuz jest już przestarza-
ła i zużyta, miejscami zaś 
w ogóle jej nie ma lub jest 
połączona z kanalizacją 
sanitarną. Wkrótce to się 
zmieni.
Projekt, na który Gmina 
Kartuzy zdobyła dofinan-
sowanie, obejmuje szereg 

kompleksowych działań 
podzielonych na trzy zada-
nia. Pierwszym jest budowa 
i przebudowa sieci kanali-
zacji deszczowej i ogólno-
spławnej wraz z budową 
trzech zbiorników retencyj-
nych, drugim modernizacja 
głównej przepompowni na 
nadmiar wód opadowych, 
trzecim zaś zagospodaro-
wanie strugi Klasztornej 
wraz z utworzeniem te-
renów zieleni i mokradeł 
mających na celu samo-
oczyszczenie wód przepły-
wających strugą.
Wdrożenie przez Gminę 
Kartuzy działań w ramach 
I etapu rekultywacji kar-
tuskich jezior spowoduje 
redukcję ilości i rodzajów 
zanieczyszczeń trafiających 
do odbiorników, zwięk-
szenie retencji naturalnej 
i sztucznej wód opadowych 
i roztopowych, usprawnie-
nie systemów odprowadza-
nia wód opadowych, jak 
również ujęcie wód opado-
wych w kanalizację desz-
czową, co odciąży kanaliza-
cję ogólnospławną. /raf/

Drugi rezonator 
na Karczemnym
Od niedawna dwa Rezo-
natory EOs 2000 pływają 
po Jeziorze Karczemnym. 
Rezonator na Jeziorze Kar-
czemnym w Kartuzach 
będzie działał dłużej, niż 
początkowo to zakładano. 
Kilka dni temu na jeziorze 
zainstalowano dodatkowe 
urządzenie. Obecnie po ta-
fli wody jeziora Karczemne-
go pływają już dwa rezona-
tory. Przedstawiciele gminy 
Kartuzy zapowiadają, że 
niedługo zlecą wykona-
nie badań, które pozwolą 
stwierdzić, czy woda tego 
bardzo zanieczyszczonego 
zbiornika natleniła się na 
tyle, że możemy mówić nie 
tylko o zauważalnej już po-
prawie w kwestii braku za-
kwitu sinic powodujących 
przykry zapach, lecz także 
o poprawie jakości wód w 
jeziorze.
Koszt programu pilotażo-
wego z tym urządzeniem 
na Jeziorze Karczemnym 
wyniesie nieco ponad 199 
tysięcy złotych. Dostawie-
nie drugiego Rezonatora 
nie spowoduje dodatko-
wych obciążeń dla Gminy 
Kartuzy. 
/raf/





zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie o/żukowo i gminna 
komisja ds. uzależnień wraz z 
burmistrzem gminy Żukowo 
zapraszają na XVI festyn ro-

dzinny, który odbędzie się 15 
sierpnia w Żukowie przy parafii 
WNMP w Żukowie. Początek – 
o godz. 14:00. 
W programie m.in.: przegląd 

kultury i folkloru kaszubskiego, 
stoiska z kuchnią kaszubską, 
rękodziełem i wydawnictwem 
Kaszub, konkursy, zabawy, lo-
teria fantowa oraz występy ze-
społów kaszubskich. 
Podczas imprezy wystawio-
ne będą namioty tematyczne 
wraz z wyposażeniem: zakątek 
videogracza, kraina pracy twór-
czej, zakątek bobasa, kuchcik, 
popcorn, klockolandia, auto-
landia, a także bezpłatna tram-
polina i zamki dmuchane. 
Impreza odbywa się pod pa-
tronatem i dzięki wsparciu fi-
nansowemu burmistrza gminy 
Żukowo.       /raf/
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ŻUKOWO | sPoro atrakcJi czeka na tych, którzy wybiorą się na 
festyn do żukowa. 

Rodzinny festyn
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SIERAKOWICE | ta imPreza co roku Przyciąga tłumy Publiczności. Przed nami XXV kaszubska noc Pod gwiazdami!

Kaszubska Noc pod Gwiazdami
Gwiazdy sceny muzycznej, 
zjazd pojazdów z okresu PRL
-u, a oprócz tego mnóstwo 
dodatkowych atrakcji czeka 
na tych, którzy w najbliższą 
sobotę wybiorą się do sie-
rakowic. 
Władze gminy zapraszają na 
Noc pod Gwiazdami i zlot 
Pojazdów PRL organizowa-
ne przez Gminny Ośrodek 
Kultury w sierakowicach.
VII zlot pojazdów PRL roz-
pocznie się o godz. 18:00 
i potrwa do godz. 20:00. 
Podczas tego wydarzenia 
zorganizowane zostaną 
konkursy sprawnościowe, 

konkurs na najstarszy po-
jazd i konkurs na najdłuższą 
przebytą odległość. 
Po zlocie rozpoczną się 
występy artystyczne. Jako 
pierwszy na scenie, o godz. 
20.00, wystąpi Filip sojka 
wraz z uczestnikami warsz-
tatów wokalnych. O godz. 
21.00 na scenie pojawi się 
zespół FuCus, a na godz. 
22.00 zaplanowano występ 
gwiazdy wieczoru, którą jest 
zespół TABu. 
Filip sojka to polski muzyk 
sesyjny, basista, kompozytor 
i aranżer, absolwent Wydzia-
łu Jazzu i Muzyki Rozryw-

kowej Akademii Muzycznej 
w Katowicach. znany jest 
szczególnie ze swojej pra-
cy jako sideman z wieloma 
polskimi i światowymi wy-
konawcami różnych gatun-
ków muzycznych. W swoim 
dorobku artystycznym ma 
również albumy solowe 
utrzymane w konwencji fu-
sion.
FuCus jest zespołem wy-
konującym muzykę folko-
wą: irlandzką, bretońską 
i szkocką. Głównym wypra-
cowanym przez muzyków 
nurtem są tradycyjne pie-
śni kaszubskie oraz własne 
kompozycje do tekstów 
w języku kaszubskim, któ-
re w warstwie muzycznej 
inspirowane są m.in. folklo-
rem irlandzkim. W bogatym 
repertuarze zespołu znajdu-
ją się również szanty i pieśni 
morskie. Grupa w pojawiła 
się na rynku muzycznym 
w roku 2003. za krzewienie 
kultury Kaszubskiej zespól 
został odznaczony medala-
mi: „zasłużeni dla Powiatu 
Wejherowskiego” i „Meda-
lem Róży” przyznawanym 
przez prezydenta miasta 
Wejherowa. Obecnie zespól 
pracuje nad koleją studyjną 
płytą która ma się ukazać 
wiosną 2017 roku.
TABu to polski zespół grają-
cy muzykę reggae, który po-
wstał w 2003 roku. Muzycy 
pochodzą z kilku miejscowo-
ści powiatu wodzisławskie-
go. Wydali cztery oficjalne 
płyty. są twórcami  festiwa-
lu reggae Najcieplejszego 
Miejsca na ziemi - w Gorzy-
cach, później w Wodzisławiu 
Śląskim. Współpracują z Ma-
nia studio, Clipontheroad 
oraz Vulgar. /raf/



Pod koniec lipca odbyła się 
uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego pod 
budowę nowej inwestycji 
firmy FKP w Pomieczynie. 
Wzięli w niej udział wójt 
gminy Przodkowo Andrzej 
Wyrzykowski, prezes FKP 
sP. z o.o. zygmunt Drela 
i wiceprezes Hans-urlich 
Mack, przedstawiciele ge-
neralnego wykonawcy 
(konsorcjum firm Enertech 
oraz CD Bud reprezentował 
Wiesław Lidzbarski). W uro-
czystości uczestniczyli tak-
że pracownicy obu firm.
zarząd firmy FKP podjął w 
2016 roku decyzję o zakupie 
sąsiednich działek przezna-
czonych pod dalszy rozwój 
firmy. zakupione działki 
zostały przeznaczone pod 
budowę Centrum Badwczo-
Rozwojowego składającego 
się biura wraz z niezbędnym 
zapleczem socjalnym (ok. 
900 m kw.) oraz hali (Lien-
tah hallen o powierzchni ok. 
422 m kw.) przeznaczonej do 
celów badawczych (rozwój 
technologii – szczególnie 

termoizolacja) oraz do celów 
produkcyjnych.
Trzeba zaznaczyć, że inwe-
stycja powstaje przy dużym 
udziale i wsparciu wójta 
gminy Przodkowo Andrzeja 
Wyrzykowskiego oraz Rady 
Gminy Przodkowo.
Prace rozpoczęły się 9 
czerwca, a ich zakończenie 

przewidziane jest na koniec 
bieżącego roku. W nowo po-
wstającym Centrum plano-
wane jest zatrudnienie pra-
cowników ze społeczności 
lokalnej (i nie tylko) na po-
ziomie 30 do 50 osób. W tym 
celu firma podjęła współpra-
cę z Politechniką Gdańską 
z Katedrą Konstrukcji sta-

lowych, a także z zespołem 
szkół Ponadgimnazjalnych 
w Przodkowie.Wszystko to 
ma na celu pozyskanie i da-
nie szansy młodym, zdolnym 
i chętnym do pracy w no-
woczesnej branży jaką jest 
projektowanie, produkcja i 
montaż fasad szklanych.
/raf/
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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W ramach zadania wyko-
nane zostanie boisko o na-
wierzchni poliuretanowej 
o powierzchni 819 metrów 
kwadratowych. umowa 
obejmuje wykonanie boisk 
do dyscyplin sportowych 
wraz z dostawą wyposaże-
nia: boisko uniwersalne do 
piłki ręcznej, boisko do siat-

kówki, boisko treningowe do 
koszykówki.

Wykonawcą zadania jest 
F.H.u. AuTO-sPORT Ireneusz 
Konkel z siedzibą w Cieszynie 
7D, 83-334 Miechucino. War-
tość umowy brutto wynosi 
294 585,00 zł. Inwestycja ma 
powstać do końca listopada 
bieżącego roku. (GB)

umowa na budowę boisk

stare centrum 
czeka odnowa

CEDRY WIELKIE | Janusz goliński - wóJt gminy ce-
dry wielkie PodPisał umowę na budowę boiska 
wielofunkcyJnego w mieJscowości wocławy.

GM. PRZODKOWO | kamień węgielny Pod nowoczesną inwestycJę fkP w Pomieczynie został wmurowany.

ŻUKOWO | są Pieniądze na rewitalizacJę starego centrum żukowa.

POWSTAJE CENTRUM 
BADAWCZO-ROZWOJOWE
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Wniosek Gminy Żukowo 
pt. „Rewitalizacja starego 
Centrum Żukowa” został 
wybrany do dofinansowa-
nia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Projekto-
wi przyznano dofinansowa-
nie w wysokości niemal 6,6  
mln zł, co stanowi 85 proc. 
kosztów kwalifikowalnych.
Przedmiotem inwestycji jest 
proces rewitalizacji obszaru 
znajdującego się w zaso-
bach miejskich. Projekt pole-
gać będzie na modernizacji 
oraz adaptacji zabytkowe-

go spichlerza do pełnienia 
funkcji społecznych, gospo-
darczych, rekreacyjnych, 
kulturalnych i edukacyjnych. 
W ramach projektu planuje 
się odnowę zdegradowane-
go terenu poprzez komplek-
sowe zagospodarowanie 
przestrzeni miejskiej, czyli 
zagospodarowanie terenów 
pod przestrzeń ogólnopar-
kową przy jednoczesnym 
podniesieniu bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz 
wyeksponowanie walorów 
miasta, dzięki moderniza-
cji oświetlania i chodników. 
zagospodarowana zosta-

nie również przestrzeń przy 
klasztorze pod przestrzeń 
publiczną ogólnoparkową 
oraz wykonana moderniza-
cja ul. 3-go Maja w Żukowie.
Realizacja inwestycji ma na 
celu poprawę zagospoda-
rowania przestrzennego 
obszaru miasta oraz udo-
stępnienie dla mieszkańców 
na potrzeby rekreacyjne 
zrewitalizowanych terenów 
zielonych w jego centrum. 
Dzięki podejmowanym 
działaniom nastąpi uatrak-
cyjnienie historycznego 
centrum Żukowa, poprzez 
wyeksponowanie zabytków 
oraz stworzenie miejsca, 
w którym będą świadczone 
usługi społeczne, rekreacyj-
ne, gospodarcze, kulturowe 
i edukacyjne.
Przedsięwzięcie realizowane 
jest w partnerstwie z Parafią 
Rzymskokatolicką p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Żukowie.”
/raf/

DOTACJE DLA fIRM
Ponad 102 mln zł dofinansowania przeznaczone jest na ba-
dania i rozwój dla pomorskich firm i jednostek naukowych. 
Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów ba-
dawczo-rozwojowych oraz na tworzenie i rozwój infra-
struktury B+R. Wnioski należy składać w Agencji Rozwoju 
Pomorza do 29 września. Nie ustalono maksymalnej kwoty 
dofinansowania, ale - co ważne – musi mieścić się w prze-
dziale od 15% do 80% kosztów kwalifikowanych, czyli pod-
legających refundacji ze środków unijnych. /raf/
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w miejscach niedozwolo-
nych - 444, nieprawidłowe-
go parkowania -375 i nie-
właściwej infrastruktury 
drogowej 198. Najwięcej 
potwierdzonych zgłoszeń 
dotyczyło przekraczania 
prędkości. Warto zazna-
czyć, że mieszkańcy zgła-
szali również akty wan-
dalizmu, dzikie wysypiska 
śmieci, nielegalne rajdy 
samochodowe, przypad-
ki kłusownictwa czy wy-
palania traw. Niektóre ze 
zgłoszeń tyczyły się także 
miejsc przebywania osób 
bezdomnych, aktywności 
osób żebrzących, a także 
np. znęcania się nad zwie-
rzętami. 

- Część zgłoszeń okazy-
wało się „żartami” osób te-
stujących działanie Mapy, 
gdyż zgłoszono np. dzi-
kie kąpielisko w centrum 
miasta albo przekraczanie 
prędkości w miejscu, gdzie 
nie ma drogi – informuje 
asp. sztab. Anetta Potry-
kus. - Obecnie tego typu 
zgłoszenia są już margi-
nalne. 

KORZYSTAć 
Z APLIKACJI

Kto może zgłaszać nie-
bezpieczeństwa w ramach 
Krajowej Mapy zagrożeń 
Bezpieczeństwa? Każdy, 
kto ma dostęp do Inter-
netu może anonimowo 
reagować na przypadki 
łamania prawa i dzielić się 

swoimi spostrzeżeniami 
z policją. Wystarczy skorzy-
stać z aplikacji i wskazać 
miejsce, gdzie i jakiego ro-
dzaju niebezpieczeństwo 
występuje.

Policja przypomina jed-
nocześnie, że Krajowa 

Mapa zagrożeń Bezpie-
czeństwa nie służy do 
zgłaszania potrzeby pilnej 
interwencji funkcjona-
riuszy. W tego typu przy-
padkach należy korzystać 
z numerów alarmowych 
112 bądź 997. WA
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Aplikacja, która ma 
przyczyniać się do po-
prawy bezpieczeństwa, 
cieszy się sporym za-
interesowaniem wśród 
mieszkańców powia-
tu wejherowskiego. 
W ostatnim czasie posze-
rzona została funkcjo-
nalność  działającej od 
ubiegłego roku Krajowej 
Mapy zagrożeń Bezpie-
czeństwa. Teraz zgłasza-
jący mają możliwość do-
dawania zdjęć i krótkich 
opisów. zmiany można 
zauważyć także, korzy-
stając z aplikacji poprzez 
telefon komórkowy. 

WERYfIKACJA 
ZGŁOSZEń

Jeżeli chodzi o możli-
wość dodawania krót-
kich opisów, to powyższa 
opcja ma ułatwić funk-
cjonariuszom weryfika-
cję zgłoszeń. Komentarz 
powinien przydać się 
między innymi w sytu-
acjach, gdy mieszkańcy 
zgłaszają nieprawidłową 
organizację ruchu dro-
gowego. 

- Obecnie bez wska-

zania konkretnego 
problemu policjantom 
często trudno dociec, 
czy skarga dotyczy zbyt 
krótkiego czasu zielone-
go światła na przejściu 
dla pieszych, nieprawi-
dłowego oznakowania 
na drodze czy też innej 
kwestii – wyjaśnia asp. 
sztab. Anetta Potry-
kus, oficer prasowy KPP 
w Wejherowie. - Podob-
nie jest ze zgłaszaniem 
niewłaściwej infrastruk-
tury. Tutaj także cenne 
będą krótkie opisy. Tego 
typu problemy mogą 
też ilustrować zdjęcia, 
które po modyfikacjach 
będzie można dołączać 
do internetowego zgło-
szenia.

PRZEKRACZANIE
PRĘDKOŚCI

Większość zgłoszeń 
z powiatu wejherowskie-
go związana jest z czte-
rema kategoriami, tj. 
przekraczania prędkości 
przez kierowców – 1087 
zgłoszeń od początku 
funkcjonowania Mapy, 
spożywania alkoholu 

Widzisz zagrożenie? Dodaj zdjęcie
REGION | możliwośĆ dodawania zdJęĆ i krótkich oPisów stanowią nowe funkcJe kraJoweJ maPy zagrożeń bezPieczeństwa.
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W 2017 roku pomorska po-
licja planuje przyjąć w swoje 
szeregi jeszcze 232 nowych 
funkcjonariuszy. Przyjęcia 
zaplanowane są na sierpień, 
listopad i grudzień. Oferta 
pracy skierowana jest do lu-
dzi młodych, tj. absolwentów 
szkół średnich i osób z wy-
kształceniem wyższym. W mo-
mencie złożenia dokumentów 
aplikacyjnych rozpoczyna się 
postępowanie kwalifikacyjne. 
Na stronie internetowej Ko-
mendy Głównej Policji oraz 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Gdańsku umieszczona 
została informacja dotycząca 
punktowania poszczególnych 
etapów rekrutacji.

DODATKOWE PUNKTY
Pamiętać należy, że prefe-

rowani są kandydaci, którzy 
mają m.in. tytuł ratownika 
albo ratownika medycznego. 
Dodatkowe punkty w rekru-
tacji otrzymają również osoby 
z uprawnieniami instruktora 
sportów walki, strzelectwa, 
ratownictwa wodnego, nur-
kowania czy sportów motoro-
wodnych. Mile widziane jest 
także prawo jazdy kategorii 
„A” i „C” oraz znajomość języ-
ków obcych.

Po przyjęciu do służby nowo 
przyjęty funkcjonariusz od-
bywa blisko półroczne szko-
lenie zawodowe. Następnie 
w ramach adaptacji zawodo-
wej następuje oddelegowanie 

do pełnienia służby w Oddzia-
le Prewencji. Czas delego-
wania wynosi 49 dni. Celem 
adaptacji zawodowej jest 
podniesienie praktycznych 
umiejętności służbowych na-
bytych podczas podstawowe-
go szkolenia zawodowego. Po 
tym czasie policjantka lub po-
licjant trafia do jednostki ma-
cierzystej, gdzie będzie pełnił 
codzienna służbę.

KOMPLET DOKUMENTóW
szczegółowe informacje 

dotyczące zasad rekrutacji 
można znaleźć na stronie 
internetowej pomorskiej po-
licji lub pod numerami tele-
fonów: (58) 32-15-500, (58) 
32-15-161, (58) 32-15-556, 
(58) 32-15-159 i (58) 32-15-
273. Można dzwonić, a także 
rozwiewać swoje wątpliwości 
osobiście w zespole ds. Do-
boru Wydziału Kadr i szkole-
nia Komendy Wojewódzkiej 
Policji, który mieści się przy ul. 
Okopowej 15 w Gdańsku. 

zaznaczamy, że osoby zain-
teresowane pełnieniem służ-
by w policji powinny osobiście 
złożyć komplet dokumentów 
w zespole ds. Doboru i Rezer-
wy Kadrowej Wydziału Kadr 
i szkolenia Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku 
po uprzednim zarejestrowa-
niu się drogą mailową, gdzie 
zostanie wyznaczony termin 
stawienia się w wybranej jed-
nostce. WA

Zostań policjantem! Trwa nabór
REGION | chcesz PomagaĆ innym? szukasz ciekaweJ i stałeJ Pracy? Jeśli tak, to skorzystaJ z oferty PomorskieJ PolicJi. aby zo-
staĆ PolicJantem, trzeba PrzeJśĆ Przez kilka etaPów rekrutacJi. obecnie trwa nabór kandydatów na funkcJonariuszy PolicJi.

CHMIELNO | boisko sPortowe w chmielnie w miniony weekend zmieniło się w miasteczko służb dbaJących na co dzień o bezPie-
czeństwo mieszkańców Powiatu kartuskiego. 

POLICJANTEM MOŻE ZOSTAć OSOBA, KTóRA: 
posiada polskie obywatelstwo, •	
posiada nieposzlakowaną opinię, •	
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, •	
korzysta z pełni praw publicznych, •	
posiada co najmniej średnie wykształcenie, •	
posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,   •	
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych   •	
w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

ETAPY POSTĘPOWANIA 
KWALIfIKACYJNEGO:

złożenie dokumentów,•	
sprawdzenie dokumentów,•	
komisja lekarska,•	
test wiedzy,•	
test sprawności fizycznej,•	
test psychologiczny,•	
rozmowa kwalifikacyjna.•	
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KRęCI MNIE BEzPIECzEńsTWO
Organizatorami XIV Festy-
nu „Wspólnie bezpieczne 
Chmielno” byli wójt gminy 
Chmielno Jerzy Grzegorzew-
ski, po. Komendanta Powiato-
wego Policji w Kartuzach kom. 
Andrzej Kiełkowski oraz p.o. 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej straży Pożarnej 
w Kartuzach mł. bryg. Romu-
ald Pituła. Całe to wydarzenie 
było jednym z elementów ak-
cji Ministra spraw Wewnętrz-
nych i Administracji pt. „Kręci 
mnie bezpieczeństwo”.
Oprócz Policji i straży Pożar-
nej obecni byli również funk-
cjonariusze straży Granicznej 
i straży Leśnej, nowością było 
stoisko edukacyjne Instytutu 
Morskiego w Helu.
Dzieci, mieszkańcy i tury-
ści mogli poznać pracę tych 
wszystkich służb, obejrzeć 

wykorzystywany sprzęt i po-
rozmawiać z policjantami 
i strażakami.
Dużym zainteresowaniem 
cieszył się punkt badania sta-
nu trzeźwości i punkt dakty-
loskopijny, gdzie można było 
odcisnąć swoje linie papilar-
ne na przygotowanym certy-
fikacie.
Dla najmłodszych policjanci 
i strażacy zorganizowali rów-
nież konkursy z nagrodami.
Podczas festynu zarówno pro-
wadzący jak i obecni policjan-
ci promowali wśród zgroma-
dzonych osób Krajową mapę 
zagrożeń Bezpieczeństwa, 
aplikację Moja Komenda oraz 
Regionalny system Ostrze-
gania, w skrócie RsO, które 
są przydatnymi narzędziami 
kontaktu społeczeństwa z Po-
licją.                                 /raf/
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną w Go-
ścicinie, 809 m kw., tel.728 454 475

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

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 oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

SPRZEDAM działkę ogrodniczą z 
domkiem murowanym, szklarnią. tel: 
517 159 871

SPRZEDAM 2 mieszkania/1pietro 
63m2 2 pietro 59m2w Redzie w ka-
mienicy i działkę budowlana 1215m2   
Tel. 602306210

SPRZEDAM działkę ogrodniczą 
480m altana prad woda Wejherowo 
24tys. tel. 507254040

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ
JESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

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

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

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SKUP aut, kasacja, pomoc drogowa 
auto części, Wejherowo, trojmiasto 
tel. 789345593

KUPIĘ

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

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145 

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

POŻYCZKI chwilówki bez bik dojazd 
do klienta tel. 530203182

TOWARZYSKIE

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

SINGLE 33l.modelowy typ urody 
szukam Pani 28-60l.milej sponsorki 
Gdansk Karl tel. 735001684

RÓŻNE

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

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie wojsko-
we), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com, info@oldmilitaria.pl

SPRZEDAM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

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

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601
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PARTNEREM EXPREssu JEsT: SPORTNAKASZUBACH.PL, sERWIs INTERNETOWY O sPORCIE I AKTYWNYM WYPOCzYNKu W POWIECIE KARTusKIM

Czwartoligowcy wygrywają!
PIŁKA NOŻNA | radunia stężyca i cartusia kartuzy zainaugurowały nowy sezon. w obu meczach Padło sPoro bramek. 
trzecioligowy gks Przodkowo swoJe rozgrywki zacznie w Przyszły weekend.

STRONGMAN | macieJ hirsz z drużyny PolskieJ floty nie 
zwalnia temPa i na Prestiżowych, euroPeJskich zawodach  
w weJherowie zanotował świetny wynik. 

PIŁKA RĘCZNA | Pod koniec liPca zawodnicy gks-u żukowo 
wzięli udział w turnieJu Piłki ręczneJ w wendelstein. każdy 
rocznik  Pokazał klasę i zaJął mieJsce na Podium.

Wielkim wydarzeniem w stę-
życy był mecz tamtejszej 
Raduni w IV lidze – był to bo-
wiem pierwszy ligowy mecz 
na Radunia Arena. Na nowy 
stadion beniaminka IV ligi 
przyszło ponad pół tysiąca 
widzów i na pewno żaden 
z nich nie pożałował przyjścia 
na mecz – drużyna ze stę-
życy wygrała bowiem derby 
z Kaszubią Kościerzyna. Mecz 
już od początku układał się 
po myśli gospodarzy – po 9 
minutach było już 2-0 dla Ra-
duni, w drugiej połowie piłka-
rze ze stężycy zadali Kaszubii 
trzeci cios i losy meczu były 
już niemal przesądzone. Gol, 
którego w 85. minucie zdoby-
li goście był tylko trafieniem 
honorowym. zwycięstwo be-
niaminka i udana ligowa inau-
guracja sezonu stały się więc 
faktem.

Cartusia, która w poprzednim 
sezonie wyraźnie poprawiła 
wyniki wiosną i utrzymała się 
w IV lidze gościła Bytovię II 
Bytów. W Kartuzach, podob-
nie jak w stężycy, nie zabrakło 
emocji, ale tym razem losy 
meczu ważyły się do same-
go końca. A wydawało się, 
że Cartusia ma wszystko pod 
kontrolą – do przerwy prowa-
dziła 2-0. Drugą część spotka-
nia doskonale zaczęła jednak 
Bytovia, która od razu dostała 
rzut karny i zamieniła go na 
bramkę. Później doszło do wy-
równania, ale piłkarze z Kartuz 
nie pozwolili, aby trzy punkty 
wymknęły im się z rąk. Pięć 
minut przed końcem wynik 
ustalił Mateusz Niedźwiecki, 
który tą bramką po pierwsze 
zapewnił zwycięstwo swojej 
drużynie, a po drugie skom-
pletował hat-trick, zostając 

bohaterem meczu.
Czwartoligowcy po pierw-
szym weekendzie rozgrywek 
mają komplet punktów, ale 
pewne jest, że po następnej 
kolejce ten stan rzeczy ule-
gnie zmianie – Cartusia w me-
czu derbowym zagra z Radu-
nią stężyca. Początek meczu 
w sobotę o 11:00.

Trzecioligowcy, których w na-
szym powiecie ubyło (rozwią-
zany został Ks Chwaszczyno, 
na którego licencji będzie grać 
KP starogard), ale po GKs-ie 
Przodkowo można spodzie-
wać się dobrych występów. 
zespół, który latem objął Ro-
bert Jędrzejczak rozgrywki 
zacznie w najbliższy weekend. 
Piłkarzy z Przodkowa czeka 
w sobotę wyjazdowy mecz ze 
Świtem skolwin.

Kartuzianin na podium 
Pucharu Europy!

udany wyjazd  do Niemiec

startem w Wejherowie Ma-
ciej Hirsz pokazał, że nie 
odpoczywa po bardzo do-
brach wynikach, które uzy-
skiwał wiosną. szczególnie 
dobrze kartuzianin poradził 
sobie z konkurencją wyci-
skania ciężaru na barki.
Puchar Europy strongman 
zakończył z brązowym me-
dalem. Do samego końca 
Hirsza walczył jednak o 
najwyższy stopień podium, 
do którego ostatecznie za-

brakło bardzo niewiele – do 
drugiego miejsca stracił 
zaledwie pół punktu, a do 
pierwszego 3 punkty. Warto 
też dodać, że Hirsz okazał 
się mocniejszy od aktual-
nych mistrzów Czech i Nor-
wegii. zawody wygrał inny 
Polak, Grzegorz szymański, 
a drugie miejsce zajął ukra-
iniec, Olieksiej Novikov.
- Jestem zadowolony z wyni-
ku, choć wiem, że mogło być 
jeszcze lepiej – mówi Maciek 

Hirsz. – Ciężko pracuję na 
treningach i wiem, że wrócę 
jeszcze silniejszy.
Dobra passa strongmana 
trwa. Od kwietniowego 
zwycięstwa na zawodach 
Arnold Amateur strong-
man w RPA zawodnik Pol-
skiej Floty ani raz nie spadł 
poniżej trzeciego miejsca. 
Najbliższa okazja do kibico-
wania mu nadarzy się już 10 
września w sierakowicach.

Na zaproszenie partnerskie-
go miasta Żukowa, zawodni-
cy w rocznikach 2005, 2003, 
2002 mieli okazję wyjazdu 
na weekend do Wendelste-
in, aby reprezentować naszą 
gminę i klub w największym 
turnieju piłki ręcznej w tam-
tym regionie. 
W zawodach wzięło udział 
około 700 sportowców z 74 
klubów. Turniej nie należał 
do łatwych, zwłaszcza, że 
zawodnicy z Żukowa musie-
li dostosować się do gry na 
trawie, bo na tej nawierzchni 
rozgrywany był turniej u na-

szych zachodnich sąsiadów. 
Pierwszego dnia zawodnicy 
z rocznika 2003 zajęli w swo-
jej kategorii 2. miejsce, kolej-
ny dzień był jeszcze lepszy 
kiedy to najstarsi zawodni-
cy z rocznika 2002 wywal-
czyli 3. miejsce, a najmłodsi 
szczypiorniści pod wodzą 
sebastiana Formeli wygrali 
wszystkie mecze i zajęli 1. 
miejsce w całym turnieju.
Nagrody i dyplomy żukow-
skim szczypiornistom wrę-
czył Burmistrz Wendelstein 
Werner Langhans.

NIEZŁY WYSTĘP
 W SARAJEWIE

zAPAsY
zawodnik cartusii za-
liczył bardzo udany 
wystęP na mistrzo-
stwach euroPy kade-
tów w saraJewie.

zakończyły się Mistrzo-
stwa Europy kadetów 
w sarajewie w Bośni 
i Hercegowinie w któ-
rych brał udział nasz 
reprezentant - Aleksan-
der Mielewczyk. zajął 
wysokie siódme w gro-
nie dwudziestu ośmiu 
zawodników z całej Eu-
ropy, pokonując dwóch 
zawodników z Holandii 
oraz ze szwecji. W walce 
repasażowej, która da-
łaby Aleksowi miejsce 
w walce o medal, uległ 
minimalną różnicą za-
wodnikowi z Białorusi. 
Tym dobrym występem 
na Mistrzostwach Euro-
py, Aleks zapewnił sobie 
wyjazd do Grecji na Mi-
strzostwa Świata kade-
tów.




