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Sezon na śluby trwa w naj-
lepsze. Dla Przytuliska w 
Dąbrówce (powiat wejhe-
rowski) to dobry okres, bo 
bezdomne zwierzęta mogą 
liczyć na dodatkową karmę. 
W placówce w ciągu ostat-

nich kilku tygodni pojawiło 
się całkiem sporo par, które 
bezdomnym czworonogom 
przekazały podarunki od 
gości weselnych.
- Bardzo dziękujemy wszyst-
kim nowożeńcom – mówi 

Anna Szczepaniak z OTOZ 
Animals w Dąbrówce. – To 
dla nas ogromne wsparcie, 
bo co miesiąc zużywamy 
1,5 tony karmy na potrzeby 
naszych podopiecznych. Od 
pary nowożeńców najczę-

ściej otrzymujemy kilkadzie-
siąt kilogramów karmy. Nie 
wspomnę nawet o smako-
łykach i zabawkach, na któ-
re często nas po prostu nie 
stać.
Nie jest nowością, że no-
wożeńcy otrzymują karmę 
dla psów zamiast kwiatów. 
To zwyczaj, który w Polsce 
funkcjonuje już od kilku lat, 
ale z roku na rok zatacza co-
raz większe kręgi. Karmę do 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce przy-
noszą nie tylko nowożeńcy, 
ale i dzieci, które przyjmują 
pierwszą komunię.
Osoby, które nas obdarowu-
ją, to najczęściej miłośnicy 
zwierząt i ludzie, którzy lubią 
pomagać – informuje Anna 
Szczepaniak. - Cieszymy się, 
że możemy liczyć na wspar-
cie innych, bo potrzeby 
mamy bardzo duże. Liczymy 
przede wszystkim na dobrej 
jakości suchą karmę. Kieruje-
my się powiedzeniem ”lepiej 
mniej, a zdrowiej”.
/WA/
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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

inwestycja w sZpitalu

wciąż usuwają
skutki nawałnicy

d-day hel 2017

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.

Ośrodek  rehabilitacji kardio-
logicznej i ogród sensorycz-
ny powstanie w lęborskim 
szpitalu. W ramach inwestycji 
zostanie zakupiony sprzęt me-
dyczny i pojawi się telerehabi-
litacja.

Nawet 150 tys. widzów spo-
dziewają się w tym roku orga-
nizatorzy D-Day Hel. To jedyna 
rekonstrukcja w Polsce, która 
odbywa się na plaży.

Powalone drzewa, zerwane 
dachy, konary blokujące drogi, 
przewrócone rusztowanie – to 
skutki ostatniej nawałnicy. W 
ich usuwaniu ogromną rolę 
odegrali strażacy-ochotnicy. 

REGION | Nowożeńcy coraz częściej zamiast kwiatów, kupoNów totolotka czy 
butelek z wiNem proszą swoich gości o karmę dla psów, miski, a Nawet kuwety. 

REGION | aż trzy roczNice były okazją do świętowaNia w 
kartuzach.  

Nietypowy prezent
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Trzy okazje do świętowania

W całym kraju 15 sierpnia miały miejsce uro-
czystości patriotyczne. Obchodziliśmy rocz-
nicę Bitwy Warszawskiej rozegranej w czasie 
wojny 1920 roku, jak również Święto Wojska 
Polskiego. Minęło także 90 lat od odsłonięcia 

w Kartuzach pomnika Matki Boskiej Królowej 
Korony Polskiej. 
Z tej okazji w Kartuzach odbyły się uroczysto-
ści: składanie kwiatów, apel oraz defilada. 
/raf/
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Pozrywane dachy, zerwane 
linie energetyczne, połamane 
drzewa, zniszczone budyn-
ki gospodarcze – to główne 
zniszczenia, spowodowane 
przez wyjątkowo silną burzę, 
która nawiedziła Pomorze w 
nicy z 11 na 12 sierpnia. 
Usuwanie zniszczeń może po-
trwać jeszcze wiele tygodni. W 

powiecie kartuskim ucierpiały 
praktycznie wszystkie gminy: 
Somonino, Sulęczyno, Siera-
kowice, Stężyca,i Przodkowo, 
Kartuzy, Żukowo i Chmielno. 
Nadal nie udało się usunąć 
wszystkich awarii zasilania. 
Energetycy wciąż pracują, 
ustawiając nowe słupy i za-
kładając nowe linie przesy-

łowe. Jeszcze do wczoraj bez 
zasilania pozostawała część 
gminy Sulęczyno i część gm. 
Stężyca.
Zniszczenia po nawałnicy 
usuwają przede wszystkim 
strażacy, ale w akcję włączyło 
się wiele instytucji oraz osób 
prywatnych. Janina Kwiecień, 
starosta kartuski, praktycz-

nie codziennie spotyka się z 
przedstawicielami poszcze-
gólnych gmin oraz wielu 
instytucji, aby jak najlepiej 
skoordynować i usprawnić 
prowadzone działania. O po-
moc zaapelował marszałek 
województwa. 
– Wiem, że wójtowie i burmi-
strzowie również angażują się 

w pomoc poszkodowanym za 
co im serdecznie dziękuję – 
mówi  Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomor-
skiego. - Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 
podjął się roli koordynato-
ra działań. Jest bardzo dużo 
zgłoszeń w zakresie agrega-
tów prądotwórczych, nawet z 
województwa mazowieckie-
go otrzymamy plandeki do 
zakrywania dachów. Dosta-
jemy też żywność. Dziękuję 
przede wszystkim strażakom 
zaangażowanym w pomoc 
poszkodowanym. Strażacy 
ochotnicy są bohaterami 
pierwszych dni walki ze skut-
kami nawałnicy. To właśnie 
oni pomagali w momencie, 
kiedy wsparcie ze strony służb 
predestynowanych do udzie-
lenia pomocy przyszło bardzo 
późno.
O pomoc zaapelowały wła-
dze poszczególnych gmin. W 
gminie Sulęczyno strażacy z 
OSP pracują praktycznie bez 
przerwy.
Mieszkańcy gminy Sulęczyno 
ponieśli bardzo poważne stra-
ty. Są to uszkodzone budynki 
mieszkalne (71), budynki go-
spodarcze (77), lasy (ok. 3 tys. 
ha), domki letniskowe (42), 
ogrodzenia (50) i maszyny rol-
nicze w 17 gospodarstwach. 
Szkody są bardzo poważne i 
samorząd nie jest w stanie z 
własnych środków ponieść 
tego ciężaru szkód i pomóc 
naszym mieszkańcom.
Gminę Sierakowice w minio-

ną niedzielę odwiedził woje-
woda pomorski Dariusz Dre-
lich. Wojewoda spotkał się z 
przedstawicielami samorządu 
gminnego i powiatowego – 
wójtem Tadeuszem Kobielą 
i starostą kartuskim Janiną 
Kwiecień.
W gminie Sierakowice nadal 
trwa szacowanie strat, ale na 
chwilę obecną wiadomo, że 
podczas wichury uszkodzo-
nych zostało 48 budynków 
mieszkalnych i 64 budynki 
gospodarskie (stodoły, garaże, 
szopy itp.). Nie udało się jesz-
cze oszacować strat w rolnic-
twie. Ze względu na drzewa 
powalone na rolnicze działki 
oraz „ugniecenie” zboża przez 
strugi deszczu w niektórych 
miejscach zbiór plonów nie 
będzie możliwy.
Są też duże uszkodzenia in-
frastruktury drogowej przez 
powalone drzewa przy dro-
gach wojewódzkich i drogach 
gminnych. Uszkodzeniu ule-
gło także mienie komunalne: 
komin na budynku socjalnym 
w Tuchlinie, zerwany dach z 
pomieszczenia gospodarcze-
go w Tuchlinie, zniszczony 
namiot przy amfiteatrze w 
Sierakowicach, uszkodzone 
trybuny na boisku sportowym 
w Gowidlinie oraz zniszczenia 
na boisku w Kamienicy Kró-
lewskiej. Są także uszkodzenia 
na trasie turystycznej w Ły-
śniewie Sierakowickim.
Rafał Korbut
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POWIAT | ogromNe straty spowodowała NawałNica, która NiedawNo przeszła Nad pomorzem. zNiszczeNia są gigaNtyczNe. 

Krajobraz po nawałnicy

Marszałek, samorządowcy i stra-
żacy apelują o pomoc w usu-
waniu skutków nawałnicy oraz 
pomoc materialną na rzecz 
poszkodowanych, aby mogli 
odbudować swoje domostwa 
i powrócić do normalnego funk-
cjonowania.

Do pomorskich przedsiębiorców 
i pracodawców o pomoc poszko-
dowanym w nawałnicach zaape-
lował Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego. 
Chodzi o pomoc materialną, ob-
jęcie indywidualną opieką lokal-
nych przedsiębiorców, którzy nie 
mogą normalnie działać i zorga-
nizowanie kolonii dla dzieci z po-
szkodowanych rodzin.
Poszkodowanym w nawałnicach 
najbardziej potrzebne są środki 
czystości, kołdry, pościel, ręczni-
ki i żywność o długim terminie 
ważności, artykuły sanitarne 
i budowlane, woda butelkowana, 
agregaty prądotwórcze, sprzęt 
do usuwania skutków katastrofy. 
O pomoc zaapelował też Zbi-
gniew Canowiecki, prezydent 

Pracodawców Pomorza. 
- Największe spustoszenia [po 
nawałnicy] odnotowano na 
Pomorzu – napisał w apelu 
prezydent Canowiecki. - Wiele 
osób straciło dach nad głową 
i dorobek całego życia. Wiele 
miejscowości wciąż odcięta jest 
od świata, pozbawiona prądu 
i wody. Potrzebna jest pomoc za-
równo rzeczowa jak i finansowa. 
Wszystkich chętnych do udzie-
lenia wsparcia proszę o kontakt 
z koordynatorem pomocy dla 
poszkodowanych przez kata-
klizm Panem Michałem Szczu-
paczyńskim, tel. 502 757 496, 
m.szczupaczynski@pomorskie.
eu. Wierzę, że wśród pomagają-
cych nie zabraknie pomorskich 
przedsiębiorców i pomożemy 
poszkodowanym powrócić do 
normalnego życia.

Najpilniejsze potrzeby to: piły 
spalinowe i części zamienne 
do nich (łańcuchy, oleje, środki 
do smarowania, prowadnice), 
pokrycia dachowe, izolacje 
cieplne, kleje do systemu ocie-

pleń, płyty kartonowo-gip-
sowych (regipsowe), wkręty 
(spax), siatki łączeniowe do 
płyt, farby, pędzle, wałki ma-
larskie, rozpuszczalniki, siliko-
ny i akryle, materiały ogrodze-
niowe. 
Pomóc finansowo można wpła-
cając pieniądze na konta: 

Gmina Sierakowice:
Nr rachunku bankowego: Bank 
Spółdzielczy Sierakowice, 87 
83240001 0000 0358 2000 0290, 
tytuł przelewu: „Pomoc dla po-
szkodowanych w wyniku nawał-
nicy”.

Gmina Sulęczyno: 
Wpłaty można przekazywać 
na  konto bankowe nr: 26  8324  
0001  0041 1981 2000 0280  z do-
piskiem „Pomoc po nawałnicy”. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Su-
lęczynie:
Wpłaty można przekazywać na 
konto bankowe nr: 62 8324 0001 
0040 9034 2000 0010 z dopi-
skiem „Pomoc po nawałnicy”.

Ty TEż mOżEsZ POmóc Co zrobić z przewróconymi drzewami?
iNFormacja o sposobie postępowaNia w sprawie drzew, któ-
re staNowią złomy lub wywroty.
Po wichurze, która w nocy z 
11/12 sierpnia przeszła nad 
terenem powiatu kartuskie-
go, na posesjach prywatnych 
i gruntach innych niż leśne, 
pozostało wiele powalonych 
drzew (wywroty i złomy).
Zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie przyrody wywrot 
to drzewo wywrócone, a złom 
to drzewo, którego pień uległ 
złamaniu, w wyniku działa-
nia czynników naturalnych, 
wypadku lub katastrofy w 
ruchu lądowym, wodnym lub 
powietrznym, lub katastrofy 
budowlanej.
Bez zezwolenia usuwać 
wywroty lub złomy mogą 
zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody, jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, jednostki 
Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, właścicieli urzą-
dzeń np.: energetycy, zarządcy 
dróg, zarządcy infrastruktury 
kolejowej, gminne lub powia-
towe jednostki oczyszczania 
lub inne podmioty działające 

w tym zakresie na zlecenie 
gminy lub powiatu. 
Inne podmioty w tym oso-
by fizyczne, mogą usunąć 
wywrócone drzewa tylko po 
przeprowadzeniu przez pra-
cowników referatu ochrony 
środowiska odpowiedniego 
urzędu gminy, oględzin, po-
twierdzających, że drzewa lub 
krzewy stanowią wywrot lub 
złom.
Z oględzin, o których mowa 
powyżej sporządza się pro-
tokół. W protokole podaje się 
w szczególności informację 
o terminie, miejscu i przy-
czynie usunięcia drzewa lub 
krzewu oraz liczbie drzew 
lub powierzchni usuniętych 
krzewów oraz dołącza się 
dokumentację fotograficz-
ną przedstawiającą usunięte 
drzewo lub krzew.
Z uwagi na bardzo dużą ilość 
wywróconych drzew urzędni-
cy proszą właścicieli nierucho-
mości o wstępne przygoto-
wanie wykazu wywróconych 

drzew, na poszczególnych 
działkach i wykonanie zdjęć. 
Usunięcie drzew może nastą-
pić po dokonaniu oględzin 
przez organ właściwy do wy-
dania zezwolenia na usunięcie 
drzewa, potwierdzających, że 
drzewa lub krzewy stanowią 
złom lub wywrot oraz gdy nie 
są zasiedlone przez gatunki 
roślin, zwierząt, grzybów ob-
jętych ochroną gatunkową.
Drzewa nie stanowiące złomu 
lub wywrotu wymagają uzy-
skania zezwolenia albo doko-
nania zgłoszenia zamiaru usu-
nięcia drzewa, jeżeli obwód 
pnia drzewa mierzonego na 
wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, 
wierzb, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasz-
tanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klono-
listnego,
c) 50 cm - w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew.
/raf/
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sIERAKOWIcE | jest doFiNaNsowaNie budowy systemu odbioru wód opadowych wraz z budową zbiorNików reteNcyjNych!

Gm. KARTUZy | blisko 4,5 mlN zł gmiNa kartuzy przezNaczyła 
Na iNwestycje w szkole w kiełpiNie. 

Przeciw powodziom
W Urzędzie Marszałkowskim 
w Gdańsku kilkudziesięciu samo-
rządowców podpisało umowy 
o dofinansowanie w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Dzięki dofinan-
sowaniu zostaną zrealizowane 
inwestycje ograniczające zagro-
żenia naturalne w województwie 
pomorskim. Jest to, m.in., budo-
wa kanalizacji deszczowej i zbior-
ników retencyjnych, poprawa 
bezpieczeństwa przeciwpowo-
dziowego czy zakup sprzętu dla 
straży pożarnych.
Jedną z gmin, które pozyskały 
dofinansowanie, jest gm. Sie-
rakowice. Kilka dni temu Zbi-
gniew Fularczyk, zastępca wójta 
gminy, podpisał z marszałkiem 
Mieczysławem Strukiem umowę 
o dofinansowanie projektu ,,Roz-
budowa i przebudowa systemu 
odbioru, odprowadzania i oczysz-
czania wód opadowych i roztopo-
wych wraz z budową zbiorników 
retencyjnych w miejscowości 
Sierakowice”. Wartość projektu 
wynosi ponad 6,3 mln zł. Wartość 
dofinansowania wynosi aż 70 

proc., czyli ponad 4,4 mln zł.
Projekt zostanie zrealizowany 
do końca września 2019 r. Za-
kres inwestycji w obrębie ul.: Lę-
borskiej, Legionów, Dworcowej, 
Ks. B. Łosińskiego (teren Ołtarza 
Papieskiego) obejmuje przebu-
dowę i budowę sieci kanalizacji 
deszczowej o łącznej dł. 2 029,30 
m z uzbrojeniem: osadniki wiro-
we jednokomorowe (2 kpl.) oraz 
separator koalescencyjny w ko-
morze (2 kpl.), 2 zbiorniki reten-
cyjne o poj.: 3 300 m3 i 9 100 m3, 
a także budowę i przebudowę 
kolektora kanalizacji deszczowej 
w obszarze kolejowym i grun-
cie Skarbu Państwa o łącznej dł. 
183,5 m. Retencyjność kolekto-
ra na terenie Ołtarza Papieskie-
go wyniesie 788 m3. W ramach 
projektu pojemność obiektów 
małej retencji wyniesie 13 188 
m3, długość wybudowanej sieci 
kanalizacji deszczowej – 0,72 km, 
długość przebudowanej sieci ka-
nalizacji deszczowej – 1,48 km. 
Celem projektu jest wzmocnienie 
odporności Sierakowic na zagro-
żenia naturalne, takie jak powódź 
czy susze.          /raf/ Fo
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DUżA INWEsTycjA W OŚWIATę

Władze gminy Kartuzy pod-
pisali umowę z wykonawcą 
inwestycji rozbudowy, nad-
budowy, przebudowy i ter-
momodernizacji budynku 
Zespołu Szkół w Kiełpinie. 
Przetarg na to zadanie wy-
grała firma z Luzina, umowa 
opiewa na kwotę niemal 4,4 
mln zł.
Realizacja inwestycji została 
podzielona na trzy następu-

jące etapy:
Etap 1 – wykonanie stanu 
surowego otwartego części 
rozbudowanej i nadbudo-
wanej budynku szkolnego
Etap 2 – wykonanie wszyst-
kich robót budowlanych 
wykończeniowych i  instala-
cyjnych wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie 
nowej części rozbudowane-
go i nadbudowanego bu-

dynku szkolnego
Etap 3 – wykonanie robót 
budowlanych w zakresie ter-
momodernizacji starej części 
budynku szkoły.
Prace mają być zakończone 
najpóźniej do dnia 10 sierp-
nia 2018 r., z tym że etap 1 i 2 
zostaną wykonane w termi-
nie do dnia 31 maja 2018 r. 
/raf/
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POWIAT | to dobra wiadomość dla mieszkańców - będą Nowe 
samochody dla ochotNiczych straży pożarNych. 

żUKOWO | trwa te-
goroczNa edycja 
budżetu obywatel-
skiego w żukowie.

Gm. KARTUZy | powstaNą trzy Nowe pla-
ce zabaw dla dzieci. umowy z wykoNaw-
cami już są podpisaNe. 

W trosce o bezpieczeństwo Więcej placów zabaw
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Marszałkowie Mieczysław 
Struk i Ryszard Świlski podpi-
sali z przedstawicielami gmin 
umowy na zakup sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego. 
Nowe samochody ratowni-
czo-gaśnicze kupią jednostki 
ochotniczej straży pożarnej 
w: Nowej Kościelnicy (gmina 
Ostaszewo), Nowym Dwo-
rze Gdańskim, Starogardzie 
Gdańskim, Brodnicy Gór-
nej (gmina Kartuzy), Leźnie 
(gmina Żukowo), Pomieczy-
nie (gmina Przodkowo), Sa-
dlinkach i Biesowicach (gmi-
na Kępice).
Przypomnijmy: od 2009 r. 
przebiega sukcesywna wy-
miana przestarzałych tech-
niczno -technologicznie 
samochodów ratowniczo-

gaśniczych na samochody 
wysokiej sprawności tech-
nicznej i szybkiej mobilności. 
Koszt jednego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego śred-
niego to cena ok. 400 - 500 
tys. zł, a ciężkiego 650 - 750 
tys. zł.
Pomorski samorząd, w la-
tach 2009-2017, na zakup 
średnich i ciężkich pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych prze-
kazał jednostkom OSP 3,5 
mln zł.
Jednostki ochotniczej straży 
pożarnej funkcjonują w ra-
mach Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. Są bar-
dzo sprawne pod względem 
dyspozycyjno-operacyjnym. 
Uczestniczą w interwencjach 
lokalnych i o charakterze 

ponadlokalnym. Jednostki 
OSP są pierwszymi służba-
mi ratowniczymi na miejscu 
zdarzenia, gdzie wystąpiło 
zagrożenie z zakresu bez-
pieczeństwa publicznego. 
Najlepszym przykładem jest 
zaangażowanie OSP w po-
moc w usuwaniu szkód, jakie 
wywołała w czterech pomor-
skich powiatach nawałnica, 
która miała miejsce w powie-
cie chojnickim 11 sierpnia. To 
właśnie strażacy ochotnicy 
jako pierwsi pospieszyli z po-
mocą.
– Jesteśmy świadkami, jak 
ważna jest pomoc niesiona 
przez strażaków ochotników 
– podkreślił burmistrz Kartuz 
Mieczysław Gołuński.
/raf/

Gmina Kartuzy podpisała 
niedawno umowy na bu-
dowę placów zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w 
Kartuzach, Zespole Szkół 
w Staniszewie oraz Szkole 
Podstawowej w Łapalicach.
Plac zabaw przy SP nr 2 
wybuduje firma z Luzina za 

kwotę nieco ponad 584 tys. 
zł. Plac zabaw przy ZS w Sta-
niszewie powstanie za spra-
wą firmy z Koszczał (wartość: 
ponad 331 tys. zł). Ta sama 
firma wybuduje też plac za-
baw przy SP w Staniszewie 
za ponad 111 tys. zł. 
/raf/

Ty DECyDUJ!

Trwa głosowanie na pro-
jekty w Budżecie Obywa-
telskim 2018. Głos moż-
na oddać od 21 sierpnia 
do 29 września. 
Sam zdecyduj, która in-
westycja zostanie zreali-
zowana w Żukowie. To 
proste. Wypełnij krótką 
ankietę online i swój głos 
zatwierdź SMSem. SMS 
jest bezpłatny. Przejdź 
do strony głosowania 
online na zukowo.bu-
dzet-obywatelski.org
Każdy mieszkaniec mia-
sta Żukowo, który w dniu 
12 czerwca 2017 r. miał 
ukończone 16 lat, może 
oddać głos na jeden ze 
zgłoszonych projektów:
- Budowa drogi pieszo 
rowerowej Parkowa - 
Gdańska (kompleks bo-
isk)
- Zadbaj o czystość swo-
jego miasta „Psi pakiet”
- Doposażenie placu za-
baw na Osiedlu Nowe 
w nowoczesne urządze-
nia zabawowe
- Scena mobilna z zada-
szeniem oraz ławkami 
nad Jeziorkiem w Żuko-
wie
Informację, jak zagłoso-
wać w tradycyjny sposób 
wypełniając papierową 
ankietę, można znaleźć 
na stronie: zukowo.bu-
dzet- oby wate l sk i .org 
w zakładce wszystko-o-
budzecie/glosowanie. 
/raf/
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sTężycA | to była jedNa z Najgorętszych imprez tego lata. przez dwa dNi tłumy publiczNości świetNie bawiły się w rytmie 
muzyki disco. 

Disco pod gwiazdami
Pierwszego dnia imprezy 
na scenie zaprezentowali 
się artyści polskiej sceny 
muzycznej, drugiego dnia 
można było posłuchać 
wykonawców zagranicz-
nych. 
„Disco pod gwiazdami” 
odbyło się ponownie na 
terenie malowniczej gmi-
ny Stężyca, położonej 
w samym sercu Kaszub. 
Relacjonowały ją na żywo 
Telewizja Polsat oraz kanał 
Disco Polo Music. 
Na sscenie wystąpili m.in. 
Akcent, After Party, Ur-
szula, Kayah, Ryszard Ryn-
kowski, Lanberry, Opus, 
Nauro, Shaun Baker & Jes-
sica Jean, Ryan Paris, Dan-
zel i Mario Bischin. 
/raf/
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LATO POMAŁU ZBLIŻA SIę KU KOńCOWI. A TO OZNACZA, ŻE PORA ZAKASAć RęKAWy I PRZyGOTOWAć OGRóD NA OKRES JESIENNO-ZIMOWy. 

Jesień w ogrodzie
Wrzesień to miesiąc, kiedy w 
ogrodzie do wykonania jest 
sporo prac. Wiele wczesnych 
roślin już przekwitło, a warzy-
wa i owoce dojrzewają. Jest 
to więc pora, aby posprzątać 
grządki i zacząć przygotowa-
nia do zimy. 
Po zebraniu zbiorów z wa-
rzywniaka grządki trzeba 
przekopać. Na zimę glebę 
przekopuje się najgłębiej, po-
zostawiając rolę w tzw. „ostrej 
skibie”. Taki sposób uprawy 
roli powoduje jej dobre prze-
marznięcie i pokruszenie skib 
oraz powoduje nagroma-
dzenie większej ilości wody z 
roztopów. Gleba (szczególnie 
ta cięższa) stanie się także bar-
dziej przepuszczalna. Ponad-
to podczas mrozów zginą te 
szkodniki, które w czasie prze-
kopywania zostały wydobyte 
na powierzchnię.
Kolejne niezbędne zabiegi 
jesienne dotyczą kwiatów ce-
bulkowych. Dzielimy kępy li-
liowców i wykopujemy cebul-
ki do zimowania. Powinny być 
przechowywane w suchym, 
zaciemnionym i chłodnym 

miejscu (ważne, aby nie prze-
marzły). 
Wrzesień to także miesiąc, w 
którym należy przyciąć żywo-
płot. Dotyczy to w szczegól-
ności żywopłotów formowa-
nych liściastych, które zrzucają 
liście na zimę. Ważne, aby nie 
czekać z przycinaniem zbyt 
długo, gdyż roślina nie zdą-
ży przygotować się do zimy i 
może przemarznąć. 
Wiele osób w ogrodach ma 
oczka wodne, a w nich rośliny 
i ryby. Wodne rośliny należy 
przyciąć centymetrów powy-
żej miejsca, z którego wyra-
stają korzenie. Gatunki szcze-
gólnie wrażliwych na mróz 
roślin przenosimy do ciepłego 
i widnego pomieszczenia. Te 
mniej wrażliwe, np. większość 
grzybieni, wystarczy przenieść 
w najgłębsze miejsce stawu 
(uwaga – staw musi mieć głę-
bokość większą nić 1 m i nie 
zamarzać do samego dna w zi-
mie). Jeśli zbiornik jest płytszy, 
rośliny najlepiej przełożyć do 
pojemnika z wodą i przenieść 
do widnej piwnicy, ryby też 
trzeba odłowić.               /raf/
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PIęKNy I FUNKCJONALNy OGRóD TO CHyBA MARZENIE KAŻDEGO, KTO MIESZKA W DOMU I MA KAWAŁEK WOLNEJ DZIAŁKI. ALE NIE WySTARCZy 
GO ZAPROJEKTOWAć, KONIECZNE Są OKRESOWE PRACE. A TyCH NIE DA SIę WyKONAć, NIE MAJąC ODPOWIEDNICH NARZęDZI. 

KąPIEL W BASENIE TO RELAKS I WyPOCZyNEK, CORAZ WIęCEJ OSóB 
DECyDUJE SIę ZATEM NA ZAINSTALOWANIE TAKIEGO OBIEKTU W 
SWOIM OGRODZIE. 

Narzędzia to podstawa

Zadbaj o basen

Co zatem jest najbardziej 
potrzebne w ogrodzie? Czy 
koszenie trawników, grabie-
nie liści, przycinanie gałęzi, 
malowanie altany i wiele in-
nych czynności wykonywa-
nych w ogrodzie musi być 
trudne? Nie. Możemy je uła-
twić zapewniając sobie od-
powiednio dobrane sprzęty 
czy narzędzia.
Kupując narzędzie nie pa-
trzmy na jego wygląd, ale 
na ich praktyczność, sposób 
wykonania. Zazwyczaj lepiej 
wydać jednorazowo większą 
kwotę, aby móc dłużej cie-
szyć się nowym sprzętem.
Pamiętajmy również o tym, 
że do małych ogrodów nie 
warto kupować napędza-
nych spalinowo kosiarek, 
a do dużych ogrodów tylko 
i wyłącznie urządzeń manu-
alnych. Jeżeli dobierzemy 
swoje narzędzia w odpo-

wiedni sposób, prace staną 
się łatwe i przyjemne. Zyska-
my tym samym więcej wol-
nego czasu, który będziemy 
mogli wykorzystać w pięk-
nie zadbanym ogrodzie.
Niezbędne w ogrodzie są 
sekatory i nożyce. Jak jed-
nak wybrać te odpowied-
nie? Przede wszystkim 
muszą być ostre, inaczej 
możemy uszkodzić naszą 
roślinę. Ważny jest również 
kąt rozwarcia ostrzy, zasa-
da jest taka, że musi być on 
odpowiedni do grubości 
przycinanych gałęzi. Istotny 
jest też materiał z którego są 
zrobione. Optymalnym jest, 
gdy ostrza pokryte są teflo-
nem, a rączki gumą – dzięki 
temu nożyce nie wypadną 
nam z rąk.
W ogrodzie przyda się rów-
nież dobra drabina. Dzięki 
niej będziemy mogli przy-

ciąć gałęzie, do których nor-
malnie byśmy nie dostali, 
niezbędna jest też do zbie-
rania owoców z drzew. 
Niezbędne są również na-
rzędzia do kopania i grabie-
nia, czyli łopaty i grabie. Aby 
wybrać dobre narzędzie, 
w tym wypadku musimy 
kierować się rodzajem gle-
by w naszym ogrodzie. Gle-
ba mokra i twarda wymaga 
masywnej łopaty, natomiast 
lekka i sucha już niekoniecz-
nie – wystarczy łopata lżej-
sza, a przez to bardziej po-
ręczna. 
Podczas prac ogrodniczych 
bardzo przydatna jest tacz-
ka. Posłuży do przewożenia 
rzeczy, które są nieporęczne 
bądź zbyt ciężkie, przyda się 
przy nawożeniu, przesadza-
niu roślin, czyszczeniu ogro-
du, grabieniu liści, itp. 
/raf/

O ile duże, murowane i wyło-
żone płytkami baseny wciąż 
stanowią rzadkość w naszym 
klimacie, to dużą popularno-
ścią cieszą się baseny wyko-
nane z folii, na stelażu. Moż-
na je własnoręcznie ustawić, 
a w razie potrzeby złożyć 
i schować do przechowania. 
Nie jest to jednak koniecz-
ność, ogrodowy basen moż-
na też przygotować do zimy 
i zostawić na zewnątrz. 
Najważniejszą czynnością 
jest czyszczenie basenu. 
Najlepiej robić to systema-
tycznie, uniknie się wtedy 
trudnych do usunięcia zabru-
dzeń i kamienia. Dzięki temu 
zarówno woda, jak i sama 

niecka pozostaną czyste i hi-
gieniczne. 
- W zależności od rodzaju za-
brudzeń, do wyboru mamy 
kilka różnych preparatów. 
Jeśli nie wiemy, który z nich 
będzie dla nas odpowiedni, 
postawmy na środki dosto-
sowane do wszystkich typów 
powierzchni basenowych 
– zarówno tych wykonywa-
nych z płytek, folii, jak i po-
liestru – mówi Marek Igna-
towicz z białostockiej firmy 
Garden.
Warto przy tym wybierać 
produkty o gęstej konsysten-
cji, gdyż ułatwią nam one 
sprzątanie powierzchni pio-
nowych.

Czyszczenie zawsze warto za-
cząć od usunięcia wszelkich 
zanieczyszczeń, które wpadły 
do wody (takich jak pływają-
ce liście, owady, itp.). Najła-
twiej to zrobić za pomocą 
odpowiedniej siatki. Później 
trzeba usunąć zanieczyszcze-
nia i osady z dna. Tu możemy 
wspomóc się specjalnymi 
ręcznymi odkurzaczami. 
Najwygodniejszym, choć 
niestety nie najtańszym roz-
wiązaniem, jest stosowanie 
odkurzaczy automatycznych 
– zaprojektowanych w taki 
sposób, by przy minimalnym 
wysiłku zagwarantować wy-
soki poziom higieniczności 
akwenu. Są to jednak urzą-
dzenia przeznaczone przede 
wszystkim do większych ba-
senów. Poruszają się całkowi-
cie samodzielnie. 
Pozostawiając basen na zimę 
w ogrodzie należy go wy-
czyścić, osuszyć i przykryć, 
aby nie gromadziła się w nim 
woda ani śnieg podczas opa-
dów. W przypadku basenów 
wyposażonych w pompę 
i filtry te urządzenia trzeba 
odpowiednio zabezpieczyć 
przed wpływem warunków 
atmosferycznych.     /raf/
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Trwają budowy w gm. Steżyca

Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa węzła 
integracyjnego w Gołubiu

Nowe place zabaw w 
Borucinie i Nowych Czaplach 

Ścieżka rowerowa 
Stężyca – Zgorzałe 

Świetlice nabiorą nowego blasku

Trwają prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej na 
terenie miejscowości Stę-
życa, Kamienica Szlachec-
ka, Borucino, Szymbark i 
Potuły. Realizacja zadania 

spowoduje, że poziom ska-
nalizowania aglomeracji 
ściekowej Stężyca wzro-
śnie z 30% w stanie obec-
nym do poziomu 94,39% 
po zakończeniu realizacji 

inwestycji, co będzie ozna-
czało w praktyce całkowite 
rozwiązanie problemu go-
spodarki ściekowej na te-
renie gminy. 

W ramach realizacji tnwe-
stycji powstanie m.in. 
parking dla samochodów 
osobowych, przystanek 

autobusowy z wiatą i miej-
scem postojowym dla au-
tobusów, stojaki rowerowe, 
interaktywny dostęp do 

rozkładu jazdy, utwardzo-
ne chodniki oraz oświetle-
nie terenu. 

Najmłodsi mieszkańcy 
dwóch miejscowości Gmi-
ny Stężyca wzbogacili się o 

nowe miejsca rekreacji. Każ-
dy plac zabaw wyposażony 
jest w zestaw zabawowy, 

huśtawkę podwójną i sprę-
żynowce. 

Dobiegą końca prace przy  
modernizacji świetlic w 
Gapowie, Nowych Łosieni-
cach, Żurominie i Stężyckiej 
Hucie. Przedsięwzięcia pn. 

„Kompleksowa moderniza-
cja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na 
terenie Szwajcarii Kaszub-
skiej” dofinansowane jest 

ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020.

Kolejny odcinek ście-
żek rowerowych na 
trasie Stężyca – Zgo-
rzałe został utwardzo-
ny. Przypomnijmy, iż  
terenie gminy Stężyca 
powstanie ok. 20 km 
przedmiotowych dróg 
rowerowych. To część 
inwestycji związanej 
z budową węzła inte-
gracyjnego w Gołubiu. 
Ścieżki rowerowe mają 

stanowić atrakcję tury-
styczną i rekreacyjną, 
ale przede wszystkim 
mają ułatwiać dotarcie 
do dworca kolejowego. 
Obecnie budowane są 
one wzdłuż dróg na od-
cinkach Stężyca – Go-
łubie, Gołubie – Szym-
bark – Droga Krajowa nr 
20, Gołubie – Zgorzałe 
i Zgorzałe - Stężyca.



expressy.pl 11|expressy.pl Środa, 23 sierpnia 2017

żUKOWO | było kolorowo, głośNo i muzyczNie - tegoroczNa „muza Nad jeziorkiem” już za Nami. 

Muza zabrzmiała nad jeziorkiem

Na scenie, ustawionej nad 
jeziorkiem w Żukowie, nie 
zabrakło artystów dużego 
kalibru. Wystąpili Domini-
ka Klewicz, IRAAS BAND, 
Majestic, Pull The Wire, Illu-
sion i Red Lips. Muzyka roz-
brzmiewała nie tylko pod 
sceną, ale również w strefie 
Jam Session. 
Muzyka to nie wszystko, bo-
wiem organizatorzy impre-
zy przygotowali dodatko-
we atrakcje. Odbył się więc 
festiwal kolorów, podczas 
którego uczestnicy na dany 
sygnał wyrzucali w górę 

kolorowe proszki barwią-
ce na rozmaite kolory. Dla 
tych, któzy nie chcieli zbyt 
wcześnie kończyć imprezy, 
wyznaczono miejsce, gdzie 
można było rozbić namiot. 
Zorganizowano też Strefy 
Luzu, Art i Jadła, a każdy 
chętny mógł się zgłosić jako 
potencjalny dawca szpiku 
w namiocie fundacji DKMS. 
Zaś dla tych, którzy wolą 
spędzać czas bardziej na 
sportowo, do dyspozycji 
było kilka kajaków, którymi 
można było popływać po 
jeziorku.             /raf/
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W poprzednim wydaniu 
Expressu Powiatu Kartuskie-
go informowaliśmy o przy-
znanym dofinansowaniu 
w wysokości prawie 8 mln 
zł na rekultywację kartu-
skich jezior. Kilka dni temu 
w Gdańsku została podpi-
sana umowa z marszałkami 
województwa pomorskiego 
na realizację tego zadania. 
- Środki finansowe na ten 
cel są niezwykle istotne dla 
Gminy Kartuzy – mówi Mie-
czysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz. - Źródłem dofinan-
sowania projektu jest Unia 
Europejska, dokładniej zaś 
Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Po-
morskiego 2014-2020. Sza-
cunkowa wartość inwestycji 
wynosi ponad 13 mln 300 
tys. zł.
Program rekultywacji kar-
tuskich jezior przewiduje 
szereg działań podzielonych 
na cztery etapy. Pierwszym 
z nich, na który gmina wła-
śnie otrzymała dofinanso-
wanie, jest eliminacja punk-
towych obszarowych źródeł 
zanieczyszczeń kartuskich 
akwenów. Kolejne przewi-

dziane w programie to elimi-
nacja osadów dennych, strą-
cenie fosforu z toni wodnej 
i biomanipulacja jezior.
Warunkiem przeprowadze-
nia skutecznej i całkowitej 
rekultywacji kartuskich je-
zior jest wyeliminowanie 
bądź w znacznej mierze 
ograniczenie dopływu za-
nieczyszczeń zewnętrznych, 
które w dalszym ciągu wraz 

z wodą deszczową w cza-
sie intensywnych opadów 
wpływają do zbiorników 
w mieście. Dzieje się tak, po-
nieważ kanalizacja deszczo-
wa w wielu punktach Kartuz 
jest już przestarzała i zużyta, 
gdzieniegdzie zaś w ogóle 
jej nie ma lub jest połączo-
na z kanalizacją sanitarną. 
Wkrótce – dzięki uzyskane-
mu dofinansowaniu – to się 

zmieni, co jest warunkiem 
wdrożenia w najbliższej 
przyszłości kolejnych etapów 
rekultywacji jezior w celu 
stworzenia w Kartuzach tury-
styki wodnej i umożliwienia 
mieszkańcom oraz turystom 
rekreacyjnego wykorzysta-
nia kartuskich jezior.
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 zagospodarowa-
nie Strugi Klasztornej wraz 

z utworzeniem terenów zie-
leni i mokradeł mających na 
celu samooczyszczenie wód 
przepływających Strugą.
Wdrożenie przez Gminę Kar-
tuzy działań w ramach I eta-
pu rekultywacji kartuskich 
jezior spowoduje redukcję 
ilości i rodzajów zanieczysz-
czeń trafiających do odbior-
ników, zwiększenie retencji 
naturalnej i sztucznej wód 
opadowych i roztopowych, 
usprawnienie systemów 
odprowadzania wód opa-
dowych, jak również ujęcie 
wód opadowych w kanali-
zację deszczową, co odciąży 
kanalizację ogólnospławną. 
Oprócz tego zdołamy zapo-
biec zrzutowi do kartuskich 
jezior silnie zanieczysz-
czonych wód opadowych 
z pierwszej fali spływu wód 
i zmniejszymy wzajemne za-
silanie pomiędzy jeziorami.
Uzyskanie przez Gminę Kar-
tuzy ww. dofinansowania 
stanowi pierwszy i najważ-
niejszy krok w celu całkowi-
tej rekultywacji kartuskich 
jezior. 
/raf/
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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KARTUZy | to już pewNe – kartuskie jeziora będą rekultywowaNe. umowa Na doFiNaNsowaNie została podpisaNa. 

KARTUZy | zgłoś projekt i zmień coś w mieście – NiedawNo wy-
startował kartuski budżet obywatelski. 

Jeziora czystsze dzięki dotacji
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Wystartował budżet obywatelski

To kolejna inicjatywa Gminy 
Kartuzy, po niedawno ogłoszo-
nych Kartuskich Inicjatywach 
Mieszkańców oraz realizowa-
nej właśnie II edycji Funduszu 
Sołeckiego, która wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom wszyst-
kich tych, którzy zauważają 
potrzebę zmian w naszej gmi-
nie i chcą zainicjować zmiany 
w swoim najbliższym otocze-
niu. Zgłoś pomysł na inwesty-
cję w Budżecie Obywatelskim! 
W 2018 roku do dyspozycji jest 
200 tysięcy złotych.
- Mieszkaniec gminy Kartuzy 
ma możliwość bezpośrednie-
go decydowania o tym, na co 
zostaną wydane środki z bu-
dżetu gminy na zadania reali-
zowane na obszarze Kartuz 

– wyjaśnia Mieczysław Gołuń-
ski, burmistrz Kartuz. - Każdy 
ma zatem realną szansę zre-
alizować własne pomysły oraz 
zmienić wizerunek otoczenia. 
Uprawnionymi do udziału 
w konsultacjach są mieszkańcy 
gminy Kartuzy, którzy do dnia 
7 sierpnia 2017 roku ukończy-
li 18 rok życia. Jak włączyć się 
w Budżet Obywatelski? Można 
zgłosić własny projekt, można 
też oddać głos na inny zgło-
szony projekt. 
Uprawnionymi do udziału 
w konsultacjach są pełnoletni 
w dniu rozpoczęcia konsultacji 
mieszkańcy Kartuz, którzy stale 
zamieszkują na terenie miasta 
i są uprawnieni do głosowania 
w wyborach powszechnych. 

Za stale zamieszkujących uwa-
ża się osoby zameldowane na 
pobyt stały oraz wpisane do 
stałego rejestru wyborców.
Pierwszy etap konsultacji po-
lega na na odpowiedzi na 
pytanie zawarte w ankiecie tj. 
„Jakie zadania powinny zostać 
zrealizowane na terenie miasta 
Kartuzy w 2018 r.?”. Potrwa do 
do 28 sierpnia.
Drugi etap konsultacji będzie 
polegać na dokonaniu przez 
mieszkańców miasta Kartuzy 
wyboru zadań do realizacji 
w ankiecie pisemnej pn. „An-
kieta wyboru” i odbędzie się 
w terminie od 12 września do 
9 października 2017 r. Każdy 
mieszkaniec Kartuz będzie 
mógł wybrać tylko jeden pro-
jekt z przedstawionej w Ankie-
cie listy poprzez postawienie 
znaku „X” w kolumnie „TAK” 
przy wybranym zadaniu.
Wyniki konsultacji zostaną 
przedstawione do 23 paździer-
nika. Dodatkowych informacji 
można zasięgnąć na stronie  
kartuzy.pl oraz w Wydziale 
Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Kartuzach, pok. 324, tel. 58 
694 52 15, e-mail info@poczta.
kartuzy.pl.
/raf/
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POWIAT | przez dwa dNi miłośNicy muzyki mieli okazję oddać się prawdziwej muzyczNej uczcie. 

Muzyczne przyjemności
W malowniczej scenerii 
w Ostrzycach odbył się 
IX Festiwal Przyjemności 
Muzycznych. Publiczność 
miała okazję posłuchać do-
skonałych muzyków i wo-
kalistów. Pierwszego dnia 
na scenie zaprezentowali 

się Voice Band & Anita Lip-
nicka, Tribute To Justin Tim-
berlake oraz Julia Marcell. 
Drugiego dnia festiwalu za-
grali Soulmates, Marek Dy-
jak oraz Mietek Szcześniak. 
Festiwal poprowadziła Kry-
styna Stańko.         /raf/
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Szukam 

stolarza,

na terenie

Kartuz

tel. 500 XXX 601

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPRZEDAm murowany garaż z kana-
łem przy ul. strzeleckiej, tel. 605 734 
405, Wejherowo

sPRZEDAm działkę ogrodniczą w Wej-
herowie z domem murowanym, z użyt-
kowym poddaszem, cena 60.000 zł do 
negocjacji, tel. 602 214 097 

sPRZEDAm domek murowany piętro-
wy na działce ogrodniczej, Wejherowo, 
60.000 zł, do negocjacji, tel. 602 214 097 

sPRZEDAm działkę budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie, 4 km od Lęborka, 
1033 m2, cena 39.000, tel. 602 306 210

sPRZEDAm działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

sPRZEDAm nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

sPRZEDAm dom murowany, podpiw-
niczony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych miesz-
kań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 
261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

sTARsZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, tel. 
tel. 503 590 203

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KUPIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

jAWA 350TS\’tylko kola 16”p/tyl,cena: 
179 zł, Tczew, tel. 735 001 684, sprzedam

sPRZEDAm przyczepy na sklep na kół-
kach i auta dukato i też mam lawety, tel. 
696 181 771

sPRZEDAm motocykl Junak RS 125 z 
akcesoryjnym wydechem na kat. B, gwa-
rancja producenta, tel. 518 361 659

KUPIĘ

EDUKACJA
LEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPRZEDAm masażer marki Casada Ma-
xiwell, wiadomość na numer 691 290 
547

sPRZEDAm komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ
ZATRUDNIę brukarzy, Wejherowo, tel. 
602 447 203

sZUKAmy tapicerów, 4000 – 8000 brut-
to, spanie – jedzenie zagwarantowane – 
Niemcy, tel. 00 49 157 74 120 145

USŁUGI
UsŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

PROfEsjONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

PRAsA kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz, 4.500 zł, tel. 506 250 477
DREWNO opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477
sIANO, słoma w balotach, 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu. Moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

sPRZEDAm pompe c.o grunfost 25-40 
nowa, 320 zł, tel. 230 080 230

sPRZEDAm meble kuchene, Fronty 
drewno dębowe, 11 + 6 szafek, nie znisz-
czone, tel. 695 230 080

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, od-
znaczenia, wyposażenie wojskowe), 
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

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

sPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024
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Falstart GKS-u
PIŁKA NOżNA | ligowy sezoN rozpędza się Na dobre. obiecujący początek rozgry-
wek zaliczyli piłkarze ze stężycy, Natomiast gks przodkowo zaNotował Falstart. 

PŁyWANIE | kartuski pływak zajął 6. miej-
sce w swojej koroNNej koNkureNcji Na 
zawodach pucharu świata w berliNie.

żEGLARsTWO | odbyły się iii regaty o puchar jeziora raduń-
skiego górNego. był to kolejNy żeglarski puchar kaszub.

sTRONGmAN | maciej hirsz tym razem Nie dał szaNs rywalom pod-
czas pucharu europy ceNtralNej rozegraNego w czechach. 
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Pierwsze mecze sezonu przy-
noszą zaskakujące rozstrzy-
gnięcia. Lech II Poznań oraz 
GKS Przodkowo w zeszłych 
rozgrywkach biły się o awans, 
a w obecnych przegrały oba 
spotkania. Piłkarze z Przodko-
wa najpierw zostali pokonani 
na wyjeździe przez Świt Skol-
win 2-3, a w ubiegłą sobotę 
odnieśli znacznie bardziej do-
tkliwą porażkę. W Przodkowie 
GKS został rozbity przez So-
koła Kleczew 1-5 i po dwóch 

kolejkach jest na przedostat-
nim miejscu w tabeli III ligi. 

W lepszych humorach są pił-
karze ze Stężycy. Radunia w 
dobrym stylu wygrała lokalne 
derby z Cartusią 3-0, potem 
pokonała Bytovię II Bytów 
2-0, a w miniony weekend po-
tknęła się po raz pierwszy. Do 
Stężycy przyjechał GKS Kol-
budy i nieoczekiwanie zgar-
nął całą pulę. Kibice zobaczyli 
aż 7 bramek, ale końcowy 

wynik – 3-4 – oznaczał, że Ra-
dunia po raz pierwszy w tym 
sezonie nie zdobyła punktów. 
Inny czwartoligowiec, czyli 
wspomniana Cartusia Kartu-
zy 15.sierpnia zremisowała z 
GKS-em Kolbudy, a w ostatni 
weekend przegrała u siebie 
2-4 z Jaguarem Gdańsk. Ra-
dunia znajduje się na 4. miej-
scu w tabeli, Cartusia jest na 
12. lokacie.

Trzecioligowcy zagrają w ty-

godniu - dzisiaj (środa) Przod-
kowo zmierzy się w Gdyni z 
Bałtykiem, natomiast w sobo-
tę o 17:00 GKS wróci na wła-
sne boisko, gdzie podejmie 
Polonię Środa Wielkopolska. 
Czwartoligowcy o kolejne 
punkty powalczą w weekend 
– obie drużyny z powiatu cze-
kają wyjazdy. Radunia zagra 
w Jaguarem w Gdańsku, a 
Cartusia w Dzierzgoniu z Po-
wiślem.
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Szósty na świecie!

Popłynęli po Puchar Kaszub Siłacz z Kaszub znów wygrywa!

Młody zawodnik nie zwalnia 
tempa. Po znakomity starcie 
w Moskwie polscy pływacy 
przenieśli się do Berlina na 
kolejne zawody Pucharu Świa-
ta. Właśnie w Berlinie Skierka 
potwierdził, że już wkrótce 
będzie liczył się w rywalizacji o 
czołowe miejsca w seniorskim, 
światowym pływaniu.
Po porannych eliminacjach 
Skierka w stolicy Niemiec za-
kwalifikował się do wieczor-
nych finałów. Zawody ukoń-
czył na 6. pozycji z nowym 
rekordem życiowym na 200 
m stylem grzbietowym (czas 

Jakuba to 1:52,16). Drugiego 
dnia rywalizacji Skierka star-
tował na dystansie o połowę 
krótszym. Zajął 17. miejsce w 
stawce z wynikiem 0:53,13. 
Młody podopieczny trenera 
Arkadiusza Zalewskiego po 
raz kolejny w tym roku pobił 
swój rekord na 200 m. W tym 
roku w Moskwie uzyskał czas 
1:52,64, a w Berlinie poprawił 
go o prawie pół sekundy. Ko-
lejny świetny start zawodnika 
z Kartuz daje dużą nadzieję, że 
kiedyś zobaczymy pływaka z 
Kaszub na Igrzyskach Olimpij-
skich.

Zawody, które odbyły się na 
jednym z największych jezior 
na Kaszubach stanowiły piąty, 
przedostatni etap tegoroczne-
go Żeglarskiego Pucharu Ka-
szub. Wcześniej regaty odbyły 
się w Mechelinkach, Gowidli-
nie, Chmielnie i Ostrzycach.

Rywalizowano w klasach OPP, 
Omega i Open. W klasie Ome-
ga wygrała łódź z załogą: Woj-
ciech Wysocki, Jakub Manista, 
Dominik Reuther, w klasie 
Open najlepsza była załoga 
Marek Stencel, Jonna Stencel, 
Piotr Caban, natomiast w klasie 
wygrał OPP Olivier Grabow.

Przed żeglarzami jeszcze jedne 
regaty, które odbędą się week-
end 23-24 września w Złotej 
Górze. 

Podsumowanie III Żeglarskiego 
Pucharu Kaszub zaplanowano 
podczas Pomorskiej Gali Że-
glarskiej 2017, która odbędzie 
się 2 grudnia w Przywidzu.

IGRZysKA!
 
OŚRODEK KULTURy I SPORTU W ŻUKOWIE ORGANIZUJE 
I GMINNE IGRZySKA SPORTOWE.

Zawody odbędą się na boiskach przy ul. Książąt Pomorskich 
w Żukowie. W programie igrzysk przewidziane są następujące 
dyscypliny: siatkówka plażowa, przeciąganie liny, biegi, skok 
w dal, rzut do tarczy, slalom rowerowy, slalom sprawnościo-
wy, sztafeta. Rozpoczęcie rozgrywek 9.00, uroczyste otwarcie 
igrzysk godz. 10.00.

Strongman z teamu Polskiej 
Floty wygrał z dużą przewagą 
udowadniając, że jest obecnie 
w świetnej formie.
Kartuzianin pokazał solidne 
przygotowanie w każdej z sze-
ściu konkurencji. Łącznie dało 
mu to 85,5 punktów i pierw-
sze miejsce na siedemnastu 
startujących. Drugie miejsce 
zajął reprezentant gospodarzy 
Čestmír Šíma (79,5 pkt), a trze-
cie Konstantin Iljin z Ukrainy 
(78,5 pkt). W zawodach star-
towali strongmani między in-
nymi z Serbii, Słowacji, Austrii, 
Niemiec i Litwy.
- Już przed zawodami wiedzia-
łem, że poziom będzie wysoki, 
ale też zdawałem sobie spra-

wę, że moja forma pozwoli mi 
walczyć o najwyższe lokaty 
– mówi Maciek Hirsz. Świet-
ne wyniki podczas ostatnich 
zawodów to w dużej mierze 
zasługa ciężkich treningów 
Maćka wraz z klubowym ko-
legą Mateuszem Ostaszew-
skim podczas minionej zimy. 
Strongman z Kartuz nie mógł 
sobie wymarzyć lepszego 
sezonu. Od zwycięstwa w za-
wodach w RPA cyklu Amateur 
Strong Man Arnold Classic 
Hirsz za każdym razem kończy 
zawody w pierwszej trójce. 
Najbliższa okazja do kibicowa-
nia mu nadarzy się 10 wrze-
śnia na zawodach strongman 
w Sierakowicach.


