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Żeglarskie XI Mistrzo-
stwa Kartuz już za 
nami! Kartuscy żegla-
rze osiągnęli w nich 
bardzo dobre wyniki.
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Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Starogardzkiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WSzyStko PrzEczytaSz na:

Węzeł 
przesiadkoWy

Na co chcesz Wydać 
te pieNiądze?

d-day hel 2017

obWodNica 
jest NiezbędNa!
Brak obwodnicy sprawi, że paraliż 
komunikacyjny w Starogardzie 
Gdańskim będzie postępował 
a mieszkańcy będą nieustannie 
zatruwani spalinami – twierdzą 
przedstawiciele Społecznego 
Komitetu Budowy Obwodnicy.

Ta inwestycja odmieni okolice 
dworca PKP i poprawi komfort 
pasażerów. W Lęborku powsta-
nie Węzeł przesiadkowy.

Nawet 150 tys. widzów spodzie-
wają się w tym roku organizato-
rzy D-Day Hel. To jedyna rekon-
strukcja w Polsce, która odbywa 
się na plaży. Jej dwunasta edycja 
wystartowała w poniedziałek.

Na co wydałbyś 1 mln zł? A co, 
gdybyś do dyspozycji miał 1,5 
mln zł? Właśnie masz okazję 
zdecydować, na co tak duże 
kwoty będą przeznaczone 
w przyszłym roku.

To najdłuższy staż mał-
żeński w gminie Żukowo. 
Rodzina uroczystość od-
była się w Dworku Oleńka 
w Tuchomiu. Poprzedziła ją 
msza święta poprowadzo-
na przez proboszcza parafii 
w Chwaszczynie ks. Piotra 
Grubę. Do rąk małżonków 
trafiły okolicznościowe gra-
tulacje, nagrody, kwiaty 
i upominki. Państwo Groth 
otrzymali również błogosła-
wieństwo od Ojca Świętego 
Franciszka, a także wyrazy 
uznania od Arcybiskupa Me-
tropolii Gdańskiej Sławoja 
Leszka Głódzia. Z dostoj-
nymi jubilatami spotkał się 
Burmistrz Gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski, który 
składając życzenia podkre-
ślił, że Państwo Groth mu-
szą być wyjątkowo dobrymi 
ludźmi, skoro już tyle lat są 
razem. Nie zabrakło także 
gromkiego „sto lat” i sym-
bolicznej lampki szampana 
oraz okolicznościowego 
zdjęcia.
Jadwiga, z domu Żywicka 
i Alojzy Groth związek mał-
żeński zawarli 16 września 
1947 roku. Urodziło im się 
pięcioro dzieci – trzy cór-
ki i dwóch synów. Niestety 
dwie córki już nie żyją. Pań-
stwo Groth doczekali się 9 
wnuków oraz 12 prawnu-
ków.
Alojzy urodził się w 1921 

roku. Do szkoły chodził 
w Rębiechowie – w tym cza-
sie nie było szkoły w Bani-
nie. Do Tuchomka (część wsi 
Tuchom) przeprowadził się 
w 1937 roku.
W czasie wojny dostał we-
zwanie do niemieckiego 
wojska. Przez 21 miesięcy 
służył w Grecji na Krecie, 
potem skierowany został do 
Bułgarii. Tam został postrze-
lony i na 9 miesięcy trafił do 

szpitala brytyjskiej niewoli. 
Rok spędził w obozie jeniec-
kim na terenie Belgii, a stam-
tąd Anglicy zaokrętowali ok. 
2 tys. Polaków na statek i za-
wieźli do Gdyni.
Antonii po powrocie z wojny 
pomagał rodzicom w gospo-
darstwie, pracował też w za-
kładzie wywożącym śmieci 
i przez kilka lat w stolarni. 
Przez trzy kadencje był rad-
nym – najpierw w Kielnie, 

gdzie do 1976 roku mieściła 
się Gmina, a potem w Żuko-
wie. W 1981 rok przeszedł na 
emeryturę.
Jadwiga i Alojzy byli sąsia-
dami. Ślub kościelny wzięli 
w parafii w Chwaszczynie, 
a cywilny w Baninie, bo 
wówczas Tuchom należał do 
gminy Banino. Razem pro-
wadzili gospodarstwo rolne, 
które przekazali synowi Sta-
nisławowi. /raf/

Wspólnie przez 
życie od 70 lat!
GM. ŻUKOWO | WyjątkoWą uroczystość obchodzili jadWiga i alojzy groth z tu-
chomia. 70 lat razem – takim osiągnięciem może pochWalić się nieWiele par. 

Obecnie ŚDS mieści się 
w pomieszczeniach wynaj-
mowanych w Domu Pomo-
cy Społecznej w Kobysewie. 
Na początku roku ma mieć 
nową siedzibę. Aby było to 
możliwe,  budynek musi być 
dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
i zgodny z obowiązującymi 
standardami. Dlatego też 
w budynku zostanie wy-
konanych mnóstwo prac, 
takich jak: zmiany komu-
nikacyjne w zakresie kla-
tek schodowych; wymiana 
drzwi wewnętrznych; prze-
budowa układu funkcjonal-
nego budynku: wydzielenie 
gabinetu do spotkań z psy-

chologiem oraz sal przysto-
sowanych do rehabilitacji 
i terapii zajęciowej, wydzie-
lenie aneksu kuchennego; 
łazienki posiadającej natrysk 
lub wannę oraz budowę toa-
let, osobno dla kobiet i męż-
czyzn oraz dla personelu; 
wykonanie nowych tynków 
oraz posadzek i podłóg; wy-
konanie nowych schodów 
oraz pochylni dla osób nie-
pełnosprawnych; zmiana 
źródła zasilania centralnego 
ogrzewania; montaż instala-
cji gazowej; montaż gazowe-
go kotła wraz z instalacją c. 
o. oraz nowych grzejników; 
wykonanie nowych instalacji 
wod.- kan.; wymiana drzwi 

Nowa siedziba dla ŚDS
GM. PRZODKOWO | ruszył remont budynku W 
kobyseWie. po zakończeniu prac zostanie tam 
przeniesiony środoWiskoWy dom samopomocy. 

zewnętrznych w budynku na 
stolarkę energooszczędną, 
wymiana stolarki wewnętrz-
nej drzwiowej; montaż okien 
połaciowych oraz zapewnienie 
dojść do kominów; wymiana 
instalacji elektrycznej budynku. 
W budynku zostanie zamonto-
wana również winda. 
To wszystko znacznie wpłynie 
na  poprawę warunków, w ja-
kich prowadzona będzie tera-
pia dla podopiecznych. Daje to 

również  możliwość utworze-
nia nowych pracowni np. kom-
puterowej czy ogrodniczej.
Prace zakończone zostaną do 
22 grudnia 2017 r. Oficjalne 
przeniesienie Środowiskowego 
Domu Samopomocy nastąpi 
prawdopodobnie w 2018 roku 
po wyposażeniu budynku. 
Wartość zadania, które finan-
sowane jest ze środków rezer-
wy celowej budżetu państwa, 
to niemal 800 tys. zł. /raf/
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Umowę na dofinansowanie 
budowy węzła integracyjne-
go wraz z trasami dojazdowy-
mi w Sierakowicach podpisali 
kilka dni temu marszałkowie 
Mieczysław Struk i Ryszard 
Świlski oraz Tadeusz Kobiela. 
wójt gminy Sierakowice.
Przypomnijmy, że o dofinan-
sowanie projektu gmina apli-
kowała już w lutym br.
- Jesteśmy niezwykle usatys-
fakcjonowani, że nasz projekt 
uzyskał pozytywną rekomen-
dację Zespołu oceniającego 
oraz w konsekwencji dofi-
nansowanie w wysokości 
prawie 5 mln zł – mówi Ta-
deusz Kobiela, wójt gminy 
Sierakowice. - Przedmiotem 
tytułowego zadania inwesty-
cyjnego jest budowa węzła 
integracyjnego w Sierakowi-
ce na trasie Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. 
Poprawa atrakcyjności trans-
portu zbiorowego i zwięk-
szenie liczby osób z niego 
korzystających - to główne 
cele projektu. Zwiększona 
dostępność transportowa 
gminy to dla jej mieszkań-
ców lepsza mobilność i bez-
pieczeństwo komunikacyjne 
w ruchu drogowym. 
W ramach inwestycji po-
wstanie węzeł integracyjny 
oraz parkingi „park&ride” i 

„bike&ride”. Wybudowana 
zostanie nowa i rozbudowa-
na istniejąca infrastruktura 
transportu zbiorowego, roz-
budowany zostanie dwo-
rzec i inne obiekty obsługi 
podróżnych. Projekt zakłada 
również rozbudowę i prze-
budowę ścieżek rowerowych 
wraz z systemem wypoży-
czalni roweru miejskiego na 
potrzeby dojazdów do wę-
złów integracyjnych. Powsta-
nie ok. 11 km ścieżek rowero-
wych. Wybudowany zostanie 
przystanek autobusowy z 
miejscem dla 2 pojazdów 
oraz z wiatą przystankową. 
Całość terenu węzła objęta 
zostanie systemem moni-
toringu zintegrowanego z 
gminnym systemem. Szacuje 
się, że po zakończeniu reali-
zacji projektu z usług węzła 
integracyjnego korzystać 
będzie rocznie prawie 12 tys. 
pasażerów.
Łączna wartość inwestycji to 
ponad 8,7 mln zł. Dofinanso-
wania unijne z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 wyniesie 
blisko 5 mln zł. Realizacja 
zadania przewidywana jest 
na okres od początku marca 
2018 r. do  końca 2019 r.
/raf/

Kilkumilionowa dotacja z Unii
SIERAKOWICE | kolejne pomorskie projekty otrzymały unijne dofinansoWanie. Wśród nich znalazł się Węzeł integracyjny.
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Przy Szkole Podstawowej 
w Tuchlinie oddano do 
użytku nową halę sportową. 
Społeczność szkolna, rodzi-
ce uczniów, władze gminy 
i zaproszeni goście wzięli 
udział w uroczystości otwar-
cia obiektu.
– Ta sala gimnastyczna to 
obiekt na miarę XXI wie-
ku. Z pewnością stanie się 
wspaniałą wizytówką naszej 
miejscowości i gminy na 
długie lata – powiedział Ja-
rosław Jóskowski, dyrektor 
szkoły. – Zagospodarujemy 
salę w taki sposób, aby nie 
tylko uczniowie szkoły pod-
stawowej w Tuchlinie, ale 
wszyscy okoliczni mieszkań-
cy mogli być jej stałymi by-
walcami. Warto zaznaczyć, 
że nie tylko przed szkolnym 
sportem otwiera się nowa 
karta. Stworzone warunki 
pozwolą naszym dzieciom 
efektywnie poszerzać róż-
ne umiejętności, rozwijać 
zainteresowania, z wiarą 
patrzeć w przyszłość. Otrzy-
mują one bowiem nie tylko 

obiekt sportowy – uzupełnia 
go piękna biblioteka, nowo-
czesna pracownia kompute-
rowa, ale także sale dydak-
tyczne wraz z zapleczem 
dla naszych najmłodszych 
uczniów uczęszczających do 
oddziałów przedszkolnych.
Dzięki rozbudowie i moder-
nizacji, szkoła w Tuchlinie 
zyskała nie tylko nowe sale 
dydaktyczne, pracownię 
komputerową i bibliotekę, 
ale także nowoczesną salę 
gimnastyczną o wymiarach 
płyty 12 x 30 metrów. Jest 
ona nieco większa od sal 
sportowych średniego typu, 
ale dzięki temu z obiektu 
będą mogły równocześnie 
korzystać dwie klasy. Przy 
sali powstały także trybu-
ny dla kibiców oraz szatnie 
i pomieszczenia socjalno-
sanitarne.
– Jestem szczęśliwy, że uda-
ło nam się wybudować ten 
przepiękny i nowoczesny 
obiekt – powiedział Tadeusz 
Kobiela, wójt gminy Siera-
kowice. – Jako ciekawostkę 

Mają nową halę sportową
GM. SIERAKOWICE | noWoczesna, przestronna, dobrze Wyposażona – ucznioWie i mieszkań-
cy tuchlina od tego miesiąca kmogą korzystać z noWej hali sportoWej. 

dodam, że jest to już siódmy 
obiekt wybudowany wysił-
kiem samorządu. Ambicją na-
szego samorządu jest, żeby 
wszystkie szkoły dysponowa-
ły swoimi salami gimnastycz-
nymi. Aby ten cel osiągnąć 
musimy wybudować jeszcze 

cztery sale sportowe.
Wójt Tadeusz Kobiela zachę-
cał uczniów, aby poświęcili 
więcej czasu na kulturę fi-
zyczną, a mniej na komputery 
i elektroniczne gadżety. – Tu 
jest miejsce dla was – dodał 
gospodarz gminy. /raf/
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Warsztaty opracowywania programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi na 2018 rok odbędą się 
dziś w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach. 

W warsztatach wezmą udział przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz samorządu powiatu kartuskiego. 
Spotkanie odbędzie się w środę 27 września o godzinie 
11:00 w sali Narad Urzędu Miejskiego, przy ul. Hallera 1 
w Kartuzach.
Podczas warsztatów można zgłaszać propozycje, uwagi 
i nowe rozwiązania do programu, na podstawie którego 
powiat kartuski współpracuje z organizacjami społeczny-
mi, a także zleca im realizację swoich zadań.
Treść tegorocznego programu jest „punktem wyjścia” do 
prac nad nowym dokumentem. 
Głównym  celem  programu jest  budowanie  i  wzmac-
nianie  dialogu  społecznego pomiędzy organizacjami  a  
samorządem  powiatu,  a  także  zwiększenie  partycypa-
cji społecznej w wyznaczaniu kierunków działań samo-
rządu powiatu. 
Cele szczegółowe to: wzmocnienie współpracy admini-
stracji publicznej z organizacjami, budowa społeczeństwa 
obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnej, stwa-
rzanie warunków do rozwoju profesjonalnie działającego 
sektora pozarządowego w powiecie kartuskim (zwłaszcza 
w obszarze ekonomii społecznej), zwiększanie kompe-
tencji pracowników samorządu powiatu i organizacji 
w zakresie realizowania lokalnych programów skierowa-
nych w stronę rozwiązywania problemów społecznych, 
wsparcie  techniczne  i  szkoleniowe  mające  na  celu  
zwiększenie potencjału  kadry zarządzającej organizacja-
mi i wzmocnienie niezależności sektora pozarządowego.
/raf/

O współpracy 
z organizacjami 
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Przypomnijmy, iż wójt 
Tomasz Brzoskowski 2 
czerwca podpisał umowy 
z wykonawcami zadania.
Firma Budowlano Drogo-
wa MTM SA z Gdyni wyko-
nana następujące odcinki 
dróg:

droga relacji Stężyca – •	
Borucino,
droga relacji Kamienica •	
Szlachecka - Wygoda 
Łączyńska,
droga w miejscowości •	
Stężycka Huta,
droga w miejscowości •	
Nowa Wieś

Przedsiębiorstwo Drogo-
wo – Mostowe DROMOS 
sp. z o.o. utwardzi nastę-
pujące odcinki dróg:

odcinek Gapowo - •	
Czysta Woda – długość 
1,1 km,
droga relacji Stężyca – •	
Węsiory,
droga relacji Klukowa •	
Huta – Łosienice - I od-
cinek 1,1 km, II odcinek 
4,6 km,
ul. Sportowa Szymbark•	

W sumie zostanie odre-
montowanych 19,9 kilo-
metra dróg gminnych.

Asfaltowanie dróg 
w Gminie Stężyca
19,9 km dróg gminnych zostanie odremontoWana W ramach zadania: „remont dróg gminnych jako popraWa infrastruk-
tury gminy stężyca W poWiązaniu z układem komunikacyjnym dróg WojeWódzkich nr 228 i 214 oraz dróg poWiatoWych”. 

Uwaga kierowcy – w najbliższą nie-
dzielę nastąpi zmiana organizacji 
ruchu.  

W dniu 1 października 2017 roku (niedzie-
la) odbędą się zawody kolarskie z cyklu 
GARMIN MTB Series Stężyca. W związku 
z powyższym Urząd Gminy informuje, 
że droga wojewódzka (Jana III Sobie-
skiego) oraz ul. Sychty, Abrahama 
i Raduńska w Stężycy będą jedno-
stronnie zamknięte dla ruchu 
(ruch wahadłowy), zaś ul. 9 
Marca zostanie zamknięta na 
odcinku od drogi wojewódzkiej 
do ul. Słonecznej.
Cały przebieg trasy będzie wiódł 
przez drogi leśne i publiczne w miej-
scowościach Stężyca, Zgorzałe, Stare 
Czaple, Nowe Czaple, Pierszczewko, Piersz-
czewo, Uniradze. Drogi w tym dniu zostaną 
częściowo wyłączone z ruchu. Utrudnienia 
potrwają od godz. 11.00 do 15.00. Za wszel-
kie zmiany serdecznie przepraszamy.
/raf/

Utrudnienia w ruchu
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tAwanse nauczycieli

17 nauczycieli pracujących w szkołach gminy Stężyca 
odebrało awanse zawodowe. Ośmiu pedagogom wójt 
gminy, Tomasz Brzoskowski wręczył akty nadania na sto-
pień nauczyciela mianowanego i dziewięciu na stopień 
nauczyciela dyplomowanego.
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Na uroczystości, w czasie któ-
rej placówce nadano również 
sztandar, pojawiło się wielu 
ważnych gości na czele z Bp. 
Wiesławem Śmiglem. Licznie 
przybyli potomkowie Le-
ona Kąkola, w tym jego syn. 
Szkoła wzbogaciła się także 
o hymn, którego autorką jest 
Damroka Kwidzińska. 
Leon Kąkol to wielce zasłu-
żony Kaszuba, urodził się 19 
września 1898 r. w Cieszeniu 
koło Kartuz. W 1906 r. już jako 
mały chłopiec brał udział 
w strajku szkolnym, zawiąza-
nym przez dzieci, przeciwko 
germanizacji i zakazowi uży-
wania języka polskiego.
Leon Kąkol w 1917 roku zo-
stał wcielony do armii pru-
skiej. Walczył między innymi 
pod Verdun i Leou. Zaraz po 
powrocie z frontu brał udział 
w pracy konspiracyjnej 
w Gdańsku na rzecz powrotu 
Pomorza do Polski, za co zo-
stał skazany przez niemiecki 
Sąd Wojskowy na karę 3 mie-
sięcy więzienia w twierdzy 
w Grudziądzu.
Po wyjściu z niewoli,  tak jak 
wielu Kaszubów ochotników, 

stawił się na rynku w Kartu-
zach, aby zasilić szeregi ar-
mii polskiej. Okazją ku temu 
był formowany w koszarach 
grenadierów w Poznaniu Je-
życach Kaszubski Pułk Strzel-
ców Pomorskich.
Jako żołnierz 66. Kaszubskie-
go Pułku Piechoty walczył 
w bitwie o Horodec, w której 
został ranny.
W 1922 roku podjął pracę 

jako nauczyciel w Stanisze-
wie i Grzybnie. W 1938 roku 
przeprowadził się do Gdyni, 
otrzymując posadę w Szkole 
Podstawowej nr 9.
Z chwilą wybuchu II Wojny 
Światowej wstąpił ochotni-
czo do wojska, otrzymując 
przydział do Dowództwa 
Lądowej Obrony Wybrzeża 
jako oficer łącznikowy po-
zostający w bezpośredniej 

dyspozycji płk (pośmiertnie 
mianowanego gen. bryg.) 
Stanisława Dąbka. Należał 
do ostatnich żołnierzy, któ-
rzy złożyli broń.
Jak się miało okazać, to wła-
śnie mundur wojskowy go 
uratował. Trafił do oflagu. Po 
wojnie Leon Kąkol poświę-
cił się pasji nauczycielskiej. 
Zmarł 24 lutego 1976 roku.
/opr. raf/

Leon Kąkol patronem szkoły
GRZYBNO | szkoła podstaWoWa W grzybnie ma sWojego patrona. został nim leon kąkol - 
kaszuba, pedagog i żołnierz, W daWnych czasach nauczyciel W grzybnie. 
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pl Chcesz, by produkty spo-
żywcze, które kupujesz, 
były najwyższej jakości i nie 
zawierały środków konser-
wujących, pozostałości pe-
stycydów, GMO oraz były 
produkowane metodami 
nienaruszającymi równo-
wagi środowiska przyrod-
niczego? Kup ekologiczną 
żywność - spróbuj i zako-
chaj się w zdrowiu!
XII Kartuski Targ Produktów 
Ekologicznych odbędzie się 
30 września 2017 r. (sobota) 
w Kartuzach w Parku „Soli-
darności” w godzinach od 

9:00 do 13:00. 
W programie m.in. boga-
ta oferta certyfikowanej, 
ekologicznej żywności 
i specjałów Kół Gospodyń 
Wiejskich, prezentacje go-
spodarstw ekologicznych 
regionu, sprzedaż miodu 
prosto z pasieki, sprzedaż 
kosmetyków ekologicz-
nych. Ponadto konsultacje 
ze specjalistami i dietety-
kiem, występy artystyczne, 
warsztaty i zabawy przy 
stoiskach edukacyjnych 
oraz konkursy z nagrodami.  
/raf/

ekologia na targu
KARTUZY | Xii kartuski targ produktóW eko-
logicznych – już W najbliższy Weekend. 

W obecności Kazimierza 
Smolińskiego, Sekretarza 
Stanu Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa 
oraz Dariusza Drelicha, wo-
jewody pomorskiego w mi-
niony poniedziałek dokona-
no symbolicznego oddania 
do użytku drogi Czeczewo 
– Warzno. 
W uroczystości uczestniczyli 
też Andrzej Wyrzykowski, 
wójt gminy Przodkowo, Da-
riusz Toporek, przewodni-
czący rady gminy oraz rada 
sołectwa Czeczewo. Podczas 
uroczystości zarówno mini-
ster jak i wojewoda z rąk soł-
tys Zofii Toporek otrzymali 
kwiaty. Podczas wręczania 
pani sołtys złożyła serdecz-
ne podziękowania za otrzy-
mane na realizację zadania 
dofinansowanie. Zwróciła 
uwagę na to, jak droga ta 
była bardzo potrzebna, jak 
znacznie zwiększyło się 
bezpieczeństwo pieszych 
i kierowców, a mieszkańcy 
zyskali tym samym miejsce 
do spacerów, przejażdżek 
rowerowych i uprawiania in-
nych sportów.
W imieniu mieszkańców po-

Droga już gotowa!
GM. PRZODKOWO | bardzo istotna nie tylko dla mieszkańcóW gminy przodkoWo 
droga została oficjalnie oddana do użytku. 

dziękowania złożył również 
wójt Przodkowa, który na ręce 
ministra przekazał album uka-
zujący piękno gminy Przodko-
wo oraz szklane logo gminy. 
- Droga ta przed remontem 
była w fatalnym stanie, a jej 
obecny stan na długo służyć 
będzie mieszkańcom gminy 
i nie tylko – podkreślił wójt 
Andrzej Wyrzykowski. - Dro-
ga Czeczewo - Warzno kilka-
naście lat temu była jedną 
z pierwszych w gminie wyko-
naną technologią asfaltową. 
Niestety asfalt ten, z upływem 
czasu, w wyniku coraz bardziej 

natężonego ruchu uległ de-
gradacji i stanowił zagrożenie 
dla uczestników ruchu. Mamy 
nadzieję, że nowa nawierzch-
nia z kostki brukowej, będzie 
długo służyła,  bez konieczno-
ści wykonywania remontów. 
Droga Czeczewo - Warzno to 
jeden z ważniejszych ciągów 
komunikacyjnych łączących 
Przodkowo z gminą Szemud, 
który na odcinku 1 km zyskał 
nową nawierzchnię z grafito-
wej kostki betonowej. Ponad-
to, również z kostki brukowej 
w kolorze żółtym, na tym 
samym odcinku wykonano 

chodnik i ścieżkę rowerową. 
Zamontowano też 15 lamp 
hybrydowych, wykonano 
rowy odwadniające, przebu-
dowano przejście dla pieszych 
a także skrzyżowanie drogi 
gminnej z drogą powiatową 
Czeczewo – Tokary. 
Zadanie zrealizowano w ra-
mach programu wieloletnie-
go pn : „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 
2016-2019” (edycja 2017). 
Wartość inwestycji to prawie 
1,6 mln zł. 
/raf/
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Umowę na udzielenie dotacji celowej (na rozbudowę 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
w Pomieczynie) podpisali Andrzej Wyrzykowski, wójt gmi-
ny Przodkowo i Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. 
Projekt rozbudowy i nadbudowy istniejącej Szkoły Pod-
stawowej przewiduje rozbudowę istniejącego obiektu od 
strony północno-zachodniej o nowy segment o trzech 
kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieużytko-
wym, częściowo podpiwniczonym/kondygnacja pod-
ziemna łącznie z łącznikiem jednokondygnacyjnym, który 
łączy nowy segment z segmentem sali gimnastycznej oraz 
nadbudowę części istniejącego łącznika parterowego łą-
czącego salę gimnastyczną ze „starą” częścią szkoły o jed-
ną kondygnację - piętro z przeznaczeniem na bibliotekę/
czytelnię szkolną.  
W nowym segmencie powstanie 8 sal dla klas I-III z zaple-
czem sanitarnym, szatnią oraz pomieszczeniami magazy-
nowymi w kondygnacji podziemnej. Na parterze przewi-
dziano również lokal przedszkolny dla 25 dzieci składający 
się z 3 sal lekcyjnych, szatni, kuchni, łazienki z WC, oraz 
nadbudowę o jedną kondygnację części istniejącego łącz-
nika na bibliotekę/czytelnię.
W pierwszym etapie w 2017 roku przewiduje się wykona-
nie:
- nadbudowy na części istniejącej o jedną kondygnację 
wraz z instalacją C.O. i elektryką,
- wykonanie stanu surowego budynku, instalację wod-
kan, zaś w trzecim etapie stan surowy zamknięty z pokry-
ciem dachu i stolarką okienną i drzwiową. 
Drugi etap, w 2018 roku, to dalsze prace wykończenio-
we jak: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 
tynki, położenie płytek, malowanie, elewacja budynku, 
wykonanie wejścia i podjazdu do budynku, utwardzenie 
nawierzchni i przebudowę kotłowni.
W roku  2019 roku zaplanowano wyposażenie pomiesz-
czeń w meble i potrzebny sprzęt. Termin realizacji 1 etapu 
robót zaplanowano na 15 grudnia 2017 r. 
/raf/

Szkoła do rozbudowy
GM. PRZODKOWO | 1 mln 20 tys. zł - taką do-
tację pozyskała gmina przodkoWo na rozbu-
doWę placóWki edukacyjnej W pomieczynie. 
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Pierwszy z projektów 
(Mali Giganci) obejmu-
je 277 dzieci w wieku 
przedszkolnym (4-6 lat), 
przyjętych do oddziałów 
przedszkolnych w Baninie, 
Borkowie, Glinczu, Misze-
wie i Chwaszczynie.
Głównym celem projektu 
jest wzrost udziału dzieci 
w edukacji przedszkol-
nej, w tym utworzenie 42 
stałych miejsc wychowa-
nia przedszkolnego oraz 
poprawa jakości edukacji 
przedszkolnej. 
W ramach projektu przy 
Szkole Podstawowej 
w Glinczu utworzony zo-
stał plac zabaw. W póź-
niejszym etapie realizacji 
projektu przy Szkole Pod-
stawowej w Chwaszczy-
nie wykonany zostanie 
podjazd dla niepełno-
sprawnych a przy Szkole 
Podstawowej w Miszewie 
planowane jest zamonto-
wanie platformy dla nie-
pełnosprawnych.
Ponadto w oddziałach 
przedszkolnych zostaną 

Miliony na edukację dzieci
GM. ŻUKOWO | mali giganci i dzieciaki bystrzaki – to dWa projekty 
edukacyjne, realizoWane W gminie żukoWo. 

ne będą z wykorzystaniem 
innowacyjnych form naucza-
nia, nowoczesnych pomo-
cy dydaktycznych, sprzętu 
multimedialnego. W ramach 
projektu zakupione zostaną 
laptopy, tablety, tablice mul-
timedialne, projektory oraz 
urządzenia wielofunkcyjne.
Wartość projektu to niemal 
1,2 mln zł (z tego niemal 1 
mln zł to pozyskane dofinan-
sowanie).
Z kolei Dzieciaki Bystrzaki 
to program, który wystarto-
wał w 2017 rok i objął 1850 
uczniów i 150 nauczycieli ze 
szkół w gminie Żukowo.
Do szkół objętych realizacją 
projektu zakupiony i dostar-
czony został sprzęt multime-
dialny: tablety, laptopy, tabli-
ce interaktywne, projektory 
multimedialne. Szkoła Pod-
stawowa w Żukowie otrzy-
mała pracownię terminalo-
wą oraz szafę do ładowania 
tabletów. Ponadto pięć szkół 
podstawowych (poprzednio 
ZPGiSP) otrzymało urządze-
nia pomiarowe. 
Główne założenia to wzrost 
wiedzy i umiejętności, roz-
wijanie kreatywności i pod-
noszenie kompetencji za-
wodowych. Na ten projekt 
gmina uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości ponad 
3,3 mln zł.  /raf/

przeprowadzone prace ada-
ptacyjno-remontowe. Re-
alizowane będą też zajęcia 
logopedyczne, socjotera-

peutyczne, arteterapia, gim-
nastyka korekcyjna, zajęcia 
językowe, robotyka, rytmika. 
Wszystkie zajęcia prowadzo-

Już po raz dziewiąty samo-
rząd gminy Sierakowice 
nagrodził najlepszych ab-
solwentów gimnazjów. Na-
grody wręczono na pierw-
szej powakacyjnej sesji 
rady gminy.
Inicjatorem konkursu „Naj-
lepszy absolwent szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
w gminie Sierakowice” jest 
radny Witold Sildatk, prze-
wodniczący Komisji Oświa-
ty i Pomocy Społecznej. 
Ideą konkursu jest promo-
wanie zdolnych uczniów, 
motywowanie ich do osią-
gania jak najlepszych wyni-

ków w nauce, sporcie i za-
chowaniu. Innym, nie mniej 
istotnym celem tego kon-
kursu jest budzenie wśród 
uczniów świadomości, że 
ich sukcesy są dostrzegane 
i nagradzane przez społecz-
ność szkolną i lokalną.
– W tym roku jest to dzie-
wiąta edycja konkursu – 
powiedział radny Witold 
Sildatk. – Z uwagi na zmia-
ny wprowadzone w syste-
mie nauczania, w tym roku 
do konkursu nominowani 
mogli być wyłącznie absol-
wenci gimnazjum, którzy 
podczas nauki w gimna-

zjum na każdy semestr oraz 
na koniec każdego roku 
szkolnego otrzymali śred-
nią ocen co najmniej 5,0, 
a także wykazali się osią-
gnięciami w olimpiadach 
i konkursach przedmioto-
wych, artystycznych i zawo-
dach sportowych. Ze szkół 
podstawowych wnioski 
będą mogły być wnoszo-
ne w 2019 r., gdy pierwszy 
rocznik klas ósmych ukoń-
czy szkołę podstawową.
Komisja Oświaty i Pomo-
cy Społecznej Rady Gmi-
ny oceniła i punktowała, 
zgodnie z regulaminem 

konkursu, akty nominacji 
absolwentów gimnazjum. 
Zgodnie z uchwałą Komisji 
tytuł „Najlepszy z Najlep-
szych” w 2017 roku otrzy-
mał Szymon Ortmann – 
absolwent Gimnazjum im. 
Józefa Piłsudskiego w Sie-
rakowicach. Wyróżnienie 
otrzymała Anna Syldatk 
– absolwentka Gimnazjum 
im. Józefa Piłsudskiego 
w Sierakowicach.
Nagrody wręczyli: wójt gmi-
ny Sierakowice Tadeusz Ko-
biela i przewodniczący rady 
gminy Zbigniew Suchta.
/raf/

Absolwenci nagrodzeni
GM. SIERAKOWICE | szymon ortmann został W tym roku najlepszym absol-
Wentem gimnazjum W gminie sierakoWice.
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Ty zdecyduj, która inwestycja zostanie zrealizowana 
w Żukowie!
To już niemal ostatnia chwila, kiedy można oddać głos 
na wybrany projekt w Budżecie Obywatelskim 2018 
Żukowa. Głosowanie trwa tylko do 29 września.
Jak głosować? To proste. Wypełnij krótką ankietę online 
i swój głos zatwierdź SMSem. SMS jest bezpłatny. 
Przejdź do strony głosowania online na zukowo.budzet-
obywatelski.org
Każdy mieszkaniec miasta 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 boisk)
- Zadbaj o czystość swojego miasta „Psi pakiet”
- Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nowe w nowo-
czesne urządzenia zabawowe
- Scena mobilna z zadaszeniem oraz ławkami nad Je-
ziorkiem w Żukowie
Informacje, jak zagłosować w tradycyjny sposób wypeł-
niając papierową ankietę, znajdują się na stronie inter-
netowej zukowo.budzet-obywatelski.org w zakładce 
„wszystko-o-budzecie” i następnie „glosowanie”. 
/raf/

Ostatnia chwila 
na oddanie głosu
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Jan Klinkosz, Justyna Jelińska, Aleksandra  Formella, 
Łukasz Narloch, Damian Szymański, Krzysztof Markowski, 
Oliwia Armatowska, Oliwia Czaja, Artur Dampc, Maria 
Formella, Maciej Kamiński, Martyna Krefta, Karoli-
na Sierocka, Paulina Stankowska, Aleksandra Walkusz, 
Bartłomiej Wiczling, Dawid  Krefta, Emilia Kolka, Ewelina  
Lejk, Maciej Teclaf, Agata  Stromska, Bartłomiej Bladowski, 
Aleksandra Grunwald, Magdalena Lewińska, Daria Luboc-
ka, Anna Trowska, Sylwia Kryszewska, Wiktoria Pobłocka, 
Justyna Dąbrowska, Dominika Haska, Joanna Bystron, 
Marta Goluch, Maciej Kuchta, Magdalena Nagel, Kamila 
Sychta, Edyta Wenta, Weronika Labuda, Kamila Markow-
ska, Agata Reclaf, Agnieszka Wenta, Paulina Abramowska, 
Dawid Leik, Natalia Benkowska, Dagmara Damps, Bartosz  
Lipkowski, Iwona Malotka-Trzebiatowska, Weronika 
Płotka, Paulina Różyńska, Joanna Wicka, Helena Zaworska, 
Sandra Brosowska, Klaudia Dampc, Paulina Kurowska, Ro-
bert Niklas, Agnieszka  Okuniewska, Antoni Pryczkowski, 
Dejwid Roszkowski, Barbara Rutkowska, Oliwia  Wenta, 
Paweł  Wicki, Martyna Bigus, Patryk Formela, Krzysztof  
Kąkol, Adriana Polejowska, Julia Klonowska, Karolina Mil-
ler, Izabela Frymark, Tomasz Kurowski, Zofia Rzeszutek, 
Nikodem Bigus, Aleksander Mielewczyk, Tomasz Rzeszutek

Lista stypendystów:

POWIAT | już po raz piętnasty najlepsi ucznioWie otrzymali stypendia starosty kartuskiego. uroczystość odbyła się 
W zespole szkol technicznych W kartuzach. 

Stypendia starosty wręczone

W auli „Mechanika” zgro-
madzili się najlepsi, naj-
zdolniejsi uczniowie szkół 
p o n a d g i m n a z j a l n y c h , 
mieszkańcy powiatu kartu-
skiego – łącznie 72 benefi-
cjentów Programu Wspie-
rania Uzdolnień w powiecie 
kartuskim. 
Towarzyszyli im Janina 
Kwiecień, starosta kartuski 
oraz Mieczysław Wożniak, 
przewodniczący Rady Po-
wiatu Kartuskiego, dyrek-
torzy i nauczyciele, rodzice, 
koledzy i koleżanki z macie-
rzystych placówek.  
- Dla  młodego człowie-
ka niezmiernie ważny jest 
okres szkolny podkreśliła 
w swoim przemówieniu 
starosta Janina Kwiecień. - 
To chyba najintensywniej-
szy czas w jego  w rozwoju. 

Rola szkoły, podobnie jak 
i środowiska rodzinnego, 
lokalnych instytucji  jest 
w tym procesie niebaga-
telna. To oczywiste, że osią-
gnięcia ludzi zdolnych są 
motorem przemian w każ-
dej dziedzinie życia – bu-
dują kapitał społeczny, 
przekładają się na poten-
cjał gospodarczy regionu, 
stanowią koło zamachowe 
cywilizacyjnego rozwoju. 
Samorząd, jako podmiot 
szczególnie odpowiedzial-
ny za jakość życia i dobro 
wspólne, tworzone przez 
lokalną społeczność, ma 
także szczególny obowią-
zek zapewnić utalentowa-
nej młodzieży odpowiednie 
warunki do identyfikowa-
nia, kształtowania i rozwija-
nia uzdolnień.  Wspieranie 

rozwoju to jedno z najważ-
niejszych zadań edukacyj-
nych, a zadaniem szkoły 
jest nie tylko wyposażenie 
uczniów w  wiedzę i umie-
jętności, ale też towarzy-
szenie im w przygotowa-
niu do pełnienia ważnych 
– jednostkowo i społecznie 
– ról w dorosłym życiu, do 
odkrywania wielorakich 
możliwości samorealizacji. 
Jesteśmy dumni z młodych 
ludzi, których pasja i cie-
kawość sprawia, że biorą 
udział w olimpiadach i kon-
kursach przedmiotowych, 
zdobywają, jeszcze przed 
maturą,  indeksy szkół wyż-
szych, działają w klubach 
i stowarzyszeniach, osią-
gają nadzwyczajne wyniki 
w sporcie, są liderami mię-
dzynarodowych projektów, 

interesują się kulturą i hi-
storią regionu oraz Europy.  
Wyróżnieni w sześciu kate-
goriach uczniowie odebrali 
gratulacje z rąk samorzą-
dowców, wysłuchali i obej-
rzeli prezentacje swoich 
kolegów, którzy w ramach 
zajęć „Zdolni z Pomorza” 
rozwijają swoje pasje i zain-
teresowania. Całość uświet-
niła grupa chórzystów i duet 
nauczycieli – wszyscy z Ze-
społu Szkól Technicznych, 
pod kierunkiem Hanny La-
budy. W kuluarach dzielono 
się refleksjami i wrażenia-
mi, czemu sprzyjała kawa 
i znakomite ciasto, przygo-
towane i serwowane przez 
uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Przod-
kowie. 
/raf/
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PRACA
nr 4/2017                            dowiedz się więcej: r.laskowski@expressy.pl

Rynek pracy podlega nieustannym przemianom. Dyna-
miczny rozwój technologii, cyfryzacja procesów, a nawet 
robotyzacja sprawiają, że zmienia się zapotrzebowanie, 
a wiele z zawodów odchodzi w zapomnienie. Szacuje się, 
że niemal 50 proc. amerykańskich i europejskich miejsc 
pracy może zostać całkowicie zautomatyzowanychi. 
Podczas gdy część zawodów znika z oferty rynkowej, po-
wstają nowe miejsca pracy – jeszcze 10 lat temu nie wie-
dzieliśmy, kim jest coolhunter, trendsetter, czy tzw. UX 
Designer. Co to oznacza dla rynku pracy? Ile można zaro-
bić w nowych zawodach? Jakie umiejętności są w cenie? 
Urzędnik, agent ubezpieczeniowy, księgowy, bibliotekarz 
czy recepcjonista – to zawody, które w ciągu najbliższych 
lat mogą zostać zastąpione przez zautomatyzowane sys-
temy, które już dziś testujemy i wprowadzamy w życie. 
Duże zmiany czekają też rynek biurowy, finansowy oraz 
niektóre zajęcia związane z logistyką, transportem i han-
dlem. 
Wirtualni asystenci, których używamy na co dzień, w cią-
gu najbliższych kilku lat będą podejmować decyzje w na-
szym imieniu w bardziej złożonych scenariuszach, co 
umożliwi masowe przyjęcie się przełomowych techno-
logii (takich jak samochody osobowe bez kierowcy itd.). 
W niektórych sklepach już dziś, obok tradycyjnych kas 
obsługiwanych przez ludzi, stoją kasy samoobsługowe. 
Znikną stanowiska maklerów, tłumaczy, czy pracowni-
ków działów obsługi klienta, ograniczona będzie liczba 
pracowników handlu detalicznego, produkcji, transportu, 
oraz usług administracyjnych i wsparcia. 
Prawdziwe oblężenie na rynku pracy od wielu lat 
obserwujemy w branży IT. Okazuje się jednak, 
że nawet zawód programisty pomimo obec-
nego ogromnego zapotrzebowania, czy tzw. 
tworzenie kodu może zostać w dużej mierze 
zautomatyzowane. W dalszej perspektywie 
zmniejszy się popyt na typowych programi-
stów, a wzrośnie na rzecz projektantów roz-
wiązań, analityków i koordynatorów projek-
tów. Znikną też zawody związane z testowa-
niem oprogramowania i zostaną zastąpione 
przez testy automatyczne. 
Przyszłością, która dzieje się już dziś 
okazuje się być tzw. job sharing, czy-
li elastyczny tryb pracy. Polega na tym, 
że stanowisko w formie pełnowymiarowej 
jest podzielone między dwóch lub więcej 
pracowników, zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze pracy. Dla pracodawcy oznacza to 
redukcję kosztów, ponieważ zamiast utrzy-
mywać dwa pełne etaty, może zapropono-
wać jeden dwóm osobom. Z kolei pracow-

nikowi, job sharing daje możliwość rozwoju pozazawo-
dowego. Skutkiem tego, standardem stanie się 4-dniowy 
system pracy. Obserwuje się też coraz większe zapotrze-
bowanie na pracowników, którzy będą zajmowali się orga-
nizowaniem czasu wolnego. 
W dobie technologii, całkowicie zmienia się postrzega-
nie pracy. Obecnie rozkwit przeżywają zawody związane 
z budowaniem marki, czyli blogerzy, trendsetterzy, influ-
encerzy, youtuberzy, ambasadorzy marek itp. 
Zmieniające się potrzeby konsumentów oraz innowacyjne 
rozwiązania, wymagają pracowników wyspecjalizowanych 
w nowych dziedzinach. Uczestnicy rynku pracy muszą 
nieustannie się szkolić, aktualizować wiedzę, a nawet łą-
czyć kwalifikacje. Najwięcej nowych profesji powstaje na 
pograniczu IT i innych dziedzin. W branży HR również 
obserwujemy nowe trendy, jak analitykę HR. 
Jakie zawody będą potrzebne w przyszłości? Zdaniem 
ekspertów Devire, nowe zawody będą skupiać się na 
umiejętnościach, których nie zastąpią maszyny, czyli 
umiejętnościach kreatywnych. Należą do nich m.in.: gra-
fik, architekt, specjalista ds. customer experience, projek-
tant obiektów do drukarek 3D, projektant rzeczywistości 
wirtualnej – VR, animator wolnego czasu, aktor, pracow-
nik branży filmowej. /raf/

Zawody
przyszłości

Aż 50 proc. pracowników, nie wierzy, że ich zawód przetrwa kolejną 
dekadę! Kto zatem w przyszłości będzie mieć szansę na zatrudnienie?

Na 50 wysłanych CV kandydat średnio 
otrzymuje od 2 do 4 zaproszeń na 
rozmowy kwalifikacyjne. Jak zwięk-
szyć szanse na znalezienie pracy?
Warunkiem jest to, aby wysłane CV zainteresowało wię-
cej firm. Ale jak to zrobić? Zacznijmy od „pierwszej selek-
cji”. Pracodawca zwykle otrzymuje kilkadziesiąt albo nawet 
kilkaset CV. PNikt nie czyta ich w całości. Rekruterzy szyb-
ko „przelatują wzrokiem” wzrokiem CV w poszukiwaniu 
ważnych informacji. Czasem trwa to zaledwie kilka sekund 
– CV musi być zatem tak przygotowane, aby przykuło ich 
wzrok na dłużej. Jeśli tak się nie stanie to nie masz szans nie 
tylko na otrzymanie pracy, ale nawet na rozmowę kwalifika-
cyjną.  Aby przejść etap pierwszej selekcji CV musi spełniać 
3 założenia: 1 - pracodawca od razu powinien widzieć, że 
CV zostało napisane specjalnie dla niego, powinno być czy-
telne oraz umiejętnie skupiać uwagę na kluczowych infor-
macjach oraz powinno budować pozytywne wrażenie ideal-
nego kandydata. Aby to osiągnąć spersonalizuj email z CV 
oraz nazwy plików, najważniejsze elementy (ostatnie i przed-
ostatnie stanowisko, kluczowe umiejętności, znajomość języ-
ków, osiągnięcia zawodowe) umieść na pierwszej stronie, nie 
umieszczaj mało ważnych informacji oraz zadbaj o szatę gra-
ficzną. Stosując się do tych wskazówek zwiększasz szansę na 
to, że zainteresujesz swoją osobą pracodawcę! /raf/

Jak nie odpaść 
w kilka sekund

Starasz się o pracę, wysłałeś kilkadziesiąt albo i więcej CV 
i w końcu jest! Dostałeś zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną! 
To szansa, ale pamiętaj, że aby otrzymać tę pracę prawdopodob-
nie będziesz musiał pokonać wielu kandydatów. 
Ważne jest oczywiście przygotowanie merytoryczne, ale także 
wrażenie, jakie zrobisz. To, w co się ubierzesz, ma zatem znacze-
nie. Główne zasady są proste: elegancko, w strój biznesowy, lepiej 
zrezygnować z krzykliwych kolorów. I pamiętaj - lepiej być ubra-
nym zbyt elegancko niż zbyt „na luzie”.

W co się ubrać na rozmowę

Trwają zapisy na szkolenia: drwal, bukieciarz/florysta, 
sprzedawca branży mięsno-wędliniarskiej. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach planuje przeprowadze-
nie następujących szkoleń grupowych:
Drwal - operator pił mechanicznych do ścinki drzew
Bukieciarz/florysta z  elementami dekoracji i aranżacji wnętrz
Sprzedawca branży mięsno-wędliniarskiej
Do udziału w szkoleniu urzędnicy zapraszają osoby bezrobot-
ne, z ustalonym II profilem pomocy. Szczegóły dot. tematyki 
oraz kryteriów rekrutacji zamieszczone zostały w planie szko-
leń grupowych. 
Jesteś zainteresowany – zgłoś się do swojego doradcy klien-
ta! Po rozmowie z doradcą klienta konieczne będzie wypełnie-
nie druku „Wniosek– zgłoszenie na szkolenie grupowe”, który 
można pobrać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kartuzach kartuzy.praca.gov.pl w zakładce „Dla bez-
robotnych i poszukujących pracy/ Dokumenty” oraz na stano-
wisku Informacji w siedzibie Urzędu. Wnioski-zgłoszenia na 
szkolenie grupowe przyjmowane są w sekretariacie Powiato-
wego Urzędu Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4. Uwaga - 
liczba miejsc jest ograniczona.
Złożenie wniosku nie oznacza zakwalifikowania się na szkole-
nie. Osoby, które będą dysponowały uprawdopodobnieniem 
zatrudnienia po ukończeniu szkolenia, zostaną rozpatrzone 
pozytywnie w pierwszej kolejności. 
/raf/

Zapisz się na szkolenie



Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
wzrosło w sierpniu br. nominalnie o 6,6 proc. w porów-
naniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – wy-
nika z najnowszych danych GUS. Uwzględniając realną 
siłą nabywczą złotego okazuje się jednak, że wzrost ten 
nie jest wcale tak duży.
- Nominalna dynamika wynagrodzeń prezentuje się co-
raz lepiej, ale w ujęciu realnym wciąż pozostaje słab-
sza niż przed rokiem – uważa Łukasz Kozłowski, ekspert 
Pracodawców RP.
Sierpniowy wzrost płac w przedsiębiorstwach rok do 
roku w ujęciu nominalnym może robić wrażenie. Udało 
się wyraźnie przebić wysoki odczyt z czerwca, osiągając 
najwyższą dynamikę od stycznia 2012 r. Eliminując znie-
kształcający efekt podwyżki składki rentowej sprzed 5 
lat, okazuje się, że to najszybszy nominalny wzrost prze-
ciętnego wynagrodzenia rok do roku od stycznia 2009 r. 
Jest to także najszybszy wzrost nominalnego funduszu 
płac prawie od 9 lat, tj. od października 2008 r., a więc 
od początkowego okresu ostatniego światowego kryzysu.
Dane te jednak nie prezentują się już tak świetnie, gdy 
spojrzymy na realne tempo wzrostu płac. Rzeczywista 
siła nabywcza wynagrodzeń pracowników rosła szyb-
ciej w ubiegłym roku, kiedy to jej wzrost był dodatkowo 
wspierany przez spadające ceny. 
- Średni realny wzrost płac rok do roku z ostatnich 6 
miesięcy wyniósł 3,8 proc., podczas gdy w sierpniu ubie-
głego roku kształtował się on na poziomie 6,2 proc. To 
pokazuje, że wzrost płac nie podążył jeszcze w pełni za 
rosnącymi cenami – tłumaczy Kozłowski.
Korzystnym trendem jest przyspieszające w ujęciu rok 
do roku tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przed-
siębiorstw. Mimo narastających obaw związanych z ba-
rierą niedostatecznej podaży pracy, wynikającej z ten-

Płace rosną... 
na papierze

Na rynku pracy obserwowa-
ny jest stały wzrost płac. Ale – 

jak zauważają Pracodawcy RP – 
wzrost jest tylko na papierze!

dencji demograficznych oraz daleko idącego spadku 
bezrobocia, firmy wciąż są w stanie znaleźć wielu kandy-
datów do pracy na nowo tworzonych stanowiskach.
- Solidny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsię-
biorstw może świadczyć o tym, że problemy z poda-
żą pracy nie są jeszcze tak duże, jak oczekiwano – mówi 
Kozłowski. - Dane te mogą dowodzić też zmian struk-
turalnych na rynku pracy polegających na wzroście od-
setka pracujących w większych przedsiębiorstwach, 
w szczególności w sektorze przemysłowym. /raf/

Sierpniowy wzrost płac 
w przedsiębiorstwach rok 
do roku w ujęciu nominal-
nym może robić wrażenie. 
Udało się wyraźnie przebić 
wysoki odczyt z czerwca, 
osiągając najwyższą dyna-
mikę od stycznia 2012 r.

”

Kobieta 
pracująca
Z najnowszego badania Hays Poland wynika, że najwyższe 
stanowiska są częściej obejmowane przez mężczyzn. 
Aż 85% respondentów wskazało, że osobą zarządzającą 

w ich firmie zajmuje mężczyzna. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy nie są więc niższe kwalifikacje kobiet, 
lecz przeszkody, z jakimi mierzą się w pracy.
Kobiety najczęściej aspirują do objęcia stanowi-
ska menedżerskiego oraz dyrektorskiego. Wyni-
ka to głównie z poziomu dotychczas zajmowanej 
pozycji w firmie. Większość badanych kobiet peł-
ni obecnie rolę specjalisty lub menedżera i aspiru-

je do objęcia stanowiska wyższego o jeden poziom. 
Mężczyźni częściej aspirują na wyższe stanowiska – 32% 

badanych wskazało poziom dyrektora zarządzającego lub 
prezesa, 27% stanowiska dyrektorskie, po 13% funkcję wła-
ściciela firmy i role menedżerskie. 
Niemal połowa kobiet wskazuje, że pojawiły się na ich dro-
dze zawodowej przeszkody wynikające z płci. Panie pod-
kreślają przede wszystkim trudności z powrotem do pracy 
po urlopie macierzyńskim oraz z pogodzeniem pracy z ży-
ciem prywatnym. Uczestnicy badania – niezależnie od płci – 
wskazują, że rozwiązania pracy elastycznej poprawiają sytu-
ację kobiet na rynku pracy. Zdecydowana większość nie zga-
dza się z twierdzeniem, że praca elastyczna mogłaby ogra-
niczać rozwój zawodowy. Wręcz przeciwnie – konieczność 
obecności w biurze, kiedy nie jest to niezbędne – powoduje 
spadek satysfakcji i efektywności. 
Myśląc o rozwiązaniach, które najbardziej pomagają w re-
alizacji ambicji zawodowych, mężczyźni i kobiety najwy-
żej oceniają inwestycje w szkolenia i rozwój oraz możliwości 
pracy elastycznej dla wszystkich pracowników. Połączenie 
roli rodzica z pracą zawodową 
jest wyzwaniem dla wielu pra-
cowników. Aż 65% kobiet i 38% 
mężczyzn deklaruje, że na ich 
drodze pojawiły się przeszkody 
związane z pogodzeniem pracy 
z wychowywaniem dzieci. 
Zarówno pracujące mat-
ki, jak i ojcowie, zwraca-
ją też uwagę na wyzwa-
nia, jakie niesie za sobą 
brak równowagi pomię-
dzy życiem zawodowym 
a osobistym, nieelastycz-
ny czas pracy, liczne nad-
godziny oraz wyjazdy 
służbowe. W badaniu Hays 
Poland wzięło udział ponad 
1100 kobiet i mężczyzn, pracu-
jących w Polsce. /raf/

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach roz-
począł wczoraj ostatni tegoroczny na-
bór wniosków o organizowanie i finanso-
wanie zatrudnienia bezrobotnych do 30. 
roku życia.
Z powyższej formy wsparcia mogą sko-
rzystać przedsiębiorcy prowadzący dzia-
łalność gospodarczą oraz pracodawcy, 
u których w okresie ostatnich 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku nie nastąpiło 
zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn do-
tyczących zakładu pracy.
Warunki, jakie musi spełniać osoba bez-
robotna:
- wiek do 30. roku życia,
- ustalony II profil pomocy, oznaczają-
cy właściwy ze względu na potrzeby bez-
robotnego zakres form pomocy określo-
nych w Ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy.
Warunki dokonywania refundacji: na 
podstawie umowy podpisanej z urzędem 
pracodawca/przedsiębiorca zawiera umo-
wę o pracę ze skierowanym bezrobotnym 
na okres co najmniej 24 miesięcy oraz na 
okres deklarowany we wniosku; refun-
dacja przysługuje przez okres 12 miesię-
cy; refundacji podlega część kosztów po-
niesionych na wynagrodzenia w wysoko-
ści nieprzekraczającej kwoty minimalne-
go wynagrodzenia za pracę oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne od refundo-
wanego wynagrodzenia – kwotę refun-
dacji określa umowa zawarta z urzędem; 
refundacja uzależniona jest od propo-
nowanego pracownikowi wynagrodze-
nia za pracę i dokonywana odpowiednio 
w wysokości: 1 990 PLN miesięcznie oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne od 
refundowanego wynagrodzenia – w przy-
padku wynagrodzenia w wysokości 2 300 
PLN brutto i powyżej; 1 800 PLN mie-
sięcznie oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne od refundowanego wynagro-
dzenia – w przypadku wynagrodzenia 
w wysokości poniżej 2 300 PLN brutto, 
jednak nie mniej niż w wysokości najniż-
szego obowiązującego wynagrodzenia; po 
zakończeniu okresu refundacji przez ko-
lejne 12 miesięcy oraz okres deklarowa-
ny we wniosku, pracodawca lub przedsię-
biorca utrzymuje w zatrudnieniu skiero-
wanego bezrobotnego w pełnym wymia-
rze czasu pracy na koszt własny.
Więcej informacji oraz druki wniosków 
znajdują się na stronie kartuzy.praca.gov.
pl oraz w siedzibie urzędu. /raf/

Ostatni nabór wniosków
Istnieje możliwość pozyskania refundacji części kosztów zatrudnienia 

bezrobotnych do 30. roku życia. 
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Przykładem miejscowości 
leżącej na terenach do-
tkniętych ostatnią nawał-
nicą jest Męcikał koło Brus. 
Tamtejsi mieszkańcy wciąż 
potrzebują pomocy w usu-
waniu skutków sierpniowej 
burzy. Pomocy udzielały 
samorządy, ochotnicy, fir-
my prywatne oraz organi-
zacje społeczne i stowarzy-
szenia. 
Kartuski Okręg Kaszubsko-
Pomorskiego Związku Pił-
sudczyków RP również nie 
pozostał obojętny na wo-
łanie o pomoc. W ramach 
ćwiczeń podjęli działania 
udzielania pomocy właśnie 
w miejscowości Męcikał. 
Członkowie związku pod 
dowództwem mjra Toma-
sza Kocenta przeprowadzili 
zajęcia pro obronne, w ra-
mach Szkolenia Patriotycz-
no-Obronnego ZPRP.
Pierwszy dzień zajęć od-
był się w zaprzyjaźnio-
nym ośrodku w Garczy-
nie. W związku z rosnącą 
w szybkim tempie ilością 
członków (w szkoleniu 
wzięło udział 21 osób) za-
jęcia prowadzone były me-

todą równoległą na trzech 
punktach nauczania. W ich 
prowadzeniu udział wzię-
li: z-ca komendanta SPO 
ppor. ZPRP Dariusz Celiński 
(strzelanie z 5,6 mm kbks 
z różnych postaw strzelec-
kich), por. ZPRP Bartłomiej 
Kalkowski (pierwsza pomoc 
przedmedyczna, komen-
dant SPO por. ZPRP Kamil 
Mieloszyk (elementy takty-
ki oraz rzut granatem ćwi-
czebnym F-1 i RG-42). Po 
dosyć wyczerpującym dniu 
ćwiczeń, kursów i musztry 
przyszedł czas na odpoczy-
nek i ognisko.
Kolejny dzień w ramach 
szkoleń odbył się w Borach 
Tucholskich w miejscowo-
ści Męcikał, gdzie odbyły 
się zajęcia w zakresie usu-
wania skutków klęsk żywio-
łowych. Jest to teren, który 
doświadczył wielkich znisz-
czeń podczas sierpniowych 
nawałnic. Pomimo wytę-
żonej pracy wielu miej-
scowych instytucji wciąż 
pozostaje jeszcze wiele do 
zrobienia. Kartuski Związek 
Piłsudczyków RP wspólnie 
z miejscowym TOW Gryfa 

Pomoc ciągle potrzebna
od niszczycielskiej naWałnicy minęło już półtora miesiąca. ale spoWodoWane straty są tak ogromne, że jeszcze nie 
udało się Wszystkich usunąć, zaś Wiele osób Wciąż potrzebuje pomocy. 

Pomorskiego „CIS” Męcikał, 
na czele z dowódcą ppor. 
Wojciechem Derewieckim 
„Żbikiem” zajęli się udroż-

nieniem drogi Męcikał - 
Okręglik, zatarasowanej 
zwaliskami drzew. Działania 
tego typu uczą, jak ważna 

jest odpowiednia organiza-
cja, współpraca, dyscypli-
na oraz dobry sprzęt, który 
na tamte chwile użyczyła 

jednostka OSP Dzierżążno. 
Całość prac koordynowała 
miejscowa Straż Leśna. 
/raf/
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O bezpieczeństwie na pikniku

W minioną niedzielę 
w Staniszewie odbył się Pik-

nik Rodzinny zorganizowany 
w ramach programu „Bezpieczna +”. 

Wiele atrakcji czekało na wszystkie dzieci, które 
tego dnia odwiedziły swoją szkołę. Można było 
obejrzeć pozorację pożarową OSP Staniszewo 

z udziałem najmłodszych czy pokaz ratownictwa 
medycznego. Niemałą frajdą były przejażdżki 
nietypowymi rowerami. W szkole zostały urzą-

dzone stanowiska przedmiotowe - przyrod-
nicze, informatyczne, językowe, arty-
styczne, kaszubskie oraz sportowe.
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materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAńSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71
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DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
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na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam murowany garaż 
z kanałem przy ul. Strzeleckiej, 

tel. 605 734 405, Wejherowo

SPRZEDAM nieruchomość dom z działka. 
Jeśli cenisz spokój i lubisz przyrodę. Posesja 
położona pod lasem dojazd asfalt 200m od 
głównej drogi budynek jednorodzinny wol-
no stojący posiada 7 pokoi kuchnia korytarz 
łazienka weranda cały podpiwniczony. Kon-
takt Domatowko JP/22. Lub tel. 784 950 657

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe 
w Rumi, 65 m2, nowoczesne osiedle,  tel. 794 
710 073

SPRZEDAM działkę ogrodniczą w Wejhero-
wie, ulica Sucharskiego, informacje pod nr 
889 866 663

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

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, moż-
liwość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. 
Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szu-
ka kawalerki, ewentualnie pokoju gościn-
nego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 
590 203

WYNAJMĘ

JESTEM zainteresowana wynajęciem ga-
rażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Cho-
pina, długoterminowa umowa, tel. 665 117 
489

KUPIĘ

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

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

SKUTER Jawa 50,1977r., cytrynowo - błę-
kitny, 2T, 2 osob, cena: 3499 zł, Tczew, tel. 
735 001 684

SKUTER Piaggio Ciao, 1995 r. 2T, czarny, 
1 osob., automat, cena: 2619 zł, Tczew, tel. 
735 001 684

JAWA 350TS\’ tylko kola 16”p /tyl, cena: 170 
zł, Tczew, 735 001 684, sprzedam

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, awaryjne otwieranie 
aut, pomoc drogowa, auto części, tel. 789 
345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI
GDY bank odmawia: pożyczka pozaban-
kowa do 20 000 zł, wypłata w 1 dzień, 
Gdańsk, tel. 601 832 048

USŁUGI Tokarsko - Ślusarskie, toczenie 
w metalu, spawanie, tel. 503 589 744, Go-
ścicino 

POŻYCZKI, chwilówki, bez BIK, dojazd do 
klienta, tel. 530 203 182

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

PROfESJONALNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

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

RÓŻNE

ZIEMNAKI, wineta, niesortowane, 0,40 
groszy, Rotacjna supska, stan dobry, 1750 
zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

BECZKI plast. 200 l., na działkę do wody, 
czyste, tel. 511 841 826

RURY plastikowe, 250 x 10 x 05, szare, 
cena 6 zł/szt, tel. 511 841 826

SPRZEDAM obraz welurowy z ramą, 120 
na 70 cm, cena 50 zł, tel 500 504 794

POSZUKUJE młodego, silnego, uczciwe-
go mężczyzny najlepiej samotnego który 
podjąłby się od października palić w piecu 
za jedzenie, tel. 889 866 663

SPRZEDAM kloszową suknie ślubną w roz-
miarze 36-38 po jednym weselu, cena 600 
zł, tel. 503 923 874

SPRZEDAM odkurzacz, przeciwalergiczny 
do prania dywanów i tapicerek, 950 zł, tel. 
790 290 835, Sierakowice

SIANO, słoma w balotach, 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

PRASA kostka masy FERGUSON 1.40 pod-
bieracz, 4.500 zł, tel. 506 250 477

SPRZEDAM wannę akrylową, 140x70, 
cena 150 zł, tel. 58/ 778 17 35

SKUPUJEMY stare militaria 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, odzna-
czenia, 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 szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL
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Zawody rozegrane były 
w miniony weekend w Cen-
trum Sportów Wodnych i Pro-
mocji Regionu na Złotej Gó-
rze. Mistrzostwa Kartuz były 
jednocześnie ostatnimi rega-
tami w ramach cyklu Żeglar-
skiego Pucharu Kaszub. 

Zawodnicy i sympatycy 
sportów żeglarskich spotkali 
się już po raz 11. Zjechało się 
ponad 120 jachtów, z czego 
wystartowało i ukończyło 
bieg 118 jednostek. Sobot-
nie mecze rozgrywane były 
od godzin porannych. Naj-
bardziej uczestnikom doku-
czało przejmujące zimno, 
które na wodzie odczuwalne 
było znacznie bardziej, niż 
na brzegu. To właśnie w tym 
dniu przewidziane było roze-
granie większości meczy. 

Za to niedziela należała do 

jednych z najcieplejszych 
dni września. Odbył się m.in. 
dodatkowy mecz VIP Racing 
z udziałem przedstawicieli 
gmin Somonina, Sierakowic, 
Chmielna oraz gminy Kar-
tuzy, którą reprezentowali 
Mieczysław Gołuński, bur-
mistrz Kartuz i Aleksandra 
Maciborska-Pytka, dyrektor 
Kartuskiego Centrum Kultu-
ry. W tym biegu gospodarze 
byli bardzo gościnni i ustąpili 
miejsca na podium. I miejsce 
zdobyła gmina Sierakowice 
(reprezentował ją w imieniu 
wójta Marian Wnuk-Lipiński, 
koordynator ds. sportu), II 
miejsce wywalczyła gmina 
Chmielno (reprezentanci to 
Joanna Czerwionka, nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
oraz klub Damroka), nato-
miast III - gmina Kościerzyna 

(Grzegorz Świtała, zastępca 
wójta wraz z ekipą kościer-
ską). Gospodarze zajęli IV 
pozycję. Ale za to balansują-
cy na krawędzi wywrotki rejs 
kartuskiego teamu należał 
do najbardziej widowisko-
wych.

Przypomnijmy, że w pierw-
szej edycji regaty wgrał bur-
mistrz Kartuz Mieczysław 
Gołuński, zaś w drugiej edy-
cji - przewodniczący Rady 
Powiatu Kartuskiego - Mie-
czysław Woźniak. 

W pozostałych kategoriach 
żeglarze UKŻ Lamelka zajmo-
wali wysokie pozycje. W kate-
gorii Cadet najlepsi byli: Hu-
bert Kurjańczyk i Weronika 
Marszalik z UKŻ Lamelka. Po-
zostałe 4 miejsca tez należały 
do gospodarzy, dopiero na 6 
pozycji pojawił się zespół go-

ści z UKS Wodniacy Garczyn. 
W kat. Omega kartuscy za-
wodnicy uplasowali się na 3, 
4 i 9 miejscu. W popularnych 
Optymistach kartuzianie byli 
bardziej gościnni. Najlepszą 
z kartuskiego teamu okazała 
się być Sara Browarczyk zaj-
mując 13 pozycję - tuż przed 
Marysią Kurowską. W klasie 
Optymist B Wiktor Łasak zajął 
6. miejsce. W klasie Vaurien 
Kartuzy nie miały reprezen-
tantów - tam miejsca podzie-
lili pomiędzy siebie zawodni-
cy UKS Wiking z Kamienicy 
Królewskiej.

Przed nami jeszcze jedne 
zawody kończące jednocze-
śnie sezon żeglarski - Błękitna 
Wstęga Jez. Brodno Wielkie. 
Odbędą się na Złotej Górze 
już 7 października. 

/raf/

Sportowe emocje pod żaglami
KARTUZY | żeglarskie Xi mistrzostWa kartuz już za nami! kartuscy żeglarze osiągnęli W nich bardzo dobre Wyniki.

KATEGORIA CADET:
Hubert Kurjańczyk i Weronika Marszalik - UKŻ 1. 
Lamelka
Bartłomiej Szlija i Oskar Plichta - UKŻ Lamelka2. 
Paweł Kajeta i Tymoteusz Roszkowski - UKŻ 3. 
Lamelka

KATEGORIA OMEGA:
Jan Springer Krzysztof Spytek, Bartosz Kaszu-1. 
bowski - Jacht Klub Morski Roda Gdynia
Wojciech Wysocki Jakub Manista, Dominik Ro-2. 
uther - ŻUKS Stężyca
Jan Romańczuk Joanna Małkowska, Marek 3. 
Sulewski - UKŻ Lamelka

KATEGORIA OPEN:
Mateusz Godlewski - UKS Tolkmicko1. 
Paweł Korsak - UKS Tolkmicko2. 
Sławomir Dunst i Rafał Rasilewski - Kartuski Klub 3. 
Sportowy

KATEGORIA OPTIMIST 0:
Agata Marcinkowska - UKS Wodniacy Garczyn1. 
Filip Switała - UKS Wodniacy Garczyn2. 
Olivier Grabow - UKS Wodniacy Garczyn3. 

KATEGORIA OPTIMIST:
Alicja Tutkowska - Jacht Klub Stal Gdynia1. 
Zofia Czarniewska - Jacht Klub Stal Gdynia2. 
Pola Schmitt - OPTI CWM Gdynia3. 

KATEGORIA OPTIMIST B:
Alicja Tutkowska - Jacht Klub Stal Gdynia1. 
Zofia Czarniewska - Jacht Klub Stal Gdynia2. 
Pola Schmitt - OPTI CWM Gdynia3. 

KATEGORIA VAURIEN:
Dariusz Damps i Patrycja Kaszuba - UKS Wiking 1. 
Kamienica Królewska
Michał Damps i Jakub Bojanowski - UKS Wiking 2. 
Kamienica Królewska
Mateusz Weber i Tobiasz Dębowski - UKS Wiking 3. 
Kamienica Królewska

 Bieganie staje się coraz 
popularniejsze – świadczyć 
o tym może frekwencja 
podczas II edycji Biegu Ara-
smusa. 

W imprezie wzięło udział blisko 
1500 sportowców. Tylko w bie-
gu głównym wystartowała 
połowa z nich. 
- Mamy rekord frekwencji! 
– podkreślają organizatorzy 
biegu. - Na mecie „zameldo-
wało się” 582 biegaczy biegu 
głównego, 355 dzieci, 360 
uczestników #RunAndFun i 78 
osób startujących w konkuren-
cji nordic walking. I na deser 
rekord tasy mężczyzn i do-
skonały wynik Tomasz Grycko 
z 14:21. Wśród kobiet Ewelina 
Paprocka z rezultatem 17:14.  
Nagrody najlepszym wręczał 
burmistrz Kartuz, Mieczysław 
Gołuński. /raf/

Wystartowało 1,5 tys. biegaczy

II miejsce zajęli młodzi piłkarze Raduni 
Stężyca w Turnieju Jubileuszowym 
w Baninie. 
Drużyny Raduni Stężyca roczników 
2009/10 brały udział w Turnieju Jubile-
uszowym w Baninie. 
- Do zawodów przystąpiło 9 drużyn w tym 
dwie nasze – relacjonują przedstawiciele 
klubu. - Pierwszy zespół zajął drugie miej-
sce z 18 pkt. zaś druga drużyna 5 z 12 pkt.
Końcowa klasyfikacja turnieju: I - GKS 
Kowale I, II - Radunia Stężyca I, III - AP 

Banino I, IV - Sopocka Akademia Piłkarska, 
V - Radunia Stężyca II, VI - AP Banino II, 
VII - Dragon Bojano, VIII - Victoria Gdańsk, 
IX - GKS kowale II.
Radunia Stężyca niebiescy: Julian Wica, 
Krystian Regilński, Filip Górski, Filip Synak, 
Alan Zblewski, Maciej Zaborowski Piotr 
Felskowski, Maks Meier.
Radunia Stężyca biali: Filip Gabryel, 
Hubert Domaszk, Konrad Zdrojewski, Szy-
mon Goll, Szymon Wica, Nikodem Richert, 
Paweł Felskowski. /raf/

Świetny wynik w jubileuszowym turnieju
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GKS wygrał swój pierwszy 
mecz pod wodzą nowe-
go trenera, Pawła Pagieły, 
jednak od tego czasu nie 
zdołał powiększyć swo-
jego dorobku punktowe-
go. Pierwsze trzy punkty 
(i punkty w ogóle) w sezo-
nie przodkowscy piłkarze 
zdobyli w 6. kolejce i moż-
na było mieć nadzieję, że 
przełamanie da początek 
dobrej serii GKS-u, ale tak 
się nie stało. 16. września 
zespół z Przodkowa uległ 
w Poznaniu rezerwom 
Lecha 1-3, a potem wyje-
chał do Szczecina, gdzie 
przegrał jeszcze wyraźniej 
– rezerwy Pogoni Szczecin 
pokonały GKS aż 4-0.

W Stężycy nastroje są 
lepsze – tamtejsza Radu-
nia, beniaminek IV ligi, 
wciąż nie traci dystansu do 
czołówki. W przedostat-
niej kolejce przegrała co 
prawda z Gromem Nowy 
Staw po niezwykłej strze-
laninie (4-5), ale w ubiegły 
weekend zrehabilitowała 
się za ostatnią porażkę 
i pewnie pokonała na wy-
jeździe Start Miastko 4-0. 
Radunia pozostaje więc 
w czołówce IV ligi – zajmu-
je 2. miejsce, a z liderem, 
Stolemem Gniewino, prze-

Radunia w czołówce 
PIŁKA NOŻNA | piłkarze ze stężycy Wciąż znajdują się W czołóWce tabeli iV ligi, natomiast 
grający poziom Wyżej gks przodkoWo ma przed sobą długą Walkę o utrzymanie.

Na starcie IV Biegu o Złotą 
Górę stawiło się ponad 230 
biegaczy z całego Pomorza. 
Zawodnikom pomogła do-
bra pogoda – niewielki wiatr 
i brak deszczu. W imieniu 
gospodarza, Centrum Spor-
tów Wodnych i Promocji Re-
gionu zebranych gości przy-
witał Wojciech Jaworowski, 
zastępca burmistrza Kartuz, 
który już chwilę później wi-
tał zawodników na mecie 
dekorując ich medalami. 
Najszybszy zawodnik, Ro-
bert Sadowski niełatwą tra-
sę w terenie o długości 9.6 
km pokonał w czasie 32:11, 
czyli ze średnią prędkością 
18 km/h! Drugie miejsce 
zajął Jarosław Richert, który 
dobiegł do mety z czasem 
34:54. Trzeci był Sebastian 
Sikora (35:08). Wśród kobiet 
najlepsza była Aleksandra 
Baranowska-Trzasko (38:48), 
drugie miejsce zajęła Ewa 
Maj-Płotka (39:43), a trzecie 
– Iwona Sikora (41:06).

grywa tylko przez gorszy 
bilans bezpośrednich spo-
tkań. W czołówce panuje 
niebywały ścisk – trzy pro-
wadzące drużyny maja po 
21 punktów, a tuż za nimi 
jest Pogon Lębork, która 
punktów ma 20, ale ma za-
legły jeden mecz.

Inna czwartoligowa druży-
na, Cartusia Kartuzy, ostat-
nio wyraźnie awansowała 
w tabeli. 16. września gości-
ła Start Miastko i po obfitym 

w emocje meczu wygrała 
4-3. W poprzednią niedzielę 
Cartusia wyjechała do Gdy-
ni na pojedynek z rezerwa-
mi Arki. Na Narodowym Sta-
dionie Rugby podopieczni 
Mariana Geszke zagrali 
bardzo dobry mecz i wy-
grali 2-0. Dwa zwycięstwa 
z rzędu pozwoliły Cartusii 
wspiąć się na 13. miejsce 
w tabeli, oraz oddalić się od 
dna tabeli. Kartuzianie tracą 
do 9. miejsca w tabeli zaled-

wie jeden punkt.
W najbliższy weekend dru-

żyny z naszego powiatu za-
grają na własnych boiskach. 
GKS o powiększenie skrom-
nego dorobku punktowego 
zagra z Elaną Toruń (sobota, 
16:00), Radunia Stężyca po-
dejmie rezerwy Arki Gdynia 
(niedziela, 15:00), a Cartusia 
zagra z walczącą o awans 
Pogonią Lębork (niedziela, 
11:00). 

Krzysztof Grajkowski

230 biegaczy w Złotej Górze
BIEGI | liczni kibice, śWietna pogoda i znakomite rezultaty – tak można podsumoWać zaWody z cy-
klu kaszuby biegają. zWyciężył robert sadoWski.
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Starosta kartuski, Janina Kwiecień nagrodziła aż 35 
sportowców, którzy dzięki swoim wynikom będą 
otrzymywali stypendia.

Starosta kartuski podpisała zarządzenie, dzięki któremu 
wielu sportowcom z powiatu zostały przyznane stypen-
dia. Ich wartość waha się od 200 do 400 zł miesięcznie. 
Stypendia otrzymają następujący sportowcy: Przemysław 
Okuniewski, Damian Sławek, Artur Sowiński, Szymon 
Sajnok, Jakub Skierka, Nikodem Drewa, Krzysztof Niklas, 
Aleksander Mielewczyk, Sebastian Bir, Matylda Cebula, 
Błażej Pituła, Filip Wendt, Julia Klonowska, Mateusz Szym-
czak, Mikołaj Krause, Armin Wilczewski, Nikola Zaborow-
ska, Marcin Treder, Julia Brzoskowska, Tomasz Kurowski, 
Paweł Teclaf, Izabela Satrjan, Marcel Kurjańczyk, Bartło-
miej Szlija, Karolina Miller, Magdalena Zbrzyzna, Damian 
Kreft, Bartosz Sadowski, Grzegorz Kunkel, Mateusz Hirsz, 
Mateusz Szafrański, Paulina Reiter, Diana Malotka-Trzebia-
towska, Michał Marcinkowski i Konrad Kolka.
Stypendia sportowe Starosty Kartuskiego za wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i mię-
dzynarodowym zostają przyznane na okres 4 miesięcy, od 
września do grudnia 2017 roku.

Sportowcy otrzymali stypendia

Obsada zespołów robiła wrażenie – w Chmielnie rywalizo-
wało sześć drużyn U18 (Orzeł Elbląg/Malbork, Truso Elbląg, 
Enea-Energetyk Poznań, APS Rumia, MKS Nove Mesto, GKS 
Wieżyca 2011 Stężyca (Juniorki) i dwa młodsze zespoły 
kadetek U16 (Gedania Gdańsk i GKS Wieżyca 2011 Stężyca 
(Kadetki)). 
Juniorki Wieżycy 2011 Stężyca wygrały wszystkie spotka-
nia pokonując w fazie grupowej Truso Elbląg, Nove Mesto, 
Energetyk Poznań w półfinale Gedanię Gdańsk a finale po 
tie-breaku okazały się lepsze od Orła Elbląg 2:1 (25:23; 23:25; 
15:13). Mecz finałowy był ozdobą całego turnieju. 

Do Stężycy trafiły też nagrody indywidualne. Paulina Plichta 
i Klaudia Bronk otrzymały statuetki dla najlepszych zawod-
niczek w swoich zespołach a Paulina Reiter została wybrana 
najlepszą zawodniczką całego turnieju. (MVP)

Wieżyca wygrywa 
w Chmielnie
X Międzynarodowy Turniej „Troyan Cup” zakończył się 
zwycięstwem siatkarek ze Stężycy.
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