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Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Starogardzkiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WSzyStko PrzEczytaSz na:

/expressypl

W mieście będzie Węzeł

Od 10 lat dla Was

POWrót kOmunikacji 
miejskiej

POmOgą POkrzyWdzO-
nym dzieciOm 
W Starogardzie Gdańskim po-
wstało Centrum Pomocy Dzie-
ciom. Ta nowoczesna placów-
ka będzie oferowała bezpłatną 
pomoc dzieciom pokrzywdzo-
nym przestępstwem i ich ro-
dzinom. 

Ta inwestycja odmieni okolice 
dworca PKP i poprawi kom-
fort pasażerów. W Lęborku 
powstanie nowoczesny Węzeł 
przesiadkowy. 

Po kilkunastu latach przerwy 
do Pucka wraca komunikacja 
miejska. Po ulicach miasta ma 
kursować typowo miejski, ni-
skopodłogowy autobus.

Od dekady opisuje najważniej-
sze wydarzenia, przybliża losy 
mieszkańców, chwali dobre 
inicjatywy, a gani te złe. Wy-
dawnictwo Nordapress świę-
tuje 10-lecie działalności. 

Od 10 lat dla Was!
JUBILEUSZ | NiespełNa cztery miesiące temu świętowaliśmy wydaNie 500. Numeru 
pierwszej wydaNej przez Nas gazety, a już Nastał czas Na kolejNy jubileusz: 
jesteśmy z wami już 10 lat! 

Wszystko zaczęło się dekadę 
temu od wydania pierwsze-
go numeru Expressu Powiatu 
Wejherowskiego. Bo to wła-
śnie na ziemi wejherowskiej 
zadebiutowało nasze wy-
dawnictwo. 
Od początku przyświecało 
nam kilka celów: chcieliśmy 
rzetelnie informować Was 
o tym, co dzieje się w naj-
bliższej (jak również tej nieco 
dalszej) okolicy, być zawsze 
tam, gdzie dzieje się coś waż-
nego, pomagać i interwe-
niować w Waszym imieniu, 
a także rozliczać lokalną wła-
dzę z obietnic przedwybor-
czych. Najważniejsze dla nas 
było jednak to, aby stworzyć 
gazetę dla Was i o Was. I od 10 
lat systematycznie te cele dla 
Was realizujemy. 
Dziś świętujemy 10-lecie na-
szej działalności. Przez ten 
czas oczywiście wiele się 
zmieniało, nas także te zmia-
ny nie ominęły. Metamorfo-
zie ulegała szata graficzna, 
logo, a nawet rozmiar naszej 
gazety. Jednocześnie wciąż 
staraliśmy się spełniać Wasze 
oczekiwania. Determinacja 
i konsekwencja, z jaką reali-
zowaliśmy postawione sobie 
cele, spowodowały, że rozro-
śliśmy się i rozwinęliśmy. 
Kolejnym krokiem były kolej-

ne gazety. Dziś jesteśmy naj-
większym wydawnictwem 
na Pomorzu, a nasze gaze-
ty ukazują się w Trójmieście 
i powiatach: wejherowskim, 
puckim, lęborskim, kartu-
skim i starogardzkim. Jed-
nym z tytułów wydawanych 
przez nas jest też Express Biz-
nesu – miesięcznik, skierowa-
ny (jak sama nazwa wskazu-
je) do ludzi biznesu. 
Nie zapomnieliśmy też o in-
nowacjach, dlatego nie po-
przestaliśmy na papierowym 
wydaniu naszych gazet, ale 
uruchomiliśmy też portale in-
ternetowe i fanpage na Fa-
cebooku. Dziś docieramy do 
300 tysięcy mieszkańców Po-
morza! 
Dziś nasi reporterzy są wszę-
dzie tam, gdzie dzieje się coś 
istotnego, gdzie tworzy się hi-
storia, gdzie ktoś potrzebuje 
pomocy. Piszemy o lokalnej 
polityce, zmianach w eduka-
cji, sprawach społecznych, 
kulturze, sporcie, podpowia-
damy gdzie i jak można cie-
kawie spędzić czas, nie zapo-
minamy też o ludziach bizne-
su. 
A zatem – świętujcie z nami 
10-lecie wydawnictwa i bądź-
cie z nami przez kolejną de-
kadę!

- Dziękujemy, że z nami jesteście przez ten cały czas! 
Dziękuję Czytelnikom – za uznanie, reklamodawcom 
– że z nami są i nas wspierają, instytucjom i samorzą-
dom – za owocną, wieloletnią współpracę. To poka-
zuje, że jesteśmy gazetą rzetelną, wiarygodną i cenio-
ną. Naszym marzeniem było stać się „numerem jeden” 
w regionie, jeśli chodzi o dostarczanie informacji. I dziś 
mogę powiedzieć, że Czytelnicy i nasi partnerzy po-
twierdzają, że udało nam się to! Nie spoczywamy oczy-
wiście na laurach i ciągle będziemy starali się, aby być 
coraz lepszym. Nie zawiedziemy Was.

Piotr Ruszewski, 
Redaktor Naczelny Expressu Powiatu Wejherowskiego:

Okrągłe urodziny naszego wydawnictwa były okazją do podsumowania dotychczasowej 
działalności i do opracowania planów wydawniczych na kolejne lata. Nasza ekipa redakcyjna jubi-
leusz świętowała w kompleksie „Dolina Charlotty Resort i Hotel Spa” w Strzebielinku. Ale nie tylko 

świętowaliśmy - spotkanie było okazją także do podzielenia się nowymi pomysłami. Zastanawialiśmy 
się, co możemy zrobić, aby nasze gazety (m.in. Express Powiatu Kartuskiego) były jeszcze ciekawsze i 
aby docierały do jeszcze większej liczby mieszkańców Pomorza. Te pomysły będziemy konsekwentnie 

realizować przez kolejne lata. 

Rozpoczęliśmy zatem kolejną dekadę. Dziękujemy Wam za to, że przez minione lata 
byliście z nami i zachęcamy do lektury kolejnych wydań Expressów. 
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KARTUZY | rozpoczął się ii etap kompleksowej rewitalizacji ceNtrum kartuz. w 
tym tygodNiu ruszyły prace Na ul. dworcowej.  

KARTUZY | spalaNie śmieci w piecach to wciąż spory problem. strażNicy miejscy prze-
szli przeszkoleNie, dzięki którym skuteczNiej będą walczyć z łamiącymi przepisy. 

KARTUZY | już za NiespełNa dwa lata ma 
oddać do użytku rozbudowaNa i zmoder-
NizowaNa droga z kartuz do mojusza.  

ŻUKOWO | trzy projekty będą realizo-
waNe w ramach tegoroczNej edycji żu-
kowskiego budżetu obywatelskiego. 

Miasto zmienia oblicze

Sprawdzą, czy spalasz śmieciDroga za niemal 
60 mln zł

Mieszkańcy 
zdecydowali

Nowoczesny, estetyczny 
deptak wraz z całą infra-
strukturą (m.in. ławeczkami, 
oświetleniem, itp.) to jeden 
z ważniejszych elementów 
programu rewitalizacji cen-
trum Kartuz. Oblicze zmieni 
także ul. Dworcowa, której 
przebudowa właśnie się roz-
poczęła. 
- II etap  zagospodarowania 
Rynku w Kartuzach w ra-
mach projektu „Komplek-
sowa rewitalizacja Centrum 
Kartuz” przed nami – mówi 
Mieczysław Gołuński, bur-

mistrz Kartuz. - Wybudo-
wany zostanie ciąg pieszo-
jezdny przy ulicy Dworcowej 
w Kartuzach, „deptak” oraz 
chodniki i fragment asfalto-
wej jezdni okalające płytę 
rynku.
Całość kosztować będzie 
niecałe 3,5 miliona zł, z cze-
go ponad połowę gmina 
pozyskała ze środków Unii 
Europejskiej (dofinansowa-
nie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020).

Prace rozpoczęły się w po-
niedziałek i będą polegały 
na rewitalizacji odcinka ulicy 
Dworcowej od rynku do bu-
dowanego właśnie dworca 
kolejowego. Roboty zakoń-
czą się jeszcze w tym roku.
„Deptak” zyska nowe oblicze 
nieco później, bo w I kwar-
tale 2018. Wtedy też z rynku 
znikną wysłużone chodniki 
i fragmenty jezdni asfalto-
wej.
W wyniku inwestycji zostaną 
zlikwidowane wysokie progi 
pomiędzy deptakiem a ob-

szarem rynku. Na ulicy Dwor-
cowej asfalt także zastąpi 
granitowa kostka. Z kolei na-
wierzchnia „deptaka” zosta-
nie wykonana z granitowych 
płyt. Posadzone zostaną rów-
nież długo oczekiwane przez 
wszystkich drzewa.
W związku z inwestycją 
kierowcy muszą liczyć się 
z czasowymi utrudnieniami 
w ruchu – są one nieuniknio-
ne przy tak zaawansowanej 
przebudowie.
/raf/

W miniony weekend pracow-
nik Centralnego Laboratorium 
Pomiarowo-Badawczego w 
Jastrzębiu Zdroju przepro-
wadził szkolenie strażników 
miejskich z zakresu pobiera-
nia próbek popiołów z pale-
nisk w celu analizy procesu 
spalania w piecach m.in. do-
mowych. W szkoleniu uczest-
niczyli strażnicy z Kartuz, 
Kwidzyna, Rumi, Pruszcza 
Gdańskiego oraz Kolbud. 
Spalanie w piecach wszelkich 
odpadów, które mogą po-
wodować zanieczyszczenie 
powietrza, jest zakazane pra-
wem. Strażnik miejski na pod-
stawie upoważnienia burmi-
strza ma prawo skontrolować 
każdy piec, nawet ogrzewają-
cy prywatną nieruchomość. 
Jeśli badania wykażą, że wła-
ściciel nieruchomości popeł-
nił wykroczenie, zostanie on 
ukarany mandatem karnym 

lub stanie przed sądem. 
Do czego upoważnieni są 
strażnicy miejscy? Do wstę-
pu wraz z rzeczoznawcami i 
niezbędnym sprzętem przez 
całą dobę na teren nierucho-
mości, obiektu lub ich części, 
na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, 
a w godzinach od 6 do 22 
– na pozostały teren; prze-
prowadzania badań lub 
wykonywania innych nie-
zbędnych czynności kontro-
lnych; żądania pisemnych 
lub ustnych informacji oraz 
wzywania i przesłuchiwania 
osób w zakresie niezbędnym 
do ustalenia stanu faktycz-
nego; żądania okazania do-
kumentów i udostępnienia 
wszelkich danych mających 
związek z problematyką kon-
troli. Niepodporządkowanie 
się tym przepisom podlega 
karze pozbawienia wolności 

do lat 3! 
 Spalanie odpadów, w tym 
płyt laminowanych, starych 
mebli, okien, drewna pokry-
tego farbą lub impregnatem, 
tworzyw sztucznych (plasti-
ku), styropianu lub innego 
rodzaju odpadów zagrożone 
jest mandatem karnym w wy-
sokości do 500 zł lub karą do 
5 tys. w postępowaniu przed 
sądem.

Jednak najważniejsze, o czym 
trzeba pamiętać, to zdrowie 
nasze i sąsiadów. Spalanie 
odpadów wywołuje bowiem 
bardzo niekorzystne skutki 
dla zdrowia i przyczynia się 
do powstawania nowotwo-
rów, chorób układu oddecho-
wego, krążenia i wielu innych. 
Paląc śmieci, trujemy siebie i 
innych.
/raf/
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Zarząd Województwa Po-
morskiego wybrał do do-
finansowania projekt do-
tyczący rozbudowy drogi 
wojewódzkiej na trasie Mo-
jusz – Kartuzy.
Projekt złożony przez woje-
wództwo pomorskie zakła-
da rozbudowę drogi woje-
wódzkiej 211 od początku 
miejscowości Mojusz do 
początku miejscowości Kar-
tuzy na odcinku o długości 
około 15,3 km.
W ramach projektu zostanie 
poszerzona jezdnia DW 211 
do szerokości 7 m, a jej kon-
strukcja zostanie wzmoc-
niona zgodnie ze standar-
dami występującymi w Unii 
Europejskiej. Przebudowa-
ne zostaną skrzyżowania, 

zostaną wybudowane za-
toczki autobusowe, ciągi 
pieszo-rowerowe lub ścież-
ki rowerowe.
W ramach inwestycji prze-
budowany zostanie rów-
nież most na rzece Łebie 
oraz przejazdy kolejowe. 
Całkowita wartość projektu 
wyniesie ponad  58 mln zł, 
a unijne dofinansowanie aż 
47 mln zł. Realizacja projek-
tu zakończy się w listopa-
dzie 2019 r.
Projekt został wybrany do 
dofinansowania w ramach 
działania „Regionalna infra-
struktura drogowa Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020”.      /raf/

Mieszkańcy miasta Żukowa 
zdecydowali w głosowaniu, 
które projekty zostaną zreali-
zowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2018. 200 
tys. złotych przeznaczone zo-
stanie na wykonanie trzech 
zadań, które uzyskały naj-
większą liczbę głosów.
Najwięcej, bo 47 % ważnych 
głosów, otrzymał projekt o 
nazwie „Budowa drogi pieszo 
rowerowej Parkowa - Gdańska 
(kompleks boisk)” o wartości 
48 tys. zł. Zadanie obejmuje 
wybudowanie ponad 100 m 
drogi pieszo-rowerowej łą-
czącej ulicę Parkową z pętlą 
autobusową.
Podobną liczbę głosów otrzy-
mały kolejne 2 projekty tj. 
„Doposażenie placu zabaw 
na Osiedlu Nowe w nowocze-
sne urządzenia zabawowe w 
tym dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych” o 
wartości 50 tys. zł oraz „Zadbaj 
o czystość swojego miasta 
„Psi pakiet”” o wartości 40 tys. 
zł. W ramach psiego pakietu 
dla właścicieli czworonogów 
ustawionych zostanie 30 
słupków z woreczkami oraz 
pojemnikami na odpady po 
psich nieczystościach.
Wymienione zadania będą re-
alizowane w 2018 r. i konsul-
towane z autorami projektów 
na poszczególnych etapach 
realizacji.W tym roku wpro-
wadzona została możliwość 
oddania głosu elektronicznie, 
która usprawniła proces gło-
sowania. Skorzystało z niej 62 
% głosujących. Wśród ankiet 
papierowych zdarzały się nie-
poprawnie wypełnione, które 
stanowiły ponad 10 % ogól-
nej liczby głosów.
/raf/
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POWIAT | przedsiębiorcy z kaszub chcą poprawić waruNki zatrudNieNia cudzoziemców.

POWIAT | pod hasłem „zrówNoważoNa turystyka-Narzędziem roz-
woju” obchodzoNy jest tegoroczNy światowy dzień turystyki. KARTUZY | komitet rewitalizacji kartuz rozpoczął dzia-

łalNość. NiedawNo odbyło się pierwsze posiedzeNie. 

Pracodawcy o cudzoziemcach

Zasłużeni dla turystyki Komitet już działa

Kaszubski Związek Praco-
dawców widzi konieczność 
stworzenia standardów, 
które zatrzymają pracow-
ników z zagranicy w Pol-
sce.
Kaszubscy przedsiębiorcy 
podczas niedawno zorga-
nizowanej debaty omawiali 
problemy związane z zatrud-
nianiem cudzoziemców do 
pracy w Polsce. Spotkanie, 
które miało miejsce 5 paź-
dziernika w Kartuzach, było 
poświęcone głównie kwestii 
braku ubezpieczeń zdrowot-
nych i zapewnieniu godnych 
warunków pracy. 
- W naszym kraju obecnie 
nie ma dobrych warunków 
do pracy dla obcokrajow-
ców. Zapominamy, że cudzo-
ziemcy też dobrze pracują i 
tworzą mocny filar lokalnej 
gospodarki. Jedyne, co mu-
simy zrobić, to wypracować 
dla nich dobre praktyki w za-
kresie pracy w naszym kraju. 
I taki właśnie jest cel dzisiej-
szego spotkania - rozpoczął 
Zbigniew Jarecki, prezes Ka-
szubskiego Związku Praco-
dawców.

Problemy z pomocą me-

dyczną
W powiecie kartuskim pra-
cuje obecnie ponad 7 tys. 
osób z zagranicy, głównie 
są to ludzie z Ukrainy. Oka-
zuje się, że większość z nich 
zatrudniona w lokalnych 
firmach, nie posiada ubez-
pieczenia zdrowotnego. 
Kłopoty z tym związane 
pojawiają się zazwyczaj do-
piero podczas konieczności 
skorzystania z pomocy me-
dycznej. 
-  Mieliśmy przypadki, gdy 
przyjeżdżamy karetką na bu-
dowę, żeby udzielić pomocy 
osobie, która spadła z ruszto-
wania. Nagle okazuje się, że 
nie miała ona prawa w ogóle 
tam być, nie była odpowied-
nio zatrudniona. Pracownicy 
udają, że nie kojarzą tej osoby 
i nie przyznaje się do niej na-
wet właściciel firmy. W takich 
przypadkach musimy wezwać 
policję – mówił Paweł Wit-
kowski, lekarz naczelny kar-
tuskiego szpitala. 
Brak ubezpieczenia zdrowot-
nego to duży kłopot nie tylko 
dla pracownika, ale i samego 
szpitala.
– Osobom nieubezpieczonym 
wystawiamy fakturę, ale jeśli 

mamy do czynienia z cudzo-
ziemcami, to oni często wy-
chodzą ze szpitala i po prostu 
znikają. Wtedy zostajemy bez 
pieniędzy, nie mamy ich jak 
ściągnąć. Na ten moment 
mamy 100 tys. zł należności, 
których nie udało się odzyskać. 
Ten problem będzie narastał, 
bo pracujących cudzoziem-
ców w Polsce jest coraz więcej 
- dodaje Paweł Witkowski.

To wina agencji pracy?
Pracodawcy często nie mają 

pojęcia o tym, że cudzozie-
miec nie posiada ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Kaszubscy 
przedsiębiorcy często korzy-
stają z pośrednictwa pracy i 
nie mają możliwości weryfi-
kacji, czy firma pośredniczą-
ca zadbała o ubezpieczenie. 
- Brak ubezpieczenia zdrowot-
nego to często nie jest wina 
pracodawców. Oni zazwyczaj 
korzystają po prostu z agencji 
pracy, która z kolei często po-
mija tą ważną kwestię - tłuma-
czy Mateusz Szulc, dyrektor 

Wydziału Strategii i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w 
Kartuzach.

Muszą zostać w powiecie
Stworzenie dobrych warun-
ków pracy to kolejna ważna 
kwestia, która była oma-
wiana podczas spotkania 5 
października. Okazuje się, że 
cudzoziemcy często są źle 
traktowani przez współpra-
cowników i pracodawców. 
Otrzymują zbyt niskie stawki 
przez co coraz częściej decy-

dują się na pracę w innych 
krajach.
- Musimy zrozumieć, że jeśli 
nie stworzymy odpowied-
nich standardów i nie zadba-
my o dobre warunki, to ci, 
którzy mogliby pracować w 
Polsce, pojadą po prostu pra-
cować gdzie indziej, za euro 
– powiedział Zbigniew Jarec-
ki, prezes zarządu KZP.
- Stworzenie dobrych warun-
ków pracy dla cudzoziemców 
może bardzo korzystnie wpły-
nąć na lokalną gospodarkę. To 
co się dzieje na rynku pracy ma 
ogromne znaczenie dla samo-
rządów, ponieważ jest coraz 
mniej firm, które startują do 
przetargów. Problemem jest 
po prostu brak rąk do pracy. Z 
tej perspektywy pracownicy z 
Ukrainy czy Białorusi są dla lo-
kalnych firm po prostu wyba-
wieniem. Jest to ten moment, 
który powinniśmy wykorzy-
stać i dzięki któremu możemy 
wygrać w Europie, jeśli oni 
zdecydują się pracować u nas 
i tutaj zostać. Nie zmarnujmy 
tego - podsumował Mieczy-
sław Grzegorz Gołuński, bur-
mistrz Kartuz.
Aleksandra Damps

Pomorskie obchody odbyły 
się w Gdańskim Teatrze Szek-
spirowskim. Główną częścią 
uroczystości było wyróżnia-
nie zasłużonych dla turysty-
ki. Z powiatu kartuskiego 
dyplomy i Medale Marszałka 
Województwa Pomorskiego 
otrzymało Muzeum Kaszub-
skie w Kartuzach z okazji 70-
lecia działalności. Nagrodę 
odebrała dyrektor Barbara 
Kąkol.
Z okazji 50-lecia GOK w So-
moninie  laury dla placówki 
odebrał jej dyrektor Marian 
Kowalewski. Nagrodę Hono-
rowego Prezesa Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej w kategorii Kuli-
narne odkrycie roku otrzy-
mała restauracja „Czarny 
Kos” z Borkowa, a odebrała 
ją współwłaścicielka Mag-
dalena Surdek. W uroczysto-
ściach udział wzięli starosta 
kartuski Janina Kwiecień (bę-
dąca członkiem Rady Polskiej 
Organizacji Turystycznej) 
i Wojciech Okroj dyrektor 
Wydziału Kultury i Promocji, 
Prezes Stowarzyszenia Tury-
styczne Kaszuby. /raf/ Fo
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W ubiegłym tygodniu 
w Urzędzie Miejskim w Kar-
tuzach miało miejsce pierw-
sze posiedzenie Komitetu 
Rewitalizacji Kartuz. Przypo-
mnijmy, że KRK pełni funkcję 
opiniodawczo-doradczą bur-
mistrza Kartuz ds. Gminnego 
Programu Rewitalizacji.
W skład komitetu weszli 
przedstawiciele mieszkań-
ców gminy Kartuzy, miesz-
kańców obszaru rewitali-
zacji, sektora społecznego 
i prywatnego, Urzędu Miej-
skiego, kartuskiego GOPS-u, 
Zarządu Gospodarki Nie-
ruchomościami oraz rady 
miejskiej.
Zadaniem komitetu jest 
uczestniczenie w opiniowa-
niu i przygotowaniu projek-
tów uchwał Rady Miejskiej 
w Kartuzach, jak również 
w opiniowaniu i przygoto-
waniu zarządzeń burmistrza 
Kartuz związanych z rewita-
lizacją miasta. Komitet może 
również proponować roz-
wiązania odnoszące się do 
rewitalizacji.
Skład Komitetu Rewitaliza-

cji Kartuz: Natalia Gronda 
– przedstawicielka miesz-
kańców gminy Kartuzy, 
Piotr Mazur – przedstawi-
ciel mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, Marek Madaj 
– przedstawiciel mieszkań-
ców obszaru rewitalizacji, 
Jerzy Malotka – Trzebiatow-
ski – przedstawiciel sektora 
społecznego, Piotr Kwidziń-
ski – przedstawiciel sektora 
społecznego, Tadeusz Mo-
ryń – przedstawiciel sektora 
prywatnego, Maria Choj-

nacka – przedstawicielka 
sektora prywatnego, Henryk 
Popielarz – przedstawiciel 
właścicieli nieruchomości, 
Sylwia Biankowska – przed-
stawicielka Urzędu Miejskie-
go w Kartuzach, Mirosława 
Gruba – przedstawicielka 
GOPS w Kartuzach, Stefan 
Bychowski – przedstawiciel 
ZGM, Andrzej Pryczkowski 
– przedstawiciel rady miej-
skiej, Jerzy Pobłocki – przed-
stawiciel rady miejskiej. 
/raf/
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POWIAT | rozpoczyNa się termomoderNizacja specjalNego ośrodka szkolNo – wy-
chowawczego w żukowie. 

Oszczędniej i ekologicznie

REKLAMA                                          41/2016/PS

Przedstawiciele samorządu 
powiatu kartuskiego pod-
pisali umowę na wykonanie 
termomodernizacji budyn-
ku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego 
w Żukowie. Jest to kolejna 
tego rodzaju umowa, jaką 
powiat kartuski zawarł w ra-
mach projektu pn. „Termo-
modernizacja budynków 
użyteczności publicznej na 
terenie powiatu kartuskie-
go” realizowanego w ra-
mach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych. 
Przedmiotem tego projektu 
jest objęcie pracami termo-
modernizacyjnymi czterech 
budynków jednostek or-
ganizacyjnych powiatu tj.: 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kobysewie, Filii Domu Po-
mocy Społecznej  w Sulęczy-
nie, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kartu-
zach i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego 
w Żukowie.
Projekt został opracowany 
na podstawie audytów ener-
getycznych, które zostały 
sporządzone dla każdego 
z budynków. Opracowana 
dokumentacja wykazała 
niską efektywność energe-
tyczną i potrzebę przepro-
wadzenia pilnych prac ter-
momodernizacyjnych.
Głównym celem projektu 
jest poprawa efektywności 
energetycznej systemów 
budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie powiatu 
kartuskiego.
Ostatnim etapem realizacji 
tego projektu jest przepro-
wadzenie prac na budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego w Żu-
kowie. Zakres zaplanowa-
nych prac obejmuje:
- docieplenie 1720 m2 ścian 
budynku wraz z wyprawą 
elewacyjną w celu zmniej-
szenia strat ciepła,
- usprawnienie systemu wen-
tylacji polegające na monta-
żu nawiewników higrostero-
walnych,
- modernizację systemu 
grzewczego tj. montaż ze-
społu trzech gazowych ab-
sorpcyjnych pomp ciepła, 
powietrze woda wraz z mon-
tażem informatycznego sys-
temu sterowania typu BMS 
(w zakresie sterowania prze-

rwami w ogrzewaniu każde-
go z pomieszczeń w zależno-
ści od harmonogramu jego 
użytkowania).
W ogłoszonym przetargu 
wzięły udział 2 firmy. W efek-
cie przeprowadzonego po-
stępowania na wykonawcę 
zaplanowanych prac została 
wyłoniona  firma z Koście-
rzyny, która zrealizuje przed-
sięwzięcie w cenie niespełna 
1,5 mln zł brutto. Zakończe-
nie prac planowane jest na 
30 czerwca 2018 r.
Realizacja całego projektu za-
kłada zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej 
w budynkach publicznych 
oraz spadek emisji gazów 

cieplarnianych.
- Kompleksowe przeprowa-
dzenie prac termomoder-
nizacyjnych w obiektach 
użyteczności publicznej 
pozwoli na znaczne ograni-
czenie strat energetycznych 
oraz wpłynie na racjonaliza-
cję poziomu energii zużywa-
nej przez budynki – wyjaśnia 
Janina Kwiecień, starosta 
kartuski. 
Wartość całego projektu 
obejmuje kwotę ponad 3 
mln zł, dofinansowanie z bu-
dżetu środków europejskich 
stanowi niemal 2,2 mln zł. 
Okres realizacji projektu 
przewidziany jest do końca 
listopada 2018 roku. /raf/
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GM. STĘŻYCA | kolejNy już raz Najzdol-
Niejsi uczNiowie, którzy osiągają bardzo 
dobre wyNiki w Nauce, otrzymają stypeN-
dia wójta gmiNy. 

ŻUKOWO | Niemal 45,5 mlN zł otrzyma gm. 
żukowo Na projekt, którego celem jest 
uporządkowaNie gospodarko wodNo-
ściekowej w gmiNie. 

Warto się uczyć!

Ogromne  
dofinansowanie

Kilka dni temu odbyło się dru-
gie posiedzenie Komisji Rady 
Gminy Stężyca ds. Oświaty, 
Sportu, Zdrowia i Polityki 
Prorodzinnej, na którym po-
zytywnie zaopiniowano 21 
wniosków o przyznanie sty-
pendium za wyniki w nauce, 
złożonych przez studentów 
i absolwentów studiów sta-
cjonarnych. Zdolni studenci, 
którzy za ostatni rok nauki 
osiągnęli średnią ocen co naj-
mniej 4,45 i zamieszkują na 
terenie gminy Stężyca, zostali 
nagrodzeni przez wójta gmi-
ny Stężyca.
Stypendium otrzymali:

Studenci studiów stacjonar-
nych: Daria Michalska, Alek-
sandra Myszk, Paulina Tusk, 
Daria Karczyńska, Patrycja Ri-
chert, Konrad Szulfer, Justyna 
Kolka, Klaudia Kulwikowska, 
Jakub Naczk, Weronika Szyca, 
Monika Klinkosz, Karolina Me-
jer, Piotr Mejer, Jan Walter. 
Absolwenci studiów stacjo-
narnych: Przemysław Płotka, 
Julita Miąskowska, Aleksandra 
Herka, Martyna Łącka, Maciej 
Kerlin, Marta Hewelt. 
Studentka studiów stacjonar-
nych doktoranckich: Alicja 
Drzewiecka. 
/raf/

Projekt „Uporządkowanie Go-
spodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Żukowo 
– etap I” znalazł się na liście 
rankingowej o dofinanso-
wanie. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej jako instytucja 
organizująca konkurs opubli-
kowała zaakceptowane przez 
Ministerstwo Środowiska 
listy rankingowe projektów. 
Projekt złożony przez Spółkę 
Komunalną Żukowo został 
ostatecznie wpisany na li-
stę rankingową ze statusem 
„podstawowy”, co oznacza, 
że otrzymał wnioskowane 
dofinansowanie w wysokości 
prawie 45,5 mln zł. 
Przypomnijmy, że listę rankin-
gową ogłoszono na początku 

sierpnia br. Wówczas wniosek 
przeszedł pozytywnie ocenę 
formalną oraz merytoryczną 
i został umieszczony w tabeli, 
ale jako projekt „rezerwowy”. 
Wnioskowane dofinansowa-
nie w projektach, które zna-
lazły się na tamtejszej liście, 
przekroczyło alokację przewi-
dzianą na konkurs, w związku 
z czym nie wszystkie projekty 
uzyskały status „podstawo-
wy”. Ministerstwo Środowiska 
podjęło działania mające na 
celu zwiększenie dostępnych 
środków w ramach działania 
o ok. 400 mln zł. W związku 
z tym projekt złożony przez 
Spółkę Komunalną Żukowo 
został ostatecznie zakwalifi-
kowany do realizacji./raf/
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Węzeł integracyjny w Gołubiu 
i ścieżki rowerowe gm. Stężyca

STYPENDIA WóJTA GMINY STĘŻYCA DLA 
NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTóW

4 października 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie 
Komisji Rady Gminy Stężyca ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia 
i Polityki Prorodzinnej, na którym pozytywnie zaopinio-
wano 21 wniosków o przyznanie stypendium za wyniki 
w nauce, złożonych przez studentów i absolwentów stu-
diów stacjonarnych. 
Przypomnijmy, iż wcześniej 47 młodym mieszkańcom 
gminy otrzymało stypendia. Byli to uczniowie ostatniej 
klasy gimnazjum, szkół średnich i kilku studentów.  
W drugim naborze swoje wnioski o przyznanie wyróż-
nienia mogli składać studenci, którzy za ostatni rok nauki 
osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,45 i zamieszkują na 
terenie gminy Stężyca. W tym naborze 21 studentów zo-
stało nagrodzonych przez Wójta Gminy Stężyca.

Stypendium otrzymali:

- STUDENCI STUDIóW STACJONARNYCH
1. Daria Michalska
2. Aleksandra Myszk
3. Paulina Tusk
4. Daria Karczyńska
5. Patrycja Richert
6. Konrad Szulfer
7. Justyna Kolka
8. Klaudia Kulwikowska
9. Jakub Naczk
10. Weronika Szyca
11. Monika Klinkosz
12. Karolina Mejer
13. Piotr Mejer
14. Jan Walter

- ABSOLWENCI STUDIóW STACJONARNYCH
1. Przemysław Płotka
2. Julita Miąskowska
3. Aleksandra Herka
4. Martyna Łącka
5. Maciej Kerlin
6. Marta Hewelt

- STUDENTKA STUDIóW STACJONARNYCH 
DOKTORANCKICH
1. Alicja Drzewiecka
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REKLAMA         88/2017/RL

POWIAT | bezpłatNe badaNia, szkoleNia oraz edukacja mieszkańców zakłada powiatowy program, którego celem jest 
zmiNimalizowaNie zakażeń wirusem hcV. 

Przeciwko wirusowi HCV
Rada Powiatu Kartuskiego 
pod koniec ub. miesiąca przy-
jęła do realizacji „Program 
profilaktyki zakażeń HCV dla 
mieszkańców powiatu kartu-
skiego na lata 2017-2019”. 
- Promocja i ochrona zdro-
wia jest jednym z najważ-
niejszych zadań powiatu – 
podkreśla Janina Kwiecień, 
starosta kartuski. - Do zadań 
własnych powiatu w zakresie 
zapewnienia równego do-
stępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej należy w szcze-
gólności opracowywanie i 
realizacja oraz ocena efek-
tów programów polityki 
zdrowotnej, wynikających z 
rozpoznanych potrzeb zdro-
wotnych i stanu zdrowia 
mieszkańców powiatu - po 
konsultacji z właściwymi te-
rytorialnie gminami.
W ramach programu miesz-
kańcy powiatu kartuskiego 
w wieku 18 - 65 lat z grupy 
podwyższonego ryzyka będą 
mogli skorzystać z bezpłat-
nych badań przesiewowych 
na obecność przeciwciał 
anty-HCV we krwi. Ponadto 

zaplanowano także przepro-
wadzenie szkoleń przez spe-
cjalistę chorób zakaźnych 
dla lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej, lekarzy 
ginekologów, pracowników 
salonów: kosmetycznych, 
fryzjerskich, odnowy biolo-
gicznej i studio tatuaży.
Celem programu jest wykry-
cie skali zakażeń wirusem 
HCV, wywołującego wiruso-
we zapalenie wątroby typu 
C, w powiecie kartuskim oraz 
edukacja mieszkańców w za-
kresie zapobiegania tym za-
każeniom. Szacuje się, że w 
jednym roku jego realizacji z 
badań będzie mogło skorzy-
stać około 1 000 osób. Samo-
rząd Powiatu Kartuskiego na 
realizację programu w każ-
dym roku realizacji planuje 
przeznaczyć kwotę 40 000,00 
zł. Obecnie trwa konkurs na 
wybór realizatora programu, 
który w 2017 r. i 2018 r. wyko-
na badania diagnostyczne. 
Wirusowe zapalenie wątroby 
typu C (WZW C) zwane „ci-
chym zabójcą” często prze-
biega bezobjawowo i przez 

kilka lat pozostaje w ukryciu. 
To powoduje bardzo niską 
wykrywalność tego wiru-
sa. W wyniku zachorowania 
może dojść do marskości 
wątroby lub raka wątrobowe 
komórkowego. Według da-
nych Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej stale rośnie liczba 
osób zakażonych, a obser-
wacje kliniczne dowodzą, że 
wzrasta liczba osób przewle-
kle chorych oraz umierają-
cych z powodu tej choroby. 
Niska wykrywalność wirusa 
powoduje, że nie jest znana 

liczba osób zakażonych, a to 
stwarza nieznanej wielkości 
rezerwuar wirusa. Również 
niska jest wiedza mieszkań-
ców na temat dróg zakażeń. 
Ponadto nie istnieje szcze-
pionka przeciw wirusowi 
HCV, ale wirus wcześniej 

wykryty pozwala na wyle-
czenie.
Stosowanie prewencji zdro-
wotnej skutecznie zapobiega 
rozwojowi chorób, zwłaszcza 
zakaźnych. Zastosowanie 
odpowiedniej profilaktyki 
i działań zmierzających do 
wykrycia obecności wirusa, 
dają szansę na szybkie wyle-
czenie. Konieczne jest zatem 
zastosowanie polityki zdro-
wotnej, która określi skalę 
zakażenia wirusem wątroby 
typu C w powiecie kartuskim 
oraz zwiększy świadomość 
mieszkańców dotyczącą 
skutków i dróg zakażenia.
Program profilaktyki zaka-
żeń HCV dla mieszkańców 
powiatu kartuskiego na lata 
2017-2019 został skonsul-
towany z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Kartuzach oraz gminami 
Powiatu Kartuskiego.Jest to 
pierwszy program polityki 
zdrowotnej przyjęty w Po-
wiecie Kartuskim. Otrzymał 
on pozytywną opinię Agencji 
Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji.   /raf/
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POWIAT | w tym miesiącu Nastąpiła 
zmiaNa w dyżurach pracy aptek ogól-
NodostępNych. 

Dyżury aptek

Data Nazwa i adres apteki Telefon Godzina

11.10, środa Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-7:00

12.10, czwartek Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-7:00

13.10, piątek Apteka Dom Leków, ul. Ceynowy 8, Kartuzy 58 6840879 22:00-7:00

14.10, sobota Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-9:00

15.10, niedziela Apteka Dom Leków, ul. Ceynowy 8, Kartuzy 58 6840879 22:00-7:00

16.10, poniedziałek Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-7:00

17.10, wtorek Apteka Dom Leków, ul. Ceynowy 8, Kartuzy 58 6840879 22:00-7:00

18.10, środa Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Rynek 10, Kartuzy 58 6810484 22:00-7:00

19.10, czwartek Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-7:00

20.10, piątek Apteka Dom Leków, ul. Ceynowy 8, Kartuzy 58 6840879 22:00-7:00

21.10, sobota Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-9:00

22.10, niedziela Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-7:00

23.10, poniedziałek Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Rynek 10, Kartuzy 58 6810484 22:00-7:00

24.10, wtorek Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-7:00

25.10, środa Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-7:00

26.10, czwartek Apteka Dom Leków, ul. Ceynowy 8, Kartuzy 58 6840879 22:00-7:00

27.10, piątek Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-7:00

28.10, sobota Apteka Dom Leków, ul. Ceynowy 8, Kartuzy 58 6840879 22:00-9:00

29.10, niedziela Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-7:00

30.10, poniedziałek Apteka Mściwoja II, ul. Mściwoja II 13, Kartuzy 58 7366134 22:00-7:00

31.10, wtorek Apteka Dom Leków, ul. Ceynowy 8, Kartuzy 58 6840879 22:00-9:00

Musisz w nocy, w weekend lub w święto kupić leki? Uważaj – zmie-
niły się godziny funkcjonowania aptek w tych terminach. 
Zmiany wprowadzone zostały tydzień temu, 4 października. Od 
tego dnia przeniesione zostały dyżury Apteki „Dom Leków” przy 
ul. Gdańskiej 14 do Apteki „Dom Leków” przy ul. Ceynowy 8 w Kar-
tuzach.
Poniżej zamieszczamy aktualny wykaz dyżurów pracy aptek do 
końca miesiąca. Przypominamy, że dyżury odbywają się od ponie-
działku do piątku w godz. 22:00-7:00, w nocy z soboty na niedzielę, 
w święta i inne dni wolne od pracy w godz. 22:00-9:00. /raf/
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GM. ŻUKOWO | o dyNamiczNym rozwoju gmiNy żukowo świadczy chociażby Fakt, że tylko w ciągu ostatNich trzech lat, licz-
ba mieszkańców wzrosła o prawie 10%. w ślad za rozwojem idzie szereg iNwestycji.

Inwestycje to priorytet
Inwestycje, czyli prioryte-
towe działania żukowskie-
go samorządu
Priorytetem są drogi, in-
frastruktura wodno-kana-
lizacyjna, szkolnictwo oraz 
bezpieczeństwo publiczne. 
W 2015 r. wydatki inwe-
stycyjne wyniosły ponad 
34 mln zł, w 2016 r. sięgały 
prawie 21 mln zł, a w 2017 r. 
zaplanowane wydatki inwe-
stycyjne mają przekroczyć 
36 mln zł.
Największe zrealizowane 
zadania w zakresie bezpie-
czeństwa to budowa Remi-
zy OSP wraz z Centrum Za-
rządzania Kryzysowego (6,8 
mln zł) oraz rozbudowa Ko-
misariatu Policji w Żukowie 
(Gmina przekazała 1 mln zł). 
Wsparciem dla jednostek 
OSP z Banina i Leźna był 
zakup samochodów ratow-
niczo-gaśniczych (łączna 
kwota ok. 1 mln zł). 
W 2017 r. pozyskano z RPO 
WP 2014-2020 powyżej 
1 mln zł na modernizację 
oświetlenia z zastosowa-
niem innowacyjnego syste-
mu sterowania oraz prawie 
7 mln zł na rewitalizację sta-
rego centrum miasta oraz 
stworzenie Centrum Aktyw-
ności Rodzin. 
Ważną inwestycją jest budo-
wa węzłów integracyjnych 
w Żukowie i Rębiechowie 
przy stacjach Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej, na 
które planuje się przezna-
czyć ok. 40 mln zł. Burmistrz 
Wojciech Kankowski w br. 
podpisał umowę z Obsza-
rem Metropolitalnym oraz 
13 gminami, które przystą-
piły do projektu systemu 
roweru metropolitalnego. 
Łącznie na terenie 14 gmin 
funkcjonować będzie 3,5 
tys. rowerów oraz 7 tys. sto-
jaków rowerowych. 
W ciągu ostatnich 3 lat wy-
konanych oraz przebudo-
wanych zostało ok. 14 km 
dróg asfaltowych i z kostki 
brukowej, a także ponad 9 
km dróg i chodników z płyt 
yomb. Łącznie na inwestycje 
drogowe w ciągu ostatnich 
3 lat gmina wydała ponad 
16 mln zł.
Rekordową kwotę 45 483 
166,00 zł dofinansowania 
otrzymał projekt „Uporząd-
kowanie Gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie 
Gminy Żukowo – etap I”, 
złożony przez Spółkę Ko-
munalną Żukowo Sp. zo.o.  
w ramach konkursu PO-
IiŚ.2.3/3/2016. Wkrótce pod-
pisana zostanie umowa.

Oświata, sport i rekreacja, 
czyli nauka i odpoczynek 
w Gminie Żukowo
Trwa rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej w Miszewie (etap I 
– ok. 300 tys. zł). Planowany 
jest nowy budynek szkoły w 
Tuchomiu (na opracowanie 
dokumentacji projektowej 
przeznaczono ok. 55 tys. zł). 
W 2015 r. zakończono budo-
wę szkoły w Baninie wraz z 
halą sportową (30,6 mln zł). 
Opracowana została doku-
mentacja projektowa dla 
kompleksowej modernizacji 
budynków szkół w Chwasz-
czynie, Leźnie i Skrzeszewie, 
na które Gmina otrzymała 
dofinansowanie z RPO WP 
2014-2020 w wysokości ok. 
2,7 mln zł (wartość projektu 
to ponad 6 mln zł). 
Budowa boiska piłkarskiego 
w Żukowie przy ul. Książąt 
Pomorskich (ok. 1,5 mln zł), 
modernizacja boisk wielo-
funkcyjnych w Żukowie, Pę-

powie i Przyjaźni (wartość 
ok. 800 tys. zł, dofinansowa-
nie 300 tys. zł) oraz szereg 
zadań związanych z oświe-
tleniem na boiskach, wypo-
sażeniem sal sportowych, 
a także budową boiska 
sportowego w Łapinie, ma 
sprzyjać rozwojowi sportu 
w gminie.
170 tys. zł to kwota, którą 
łącznie w 2017 r. otrzyma-
li stypendyści Burmistrza i 
Rady Miejskiej Gminy Żu-
kowo. Środki budżetowe na 
ten cel częściowo pochodzą 
z obniżenia diet radnych 
oraz wynagrodzenia burmi-
strza. 
W 2016 r. wystartował pro-
gram „Dzieciaki Bystrza-
ki” wspomagający rozwój 
uczniów. Akcja objęła 1850 
uczniów i 150 nauczycie-
li. W ramach programu do 
wszystkich szkół zakupiony 
został sprzęt multimedial-
ny (wartość projektu to 3,5 
mln zł, dofinansowanie 3,3 

mln zł). Kolejny projekt „Mali 
Giganci” objął  277 dzieci 
w wieku przedszkolnym, 
a jego celem jest wzrost 
udziału dzieci w wieku 4-6 
lat w edukacji przedszkolnej 
oraz utworzenie 42 trwałych 
miejsc wychowania przed-
szkolnego i poprawa jakości 
edukacji przedszkolnej w 
pięciu OWP (wartość pro-
jektu 1,1 mln zł, dofinanso-
wanie prawie 1 mln zł).

Jesteśmy dla was, czyli co 
robimy, żeby mieszkań-
com żyło się lepiej
Poza rządowym programem 
500+ mamy także „Bon opie-
kuńczy”, czyli świadczenie 
pieniężne dla rodzin korzy-
stających ze żłobków lub 
klubów dziecięcych działa-
jących na terenie gminy, a 
od niedawna również poza 
nią.
W 2017 r. po raz pierwszy 
w mieście Żukowo wystar-
tował Budżet Obywatelski. 

Na jego realizację przezna-
czono 200 tys. zł. Sołectwa 
otrzymują do dyspozycji 
fundusz sołecki wyodręb-
niony z budżetu gminy. W 
2018 r. jest to kwota ponad 
2,3 mln zł, z czego ponad 1,5 
mln stanowią środki dodat-
kowe zwiększone uchwałą 
Rady Miejskiej w Żukowie. 
Również Osiedlom przyzna-
wane są środki wyodrębnio-
ne w uchwale budżetowej 
(prawie 300 tys. zł).
Co roku Gmina dofinanso-
wuje działania komunikacji 
miejskiej. W 2017 r. łączna 
kwota dotacji na ten cel dla 
ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia i 
MZK ZG to niemal 1,8 mln. 
zł.
Wypełniając zobowiązania 
wyborcze, przez 3 lata nie 
zmieniły się stawki podat-
ków lokalnych, a podmioty 
gospodarcze zwolnione są z 
podatku od nieruchomości 
przez pierwsze lata prowa-
dzonej działalności.

Wyróżnienia dla Gminy 
Żukowo, czyli nagrody 
otrzymane za rozwój
Gmina Żukowo zdobyła:
- tytuł HIT Pomorza 2016 za 
działania na rzecz popra-
wy życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców (budowa OSP 
i Centrum Zarządzania Kry-
zysowego w Żukowie), 
- IV miejsce wśród gmin 
miejsko-wiejskich w Ran-
kingu Samorządów Najdy-
namiczniej Rozwijających 
Przedsiębiorczość,
- nagrodę „Bursztynowy Ka-
tamaran” Pomorskiej Rady 
Działalności Pożytku Pu-
blicznego i Pomorskiej Rady 
Organizacji Pozarządowych 
za współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi,
- Godło Promocyjne „Teraz 
Polska”, potwierdzające, że 
gmina jest jedną z najlep-
szych w Polsce pod wzglę-
dem gospodarności oraz 
atrakcyjności dla mieszkań-
ców i przedsiębiorców.
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Kartuski urząd pracy ogłosił koniec naboru wniosków w sprawie orga-
nizacji stażu. PUP w Kartuzach informuje, że w związku z zaangażo-
waniem w całości limitu środków przeznaczonych na organizację sta-
żu dla osób bezrobotnych, z dniem 4 października wstrzymany został 
proces naboru wniosków na wskazaną wyżej formę aktywizacji.
Składane od tego dnia wnioski nie będą podlegały ocenie – będą roz-
patrywane negatywnie.
/raf/

Koniec miejsc na staże

Jakich pracowników firmy starają się pozyskać i za-
trzymać? Posiadających odpowiednie umiejętności, 
zaangażowanych w swoje obowiązki i chcących po-
szerzać wiedzę. 
Tymczasem aż 40 proc. zarządzających jest niezado-
wolonych ze sposobu przeprowadzania i efektywno-
ści w ich firmie ocen okresowych. Z kolei 36 proc. 
nie wie, czy szkolenia, które oferuje swoim pracow-
nikom, spełniają założenia i są im rzeczywiście po-
trzebne. Tak wynika z badania przeprowadzonego 
przez Antal oraz Macrologic. To dość szokujący wy-
nik, jeśli weźmie się pod uwagę, że zarządzanie ta-
lentami — rozumiane jako ich pozyskanie, rozwija-
nie i zatrzymanie w firmie — to jedno z kluczowych 
wyzwań dla firm. Kapitał ludzki bowiem to istotny 
zasób firm, od jakości którego zależy rozwój bizne-
su.
— Przygotowując strukturę skutecznego syste-
mu szkoleniowego, dział kadr powinien pamię-
tać o trzech głównych funkcjach takiego syste-
mu. Pierwszą z nich jest nabywanie nowych umie-
jętności przez pracowników oraz podnoszenie 
obecnych. Druga funkcja to dostosowanie firmy 
do zmieniającego się otoczenia. A to w prakty-
ce oznacza szkolenia związane np. z nowymi syste-
mami IT wdrożonymi w przedsiębiorstwie. Trzecią 
funkcją jest integracja poprzez wspólną naukę oraz 
kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej — 
tłumaczy Małgorzata Pukropek, HR Consulting Ma-
nager z firmy Antal.
Trudno mówić o właściwym doborze szkoleń bez 
poprzedzającej je oceny okresowej pracowników. 
To działanie bowiem pozwala ocenić ich mocne 

i słabe strony oraz wskazać, w jakim kierunku na-
leżałoby rozwijać poszczególnych pracowników, ja-
kich kompetencji brakuje w organizacji.  /raf/

Znaleźć talent i go utrzymać Przeszkolą
indywidualnie

Kapitał ludzki to istotny zasób firm, od jakości którego zależy rozwój biznesu. 
Masz talent, ale brakuje Ci kwalifikacji? 
Skorzystaj z indywidualnych szkoleń!

Miejsce pracy powinno być nie tylko ładne, komfortowe, dobrze zaaranżo-
wane, ale przede wszystkim wielofunkcyjne i dopasowane do potrzeb ze-
społów. Zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy powinni mieć po-
czucie prywatności oraz możliwość pracy w ciszy. 
Dzisiaj coraz więcej korporacji i firm z sektora MSP decyduje się na otwar-
tą przestrzeń biurową. Jednak jak się okazuje, komfort pracy w pomiesz-
czeniach typu open space jest niższy nawet o 32 proc, a efektywność pra-
cowników spada o 15 proc. w porównaniu z systemem gabinetowym. Ta-
kie wnioski płyną z badania brytyjskich naukowców z Exeter University.
To, że pracownicy mają trudności z koncentracją w warunkach ciągłego 
hałasu, potwierdzają też dane grupy badawczej Ipsos, przeprowadzone na 
10 tys. osób z 14 krajów świata. Badanie wskazuje, że dla niemal wszyst-
kich, bo aż 95 proc. ankietowanych ważna jest możliwość wykonywa-
nia zadań w prywatności. Prawie co trzecia badana osoba przyznała, że ze 

Wyższy komfort, lepsza wydajność
Estetyczne, ergonomiczne i komfortowe biuro ma spory wpływ na wydajność pracy – takie są wyniki 

najnowszych badań brytyjskich naukowców. 

względu na to, że nie może skupić się w biurze, musi kończyć wykonywa-
nie zadań służbowych w domu. Tym sposobem pracownicy tracą śred-
nio 86 minut w ciągu każdego dnia pracy. 
Jakie więc wybrać, a następnie zaaranżować biuro, aby nasi pracownicy 
mogli pracować wydajniej? Biura powinny być przyjazne, przestrzenne, 
wielofunkcyjne oraz dobrze skomunikowane i doświetlone. 
Ciekawym rozwiązaniem są szklane ściany, wydzielające pomieszcze-
nia biurowe w kontenerach open space. Dają one pracownikom poczucie 
prywatności oraz możliwość pracy w ciszy. Jeśli np. w firmie prowadzi się 
dużo rozmów telefonicznych, warto pomyśleć o wydzieleniu specjalnych 
boksów dla osób rozmawiających przez telefon. Jest to ważne ze względu 
na komfort pracy ich samych, jak i pracujących z nimi osób, wykonują-
cych w tym czasie inne czynności. Warto wydzielić też – choćby niewiel-
ką - strefę relaksu dla pracowników. /raf/

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach ma specjalną propozy-
cję – może zorganizować ciekawe szkolenie indywidualne. 
- W ramach projektu „Akademia rozwoju zawodowego – 
I edycja” możliwe będzie przeprowadzenie następujących 
szkoleń: 
- Krawiectwo z egzaminem czeladniczym
- Tapicerstwo z egzaminem czeladniczym
- Prawo jazdy kat. C+E
- Kwalifikacja na przewóz rzeczy
- Prawo jazdy kat. D
- Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
Pierwszeństwo udziału w szkoleniach będą miały osoby, 
które uzasadnią celowość tej pomocy w szczególności po-
przez uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy 
po ukończeniu szkolenia poprzez złożenie pisemnej dekla-
racji zatrudnienia potencjalnego pracodawcy po ukończeniu 
wnioskowanego szkolenia lub deklarację o zamiarze rozpo-
częcia własnej działalności gospodarczej. 
Na stronie internetowej kartuzy.praca.gov.pl (zakładka doku-
menty do pobrania/
szkolenia) dostęp-
ny jest druk wnio-
sku.
Wnioski przyjmo-
wane będą w se-
kretariacie Powia-
towego Urzędu 
Pracy w Kartuzach, 
ul. Mściwoja II 4.
/raf/



Zawód z 
przyszłością

Opiekun osób 
starszych zawodem 

przyszłości.

Obowiązujące przepisy dają pracownikom pew-
ną swobodę w wyborze, czy chcą pracować 
w niedziele i święta. 9 na 10 pracowników zapy-
tanych, czy pracują w każdą niedzielę w miesiącu 
odpowiedziało: „nie – jedynie w niektóre”. 
NSZZ Solidarność pomysł wprowadzenia zaka-
zu handlu uzasadnia głównie potrzebą umożli-
wienia kobietom pracującym w niedzie-
le spędzania większej ilości czasu z ro-
dziną. Natomiast, jak wynika z naj-
nowszego badania przeprowadzonego 
wśród pracowników centrów handlo-
wych, 89% z nich pracuje tylko w nie-
które niedziele. Rzadziej w niedzie-
le pracują osoby posiadające dzieci, co 
nie powinno dziwić, mając na uwa-
dze dane wskazujące, że stanowią nie-
spełna 1/3 osób pracujących, a 63% to 
osoby młode, nie posiadające dzieci.
Wyniki badania obalają jeszcze je-
den stereotyp budowany przez NSZZ 
Solidarność – „kobiet, które muszą 
w niedzielę siedzieć za kasą” – jedy-
nie 5% spośród przebadanych sklepów 
stanowiły supermarkety. Jest to jed-
na z trzech najmniej licznych branż 
w centrach handlowych – obok księ-
garni (4%) oraz sklepów sportowych 

(3%). Najliczniejszą grupę stanowią natomiast 
sklepy oferujące modę (ubrania, obuwie, akceso-
ria – 36%) oraz w usługi (np. kawiarnie, salony 
fryzjerskie, optyczne – 11%). 
Samo słowo „muszą” również nie znajduje od-
niesienia w przypadku pracowników centrów 
handlowych – 40% wybrało tę pracę ze względu 

na kontakt z ludźmi, 23% - ze względu na zain-
teresowania, a dla 22% kluczowy był elastyczny 
czas pracy. Jedynie 19% wskazało, że była to je-
dyna praca, jaką udało im się znaleźć. 
- Praca w centrach handlowych przyciąga mło-
dych ludzi. Jak pokazują nasze badania, nie jest 
to wybór „mniejszego zła”, praca w handlu sta-

nowi dla sprzedawców ważną możliwość 
kontaktu z ludźmi oraz realizacji ich za-
interesowań. Naturalną konsekwencją jest 
elastyczność, która pozwala młodym lu-
dziom dostosować harmonogram pracy 
do wszelkich pozazawodowych aktywno-
ści – mówi Kuba Antoszewski z Kantar 
Millward Brown. 
- kluczowe jest, aby pomysłodawcy wpro-
wadzenia zakazu handlu uświadomili so-
bie, że proponowane regulacje nie tylko 
nie pomogą pracownikom, ale wręcz im 
zaszkodzą – szczególnie właśnie ludziom 
młodym. Wprowadzenie zakazu będzie 
oznaczało zupełne zamknięcie centrów – 
a więc i restauracji, kin, salonów usługo-
wych, które właśnie w niedziele odwiedza 
najwięcej ludzi, co w konsekwencji po-
skutkuje falą zwolnień – dodaje Radosław 
Knap, Dyrektor Generalny PRCH. /raf/

Niedzielna praca – 
dobra czy zła?

W wielu branżach niedziela jest (nierzadko z konieczności) dniem roboczym. A jeśli jest pra-
ca, to potrzebni są i pracownicy. Kto zatem najczęściej, a kto najrzadziej pracuje w niedziele?

Pod takim hasłem zorganizo-
wane zostanie spotkanie in-
formacyjne dla osób zain-
teresowanych taką profesją. 
Spotkanie zorganizowane bę-
dzie w dniu 16 października 
o godz. 9.30 w Centrum In-
tegracji Społecznej w Ostrzy-
cach, ul. Droga Kaszubska 9, 
83-311 Goręczyno.
W ramach spotkania zapla-
nowano: wystąpienie osób z 
powodzeniem wykonujących 
prace związaną z opieką nad 
osobami starszymi i spotkanie 
z doradcą zawodowym.
Na spotkanie organizatorzy 
zapraszają osoby bezrobot-
ne powyżej 30 roku życia za-
rejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kartuzach, 
w tym należące, do co naj-
mniej jednej z poniżej wska-
zanych grup: osoby powy-
żej 50 roku życia, osoby z nie-
pełnosprawnościami, kobiety, 
osoby długotrwale bezrobot-
ne, osoby z wykształceniem 
najwyżej średnim.
Osoby bezrobotne zaintereso-
wane uczestnictwem w spo-
tkaniu proszone są o kontakt 
telefoniczny z CIS w Ostrzy-
cach, tel. 58 694 19 78 w celu 
zgłoszenia udziału.        /raf/
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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Wojewódzka Inauguracja 
Roku Szkolnego
EDUKACJA | gmiNa cedry wielkie była gospodarzem woje-
wódzkiej iNauguracji roku szkolNego 2017/2018 

Wydarzenie, które miało miej-
sce 4 września,  rozpoczę-
ła Msza Św. koncelebrowana 
w Kościele pw. Św. Aniołów 
Stróżów w Cedrach Wielkich 
, której przewodniczył Ksiądz 
Biskup Wiesław Szlachetka. 
Po przemarszu prowadzo-
nym przez orkiestrę i poczty 
sztandarowe szkół, część ofi-
cjalna odbyła się przy obiek-
cie Szkoły Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w Cedrach 
Wielkich. 
Wojewoda Pomorski Da-

riusz Drelich odczytał list od 
Pani Beaty Szydło Premiera 
RP, która zaznaczyła, że refor-
mę edukacji wprowadzamy 
po to, by polska szkoła była 
szkołą ambitną i otwartą, ży-
czył również uczniom, żeby 
zapamiętali szkołę, jako uda-
ną i ciekawą przygodę.
Monika Kończyk, Pomor-
ski Kurator Oświaty odczyta-
ła list Pani Anny Zalewskiej 
- Ministra Edukacji Narodo-
wej, życząc nauczycielom sa-
tysfakcji z wykonywanej pra-

cy, a uczniom 
dużo suk-
cesów i roz-
wijania wła-
snych talen-
tów. 
Pan Janusz 
Goliński dzię-
kując za moż-
liwość orga-
nizacji wyda-
rzenia na te-
renie Gmi-
ny Cedry 
Wielkie pod-
kreślił, że z 
wprowadzo-

ną reformą oświaty w gminie 
jest niewiele problemów, bo 
istniały dwa Zespoły Szkół, 
które przekształcone zostały 
w Szkoły Podstawowe. Wło-
darz podziękował również  
za otrzymane z Minister-
stwa Sportu i Turystyki środ-
ki finansowe na budowę hali 
sportowej (dotacja 2,5 mln 
złotych) i  2,7 mln zł z fundu-
szy europejskich na dofinan-
sowanie zajęć dodatkowych 
w szkołach i zakup nowocze-
snych pomocy naukowych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
INWESTYCJA | szkoła w cedrach wielkich zostaNie całkowicie 
zmoderNizowaNa.

W obecności władz państwo-
wych i przedstawicieli samo-
rządu miało miejsce  uroczy-
ste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod rozbudowę 
Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Cedrach 
Wielkich.
Podczas uroczystości, którą 
zorganizowano 4 września 
akt erekcyjny upamiętniający 
wmurowanie kamienia wę-
gielnego odczytała Nicol Ja-
błońska, przewodnicząca sa-
morządu uczniowskiego. W 
imieniu Metropolity Gdań-
skiego Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia ceremonii po-

święcenia aktu erekcyjnego 
dokonał Ksiądz Biskup Wie-
sław Szlachetka.
Aktualnie budowany obiekt 
będzie dwupiętrowy z antre-
solą, w którym znajdzie się 
wielofunkcyjne boisko spor-
towe. Hala będzie posiadała 
widownie i dodatkowe rozsu-
wane trybuny oraz nowocze-
sne zaplecze techniczne i sa-
nitarne z szatniami dla spor-
towców, trenerów, pokój le-
karski i salę rehabilitacyjną. 
Przewidziano również budo-
wę wyspecjalizowanej sali do 
edukacji przyszłych adeptów 
żeglarskich. Łączny koszt bu-

dowy hali wynosi około 10 
mln zł a planowane zakoń-
czenie inwestycji to koniec 
października 2018 r.
Istotnym elementem całego 
przedsięwzięcia będzie roz-
budowa szkoły o część dy-
daktyczną stanowiącą łącz-
nik z hali do istniejącego już 
budynku. W łączniku zapla-
nowano budowę 7 sal lekcyj-
nych, w tym 2 specjalistycz-
nych do nauki języków ob-
cych i sali komputerowej oraz 
dwupoziomową bibliotekę z 
czytelnią, gabinet pedagoga 
i pokój nauczycielski.
- Chcemy, aby rozbudowa 
Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Cedrach 
Wielkich, w tym budowa hali 
sportowej służyła dobrze 
wszystkim naszym uczniom, 
mieszkańcom z terenu całej 
gminy i przyniosła możliwo-
ści osiągania jeszcze więk-
szych sukcesów oraz odkrycia 
wielu sportowych talentów. 
Niech stanie się to widocz-
nym znakiem na przyszłość, 
że na pewno można i warto 
w nas inwestować – podkre-
śla Janusz Goliński, wójt gmi-
ny Cedry Wielkie.
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GM. PRZODKOWO | już po raz piętNasty miłośNicy biegaNia mieli okazję spraw-
dzić swoje umiejętNości podczas biegu kaszubów im. FraNciszka rzeszewicza. 

XV Bieg Kaszubów
expressy.pl

Jan Paweł II 
na fotografiach
GM. PRZODKOWO | ciekawą wystawę Foto-
graFii, dokumeNtujących pielgrzymki jaNa 
pawła ii, możNa oglądać w czeczewie. 

W czwartkowy, wrześniowy poranek w Czecze-
wie odbyły się XV Biegi Kaszubów im. Francisz-
ka Rzeszewicza. Zanim biegacze wystartowali, 
Jerzy Stachurski, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Czeczewie, oficjalnie przywitał dzieci, mło-
dzież, nauczycieli, opiekunów i dokonał oficjal-
nego otwarcia zawodów. Paweł Bil poinformo-
wał uczestników o dystansach biegowych, a 
wicedyrektor Róża Rzeszewicz życzyła wszyst-
kim zdrowej sportowej rywalizacji. Następnie 
p[ierwsi biegacze ustawili się na linii startowej. 
Biegi rozgrywano w kilku kategoriach. Sporto-
wych emocji nie brakowało.
Wyniki dzieci i młodzieży z Przodkowa:
W roczniku 2008/2009 chłopcy (200m) – I 
miejsce zajął Kevin Czoska, II miejsce - Damian 
Czaja, III miejsce - Igor Stromski. W roczniku 
2006/2007 dziewcząt (500m) I miejsce zajęła Ro-
zalia Richert, zaś III miejsce - Dominika Czapliń-
ska. W roczniku 2006/2007 chłopców (500m) II 
miejsce wywalczył Eryk Klawikowski, III miejsce 
- Julian Ossowski, a V miejsce - Adrian Arent. W 
roczniku 2004/2005 dziewcząt (500m) I miejsce 
zajęła Julia Kroll, a II - miejsce Eliza Littwin. W 
roczniku 2004/2005 chłopców (1000m) – I miej-
sce zajął Jakub Domaros, a V miejsce - Justyn 
Domaszk. W roczniku 2002/2003 dziewcząt 
(1000m) II miejsce wywalczyłą Oliwia Ulenberg, 
III miejsce - Ewelina Hinz, IV miejsce - Julia Slas, 
natomiast V miejsce - Sylwia Rzepa. W roczniku 
2002/2003 chłopców (1500m) I miejsce zajął 
Paweł Lejkowski, II miejsce - Wojciech Browar-
czyk, a VI miejsce - Michał Kwidziński. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali dyplomy i medale. /raf/Fo
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„Szukałem was, teraz Wy 
mnie znaleźliście” – to ty-
tuł wystawy fotografii Jana 
Pawła II, na której znalazły 
się zdjęcia z pielgrzymek 
Papieża do Polski w latach 
1979-1991, przygotowa-
nej przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły w Cze-
czewie we współpracy 
z Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku.  
Wystawa ma na celu uświet-
nienie ceremonii nadania 
imienia Jana Pawła II Szkole 

Podstawowej w Czeczewie 
oraz edukację młodzieży po-
przez przybliżenie im osoby 
patrona. Fotografie eks-
ponowane będą w dniach 
od 16 do 30 października 
w holu głównym szkoły. 
Organizatorzy składają po-
dziękowania Kazimierze 
Nowickiej, dyrektor Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Kartuzach, za 
pomoc w przygotowanie 
wystawy składam podzięko-
wanie.                                /raf/

Ich wizytówką są ład i porządek
KARTUZY | „czystość, ład, porządek i estetyka - Naszą wizy-
tówką” to koNkurs, zorgaNizowaNy przez tmk.

Niedawno odbyło się wrę-
czenie nagród. Do Urzędu 
Miejskiego przybyli właści-
ciele ogrodów zlokalizo-
wanych na terenie gminy 
Kartuzy, którzy zgłosili swój 

udział w konkursie. Nagrody 
wręczano w dwóch katego-
riach - wieś i miasto. Jedno-
cześnie na Walnym Zjeździe 
członków Towarzystwa Mi-
łośników Kartuz zdecydo-

wano, że TMK będzie organi-
zacją pożytku publicznego. 
Dzięki temu będzie mogło 
się ubiegać o finansowanie 
w ramach przekazywanego 
co roku 1% podatku. /raf/
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Szukam 

stolarza,

na terenie

Kartuz

tel. 500 XXX 601

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe 
w Wejherowie blisko centrum.1 pier-
to. tel.538 443 446

SPRZEDAM działke ogrodniczą ,do-
mek murowany, szklarnia tel 517 159 
871 Wejherowo

SPRZEDAM działke budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie 3km od Lęborka 
1033m2 cena 39.000 tel.602306210

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

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

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

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
POSZUKUJE do wynajecia mieszk. 
2pok. dla 2osób doroslych na dłużej 
tylko w W-owie. Tel.605 966 593

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

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ
DO WYNAJĘCIA dom w Kąpinie : 
trzy sypialnie + salon i kuchnia. Tel 
601-65-14-72

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

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
VW GOLf 1.3 benzyna 85 rocznik.
cena 1400zł Rębiechowo tel.503-
681-225

SPRZEDAM motocykl Junak RS 125 

z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ
SKUP aut kasacja awaryjne otwiera-
nie aut pomoc drogowa auto części 
789345593

INNE

EDUKACJA
LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.
SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

PRACA

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

USŁUGI
POŻYCZKA pozabankowa do 
20000zl bez poreczycieli. Decyzja w 
1-godz. Gdańsk 601832048

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

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

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

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubie gorąca blon-
di pozna panów sponsorów tel 
514120213 sopot

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

RÓŻNE
SPRZEDAM stół 90+90(180)
kolor Venge i 6 krzeseł 650zł. 
tel.507486424

SPRZEDAM 2 komody z szaf-
ką z witrażem kolor Venge 800zł 
tel.507486524

ZIEMNAKI wineta nie sortowane 

040 groszy i Sortowane 060 groszy  zł 
częstkowo 510751837

Słoma 120 120 .40 zl i siano tego-
roczne 60 zl Częstkowo 510751837

ZIEMNIAKG wineta niesortowane 
040 groszy Rotacjna stan dobry 1600 
zl Czestkowo. tel.510751837

KTO wyszlifuje i pomaluje drzwi zew.
Wejherowo,502 351 988

BIAŁE owcze skóry garbowane tanio 
sprzedam tel726457920

SPRZEDAM lodówke dwupoziomo-
wa oraz loże z podwójnym matera-
cem .Przystępna cena. Tel 511411288 
do godz.18

CZYSZCZENIE pranie dywanów tapi-
cerek mycie okien pralnia chemiczna. 
tel.501-07-72-73

BLACHY stal do wypieku tel 694 642 
709

SPRZEDAM odkurzacz . dmuchawa 
do lisci nowy 80 zl tel 694642709

SPRZEDAM wersalkę 100 zł i dywan 
owalny 120+200 dobry stan 100 zł 
tel.507486424

SPRZEDAM komplet mebli w tym 
szafka z witrażem kolor Olcha 400 zł 
tel.507486424

SPRZEDAM stół 90+90(180)
kolor Venge i 6 krzeseł 650 zł. 
tel.507486424

SPRZEDAM 2 komody z szaf-
ką z witrażem kolor Venge 800 zl 
tel.507486524

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 

transport. 506250477

SIANO, słoma w  balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu.
Mozliwość trasportu. 506250477

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

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

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

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

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024
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Każdy punkt cenny
PIŁKA NOŻNA | gks przodkowo próbuje wydostać się ze streFy spadkowej iii ligi, Nato-
miast grająca poziom Niżej raduNia stężyca jest jedNym z Faworytów do awaNsu.

Wygląda na to, że kibice drużyny z Przod-
kowa muszą się przyzwyczaić, że ich zespół 
w tym sezonie będzie miał zgoła inną rolę 
w III lidze, niż w poprzednich rozgryw-
kach. Wtedy GKS walczył niemal do końca 
o awans, latem przeprowadzono w zespole 
wiele zmian, włącznie z roszadą na posadzie 
trenera i w rozgrywkach 2017/2018 przod-
kowski klub walczy o pozostanie w gronie 
trzecioligowców. Na koniec września GKS 
pokonał Elanę Toruń powiększając swój do-
robek  punktowy do 6 oczek. Mimo porażki 
w ubiegłą sobotę z Energetykiem Gryfino 
2-3 podopieczni Pawła Pagieły pozostają na 
trzecim miejscu od końca – a to lekka po-
prawa względem poprzedniego wydania 
gazety, kiedy zespół zajmował przedostat-
nią lokatę.

Seriami punkty zdobywa za to Radunia Stę-
życa, która od dłuższego już czasu nie wy-
pada poza czołówkę IV ligi. W ubiegły week-
end Radunia wyjechała do Lęborka na mecz 
z Pogonią. Chociaż lekkim faworytem wyda-
wał się zespół gospodarzy, klasę w tym star-
ciu pokazali goście i sprawili, że pierwszą 
porażkę w sezonie poniosła Pogoń. Radunia 
zajmuje drugie miejsce w tabeli, Grom Nowy 
Staw wyprzedza ją tylko dzięki lepszemu bi-
lansowi bezpośrednich spotkań. 

Daleko od czołówki jest Cartusia Kartuzy. Co 
prawda dwa tygodnie temu odniosła cenny 
remis w meczu z Pogonią Lębork, ale w ze-
szłą niedzielę przegrała z sąsiadem w tabeli, 
Aniołami Garczegorze 1-2. Anioły awanso-
wały na 12. lokatę, zaś Cartusia jest na 14. 
miejscu.

GKS ma doskonałą okazję do zdobycia cen-
nych punktów – do Przodkowa przyjedzie 
Górnik Konin (niedziela, 12:00). Radunia 
również zagra u siebie – w niedzielę o 15:00 
podejmie Anioły Garczegorze, mecz na wła-
snym boisku czeka również Cartusię, która 
w sobotę o 11:00 zmierzy się z silnym Stole-
mem Gniewino.

Na starcie 1. października stanęło blisko 
500 zawodniczek i zawodników, którzy 
ponownie ściągali się na dwóch dystan-
sach: MINI (ok. 26 km) oraz MAXI (ok. 52 
km). Cykl Garmin MTB Series pierwszy 
raz zagościł w malowniczej Stężycy na 
Kaszubach. Trasa w Stężycy różniła się 
od tej w Wejherowie i była zdecydowa-
nie szybsza, a kolarze mieli do pokona-
nia kilka ciekawych podjazdów i tech-
nicznych zjazdów. 

Na dystansie MAXI triumfował, podob-
nie jak w Wejherowie, Łukasz Derheld, 
który osiągnął czas 1:49:45,43. Po nim 
linię mety przekroczył Krzysztof Krzywy, 
a po nim Michał Bogdziewicz. Wśród 
kobiet wygrała Aleksandra Zabrocka 

(2:04:01,83), druga była Katarzyna Łysek, 
a trzecia – Rita Malinkiewicz.

Znakomity finisz zakończył rywalizację 
panów na dystansie MINI. Prawie jed-
nocześnie na metę wjechali Arek Petka i 
Piotr Rzeszutek. Triumfował jednak Arek 
Petka (00:52:26,50), a drugi był Piotr Rze-
szutek (00:52:26,89). Trzeci był Jan Kru-
kowski.

W wyścigu pań, tak samo jak w Wejhe-
rowie triumfowała Weronika Lorkowska 
(01:01:12,92). Drugie miejsce na podium 
przypadło Katarzynie Kuczorskiej, na 
trzecim miejscu wyścig ukończyła Marta 
Ziemer.

KOLARSTWO | zacięta sportowa rywalizacja, doskoNała atmosFera i piękNa pogoda 
–  tak możNa opisać drugi etap garmiN mtb series 2017, który odbył się w stężycy.

ŻEGLARSTWO | odbyły się kolejNe regaty 
żeglarskie w mariNie Na złotej górze.

fUTSAL | po porażce w pierwszej kolej-
ce i ligi Fc kartuzy wrócił Na ścieżkę 
zwycięstw – Najpierw u siebie pokoNał 
leszNo, a potem wygrał w uNisławiu.500 zawodników na starcie

O Błękitną 
Wstęgę

Zwycięska 
inauguracja

Rywalizacja „O Błękitną 
Wstęgę” odbywała się w 
trzech różnych kategoriach: 
optimist, kadet oraz open. 
W tej pierwszej zwyciężył Pa-
tryk Ulaczyk z UKŻ Lamelka 
Kartuzy. W kategorii cadet 
wygrali Paweł Kajeta i Ty-
moteusz Roszkowski, którzy 
także reprezentują UKŻ La-

melka. W silnie obsadzonym 
wyścigu w kategorii open 
triumfował Igor Tarasiuk z 
UKS Florek Sierakowice. 

Zawody w marinie na Złotej 
Górze cieszyły się sporym 
zainteresowaniem. Łącznie 
w regatach wystartowało 28 
załóg z naszego regionu.

Do drugiej kolejki kartuscy 
piłkarze przystępowali po 
inauguracyjnej porażce, jed-
nak już w 17. sekundzie ob-
jęli prowadzenie w meczu z 
Futsalem Leszno. Po 10 mi-
nutach było już 2-0 i takim 
wynikiem zakończyła się 
pierwsza połowa spotkania. 
Po przerwie FC Kartuzy pod-
wyższyli prowadzenie, ale 
później przez chwilę musieli 
drżeć o wynik – Futsal Leszno 
w 34. minucie strzelił swoją 
pierwszą bramkę, a ponad 
minutę przed końcem – dru-
gą. Jednobramkowe prowa-
dzenie błyskawicznie zostało 
z powrotem podwyższone 
– wynik meczu na 4-2 usta-
lił Jakub Hoffman. Oprócz 
niego gole dla gospodarzy 
zdobyli Michał Papina (dwa), 
oraz Adam Kordyl.

W ubiegły weekend zespół 
z Kartuz pojechał do Uni-
sławia i... po pięciu minu-
tach przegrywał 0-2. Były to 
jednak, jak się okazało, złe 
miłego początki, bo szybko 
padł gol kontaktowy, a jesz-
cze przed przerwą było 2-2. 
Szybko w drugiej połowie 
padło po golu dla każdej z 
drużyn i było 3-3. Prawdzi-
wie zabójcza w wykonaniu 
kartuzian była minuta 33. – 
wtedy zdobyli oni dwa waż-
ne gole. Więcej trafień już 
nie było i FC Kartuzy wygrał 
w Unisławiu 5-3. Bramki dla 
gości zdobyli Adam Kordyl 
(dwie), Daniel Groth (dwie), 
oraz Oskar Menard. Zespół 
zajmuje 5. miejsce w tabeli I 
ligi.
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