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„Narodowe Czytanie” zor-
ganizowane była także w 
kartuskiej bibliotece. Akcja 
organizowana jest przez Pre-
zydenta RP od 2012 roku. Zo-
stała zainicjowana wspólną 
lekturą „Pana Tadeusza” Ada-
ma Mickiewicza.
W 2013 roku w całej Polsce 
odbyło się czytanie dzieł 

Aleksandra Fredry, a podczas 
następnych edycji przeczyta-
no kolejno Trylogię Henryka 
Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bo-
lesława Prusa.
W ubiegłym roku Andrzej 
Duda i Agata Kornhauser-
Duda rozpoczęli Narodowe 
Czytanie „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza w warszawskim 

Ogrodzie Saskim. 
W tym roku w całej Polsce i za 
granicą „Wesele” przeczytano 
w ponad 2,2 tys. miejscach.
„Wesele. Dramat w trzech 
aktach”, najsłynniejszy utwór 
Stanisława Wyspiańskiego, 
powstał na kanwie auten-
tycznego wydarzenia – we-
sela poety i dramaturga 

Lucjana Rydla z Jadwigą 
Mikołajczykówną, chłopką z 
podkrakowskich Bronowic. 
Prapremiera sztuki odbyła 
się 16 marca 1901 roku w Te-
atrze Miejskim w Krakowie. W 
tym samym roku w Krakowie 
Wesele zostało opublikowa-
ne po raz pierwszy. Dramat 
Wyspiańskiego został do-
tychczas przetłumaczony na 
ponad 10 języków. W języku 
polskim ukazało się ponad 
120 wydań Wesela.
Autor dramatu, Stanisław 
Wyspiański (1869-1907), to 
poeta, dramatopisarz, ma-
larz, inscenizator, był jed-
nym z najgenialniejszych 
polskich artystów. Wybitny 
przedstawiciel Młodej Polski, 
zajmował się wieloma dzie-
dzinami sztuki. Uprawiał ma-
larstwo, pisał utwory liryczne 
i dramatyczne, libretta oper, 
projektował witraże, meble, 
a nawet strój dla Lajkonika. 
Został pochowany w Krypcie 
Zasłużonych w podziemiach 
kościoła oo. Paulinów na 
Skałce.                  /raf/
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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 Zdjęcia i poezja 

na zakończenie
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

sZuKasZ pRacy?

d-day hel 2017

obwodnica jest 
nieZbędna!
- Brak obwodnicy sprawi, że 
paraliż komunikacyjny w Sta-
rogardzie Gdańskim będzie 
postępował – twierdzą przed-
stawiciele społecznego komi-
tetu budowy obwodnicy.

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.

Jak skutecznie szukać pracy? 
Co obowiązkowo musi znaleźć 
się w CV? W jaki sposób można 
dokształcić pracowników za 
darmo? Co mają wspólnego 
smog i miejsce zatrudnienia?

KARTUZY | W ponad 2,2 tys. miejscoWościach W całym kraju czytano fragmenty 
„Wesela” stanisłaWa Wyspiańskiego. 

KARTUZY | za nami i kartuski plener artystyczny. cykl Wydarzeń 
został pozytyWnie przyjęty przez mieszkańcóW i turystóW. 

Czytali „Wesele”
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Założenie było proste – umoż-
liwić lokalnym artystom do-
tarcie do szerszej publiczności 
oraz zainteresować jak naj-
więcej osób kulturą i sztuką. 
Dlatego na kartuskim rynku 
zorganizowano cykl spotkań, 
podczas których swoje dzieła 
prezentowali malarze, rzeźbia-
rze, fotograficy i poeci. Pod-
czas pleneru zorganizowano 
też rozmaite warsztaty dla 
publiczności, w których mógł 
wziąć udział każdy chętny.  
Ostatnia odsłona I Kartuskiego 
Pleneru Artystycznego na Ryn-
ku z powodu bardzo zmiennej 
pogody odbyła się nie w week-
end, tylko w poniedziałek. 
Wystawa zdjęć Piotra Kuchty 
z Kartuz oraz poezji Stanisła-
wa Zielińskiego (1933-2013), 
także kartuzianina, trwała do 
późnych godzin nocnych.
Kolejne wystawy - w przyszłym 
roku na rynku w Kartuzach!
/raf/
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Taniec dla każdego Nowa droga
już wkrótce

KARTUZY | imię teodora elasa nosi od niedaWna park znajdujący się przy i liceum ogólnokształcącym W kartuzach. 

KARTUZY | poWstające Właśnie centrum sztuki tańca skieruje ofertę do Wszyst-
kich chętnych, niezależnie od Wieku i już zdobytych umiejętności.

GM. KARTUZY | zbliża się termin moder-
nizacji drogi dojazdoWej do gruntóW 
rolnych W koloni i głusinie. 

Pedagog patronem parku
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Park jest umiejscowiony naprze-
ciw budynku I Liceum Ogólno-
kształcącego w Kartuzach na-
zwano imieniem Teodora Elasa. 
Uroczystość odsłonięcia tablicy 
w parku odbyła się w czasie ob-
chodów 90-lecia szkoły i zorga-
nizowanego z tej okazji zjazdu 
absolwentów szkoły. 
Tablica marmurowa ku pamięci 
T. Elasa zawisła na ścianie bu-
dynku placówki. 
Przypomnijmy, że Teodor Elas 
był dyrektorem I LO im. H. Der-
dowskiego, zasłużonym nauczy-
cielem i pedagogiem. Urodził 
się w 1913 roku w Grzybnie koło 
Kartuz. Wychowywany przez 
wujka Leona Kreftę uczęszczał 
do Szkoły Powszechnej w Kar-
tuzach, potem do Gimnazjum 
w Pińsku, a następnie podjął stu-
dia na Uniwersytecie im. Stefana 
Batorego w Wilnie. Po wojnie 
w 1945 roku transportem spe-
cjalnym dla nauczycieli powrócił 
do Kartuz i razem z grupą wybit-
nych pedagogów ze wschodu 
rozpoczął edukację kaszubskiej 
młodzieży w Państwowym 
Liceum i Gimnazjum w Kartu-
zach, gdzie przepracował 51 lat, 
w tym na stanowisku dyrektora 
21 lat.

 Teodor Elas był niezwykłym 
człowiekiem, pełnym ciepła, 
wyrozumiałym, aczkolwiek wy-
magającym. Był wspaniałym 
pedagogiem, wielkim przyja-
cielem młodzieży, obdarzonym 
niesamowitą pamięcią oraz 
darem zjednywania sobie ludzi. 
Charakteryzował się niezłomną 
postawą wobec komunistycznej 
władzy. Wierny swoim zasadom, 
poglądom, ideałom , mimo peł-
nienia kierowniczej funkcji , ni-
gdy nie ugiął się pod naciskiem 
i nie wstąpił do PZPR. Partyjni 
dygnitarze byli bez szans wobec 
takiej osobowości.
Tablicę w parku odsłonili Mie-
czysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz, Andrzej Pryczkowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kartuzach oraz Tadeusz Mo-
ryń, Przewodniczący Towarzy-
stwa Miłośników Kartuz.
Warto dodać, że już wcześniej 
– gdy toczyła się dyskusja odno-
śnie wyboru nazwy parku - To-
warzystwo Miłośników Kartuz 
poparło projekt nadania temu 
malowniczemu otoczeniu szko-
ły przy ul. Klasztornej właśnie 
imienia dyrektora Teodora Elasa.
Oficjalne nadanie nazwy par-
kowi było jednym z elementów 

odbywających się tego dnia 
uroczystości 90-lecia szkoły. Bo 
właśnie 90 lat temu powstała 
powstała placówka edukacyjna, 
popularnie nazywana „Klasztor-
ną”. Z okazji jubileuszu do Kar-
tuz zjechały setki absolwentów. 
Była to okazja do spotkań po la-
tach i wspomnień. Uroczystości 
rozpoczęto odprawieniem mszy 
świętej w kartuskiej kolegiacie, 
następnie zebrani przeszli na 
teren szkoły, gdzie odsłonięto 
tablicę upamiętniającą Teodora 
Elasa. Kolejnym punktem ob-
chodów jubileuszowych była 
uroczysta akademia. 
- To wyjątkowe miejsce, w któ-
rym wiele osób zostawiło część 
swojego życia – powiedziała 
Maria Mejer-Kobiela, dyrektor 
placówki. - Przez lata wiele się tu 
zmieniło, a jednocześnie wiele 
rzeczy pozostało takich samych. 
Szkoła na Klasztornej nigdy nie 
była tylko miejscem czy insty-
tucją, lecz zwartą społeczno-
ścią stworzoną przez pokolenia 
uczniów, ich rodziców i nauczy-
cieli. 
Przez lata mury szkoły opuściło 
ponad dziewięć tysięcy absol-
wentów. Jubileusz zakończył się 
wielkim balem.                     /raf/

Właśnie podpisano umo-
wę na przeprowadzenie tej 
ważnej dla mieszkańców 
gminy Kartuzy inwestycji.
Przedmiotem zamówienia 
jest wykonanie moderniza-
cji odcinka drogi gminnej 
przebiegającej na terenie 
sołectw Kolonia i Głusino. 
Wykonawcą wybranym w 
drodze przetargu jest lokal-

na firma z Brodnicy Górnej. 
Wartość umowy to prawie 
286 tys. zł. Termin realizacji 
to 30 października 2017 r., 
a zatem już za kilka tygodni 
będzie można korzystać z 
nowej drogi. 
Warto dodać, że okres gwa-
rancji na wykonane prace 
będzie wynosił 60 miesięcy. 
/raf/

– Pragniemy stworzyć w Kar-
tuzach miejsce rzetelnej na-
uki, oceny oraz przygotowa-
nia scenicznego wszystkich 
uczestników. Nasz program 
szkoleniowy jest innowa-
cyjny, oparty na indywidu-
alnie opracowanej technice 
różnorodnych stylów tańca. 
Centrum prowadzone jest 
przez profesjonalną kadrę, 
pasjonatów i ludzi sztuki. 
Nasze osiągnięcia życiowe 
oraz sceniczne mają decy-
dujący wpływ na poziom 
wiedzy jaką przekazujemy 
podopiecznym – wyjaśniają 
inicjatorzy przedsięwzięcia 
w Kartuzach.
Centrum Sztuki Tańca jest 
dedykowane każdemu, bez 
względu na wiek i dotych-
czas zdobyte umiejętności. 
Ma to być miejsce dla osób 
pragnących tańczyć, tre-
nować i miło spędzać czas.  
Dodatkowo planowane są 
szkolenia nowych nauczy-
cieli tańca oraz prowadzenie 
sekcji zawodniczych, grup 
tanecznych solistów, du-

etów i formacji tanecznych. 
Celem Centrum jest pełne 
przygotowanie uczniów do 
pokazów tanecznych, wy-
stępów scenicznych oraz 
turniejów tanecznych, za-
równo w Polsce jak i za gra-
nicą.
Twórcy szkoły pragną wyjść 

naprzeciw problemowi za-
gospodarowania czasu dzie-
ciom i młodzieży w okresie 
wolnym od zajęć szkolnych. 
W tej kwestii planują zorga-
nizować zajęcia taneczno-
sportowe w ramach akcji 
Lato w mieście w okresie 
wakacji oraz Zima w mieście 

w okresie ferii zimowych.
Centrum Sztuki Tańca ma na 
celu szkolić i uczyć rzetelnie 
młodzież oraz dorosłych z 
Kartuz i okolic, jednak nie 
tylko. Organizatorzy przed-
sięwzięcia profesjonali-
zmem oraz dobrą duszą ar-
tystyczną chcą przyciągnąć 
dzieci, młodzież oraz do-
rosłych z całego Pomorza. 
Docelowo pragną stworzyć 
cykliczne projekty dedyko-
wane wszystkim grupom 
wiekowym w podziale na 
początkujących, średnioza-
awansowanych, zaawanso-
wanych oraz grupy zawo-
dowe.
Style taneczne, jakich będzie 
można się nauczyć w CST: 
funky jazz, modern – współ-
czesny, klasyka - podstawy 
baletu, hip-hop, jazz, show 
dance, taniec z rekwizytem, 
akrobatyka, ruch sceniczny, 
etiudy – aktorstwo, inne for-
my taneczne, cheerleaders. 
Dodatkowe informacje - tel. 
570 500 365, e-mail: info@
taniechoreografia.pl.     /raf/
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GoŁUbiE | Węzeł integracyjny W gołubiu to miejsce dla każdego. można tam odpocząć, zachWycić się pięknym Widokiem ka-
szub oraz Wyruszyć W przejażdżkę roWeroWa po gminie stężyca. 

Poznaj piękno Kaszub
Przypomnijmy, iż rok temu, 
6 października 2016 roku 
Mieczysław Struk, Marszałek 
Województwa Pomorskie-
go wraz z Tomaszem Brzo-
skowskim, Wójtem Gminy 
Stężyca podpisali umowę 
na dofinansowanie zadania 
pod nazwą „Budowa węzła 
integracyjnego Gołubie na 
terenie gminy Stężyca wraz 
z trasami dojazdowymi” ze 
środków Unii Europejskiej. 
W ramach projektu prze-
prowadzono kompleksowa 
modernizacja węzła inte-
gracyjnego wraz z budową 
infrastruktury rowerowej. 
Powstał parking dla samo-

chodów osobowych, przy-
stanek autobusowy z wiatą 
i miejscem postojowym dla 
autobusów, stojaki na rowe-
ry, chodniki i place utwar-
dzone, kładka widokowa, 
chodniki i place utwardzo-
ne, WC, oświetlenie terenu.  
Powstało również około 20 
km ścieżek rowerowych. 
Trasy dojazdowe do węzła 
Gołubie obejmują: 
- Gołubie-Szymbark, 
- Szymbark – droga krajowa 
nr 20, 
- Gołubie-Zgorzałe, 
- Stężyca-Gołubie. 
- Stężyca-Zgorzałe
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KARTUZY | nie 
masz pracy? za-
łóż firmę i zgar-
nij 19 tys. zł!

KARTUZY | młodzież z kartuz i partnerskiego miasta duder-
stadt gościła niedaWno W urzędzie miejskim. 

bANiNo | podczas niedaWnych, kilku-
dnioWych opadóW deszczu, zalane zo-
stały drogi W baninie. gmina chce ten 
problem rozWiązać kompleksoWo. 

Załóż firmę,
weź dotacje

Blisko 20 tys. zł na rozkrę-
cenie wła snego bizne-
su mogą zgarnąć osoby, 
które pozostają bez pra-
cy. Projekt pn. „Wsparcie 
przedsiębiorczości na Ka-
szubach” skierowany jest 
m.in. do bezrobotnych 
mieszkańców powiatu 
kartuskiego. 
Kto może starać się o do-
tację inwestycją? Osoby 
powyżej 30 roku życia, 
które pozostają bez pra-
cy i należą do co najmniej 
jednej z pięciu poniższych 
grup, tj. mają 50 lat i wię-
cej, są kobietami, posiada-
ją orzeczenie o niepełno-
sprawności, pozostają bez 
pracy od dłuższego czasu 
bądź mają maksymalnie 
średnie wykształcenie. 
Z możliwości ubiegania 
się o wsparcie wyłączone 
zostały osoby, które pro-
wadziły działalność go-
spodarczą w okresie ostat-
nich dwunastu miesięcy 
przed przystąpieniem do 
projektu. 
Na co mogą liczyć osoby 
zainteresowane rozkrę-
ceniem własnego bizne-
su? Beneficjenci projektu 
otrzymają dotację inwe-
stycyjną w wysokości po-
nad 19 tys. zł. Dodatkowo 
mogą liczyć na kilkumie-
sięczne wsparcie pomo-
stowe w wysokości 1 850 
zł. Pomoc obejmuje rów-
nież szkolenie, doradz-
two w zakresie tworzenia 
biznesplanu i pomosto-
we wsparcie doradczo-
szkoleniowe. 
Więcej informacji nt. moż-
liwości otrzymania wspar-
cia finansowego można 
uzyskać na jednym ze 
spotkań informacyjnych. 
W Kartuzach o dotacji 
inwestycyjnej będzie 
można porozmawiać już 
w najbliższy czwartek, 14 
września. Spotkanie infor-
macyjne, które odbędzie 
się w siedzibie Spółdziel-
ni Socjalnej Pasja przy 
ul. Mściwoja II 28 w Kar-
tuzach rozpocznie się 
o godz. 10.00. 
/raf/

oDwiEDZili bURMisTRZA NIE BęDZIE JUż
poDTopiEń?

Młodzież z kartuskiego Ze-
społu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących wraz ze 
swoimi rówieśnikami z Du-
derstadt, miasta partnerskie-
go Kartuz, gościła w tym ty-
godniu w Urzędzie Miejskim 
w Kartuzach. Spotkanie było 

jednym z punktów programu 
wymiany uczniowskiej, którą 
zorganizowali - po stronie nie-
mieckiej - Martin Bereszynski 
i Ben Tustek. W imieniu miesz-
kańców gminy Kartuzy gości 
z Niemiec przywitał burmistrz 
Mieczysław Gołuński. 

Nie obyło się bez podzięko-
wań i deklaracji dalszej wza-
jemnej współpracy pomiędzy 
Kartuzami a Duderstadt, która 
trwa już 22 lata i jest pielęgno-
wana przez kolejne pokolenia 
młodych ludzi.
/raf/
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Niedawno zalane zostały 
odcinki dróg w Baninie (od 
ul. Lotniczej w rejonie skrzy-
żowania z ul. Chabrową oraz 
na ul. Pszennej pomiędzy 
ul. Kubusia Puchatka a Rol-
niczą). Odcinek ul. Pszennej 
do ul. Lotniczej został czaso-
wo wyłączony z ruchu. Taki 
problem wystąpił nie po raz 
pierwszy, znany jest wła-
dzom gminy od lat. Dlatego 
burmistrz podjął działania 
zmierzające do wybudowa-
nia kolektora odprowadza-
jącego wody opadowe. 
Kolektor ma być wybu-
dowany najpóźniej do 10 
grudnia br., inwestycja bę-
dzie kosztować prawie 330 
tys. zł.
- Rozwiązanie problemu 
odprowadzania wód opa-
dowych z terenu Banina i 
Rębiechowa jest uzależnio-
ne od budowy zbiornika 
retencyjnego – mówi Woj-
ciech Kankowski, burmistrz 

gm. żukowo. - Obecnie 
projekt budowy zbiornika 
retencyjnego jest w fazie 
uzgodnień. Budowa zbior-
nika wpłynie na poprawę 
stosunków wodnych w Ba-
ninie oraz umożliwi gminie 
żukowo w późniejszym cza-
sie inwestowanie w infra-
strukturę drogową. Zgod-
nie z wymogiem Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach, 
gmina nie ma możliwości 
uzyskania pozwolenia na 
budowę kolejnych dróg w 
Baninie do momentu wy-
budowania zbiornika reten-
cyjnego. 
Wartość prac projektowych 
wynosi prawie 122 tys. zł, 
pojemność maksymalna 
zbiornika wyniesie do 45 
tys. m3, a w ramach prac 
wykonany zostanie także 
przelew awaryjny i dro-
ga technologiczna wokół 
zbiornika.
/raf/
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.

bi
ur

o@
ex

pr
es

sy
.p

l

Drogi prawie gotowe
Ku końcowi ma się kolejna 
inwestycja drogowa dofi-
nansowana ze środków ze-
wnętrznych realizowana na 
terenie gminy Ostateczny 
termin zakończenia robót re-
alizowanych na trzech ulicach 
(Jeziornej, Ks. A. Peplińśkiego 
i Wita Stwosza) przypada na 
30 września.
Praktycznie ukończone zosta-
ły już roboty na ul. Wita Stwo-
sza. Ulica jest już wyposażona 
w niezbędną infrastrukturę 
podziemną (kanalizacja desz-
czowa oraz przebudowana 
sieć wodociągowa i elektro-
energetyczna), obustronną 
opaskę bezpieczeństwa oraz 
wysokiej jakości nawierzch-
nię. Do wykonania pozostały 
jeszcze roboty wykończenio-
we i porządkowe.
Na ulicy Jeziornej poziom za-
awansowania robót ocenio-
no na ok. 80 proc. Na tym od-
cinku zakończonych zostało 
większość robót związanych 
z budową i uporządkowa-
niem niezbędnej drogowej 
infrastruktury towarzyszącej, 
chodnika oraz ścieżki rowe-

rowej. Pozostały jeszcze do 
wykonania roboty związane 
z nawierzchniami. Obecnie 
wykonawca jest na etapie 
rozkładania warstw bitumicz-
nych.
Najwięcej pracy czeka wyko-
nawcę na trzecim odcinku 
objętym tytułowym projek-
tem – na ulicy ks. A. Pepliń-
skiego. Tam poziom zaawan-
sowania robót oceniono 
na nieco ponad 53 proc. Na 
ulicy Peplińskiego wykona-
ne zostały roboty z zakresu 
sieci kanalizacji deszczowej 
oraz branży teletechnicznej. 
Obecnie trwają przygotowa-
nia do prac związanych z na-
wierzchniami.
Przypominamy, że Gmina 
Sierakowice realizuje przed-
miotowe inwestycje dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
w ramach „Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019”. Całkowita 
wartość inwestycji to prawie 
3,1 mln zł, zaś wartość do-
finansowania to ponad 1,4 
mln zł. 

Przypomnijmy, że zakres prac 
to budowa 3 dróg gminnych 
wraz z kanalizacją deszczową 
oraz z przebudową kolidują-
cej towarzyszącej infrastruk-
tury technicznej, o łącznej 
długości prawie 1,5 km. 
Wybudowany zostanie odci-
nek ul. Jeziornej od skrzyżo-
wania ul. Jeziornej z ul. J. Sło-
wackiego o długości ok. 900 

m. Powstanie dwukierunko-
wa ścieżka rowerowa odse-
parowana od jezdni pasem 
zieleni, chodnik oraz kanali-
zacja deszczowa z wpustami 
ulicznymi zlokalizowanymi 
poza jezdnią. Zadanie obej-
muje również przebudowę 
sieci elektroenergetycznej, 
budowę dwóch specjalnych 
urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu oraz przystanku komu-
nikacyjnego wyposażonego 
w peron.
Ponadto zbudowana zosta-
nie ul. Ks. A. Peplińskiego 
w Sierakowicach (kanalizacja 
deszczowa, chodnik odse-
parowany od jezdni pasem 
zieleni, przebudowa sieci 
teletechnicznej i elektro-
energetycznej oraz nowa na-

wierzchnia). 
Ostatnim odcinkiem wcho-
dzącym w zakres inwestycji  
jest budowa ul. Wita Stwosza 
w Sierakowicach. Wybudowa-
na zostanie kanalizacja desz-
czowa, sieć wodociągowa 
z przyłączami, przebudowa-
na sieć elektroenergetyczna 
i położona nowa nawierzch-
nia.                                      /raf/
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GM. ŻUKowo | 
masz pomysł na 
realizację pro-
jektu dla dobra 
Wspólnego W 
gminie? sięgnij po 
fundusze z aku-
mulatora spo-
łecznego.

GM. KARTUZY | do kilku szkół doproWadzono łącze śWiatło-
WodoWe zapeWniające m.in. szybki dostęp do internetu, po-
Wstały także sieci teleinformatyczne i elektryczne. 

CEDRY wiElKiE | janusz goliński, Wójt 
gm. cedry Wielkie podpisał umoWę na 
budoWę boiska Wielofunkcyjnego.

Granty z 
Akumulatora

Konkurs grantowy skie-
rowany jest do młodych 
organizacji pozarządo-
wych (zarejestrowanej nie 
wcześniej niż 30 miesięcy 
od daty złożenia wniosku 
i której roczny budżet 
nie przekracza 25 tys. zł) 
i grup nieformalnych z te-
renu gminy żukowo. Ter-
min naboru wniosków: do 
25 września 2017 r. 
W ramach programu 
przewidziane są dwa ro-
dzaje dotacji: mini-grant 
do 500 zł na inicjatywę ze 
sfery pożytku publiczne-
go i grant do 5 tys. zł na 
projekt ze sfery pożytku 
publicznego. 
W ramach konkursu moż-
na złożyć maksymalnie 
jeden wniosek. Dofinan-
sowanie można przezna-
czyć na realizację działań 
ze sfer pożytku publicz-
nego, tj. w sferze: kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i dziedzictwa naro-
dowego albo wspierania 
i upowszechniania kultury 
fizycznej. 
Termin realizacji projek-
tów: od 2 października do 
15 grudnia br. 
Zainteresowani mogą 
uzyskać dodatkowe in-
formacje u Operatorów 
Funduszu (powiat kar-
tuski Fundacja Edukacji 
i Działań Społecznych). 
Warto wspomnieć także 
o możliwości konsultacji 
wniosków przed ich zło-
żeniem.
Operator konkursu: Fun-
dacja Edukacji i Działań 
Społecznych, Kartuzy, ul. 
Jeziorna 2/33, tel. 58 684 
05 59, e-mail cop@fun-
dacjaeds.pl. Informacje 
o projekcie znajdują się 
też na stronie www.fun-
dacjaeds.pl. 
/raf/

Nowoczesność w szkołach Wybudują boiska

W ramach projektu „Szko-
ła nowych możliwości…” 
w gminie Kartuzy rozpo-
częto doposażenie szkół 
w szybki dostęp do interne-
tu. Gmina docelowo połączy 
swoje wszystkie jednostki 
oświatowe w jedną globalną 
sieć.
Dzięki takim działaniom pla-
cówki oświatowe otrzymają 
możliwość zainteresowania 
dzieci innymi, nowoczesny-
mi formami nauczania oraz 
treściami edukacyjnymi 
znajdującymi się nie tylko 
w standardowym podręcz-
niku.
Budowa łącza światłowodo-
wego została przeprowadzo-
na w następujących szko-

łach: Szkoła Podstawowa nr 
1 w Kartuzach, Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Kartuzach, 
Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr  2 w Kartuzach, 
Gimnazjum nr 1 w Kartu-
zach, Zespół Kształcenia 
i Wychowania w Dzierżążnie, 
Szkoła Podstawowa w Łapa-
licach, Szkoła Podstawowa 
w Grzybnie, Zespół Szkół 
w Kiełpinie.
Natomiast sieci teleinfor-
matyczne i elektryczne 
założono w: SP nr 1, 2 i 5 
w Kartuzach, SP w Grzybnie, 
SP w Łapalicach, SP w Mira-
chowie, Gimnazjach nr 1 i 2 
w Kartuzach, Gimn. w Kiełpi-
nie, LO2 w Kartuzach i ZKiW 
w Dzierżążnie.

Przypomnijmy, że umowę 
na wykonanie łączy światło-
wodowych oraz sieci telein-
formatycznej i elektrycznej 
na potrzeby szkół z terenu 
gminy Kartuzy podpisano 
w marcu br. Wartość inwe-
stycji wynosiła niemal 650 
tys. zł, z czego ponad po-
łowę tej kwoty pozyskano 
z Unii Europejskiej.
Inwestycja obejmowała wy-
konanie kompletnej doku-
mentacji projektowej, uzy-
skanie niezbędnych decyzji 
umożliwiających rozpoczę-
cie prac oraz budowę łącza 
światłowodowego i sieci te-
leinformatycznej oraz elek-
trycznej w szkołach na tere-
nie gminy.                     /raf/

W miejscowości Włocławy 
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 Cieszy-
nie 7D, 83-334 Miechucino. 
Wartość umowy brutto wy-
nosi 294 585,00 zł. Inwesty-
cja ma powstać do końca 
listopada bieżącego roku.
(Gb)



8 | expressy.plŚroda, 13 września 2017

REKLAMA                                     30/2017/ZM

powiAT | poWiat kartuski promoWał się 
podczas Xi targóW „zdroWie ma smak”, 
które odbyły się W śWidnicy. 

powiAT | dWa samochody do przeWo-
zu osób niepełnospraWnych zostaną 
zakupione przez poWiat kartuski. 

Zdrowie ma smak
Targi, zorganizowane w ra-
mach Dni żywności Proz-
drowotnej i Regionalnej, 
odbyły się w ostatnich 
dniach sierpnia w Świdni-
cy.
Powiat kartuski zaprezen-
tował stoiska z produktami 
kaszubskimi: tradycyjne 
wyroby wędliniarskie pro-
mowała firma z żukowa, 
kaszubskie nalewki i prze-
twory prezentowała Zyta 
Górna ze Zgorzałego a haft 
i malarstwo na szkle Miro-
sława Kazana z Kartuz. Po-
nadto na stoisku promocyj-
nym powiatu kartuskiego 

zachęcano mieszkańców 
i turystów do odwiedzenia 
Kaszub. W targach uczest-
niczyła również delegacja 
samorządowa z Janiną 
Kwiecień, starostą kartu-
skim, na czele.
- Mamy nadzieję, że ka-
szubskie smaki zainspiro-
wały odwiedzających do 
przyjazdu do Szwajcarii 
Kaszubskiej, a materiały 
promocyjne które otrzyma-
li na pewno ułatwią im ta 
podróż – podkreśla staro-
sta Kwiecień.
/raf/

Kilka dni temu w siedzi-
bie oddziału pomorskie-
go PFRON zostały zawarte 
umowy na dofinansowanie 
ze środków PFRON zaku-
pu dwóch pojazdów 9-o-
sobowych dostosowanych 
do przewozu osób niepeł-
nosprawnych dla Zespołu 
Szkół Technicznych w Kar-
tuzach oraz dla Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w żukowie 
oraz czterech pojazdów 
9-osobowych dostosowa-
nych do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla 
dwóch gmin - Kartuzy i 
Chmielno - Kaszubskiej 
Fundacji Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych „Poda-
ruj trochę słońca” w Star-
kowej Hucie oraz Fundacji 
Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym „Uśmiech 
Dziecka” w Szklanej. Zakup 
pojazdów realizowanych 
jest na podstawie progra-
mu PFRON p.n.„Program 

wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III” – likwida-
cja barier transportowych.
Podczas  podpisywania 
umowy powiat kartuski 
reprezentowali wicestaro-
sta Bogdana Łapa, członek 
zarządu Zdzisław Sokół 
oraz skarbnik Zofia Walko-
wiak. Wartość otrzymane-
go wsparcia finansowego z 
PFRON na realizację wszyst-
kich projektów wynosi 450 
tys. zł.
Zakup pojazdów pozwoli 
na zwiększenie możliwości 
transportowych placówek 
w zakresie mobilności nie-
pełnosprawnych uczniów 
uczęszczających na zajęcia 
szkolne oraz osób niepeł-
nosprawnych uczestniczą-
cych w zajęciach rewali-
dacyjno-wychowawczych, 
w Warsztatach Terapii Za-
jęciowej oraz Środowisko-
wych Domach Samopomo-
cy. /raf/
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Zyskają niepełnosprawni

W kwietniu br. gmina Siera-
kowice aplikowała do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki o 
dofinansowanie projektu pn. 
„Przebudowa stadionu do lek-
kiej atletyki w Sierakowicach”. 
Projekt uzyskał pozytywną 
rekomendację Zespołu ds. 
opiniowania wniosków o do-
finansowanie zadań inwesty-
cyjnych ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 

oraz w konsekwencji dofi-
nansowanie w wysokości pra-
wie 1,5 mln zł. (50% wartości 
kosztów kwalifikowanych), co 
stanowi 100 % wnioskowanej 
kwoty. Koszt całkowity inwe-
stycji to niemal 3 mln zł.
Przedmiotem zadania inwe-
stycyjnego jest modernizacja 
stadionu sportowego znajdu-
jącego się przy ul. Sportowej. 
/raf/

siERAKowiCE | gmina uzyskała dofinan-
soWanie na rozbudoWę stadionu.

Powstanie stadion



9|expressy.pl Środa, 13 września 2017

sTĘŻYCA | dożynki poWiatu kartuskiego odbyły się W tym roku W stężycy. nie zabrakło WieńcóW, WystępóW i Wiejskiego jadła, 
rozstrzygnięto także konkursy. 

Powiatowe święto plonów
Dożynki rozpoczęły się po-
lową mszą świętą. Janina 
Kwiecień, starosta kartuski, 
wraz z Tomaszem Brzoskow-
skim, wójtem gminy Stęży-
ca, odebrali bochen chleba 
od starostów dożynek oraz 
podziękowali rolnikom za 
ich ciężką pracę. Starostami 
dożynek byli: Anita Mathea 
(gmina Przodkowo) i Marcin 
Michalak (gmina Stężyca).
Ogłoszono wyniki powia-
towego konkursu „Piękna 
Wieś Pomorska”, który w tym 
roku wygrała wieś Węsio-
ry, a w kategorii „najpięk-
niejsza zagroda” zwyciężyli 
państwo Anna i Jerzy Król 
z Kożyczkowa. Wręczono 
również nagrody w powia-
towym konkursie rolniczym 

„Trafiony Plon”.
Ponadto rozstrzygnięto 
konkurs na najpiękniejszy 
wieniec i kołacz dożynko-
wy, w pierwszym zwyciężył 
wieniec z gminy Przodkowo. 
Najpiękniejszy kołacz został 
przygotowany przez gminę 
Somonino.
Imprezę uświetniły wystę-
py: Gminnej Orkiestry Dętej 
ze Stężycy, Zespołu Tańca 
Ludowego „Leszczyniacy” 
i Koła Gospodyń Wiejskich 
„Kaszubianki”. Dożynki za-
kończyły się „Wieczorem 
Śląskim” na którym wystąpili 
Jesika i Damian Holecki. 
Przyszłoroczne Dożynki Po-
wiatu Kartuskiego odbędą 
się w gminie żukowo.

wYNiKi KoNKURsów:

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy: 
1 - gmina Przodkowo, 

2 - gmina Kartuzy, 
3 - gmina Chmielno. 

Najpiękniejszy kołacz: 
1 - gmina Somonino, 

2 - gmina Sierakowice, 
3 - gmina Kartuzy i gmina żukowo. 

piękna wieś pomorska:
Zagroda rolnicza: 

1 - Anna i Jerzy Król, Kożyczkowo, gm. Chmielno; 
2 - Irena i Grzegorz Dawidowscy, Borcz, gm. Somonino; 

3 - Brygida i Antoni Hazuka, Banino, gm. żukowo
wieś (nagroda dla całej wsi, wręczana sołtysowi): 

1 - Węsiory, gm. Sulęczyno; 
2 - Garcz, gm. Chmielno;

3 - Małkowo, gm. żukowo.
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PRACA
nr 2/2017                            dowiedz się więcej: r.laskowski@expressy.pl

Samo szukanie pracy nie wystarczy. Bo nie o szukanie, ale o znalezie-
nie tu chodzi. Co zatem należy zrobić? Pierwszy krok to dobrze napi-
sane CV. Po drugie – co może być dla niektórych zaskakujące - czę-
sto googluj swoje imię i nazwisko, a także aktualizuj swoje profile na 
różnych portalach. Po trzecie – wykorzystaj „potęgę” serwisów spo-
łecznościowych. Po czwarte - zadbaj o wizerunek. Po piąte - postaw 
na technologie i mobilność. Po szóste w końcu – przeglądaj ogłosze-
nia o pracę w naszej gazecie!

Jak skutecznie szukać pracy?

Sporo, bo 6 na 10 pracodawców deklaruje, że ma wdrożo-
ny standard zachowań wobec kandydatów. Jednak aż 62 proc. 
starających się o pracę nie zauważa, aby firmy dbały o rela-
cje z nimi! To wnioski wynika z 4. edycji badania eRecruiter 
„Candidate Experience”. 
- Porównanie praktyk wpływających pozytywnie na candida-
te experience, które wskazali pracodawcy i kandydaci, ujaw-
niło spore rozbieżności. Dla kandydata profesjonalna rekru-
tacja to taka, w której nie pozostaje bez informacji. Dla pra-
codawcy ważne jest ogólne wrażenie wyniesione z procesu, 
na które decydujący wpływ ma panująca atmosfera – wskazu-
je Julia Urbańska, marketing manager w eRecruiter i koordy-
natorka Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.
Dla aż 86 proc. kandydatów standardem w firmach powin-
no być informowanie uczestników procesu rekrutacyjnego 

o jego zakończeniu. Drugą, najczęściej wskazywaną prakty-
ką, jest informacja o przyczynach niezakwalifikowania się (81 
proc.). Na trzecim miejscu znalazł się krótki proces rekruta-
cji (68 proc.). Wśród pięciu najważniejszych zachowań, które 
powinny być standardem rekrutacyjnym, kandydaci wskazali 
jeszcze na ciągły kontakt oraz przyjazną atmosferę. 
Z kolei dla pracodawców standardem rekrutacyjnym nu-
mer jeden, który zdaniem aż 88 proc. pracodawców 
wpływa na doświadczenie kandydata, jest przyjazna at-
mosfera. Na drugim miejscu przedstawiciele firm wska-
zali na ciągły kontakt z aplikującym (83 proc. odpowiedzi), 
a podium zamyka informacja o zakończeniu procesu (75 
proc.). W TOP 5 praktyk, które budują candidate experience, 
znalazła się również wiadomość o powodach niezatrudnienia 
(74 proc. ) oraz możliwość poznania przełożonego (72 proc.). 

Warto zwrócić uwagę, że pierwsze dwa 
elementy, w zestawieniu kandydatów zaj-

mują odpowiednio dopiero piąte i czwarte 
miejsce. Natomiast odpowiedź z informacją 

o zakończeniu naboru uplasowała się na najwyższym stop-
niu podium standardów rekrutacyjnych w oczach kandyda-
tów. /raf/

Standardy rekrutacji
Rekrutacja to dla pracodawców pierwszy etap pozyskania pracowni-
ków, a dla chcących zatrudnić się pierwszy krok w kierunku podjęcia 
pracy. Ale czy są jakieś standardy rekrutacji?



Spawacz może liczyć już na 21 zł 
netto na godzinę, podczas gdy pra-
cownik magazynu zarobi średnio od 
10,5 zł do 12,25 zł netto na godzinę.
– Pracodawcy mają problem z re-
krutacją na stanowiska niższego 
szczebla, zwłaszcza, gdy poszukiwa-
ne są osoby o wykształceniu zawo-
dowym, których po prostu brakuje. 
W takiej sytuacji, zatrudnienie oby-
wateli z krajów sąsiadujących jest 
najlepszą alternatywą, zwłaszcza gdy 
są to osoby o odpowiednich kwalifi-
kacjach. Co więcej, pracodawcy nie 
tylko coraz częściej korzystają z tego 
rozwiązania, ale są też skłonni płacić 
pracownikom z Ukrainy podobne 
stawki co rodakom. Monter w prze-
myśle ciężkim zarobi nawet 18 zł 
netto na godzinę, a spawacz nawet 
21 zł – mówi Krzysztof Inglot, Pre-
zes Personnel Service.
Duże zapotrzebowanie na kadrę 
to efekt rozpędu, jaki nabrała pro-
dukcja w Polsce. Nie ma miesiąca, 
w którym nie pojawia się informacja 
o kolejnej inwestycji, najczęściej za-
granicznej, realizowanej w naszym 
kraju. 
Nie brakuje też ofert pracy dla pra-
cowników magazynu. Zazwyczaj na 

tego typu stanowiskach płaci się od 
10,5 do 12,25 zł netto na godzinę. 
Podobnie jak w przypadku produk-
cji, rynek nieruchomości magazyno-
wo–przemysłowych w Polsce pręż-
nie się rozwija. 
Wiele firm chce też zatrudnić osoby 
z Ukrainy o kierunkowym wykształ-
ceniu zawodowym. Chodzi głównie 
o operatorów maszyn oraz monterów. 
To właśnie w tych zawodach oferu-
je się też najwyższe stawki – opera-
tor maszyn może zarobić od 10 do 13 
zł netto na godzinę, spawacz od 18,5 
do 21 zł netto na godzinę a monter 
w przemyśle ciężkim od 13,5 do 18 zł 
netto na godzinę. Tak duże zapotrze-
bowanie w tej kategorii zawodów to 
efekt luki, która pojawiła się na pol-
skim rynku pracy. Osób posiadają-
cych odpowiednie uprawnienia jest za 
mało, dlatego sięga się po pracowni-
ków z Ukrainy.
Obecne rozwiązanie prawne, czy-
li uproszczona procedura zatrudnia-
nia pracowników z Ukrainy pozwa-
la im pracować przez pół roku w ciągu 
12 miesięcy. To sprzyja oferowaniu im 
pracy na stanowiskach niższego szcze-
bla. /raf/

Na tle rosnących problemów ze smo-
giem Trójmiasto wyróżnia się dobrą 
jakością powietrza. Wskaźniki zanie-

czyszczenia szkodliwymi pyłami są 
tutaj jednymi z najniższych ze wszyst-

kich polskich miast. W 2016 roku w Gdań-
sku Wrzeszczu odnotowano tylko 6 dni z prze-

kroczeniami poziomu pyłów PM10 i żadnego dnia 
z przekroczeniem poziomu ozonu. 
Grupa GPEC zbadała, czy kandydaci do pracy biorą pod 
uwagę jakość powietrza przy poszukiwaniu zatrudnienia. 
66 proc. badanych, mając porównywalne warunki pracy, 
wybrałoby firmę położoną w takim miejscu, gdzie nie ma 
smogu. Im większe dochody, tym więcej badanych pod-
jęłoby taką decyzję. Wśród ankietowanych z najniższy-
mi dochodami odsetek takich odpowiedzi wynosi tylko 
58 proc., podczas gdy dla osób z najwyższymi dochoda-
mi sięga 76 proc. To pokazuje, że wyższej klasy specjaliści 
i menedżerowie, którzy mają większą elastyczność w wy-
borze miejsca pracy, mogą postrzegać czyste powietrze 
jako dodatkowy atut.
- Od lat rekrutujemy pracowników z różnych części Pol-
ski. W tym roku po raz pierwszy spotkaliśmy się z argu-
mentem, że chęć relokacji podyktowana była między in-
nymi smogiem. Dotyczyło to tylko kandydatów z połu-
dnia kraju – mówi Marek Mikucki, kierownik działu per-
sonalnego z Grupy GPEC. – Co prawda trend jest na razie 
nieznaczny, ale widać, że pracownicy coraz większą wagę 
przywiązują do aspektów ekologicznych. I to zarówno 
w ramach samej firmy, jak i w jej otoczeniu. /raf/

Za pracą po... 
czyste powietrze
Zaskakujące dane opublikowano po przeprowa-
dzonym niedawno badaniu. Kandydaci poszuku-
jący pracy ruszyli na Pomorze (przede wszystkim 
do Trójmiasta). Powodem jest... czyste powietrze!

Pracownicy fizyczni w cenie
Pracownik produkcji, magazynu, operator maszyn, spawacz oraz monter 
– to właśnie takich pracowników wśród Ukraińców najczęściej poszukują 

przedsiębiorstwa w Polsce. 
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poMoRZE| noWy prezes centrum hurtoWego rënk - słaWomir niecko - poWitał W minioną sobotę gości popularnej W naszym 
regionie imprezy „jesień W ogrodzie”.

Wrzoścami jesień się zaczyna

Wszak kaszubska nazwa 
Centrum zobowiązuje. 
Najpierw prezes Niecko 
podziękował Panu Bogu 
i przyrodzie, że akurat ta 
sobota stała się pogodną 
przerwą w pomorskim le-
cie deszczowców. Pogra-
tulował odwiedzającym 
imprezę trafnej decyzji, bo 
jesień to najlepszy czas, 
aby przygotować ogród do 
przezimowania i w perspek-
tywie - wiosennej zielonej 
zabawy. Pewnie zaprosi też 
w przyszłym roku na koloro-
wą Wiosnę w Ogrodzie. 
Goście imprezy zastanawia-
li się co dziś powinni zrobić 
w ogrodzie, aby im ten zie-
lony salon rozkwitał i pięk-
niał przez cały rok i z roku na 
rok. Ułatwiało im to ponad 
stu wystawców, wśród któ-
rych prym wiedli fachowcy, 
którzy chętnie dzielili się 
swą wiedzą.
Klienci ochoczo korzystali 
z tej okazji, bo jak powie-
dział mi pan Zbigniew, woli 
kupić od wystawcy z Rën-
ku, ponieważ po pierwsze 
nie jest on anonimowy, 
tylko ma na stoisku tablicz-
kę z informacją, gdzie swe 
ogrodnicze gospodarstwo 
prowadzi, po drugie wie ja-
kie odmiany w naszym po-
morskim sub klimacie będą 
dobrze rosły, natomiast 
rośliny kupowane w hiper-

marketach są wprawdzie 
tanie, ale często wkrótce 
nadają się tylko na śmietnik.  

Cały Rënk był we wrzosach, 
wrzoścach i hortensjach...
Już na pierwszy rzut oka 
było widać barwy wrzosów 
- różowe, czerwonawe, lila, 
fiolety i ogromne kwiaty 
hortensji. To hortensje bu-
kietowe, naśladujące kiście 
wiosennych lilaków, kwit-
nące aż do mroźnych dni. 
Są to nowe odmiany - pach-
nące i barwne, o odpor-
ności na zimno, kwitnące 
na jednorocznych pędach, 
które - jak informuje mój 
przewodnik - pan Zbigniew, 
przycinamy wiosną, świet-
nie nadające się na tereny 
wysoczyzny kaszubskiej.  
Dalej szaleństwo wrzosów 
i wrzośców - cały festiwal ko-
lorów i wzorów, wymarzona 
ozdoba jesiennego ogrodu 
i nie tylko jego, bo upięk-
szamy nimi tarasy i balkony, 
zastępując w skrzynkach 
i donicach kwiaty jedno-
roczne, które już przekwitły 
i pożółkły. 
Ostatnio bardzo modne zro-
biły się też trawy – i słusznie, 
bo jak zobaczyliśmy, teraz 
kwitną, a ich pióropusze 
będą zdobić ogród całą zimę.  
Pan Zbigniew przypomina 
też, że należy kupić byliny, 
które uzupełnią wiosną ra-
baty kwiatów jednorocz-
nych, czyli: okazałe rudbe-
kie, pysznogłówki, rozwary, 
kolorowe jeżówki i jak to 
tam się wszystko nazywa...
 
Nie tylko królowa angielska 
wie, jaką atrakcją ogrodu 
mogą być trawniki. 
Chcąc się cieszyć zielonym 
dywanem od wiosny, po-
winniśmy skorzystać z po-
rad specjalistów jaką trawę 
wybrać, aby pasowała do 
wyznaczonego miejsca 
w ogrodzie. Ale soczysta 
zieleń to tło dla barwnych 
kwiatów. Myśląc już o wio-
śnie, sadzimy rośliny ce-
bulowe: tulipany, narcyzy, 
czosnki, bogactwo cebulek 
oferowali wystawcy na Rënku.  
- Możemy posadzić też drze-
wa i krzewy ozdobne – za-
chwalał pan Zbigniew. Teraz 
najlepiej widzimy, jakie mają 
łodygi, formy koron, kolory 
liści i kwiatów. Pozwala to 
dobrze wybrać i zaprojek-
tować dla nich najlepsze 
miejsce w ogrodzie. Mamy 
ułatwione zadanie - rośliny 
są ukorzenione w donicz-
kach, a my przenosimy je 
tylko na miejsce stałe. Nie-
długo – przed nadejściem 

chłodów przygotowujemy 
rośliny do przezimowania, 
usypując kopczyki i zakła-
dając osłony przeciwmro-
zowe. Z tak przygotowa-
nymi i zabezpieczonymi 
roślinami z sukcesem wej-
dziemy w okres wiosenny.  
 
Trochę owo-
ców też się przyda 
- Jesień to najlepszy czas, 
aby uzupełnić część sadow-
niczą w naszym ogrodzie 
– radzi pan Zbigniew. - Te-
raz możemy kupić drzewka 
ukorzenione w doniczkach, 
ale wiadomego pochodze-
nia i korzystając z rad facho-
wych ogrodników. Trzeba 
rozsądnie zaplanować ilość 
drzewek, gatunków a nawet 
rozważyć ich nasadzenie 
według stron świata, tak, 
aby szybciej rosnące, np. śli-
wy, nie zasłoniły światłolub-
nych wiśni, brzoskwiń czy 
moreli. W małym ogrodzie 
planujemy niewiele drze-
wek, ale warto mieć te, któ-
re kolejno owocują w ciągu 
lata. Gdy sadzimy jabłonie, 
dobrze wybrać różne ga-
tunki - bardzo wczesne, 
letnie i zimowe. W każdym 
ogrodzie można posadzić 
brzoskwinię, morelę lub 
wiśnię, które w czasie kwit-
nienia są też jego ozdobą.  
- Krzewy owocowe to waż-
ny dział naszego ogrodu – 
przekonuje pan Zbigniew. 
Możemy sadzić porzeczki, 
agrest, borówki, maliny, je-
żyny itp. Mogą być to formy 
krzewiaste lub, jeśli mamy 
mniej miejsca - drzewkowe, 
które pozwalają na równole-
głą uprawę pod ich korona-
mi, np. kwiatów. Rozsądnie 
jest posadzić nowe odmiany 
malin, które owocują na licz-
nych pędach do zimy. Także 
truskawki - obowiązkowo 
wręcz sadzona krzewinka 
w ogrodzie, ma odmiany 
owocujące całorocznie. 

Jesień w Ogrodzie to też lu-
dowy festyn
Kapela rżnęła od ucha do 
ucha, na stoiskach gospo-
dynie – nie tylko kaszub-
skie - oferowały regionalne 
pyszności, a honorowi go-
ście w towarzystwie prezesa 
Sławomira Niecko, ogląda-
jąc jesienną ofertę zastana-
wiali się jak upiększyć swe 
otoczenie. Widzieliśmy np. 
Danutę Makowską – Re-
gionalną Dyrektor Ochrony 
Środowiska, a nad wszyst-
kim czuwał przewodniczący 
Rady Nadzorczej Rënku Ka-
zimierz Janiak. 
Anna Kłos

prezes sławomir Niecko
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Szukam 

stolarza,

na terenie

Kartuz

tel. 500 XXX 601

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
spRZEDAM działke ogrodniczą, domek mu-
rowany, szklarnia tel.517159871 Wejherowo

spRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe w Wej-
herowie blisko centrum. 1. piętro. tel.570 
632 747

spRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

spRZEDAM nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

spRZEDAM dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

WYNAJMĘ
JEsTEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

KUPIĘ
KUpiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
sKUTER Jawa 50,1977r. cytrynowo-błękitny-
,2T, 2 osob. cena:3999zl. Tczew 735001684

sKUTER Piaggio Ciao,2T,1995r.czarny,1osob.
automat.cena:2660zl.Tczew735001684

KUPIĘ
sKUp aut kasacja awaryjne otwieranie aut 
pomoc drogowa auto cześci 789345593

KolA z oponami zimowymi do Fiata Grande 
i innych 15”+ sruby +stojak na kola. 420zl.  
695230080

EDUKACJA
lEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.
spRZEDAM odkurzacz czyszczący sucho i 
na mokro cena 150zł tel.58/7781735

spRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

GDY bank odmawia: pożyczka pozabanko-
wa do 20000zl, wyplata w 1 dzień, Gdańsk 
tel.601832048

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

opAKowANiA jednorazowe, tel. 
501175330

pRofEsJoNAlNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

KoTŁowNiE, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE
sEX-sex-sex to lubie gorąca blondi pozna Pa-
nów sponsorów tel.514120213 sopot

poZNAM Panią do 45 lat brunetkę lub sza-
tynkę z Lęborka lub okolic tylko poważne 
oferty tel.692915998

sTARsZY, samotny Pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, ewentualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

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

RÓŻNE
ZiEMNAKi wineta nie sortowane 040 
groszy ROTACJNA SUPSKA stan dobry 
1750 zł częstkowo tel.510751837

sŁoMA 120 120 .40 zł i siano. tegorocz-
ne 60 zł częstkowo tel.510751837

pRAsA kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz 4500zl tel.506250477

siANo, słoma w  balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu.Moż-
liwość trasportu tel.506250477

DREwNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport. tel.506250477

spRZEDAM pompe CO. grunfos 25-40 
nowa. 380 zl. tel. 695230080

spRZEDAM pile tarczowa 2.0 KW 
380 W, samorobna z kolkami i tarcza. 
695230080

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

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

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

INNE
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Wielki wyścig

Rozpędzona Radunia

KolARsTwo | WbreW niekorzystnym prognozom pogody na starcie czWartego 
Wyścigu z cyklu cyklo szosa W kartuzach stanęło ponad 480 kolarzy! 

piŁKA NoŻNA | trzecioligoWy gks przodkoWo nareszcie odbił się od dna ligoWej 
tabeli, a zespół ze stężycy to praWdziWa reWelacja noWego sezonu iV ligi.

siATKówKA | międzynarodoWy turniej za-
kończył się triumfem zaWodniczek ze stę-
życy. siatkarki nie dały szans ryWalkom.

ZApAsY | dWudziestu zaWodnikóW car-
tusii kartuzy Wzięło udział W ogólnopol-
skim turnieju, który odbył się W miastku.

Zdobyły złoto 
w Estonii!

Wracają z 
workiem medali

Kartuskie zawody były 
ostatnimi z grupy Cyklo Szo-
sa. Zawodnicy startowali w 
dwóch dystansach: 41 i 82 
km. Najpierw wystartowali 
ci bardziej wytrwali, a kilka 
minut później grupa jadąca 
na krótszym dystansie. 

Warto dodać, że swoim pa-
tronatem imprezę objął Per-
re Levy, ambasador Francji, 
na samym wyścigu pojawił 
się zaś Konsul Honorowy 
Francji w Trójmieście, a tak-
że prezydent Kartuz, Mie-
czysław Grzegorz Gołuński. 
Podczas krótkiego spotka-
nia w z konsulem Francji 
w Urzędzie Miejskim z tre-
nerami kartuskiego kolar-
stwa,  Wiesławem Hirszem 
i Dariuszem Maleckim nie 
brakowało słów uznania za 
osiągnięcia kartuskich wy-
chowanków, których nazwi-
ska w świecie kolarskim zna-
ne są już na całym świecie. 
Zresztą, wśród startujących 
w Cyklo Kartuzy też można 

było się doszukać kartuskich 
reprezentantów. 

Wyścig na 41 km był niezwy-
kle wyrównany – w ciągu 
dwóch sekund metę prze-
kroczyło aż 9 kolarzy, a cała 
najlepsza trójka miała ten 
sam czas – 1:01:16. Wygrał 
Maciej Chmielewski, dru-
gi był Łukasz Janic, a trzeci 
sklasyfikowany został Ka-
rol Olszewski. Na dłuższym 
dystansie o zwycięstwo 
walczyło czterech zawodni-
ków, którzy osiągnęli zbli-
żone czasy, ale ostatecznie 
pierwsze miejsce zajął Rafał 
Rynkowski (1:58:57), drugi 
dojechał Wojciech Ziółkow-
ski (1:59:01), a trzeci był Ja-
rosław Kowalczyk (1:59:01).

Cykl szosowych wyścigów 
na dużej pętli (dłuższe dy-
stanse Gniewino, Gdynia, 
Strzepcz, Kartuzy) wygrał 
Daniel Majkowski, a na ma-
łej pętli zwyciężył Karol Ol-
szewski.fo
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Bardzo słabo nowy sezon 
zaczęli trzecioligowcy z na-
szego powiatu – GKS Przod-
kowo. W pierwszych pięciu 
meczach GKS nie zdobył ani 
jednego punktu. Seria pora-
żek spowodowała, że z druży-
ną pożegnał się trener, Robert 
Jędrzejczak. Jego miejsce 
zajął Paweł Pagieła, który 
wcześniej związany był z Po-
lonią Gdańsk. Debiut trenera 
Pagieły w roli trenera drużyny 
z Przodkowa był pomyślny – 
po bardzo ciekawym meczu i 
golu w doliczonym czasie gry 
GKS wygrał 3-2 i zapisał sobie 

trzy punkty, pierwsze w tym 
sezonie.

W czwartej lidze drużyny z 
powiatu kartuskiego znajdu-
ją się na przeciwnych biegu-
nach. Rewelacyjnym benia-
minkiem okazuje się Radunia 
Stężyca. Po znakomitym po-
czątku rozgrywek (6 meczów, 
15 punktów) Radunia poje-
chała na boisko wicelidera, 
Wikędu Luzino. Ciężkie star-
cie wygrali jednak goście po 
bramkach Mateusza Łuczaka 
oraz dwóch golach Artura 
Formeli. Dzięki temu waż-

nemu zwycięstwo Radunia 
awansowała na drugie miej-
sce w tabeli. Przed nimi jest 
tylko Pogoń Lębork, która ma 
jeden punkt więcej. 

Zupełnie inne cele rysują 
się przed Cartusią. Kartuzia-
nie mają spory problem ze 
zdobywaniem punktów w 
nowych rozgrywkach – w 
siedmiu kolejkach uzbierali 
zaledwie 4 oczka. W ostatnim 
meczu – z Gromem w Nowym 
Stawie Cartusia prowadziła 
do przerwy 2-0, by później 
stracić cztery gole i znów nie 

zdobyć ani jednego punktu. 
Piłkarze z Kartuz zajmują trze-
cie miejsce od końca.

Trzecioligowcy z Przodkowa 
w najbliższą sobotę wyjadą 
do Poznania na mecz z rezer-
wami Lecha. Radunia Stęży-
ca u siebie zagra z Gromem 
Nowy Staw (niedziela, 17:00), 
a Cartusia zmierzy się w Kar-
tuzach ze Startem Miastko, 
który w tabeli znajduje się 
bezpośrednio przed nią. Po-
czątek meczu w sobotę o 
11:00.

Przez trzy dni zespół Wieżyca 
2011 Stężyca rywalizowały w 
Turnieju Voru Spordikooli 58. 
KV Vorkpall 2017, na którym 
wystąpiły także drużyny z Es-
tonii, Łotwy, Litwy i Finlandii. 
Siatkarki Wieżycy rozegrały 
siedem meczów i wygrały 
każdy z pojedynków, dzięki 
czemu zajęły bezdyskusyjnie 
pierwsze miejsce w turnieju.

Podopieczne Macieja Stefa-
nowskiego zakończyły se-
rię przegranych finałów na 
turniejach. -Przełamaliśmy 
syndrom II miejsc. Wcześniej 
ulegliśmy Rosjankom w Sta-
rogardzie, oraz Włoszkom w 
Mediolanie - mówi trener. - 
Wszystkie nasze wyjazdy mo-
gły dojść do skutku dzięki po-
mocy Wójta Gminy Stężyca, 
Tomasza Brzoskowskiego.

Turniej, w którym wystąpiło 
ponad 120 zawodników z 
Polski i Rosji okazał się dużym 
sukcesem dla zapaśników 
z Kartuz, którzy zdobyli 13 
medali – 4 złote, 5 srebrnych, 
oraz 4 brązowe. Złote krążki 
wywalczyli: Gor Sakaryan, 
Andrzej Drewa, Dominika 
Konkel i Kamil Leik. Srebrne 
medale zdobyli: Oliwier Do-
bka, Leon Dera, Karol Niklas, 
Wiktor Zelewski, oraz Noe 
Wolski, a brązowe: Natan 

Wolski, Mateusz Konkol, Da-
wid Szynszecki i Paweł Leik.

Aleksander Mielewczyk ry-
walizował z kolei na Mistrzo-
stwach Świata Kadetów, 
które odbyły się w Atenach. 
Zawodnik Cartusii był bliski 
walki o najwyższe miejsca, 
jednak przegrał pojedynek 
decydujący o wejściu do stre-
fy medalowej. Ostatecznie 
zajął 11. miejsce na 27 zapa-
śników.
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