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Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Starogardzkiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WSzyStko PrzEczytaSz na:

/expressypl

Dziękujemy, 
że jesteście z nami!

ekspresówka za 3 lata

Henryk Doering

przez region
płynie prąD 
Ruszyła budowa ważnej linii 
energetycznej, która przebie-
gnie również przez teren po-
wiatu starogardzkiego.

Okrągłe urodziny naszego 
wydawnictwa były okazją do 
podsumowania dotychczaso-
wej działalności i do opraco-
wania planów wydawniczych 
na kolejne lata. 

Henryk Doering urodził się 9 
listopada 1956 roku i od po-
czątku związany był z Ziemią 
Kaszubską. Mieszkaniec Bia-
łogówy, absolwent Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Lan-
gego we Wrocławiu.

 Wiemy już, jakie są terminy 
realizacji odcinka trasy ekspre-
sowej S6, który połączy powiat 
wejherowski z obwodnicą Trój-
miasta, i ile inwestycja może 
kosztować.

POWIAT | To osTaTnia szansa na zgłoszenie kandydaTa do Rady oRganizacji Po-
zaRządowych PowiaTu kaRTuskiego. dziś mija TeRmin. 

KARTUZY| goście z BiałoRusi, ukRainy i Rosji odwiedzili niedawno kaRTuzy. 

POMORZE | doBRe wieści dla RoweRzysTów. PodjęTa zosTała uchwała, dzięki 
kTóRej możliwa Będzie Realizacja PRojekTu RoweRu meTRoPoliTaRnego.

Kto zasiądzie w radzie?

Zwiedzali i pogłębiali wiedzę

Rower metropolitalny  
cORAZ blIżEj

Rada jest niezależnym ze-
społem doradczym dla 
samorządów. Składa się 
z 7 osób, które uzyskały 
największą ilość głosów 
w tajnych wyborach. Działa 
w celu poprawy warunków 
funkcjonowania sektora 
pozarządowego w naszym 
powiecie i dba o wzajemne 
relacje z samorządami.
- Z inicjatywy Rady zreali-
zowaliśmy wspólnie wiele 
przedsięwzięć – mówi Ja-
nina Kwi3ecień, starosta 
kartuski. - Jedną z nich jest 
„Festiwal Ludzie dla Ludzi”, 

podczas którego organiza-
cje prezentują mieszkań-
com swoją działalność. Or-
ganizujemy akcję „Zostaw 
1 % podatku w Powiecie 
Kartuskim” apelując do 
mieszkańców o wsparcie 1 
% organizacji pożytku pu-
blicznego działających na 
naszym terenie. Rada zreali-
zowała także we wszystkich 
gminach cykl spotkań „My 
i nasza przestrzeń”, których 
celem było poznanie się i in-
tegracja organizacji działają-
cych w danym środowisku. 
Zachęcamy przedstawicieli 

organizacji pozarzadowych, 
nie tylko do wzięcia udziału 
w głosowaniu, ale przede 
wszystkim do kandydo-
wania do Rady. Samorząd 
Powiatu Kartuskiego stara 
się być otwarty na wszelkie 
sugestie i potrzeby organi-
zacji pozarządowych. Rada 
reprezentuje głos organiza-
cji w wielu kwestiach.
Pytania w sprawie wyborów 
należy kierować do Wydzia-
łu Ochrony Zdrowia i Współ-
pracy z Organizacjami Poza-
rządowymi tel. 58 694 82 70, 
e-mail: zdrowie@kartuski-

powiat.pl. 
Wybory członków VI ka-
dencji ROPPK zaplanowane 
są na 9 listopada na godz. 
17:00, a odbędą się w sali 
konferencyjnej Komendy 
Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej w Kartuzach 
przy ul. 3 Maja 16A. Człon-
kostwo w Radzie jest nie-
odpłatne. Spotkania Rady 
nie są regularne i obywają 
się w zależności od podej-
mowanych w danym czasie 
przedsięwzięć i potrzeb.
/raf/

Młodzi ludzie zostali przyjęci 
w urzędzie miejskim, gdzie 
Sylwia Biankowska, zastępca 
burmistrza Kartuz, opowiada-
ła o aktualnie realizowanych 
gminnych inwestycjach oraz 
planach gminy na najbliższą 
przyszłość. 
Goście mieli wiele pytań - byli 
zainteresowani zwłaszcza 
zagadnieniem zależności po-
między władzą samorządową 
a centralną. Tego dnia zwie-
dzili jeszcze Muzeum Kaszub-
skie oraz wstąpili w progi Kar-
tuskiego Centrum Kultury. 
Wizyta odbyła się w ramach 
programu Study Tours to Po-
land Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 
/raf/Fo
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Na dofinansowanie czeka-
ło czternaście pomorskich 
gmin (Gdańsk, Gdynia, So-
pot, Tczew, Żukowo, Reda, 
Rumia, Pruszcz Gdański, 
Sierakowice, Somonino, 
Stężyca, Kartuzy, Puck 
i Władysławowo).
Całkowity koszt projek-
tu to niemal 20,26 mln zł, 
z czego aż 85 proc. zosta-
nie pokryte ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
Pierwsi rowerzyści przeja-

dą się rowerami miejskimi 
jesienią 2018 roku.
– Kwotę ponad 17 mln zł 
uzupełnią budżety czter-
nastu gmin partnerskich 
- mówi Jan Szymański, 
dyrektor Departamentu 
Programów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskie-
go. – Przeznaczymy ją na 
niezbędną infrastrukturę, 
czyli stacje dokowania, ro-
wery, system informatycz-
ny, na który składa się m.in. 
moduł geo-lokalizacji, 
wypożyczeń, rezerwacji, 

moduł serwisowy i inte-
grujący system rowerowy 
z informacją pasażerską – 
dodaje Szymański. 
Pomorski projekt jest inwe-
stycją wyjątkową. Będzie 
to największy pod wzglę-
dem obszarowym projekt 
rowerów miejskich w Pol-
sce. Uruchomionych zosta-
nie prawie 4 tys. rowerów 
(w tym 10 proc. rowerów 
elektrycznych) oraz ponad 
7,5 tys. stacji rowerowych. 
Rowery metropolitarne 
na Pomorzu są najnowo-
cześniejszym systemem IV 

generacji, drugim w Polsce 
i dostępnym tylko w kil-
ku krajach Europy. Jest on 
oparty o rowery z aktyw-
nym GPS-em i wbudowa-
nym terminalem, który 
pozwala na łatwiejsze 
i szybsze wypożyczanie. 
Pomorskie rowery dadzą 
także możliwość pozosta-
wienia ich przy dowolnym 
stojaku, wyszukania naj-
bliższego wolnego pojaz-
du z poziomu aplikacji oraz 
umożliwią wcześniejszą re-
zerwację. 
/raf/
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POMORZE | w sieRPniowej nawałnicy, kTóRa PRzeszła nad Polską, zginęli ludzie. wyjąTkowo silna BuRza sPowodowała 
Też sTRaTy maTeRialne – niedawno Poznaliśmy Tę kwoTę, jesT giganTyczna. 

Straty w miliardach, a nie w milionach

POWIAT | o wsPółPRacy, PRacy i ekonomizacji TRzeciego sekToRa Rozmawiano 
Podczas PowiaTowego FoRum iii sekToRa, kTóRe odByło się w chmielnie. 

żUKOWO | nasTąPiła zmiana godzin Funk-
cjonowania PunkTu Pomocy PRawnej.

POWIAT | znasz osoBę, FiRmę czy oRganiza-
cję, kTóRa akTywnie działa na Rzecz lokal-
nej sPołeczności? zgłoś ją do nagRody!

Pierwsze forum o NGO
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Było to pierwsze Powiatowe 
Forum  III Sektora. Podczas 
wydarzenia omawiano wiele 
aspektów, dotyczących dzia-
łalności organizacji pozarzą-
dowych oraz ich współpracy 
m.in. z samorządami.
Forum skierowane było do 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z powiatu 
kartuskiego. Zorganizowano 
je pod hasłem przewodnim 
„Ekonomizacja III sektora Po-
wiatu Kartuskiego” w minio-
ny weekend w Chmielnie. 
-  Celem forum była przede 
wszystkim możliwość wymia-
ny doświadczeń, nawiązanie 
współpracy i partnerstw po-
między organizacjami poza-
rządowymi – wyjaśnia Janina 
Kwiecień, starosta kartuski 
(powiat kartuski był partne-
rem przy organizacji Forum). 
W programie wydarzenia 
znalazły się zarówno prelek-
cje i wystąpienia, jak i warsz-
taty dotyczące ekonomizacji 
organizacji pozarządowych, 
którą należy rozumieć jako 
działania służące uniezależ-
nieniu się organizacji od do-
tacji samorządowych, a także 

wzmocnieniu instytucjonal-
nemu. Podczas warsztatów 
mówiono m.in. o ideach drze-
miących w NGO (NGO - non 
governmental organisation, 
organizacje pozarządowe), 
wartościach i współpracy. 
Forum rozpoczęło się przy-
witaniem uczestników i gości 
przez Katarzynę Witkowską, 
Mariusza Florczyka i Aleksan-
drę Kuczkowską. Następnie 
odbyła się prezentacja „Mro-
wisko”, przygotowana przez 
Fundację Słoneczne Wzgó-
rze/Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej Stężyca. 
Jako pierwszy wystąpił Woj-
ciech Kaczmarczyk, repre-
zentujący Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów, następnie 
Paweł Orłowski, wicemarsza-
łek Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, zaś po nim 
Janina Kwiecień, starosta po-
wiatu kartuskiego. 
W wystąpieniach kolejnych 
mówców oraz podczas 
warsztatów poruszano taką 
tematykę, jak kontrolowanie 
usług społecznych, ekono-
mizacja trzeciego sektora, 
budowanie partnerstwa we-

wnątrzsektorowego, współ-
praca NGO z samorządem na 
przykładzie kontraktowania 
usług społecznych, współpra-
ca NGO z biznesem, szukano 
też odpowiedzi na pytanie, 
po co organizacjom pozarzą-
dowym misja. 
Podczas Forum opracowy-
wano także Roczny Program 
Współpracy Powiatu Kar-
tuskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi, omówiono 
temat „Strategia czy Plan po-
zyskiwania środków finan-
sowych dla NGO w Powiecie 
Kartuskim” i zastanawiano 
się, jakie korzyści daje współ-
praca przy uczestniczeniu 

w w projektach. 
Forum odbyło się w ramach 
projektu „Wzmocnienie III 
sektora w powiecie kartu-
skim” realizowanego przez 
Fundację Edukacji i Działań 
Społecznych w Kartuzach 
oraz Fundację Słoneczne 
Wzgórze współfinansowa-
nego ze środków samorządu 
powiatu kartuskiego.
Partnerami byli: Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach, 
Urząd Gminy w Chmielnie, 
Centrum Inicjatyw Obywa-
telskich w Słupsku, Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej Dobra Robota i Fundacja 
Pokolenia w Tczewie. /raf/

Punkt czynny dłużej

Kto zasłużył?

Do 6 listopada Punkt Nie-
odpłatnej Pomocy Prawnej 
w Żukowie będzie czynny 
dłużej. 
Miejsce świadczenia nieod-
płatnej pomocy prawnej: 
Żukowo, ul. Armii Krajowej 
2E (Szkoła Podstawowa nr 
2, dawne gimnazjum), tel. 

(+48) 697 444 044.
Godziny otwarcia punktu: 
poniedziałek: 14.30 -19.00; 
wtorek: 09.00 -13.00; środa: 
14.30 -19.00; czwartek: 10.00 
-14.00; piątek: 15.00 -19.00. 
Porad udzielają adwokaci 
i radcy prawni.   /raf/

Perła Kaszub to nagroda, 
mająca na celu wyróżnienie 
instytucji, firm, samorządów, 
organizacji pozarządowych 
oraz osób fizycznych, które 
w sposób szczególny przy-
czyniły się do promocji i roz-
woju powiatu kartuskiego.
Instytucje, firmy, samorzą-
dy, organizacje pozarzą-
dowe oraz osoby fizyczne 
mogą zgłaszać do Kapituły 
w terminie do 1 grudnia 
pisemnych propozycji kan-

dydatów do nagród wraz ze 
stosownym uzasadnieniem 
(mile widziana dokumenta-
cja ze zdjęciami) osobiście 
lub na adres: Wydział Kultu-
ry i Promocji, ul. Gdańska 26, 
83-300 Kartuzy lub e-mail: 
promocja@kartuskipowiat.
pl.
Regulamin przyznawania 
Nagród Starosty Kartuskie-
go Perła Kaszub dostępny 
jest na stronie www.kartu-
skipowiat.com.pl. /raf/

Kilka dni temu przedstawicie-
le Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
zakończyli opracowywanie 
raportu, w którym podsu-
mowali straty spowodowa-
ne sierpniową nawałnicą. 
Kwota jest ogromna i wyno-
si aż 2,66 mld zł. Raport zo-
stał już przekazany Jerzemu 
Kwiecińskiemu z Minister-
stwa Rozwoju.
Jest to o tyle ważne, że rząd 
tylko do 3 listopada ma czas 
na przekazanie do Funduszu 
Solidarności Unii Europej-
skiej wniosku o uruchomie-
nie unijnej pomocy. 
W wyniku nawałnicy po-
szkodowanych zostało 31 
gmin z 10 powiatów woje-
wództwa pomorskiego. Naj-
większe zniszczenia wystą-
piły w powiatach bytowskim 
(gminy Parchowo i Studzie-
nice), chojnickim (gminy: 
Brusy, Chojnice i Czersk), 
kartuskim (gminy Sierakowi-
ce i Sulęczyno) oraz kościer-
skim (gminy Dziemiany, Kar-
sin i Lipusz). Poważne straty 
wystąpiły w 11 nadleśnic-
twach PGL Lasy Państwowe 
i w lasach prywatnych w 8 
powiatach. 

Marszałek Mieczysław Struk 
we wrześniu zwrócił się do 
wicepremiera, ministra roz-
woju i finansów Morawiec-
kiego z prośbą o podjęcie 
działań na rzecz urucho-

mienia pomocy finansowej 
z Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej na usuwanie 
skutków kataklizmu. W roz-
mowie z marszałkiem Mini-
sterstwo Rozwoju poprosiło 

samorząd o przygotowanie 
raportu dotyczącego strat. 
Jak wynika z raportu przy-
gotowanego przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego wielkość 

strat bezpośrednich zwią-
zanych z nawałnicą szacuje 
się na 2,66 mld zł. Kwota ta 
zawiera również koszty akcji 
ratowniczej.
- Nawałnica wywołała naj-
większą od co najmniej 100 
lat na tych terenach klęskę! 
- podkreśla marszałek Struk. 
- Szacuje się, że powrót do 
stanu sprzed kataklizmu 
zajmie ponad 25 lat. Ostroż-
nie licząc, bezpośrednie 
straty wywołane nawałnicą 
wynoszą w województwie 
pomorskim prawie 2,7 mld 
zł. Dlatego pomoc Unii Eu-
ropejskiej, o którą apelowa-
liśmy, jest jak najbardziej 
uzasadniona 
Najpoważniejsze straty ży-
wioł spowodował w zaso-
bach przyrodniczych. Po-
ważne straty odnotowano 
też w infrastrukturze drogo-
wej, energetycznej, melio-
racyjnej oraz w rolnictwie. 
Zniszczone zostały budynki 
mieszkalne, ośrodki tury-
styczne i obiekty kulturalne.
- Z pewnością nasze szacunki 
nie odzwierciedlają wszyst-
kich bezpośrednich strat 
poniesionych w wyniku na-
wałnicy. Nie wszystkie dane 

udało się zebrać, a przyjęte 
do obliczeń założenia ce-
chują się dużym umiarkowa-
niem. Dotyczy to w szczegól-
ności strat w infrastrukturze 
turystycznej oraz w mieniu 
przedsiębiorstw (np. wciąż 
nie są wyliczone straty ope-
ratorów energetycznych 
w związku z brakiem dostaw 
energii do odbiorców), strat 
w rolnictwie czy budyn-
kach mieszkalnych - mówi 
Anna Błażewicz-Stasiak 
zastępca dyrektora Depar-
tamentu Rozwoju Regio-
nalnego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskie-
go. 
Wniosek w sprawie urucho-
mienia wsparcia z Funduszu 
Solidarności Unii Europej-
skiej rząd musi zgłosić nie 
później niż 12 tygodni po 
wystąpieniu pierwszych 
szkód. Termin ten mija 3 li-
stopada.
Jeśli wniosek polskiego rzą-
du trafi do Komisji Europej-
skiej  przedstawione szacun-
ki będą weryfikowane przez 
unijnych urzędników, którzy 
określą kwotę pomocy.
Rafał Korbut



4 | expressy.plŚroda, 25 października 2017

GM. STĘżYcA | w TRzech szkołach gminy sTężyca odByło się uRoczysTe śluBowanie klas PieRwszych. 

Ślubowanie klas pierwszych
Uroczystości zorganizowa-
no w Zespole Kształcenia i 
Wychowania w Stężycy oraz 
w szkołach w Szymbarku i 
Kamienicy Szlacheckiej. Dziś 
- 25 października - swoje 
przyrzeczenie złożą pierw-
szoklasiści z Klukowej Huty, 
natomiast dzień później (26 
października ) uczniowie ze 
szkoły w Gołubiu. 
W tym roku do szkolnej ro-
dziny w poszczególnych 
szkołach zostało przyjęte 
159 uczniów, którzy składają 
ślubowanie „że będą wzoro-
wymi uczniami”. 
W ZKiW w Stężycy do klas 
pierwszych uczęszcza 69 
uczniów, ZKiW w Szymbarku 

jest 19 pierwszoklasistów, 
ZKiW w Kamienicy Szlachec-
kiej – 21, ZKiW w Klukowej 
Hucie – 31, natomiast w 
ZKiW w Gołubiu 19 uczniów. 
W placówkach szkolnych po 
kilku tygodniach przygoto-
wań, dzieci prezentują przed 
zaproszonymi gośćmi swoje 
zaangażowanie i chęć stania 
się pracowitymi i rzetelnymi 
uczniami. Uczniowie śpiewa-
ją piosenki, recytują wiersze. 
Najważniejszym elementem 
uroczystości jest oczywiście 
złożenie ślubowania. Dyrek-
tor każdej placówki szkolnej 
pasuje każdego „pierwszaka” 
na ucznia szkoły. 
/red/

Zaproszenie na uroczystości 11 listopada

Wójt Gminy Stężyca serdecznie zaprasza 11 listopa-
da na obchody Święta Odzyskania Niepodległości, 
które odbędą się w Szymbarku.  Uroczystości upa-
miętniające to wydarzenie rozpoczną się o godz. 
godz. 9.30 w kościele parafialnym w Szymbarku, 

gdzie odprawiona zostanie uroczysta msza święta 
za Ojczyznę oraz duszę pomordowanych Zakładni-

ków Szymbarskich. 
Następnie oraz wszyscy w zwartej kolumnie uda-

dzą się pod pomnik pomordowanych Zakładników 
Szymbarskich, aby złożyć kwiaty.
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Szkolny sport rośnie w siłę
POMORZE | PRawidłowy Rozwój Fizyczny, znacznie mniejsze PRoBlemy ze zdRowiem i oTyłością, kszTałTowanie chaRakTeRu, 
zdRowa Rywalizacja i wsPółPRaca w gRuPie – zaleT uPRawiania sPoRTu jesT mnósTwo. dlaTego na PomoRzu Realizowany jesT 
ogólnoPolski PRogRam sks. 

REKLAMA                                          88/2017/RLREKLAMA                                          41/2016/PS

W Gdańśku odbyła się 
Konferencja Szkoleniowo-
Informacyjna Wojewódz-
kiego Szkolnego Związku 
Sportowego, której tema-
tem był realizowany w ca-
łym kraju Program „Szkol-
ny Klub Sportowy”.
Jest to jeden z wiodących 
programów Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, zaś jego 
celem jest upowszechnia-
nie sportu wśród dzieci 
i młodzieży. Programem 
jest objętych 100 proc. 
powiatów w naszym kra-
ju, organizatorzy dążą do 
tego, aby objęte było nim 
także 100 proc. gmin. 
- My – jako Szkolny Zwią-
zek Sportowy – realizu-
jemy ten program na 
Pomorzu – mówi Dariusz 
Męczykowski, przewodni-
czący WSZS. - Ten program 
w naszym województwie 
po prostu znakomicie się 
sprawdza. W jego ramach 
organizowane są zajęcia, 
których celem jest uak-
tywnienie dzieci w róż-
nych dziedzinach sportu i 
w ten sposób wpływanie 
na profilaktykę zdrowot-
ną. To bardzo ważne, aby 
dzieci miały nawyk spę-
dzania czasu aktywnie, aby 
chciały się ruszać. 
Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Gdańsku 
zebrał informacje ze szkół 
województwa pomorskie-
go – deklaracje uczestnic-
twa w Programie Szkolny 
Klub Sportowy. Program 

spotkał się z dużym zain-
teresowaniem nauczycieli 
wychowania fizycznego we 
wszystkich środowiskach w 
terenie.
- Realizacja zadania umożli-
wia zaktywizowanie ok. 17 
tys. dzieci w ok. 570 szko-
łach na terenie całego wo-
jewództwa pomorskiego 
– podkreśla Dariusz Męczy-
kowski. - Dzieci uczęszczają 

na zajęcia (w grupach 15 – 
25 osobowych) w swoich 
szkołach.
Najliczniejszą kategorią 
wiekową są dzieci z klas 4-6 
szkół podstawowych (44% 
grup), kolejną jest młodzież 
w wieku gimnazjalnym 
(30%), natomiast dzieci klas 
1-3 szkół podstawowych 
stanowią 14% zgłoszonych 
uczestników/czek, a mło-

dzież ponadgimnazjalna 
12%. Nauczyciele zgłasza-
jąc grupy opisali typy ak-
tywności, które proponują 
do realizacji. W sumie zgło-
szono 48 następujących 
aktywności: aerobik, akro-
batyka, badminton forma 
sportowa, bieg na orienta-
cję,biegi, bilard, bowling, 
cheerleaderki, curling, ćwi-
czenia ogólnorozwojowe, 

ćwiczenia ogólnorozwo-
jowe na siłowni, ćwiczenia 
przy muzyce, fitness, fris-
bee ultimate, gimnastyka, 
gimnastyka artystyczna, 
gimnastyka korekcyjna, 
gimnastyka sportowa, gry 
i zabawy, jazda na rolkach, 
kinball, koszykówka, lekka 
atletyka, łyżwiarstwo, mar-
sze na orientację, nordic 
walking, piłka nożna, piłka 

ręczna, piłka siatkowa, pły-
wanie, pływanie z elemen-
tami ratownictwa wodne-
go, pool bilard, rugby Tag, 
szachy, taniec, tenis stoło-
wy, tenis ziemny, trekking, 
kolarstwo, unihokej, wio-
ślarstwo, zajęcia na ścian-
ce wspinaczkowej, zapasy, 
zumba, żeglarstwo.
Rafał Korbut
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Tydzień Mediacji zakończony w sądzie

PomoRski Fundusz Rozwoju 2020+ wesPRze łącznie naweT 2000 FiRm kwo-
Tą Ponad 400 mln zł udosTęPnioną PRzez PośRedników Finansowych w 
PosTaci Pożyczek, PoRęczeń i wejść kaPiTałowych. To kolejny PRojekT, Po 

znanej już inicjaTywie jeRemie, Finansowany ze śRodków unii euRoPej-
skiej, skieRowany do PRzedsięBioRców z PomoRza. 

Unijne pożyczki dla 
przedsiębiorstw z Pomorskiego 

Funduszu Rozwoju 2020+

Pierwsze środki udo-
stępnione zostały 
w ramach Mikropo-
życzki i Pożyczki Roz-
wojowej, które po-
mogą mikro i małym 
firmom zwiększać 
konkurencyjność oraz 
zdolność do rozsze-
rzania działalności. 
Warunkiem koniecz-
nym jest realizacja in-
westycji w wojewódz-
twie pomorskim.
Przedsiębiorcy, którzy 
zdecydują się na Mi-
kropożyczkę mogą 
liczyć na wsparcie do 
100 tysięcy złotych, 
a zainteresowani Po-
życzką Rozwojo-
wą od 100 do 300 
tysięcy złotych. 
W obu przypadkach 
okres spłaty wynosi  

do 5 lat.
Uzyskaną pożyczkę 
można przeznaczyć 
m.in. na inwestycje 
związane z wdraża-
niem nowych rozwią-
zań produkcyjnych 
i organizacyjnych, 
w tym pro-środo-
wiskowych. Dzięki 
wsparciu możliwe 
będzie  unowocze-
śnienie wyposażenia 
firm, modernizacja 
środków produkcji 
oraz dostosowanie 
pomieszczeń wyko-
rzystywanych w dzia-
łalności.
Co do zasady, wspar-
cie instrumentów 
zwrotnych jest udzie-
lane na warunkach 
k o r z y s t n i e j s z y c h 
niż rynkowe, co dla 

p r z e d s i ę b i o r c ó w 
oznacza atrakcyj-
ne oprocentowanie 
pożyczek oraz brak 
prowizji za ich udzie-
lanie. Mikro i małym 
przedsiębiorstwom 
w regionie wsparcia 
udzielać będą po-
średnicy finansowi 
– profesjonalne insty-
tucje wybrane przez 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego:

Towarzystwo Inwe-
stycji Społeczno-Eko-
nomicznych S.A., któ-
re dysponuje kwotą 
36 mln zł, 

Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. 
z kwotą 30 mln zł,

Żuławski Bank Spół-
dzielczy i Bank Spół-
dzielczy w Dzierzgo-

niu z kwotą 24 mln zł.
Wkrótce pomorscy 
przedsiębiorcy będą 
mogli skorzystać z ko-
lejnych produktów 
finansowych ofero-
wanych przez Pomor-
ski Fundusz Rozwoju 
2020+.
W ramach inicjaty-
wy JEREMIE w wo-
jewództwie pomor-
skim do końca 2015 
roku wspartych zo-
stało blisko 6 tysię-
cy przedsiębiorstw 
na łączną kwotę  
486,7 mln zł.
Więcej szczegółów 
na temat oferty Po-
morskiego Funduszu 
Rozwoju 2020+ moż-
na znaleźć na stronie 
rpo.bgk.pl

KARTUZY | konFeRencją w sądzie zakończył się międzynaRodowy Tydzień mediacji w kaRTuzach.
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„Mediacje sporów wyzwa-
niem dla lokalnej społeczno-
ści Kartuz” to tytuł konferen-
cji, jaką zorganizowano w 
kartuskim sądzie na zakoń-
czenie Tygodnia Mediacji. 
Podczas konferencji wystą-
pili m.in. Adam Skórzewski, 
prezes Sądu Rejonowego w 
Kartuzach, Katarzyna Bójko-
Narczewska, koordynator ds. 
Mediacji Sądu Rejonowego 
w Kartuzach, Elżbieta Gończ, 
mediator Sądu Okręgowego 
w Gdańsku, Mirosława Gru-

ba, kierownik Zespołu Pracy 
Środowiskowej kartuskiego 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Burmistrza Kar-
tuz reprezentowali Sylwia 
Biankowska, jego zastępca 
oraz sekretarz Tomasz Na-
dolny. W konferencji uczest-
niczyła m.in. młodzież z 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 w Kartuzach.
Wg definicji Unii Europejskiej 
mediacja jest dobrowolną, 
poufną metodą rozwiązy-
wania sporu, w której strony 

konfliktu lub sporu z pomo-
cą bezstronnego i neutralne-
go mediatora, samodzielnie 
dochodzą do porozumienia. 
Istotą mediacji jest dobro-
wolność.  Mediacje stały 
się popularne w Stanach 

Zjednoczonych około 40 lat 
temu. Systemy tzw. Alter-
natywnego Rozwiązywania 
Sporów, których najbardziej 
rozpowszechnionym rodza-
jem jest mediacja, rozwinęły 
się także w Europie.

Co ciekawe, w Stanach Zjed-
noczonych mediacja jest 
sposobem rozwiązywania aż 
ok. 95% sporów cywilnych! 
Przed Polską stoi wyzwanie 
zwiększenia ilości spraw 
kierowanych przez sądy 

powszechne do mediacji. 
Obchody Tygodnia Mediacji 
w całej Polsce są jednym ze 
sposobów popularyzacji tej 
metody rozwiązywania spo-
rów i konfliktów.
/raf/

żUKOWO | Ponad 200 Tys. zł doTacji Po-
zyskała gmina żukowo na na PRojekT 
„czysTe PowieTRze”.

Coraz mniej 
„zadymiarzy”

Gmina Żukowo podpisała 
umowę z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku na dofinansowanie za-
dania pn.: „Czyste powietrze 
Gminy Żukowo – edycja 
2017”. Kwota dotacji wynosi 
niespełna 212 tys. zł.
W ramach projektu zakwali-
fikowano 62 wnioski złożone 
przez właścicieli nieruchomo-
ści z terenu gminy Żukowo. 
55 beneficjentów podpisało 
umowę o udzielenie dotacji 
do poniesionych i udokumen-
towanych kosztów moderni-
zacji źródła energii cieplnej, 
poprzez likwidację kotłów 
opalanych węglem z obiek-
tów budowlanych.

Całkowity koszt zadania wy-
nosi ponad 880 tys. zł, kwota 
dotacji ze środków gminy 
Żukowo to ponad 140 tys. zł,  
kwota dotacji (WFOŚiGW + 
budżet gminy Żukowo) wy-
nosi ok. 352 tys. zł, natomiast 
udział osób fizycznych to pra-
wie 530 tys. zł.
Równolegle do omówionych 
działań, do końca grudnia 
br. przyjmowane są wnioski 
od właścicieli nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie 
gminy, o udzielenie dotacji 
do poniesionych kosztów 
modernizacji źródeł energii 
cieplnej w obiektach budow-
lanych, których planowana 
realizacja nastąpi w 2018 r.
/raf/
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Zbliża się zima, kończy się 
zatem tegoroczny sezon in-
westycyjny. jak pan ocenia 
ten okres?

Bieżący rok można nazwać 
rokiem inwestycji. Otworzy-
ło się bowiem sporo źródeł 
finansowania, które nie były 
dostępne wcześniej. Skorzy-
staliśmy z tych możliwości 
i sięgnęliśmy po pieniądze 
zewnętrzne. Część środ-
ków pozyskaliśmy także już 
w roku ubiegłym i zostały 
one wykorzystane do sfi-
nansowania tegorocznych 
kontraktów. Udało się dzię-
ki temu zrealizować bardzo 
dużo zadań i to mimo tego, 
że na początku roku nieco 
przyhamowały nas kwestie 
związane z przetargami. 

jakiego rodzaju były to 
problemy i jak udało się je 
rozwiązać?

- Chodzi o wzrost cen mate-
riałów budowlanych, wyko-
nawcy podnieśli też ceny za 
robociznę, firmom brakuje 
pracowników. Te problemy 
odczuły oczywiście wszyst-
kie samorządy, niektóre 
musiały nawet oddać po-
zyskaną dotację, gdyż nie 
udało im się rozstrzygnąć 
przetargów! U nas oczywi-
ście taka sytuacja nie miała 
miejsca, wszystkie przetargi 
rozstrzygnęliśmy. Stało się 
to m.in. dzięki wprowadzo-
nym przez nas rozwiąza-
niom, które ułatwiły przed-
siębiorcom startowanie w 
przetargach (uprościliśmy 
procedury, ograniczyliśmy 
wymogi odnośnie doku-
mentów, zabezpieczeń, 
gwarancji, wprowadziliśmy 
płatności przejściowe, itp.). 
Oczywiście wszystko w ra-
mach prawa i obowiązują-
cych, bardzo rygorystycz-
nych, przepisów. 

Można zatem powiedzieć, 
że taka współpraca pomię-
dzy samorządem a przed-
siębiorcami daje wymierne 
korzyści?

- Oczywiście, i to bardzo 
duże. Najlepszym dowo-
dem na to jest fakt, że zapla-
nowane zadania udało się 
zrealizować. Dodam tylko, 
że tak dobre wyniki inwe-
stycyjne są wynikiem m.in. 
tego, że od kilkunastu lat 
prowadzimy odpowiednią 
politykę: przygotowujemy 
się do kolejnych naborów 
i konkursów na kilka lat w 
przód, przewidujemy pew-
ne ruchy, przygotowujemy 

odpowiednie wnioski. Waż-
ne jest też prowadzenie 
polityki finansowej gminy 
w taki sposób, żeby mieć 
wystarczające środki własne 
do dyspozycji w momencie 
ubiegania się o dofinanso-
wanie. 

jakie zatem najważniejsze 
inwestycje udało się zreali-
zować?

- Korzystając z różnych 
programów utwardziliśmy 
kolejne kilometry dróg np. 
w Kobysewie, Tokarach, Po-
mieczynie. Nawierzchnię 
tych dróg wykonujemy z 
kostki granitowej – dzięki 
temu drogi są trwalsze, niż 
asfaltowe, estetyczne, ła-
twiejsze do ewentualnych 
napraw. Te drogi budujemy 
razem z chodnikami, ścież-
kami rowerowymi i insta-
lujemy przy nich lampy hy-
brydowe (zasilane zarówno 
z paneli słonecznych, jak i 
małych turbin wiatrowych), 
które doskonale sprawdzają 
się w naszych warunkach. 
Oprócz tego realizowaliśmy 
bieżące remonty, w które 
nierzadko włączali się sami 
mieszkańcy. 

Na czym ten wkład miesz-
kańców polega?

- Utwardzając drogi grun-
towe płytami typu jomb 
my – jako gmina – przygo-
towujemy drogę, dostarcza-
my płyty i inne materiały, 
organizujemy transport i 
niezbędny sprzęt. A miesz-
kańcy włączają się w samo 
układanie płyt. Zapotrze-
bowanie na tego rodzaju 
działania jest ogromne, z 
pewnością będziemy w ten 
sposób realizować kolejne 
odcinki. 

Oprócz dróg postawiliście 
także na rozwój sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej...

- … i dziś kanalizację mamy 
już niemal w całej gminie. 
Nigdy nie jest to jednak pro-
ces zakończony, ponieważ 
powstają nowe skupiska 
mieszkaniowe, osiedla, które 
wymagają podłączenia do 
sieci. I kolejne 12 km takich 
podłączeń w Smołdzinie, 
Kobysewie i Osowej Górze 
wykonaliśmy, korzystając ze 
znacznego dofinansowania. 

jeszcze nie tak dawno temu 
niektórzy mieszkańcy – 
obawiając się kosztów – nie 
chcieli podłączać swoich 
domostw do kanalizacji. 

jak to wygląda obecnie?
- Dziś każdy chce, by jego 
nieruchomość była podłą-
czona do kanalizacji. Jest 
to przecież znaczne pod-
niesienie komfortu życia. 
Mieszkańcy wciąż zgłaszają 
do nas wnioski z prośbą o 
przyłączenie. Tak jest np. w 
Pomieczynie i Młynku, gdzie 
powstały nowe domostwa. 
Mamy możliwość zdobycia 
pieniędzy na podłączenie 
ich do kanalizacji i będziemy 
starali się to zrealizować.

Kanalizacja to nie tylko 
wyższy komfort życia, ale 
też działania proekologicz-
ne. jakie inne działania, je-
śli chodzi o ekologię, gmina 
realizuje?

- Od wielu lat prowadzimy 
program usuwania rako-
twórczego eternitu. Dbamy 
też o czyste powietrze, wy-
mieniając tradycyjne (wę-
glowe czy miałowe) piece 
grzewcze na ekologiczne, 
gazowe. Instalacja gazowa 
jest założona już na obszarze 
ponad 70 proc. powierzchni 
gminy. Ponadto termomo-
dernizujemy cztery obiekty 
gminne (remizę w Smoł-
dzinie, szkołę podstawową 
w Szarłacie, bibliotekę w 
Przodkowie i zabytkową 
szkołę w Czeczewie) co da 
spore oszczędności energii 
elektrycznej i cieplnej. 

Warto wspomnieć też o no-
woczesnych technologiach, 
jak szybki dostęp do inter-
netu, oraz rozwoju eduka-
cji...

- To także bardzo ważne dla 
nas i mieszkańców kwestie. 
Na obszarze całej gminy 
możliwe jest już podłącze-
nie do sieci światłowodowej 
o dużej przepustowości. 
Technicznie nowoczesną in-
frastrukturę w gminie mamy 
wybudowaną w 100 proc. A 
edukacja? Młodzi ludzie to 
przyszłość, trzeba w nich in-
westować i stworzyć im jak 
najlepsze warunki do nauki 
i rozwoju. W Pomieczynie 
trwa rozbudowa szkoły – w 
praktyce powstanie całko-
wicie nowy budynek po-
łączony ze starym i z salą 
gimnastyczną. Chcemy pra-
ce zakończyć w przyszłym 
roku. Warto też wspomnieć 
o trwającej przebudowie 
świetlicy w Kobysewie, 
gdzie będzie gminny Dzien-
ny Oddział Środowiskowy, 
zaś po południu będzie 
służył mieszkańcom. Ta 

ostatnia inwestycja będzie 
kosztować 1 mln zł i w cało-
ści finansowana jest ze środ-
ków zewnętrznych. 

A jakie wyzwania stoją jesz-
cze przed gminnym samo-
rządem?

- Drogi, drogi i jeszcze raz 
drogi. Złożyliśmy już wnio-
sek na budowę tzw. „małej 
obwodnicy Przodkowa” - to 
bardzo ważna droga, która 
będzie budowana razem z 
rondem w Tokarach i z całą 
infrastrukturą (jak chodniki, 
nowoczesne oświetlenie, 
itd.). Będziemy budować 
też ścieżki rowerowe (ro-
boty ruszą już w przyszłym 
roku), kolejne fragmenty 
chodników, dołożymy się 
do modernizacji bardzo 
uczęszczanej drogi powia-
towej z Przodkowa do Cze-
czewa razem z mostem, a 
w tym roku chcemy jeszcze 
zainstalować (również we 
współpracy) w Wilanowie 
sygnalizację świetlną. Dróg 
i chodników, które chcemy 
zmodernizować, jest jeszcze 
sporo i stopniowo będzie-
my je wykonywać. Z innych 
kwestii na pewno trzeba po-
myśleć o rozbudowie szkoły 
w Przodkowie (ponieważ 
mamy bardzo duży przyrost 
mieszkańców) a także o bu-
dowie sal gimnastycznych 
przy szkołach podstawo-
wych w Wilanowie i w Szar-
łacie.

jaką zatem chciałby pan wi-
dzieć gminę Przodkowo za 
10 lat?

- Chciałbym, aby była to 
gmina przyjazna, otwar-
ta na mieszkańców i na 
zewnątrz, która pokazuje 
swoje bogactwo. Chodzi 
przede wszystkim o bogac-
two ludzi, którzy tu miesz-
kają – aby mieli możliwość 
wykorzystywania i poka-
zywania swoich talentów, 
swojego potencjału. Aby 
było to miejsce, które zachę-
ca do zamieszkania, z pełną 
infrastrukturą, która daje 
wszystkim równe szanse 
spełniania swoich planów 
i rozwoju zawodowego i 
hobbystycznego. No i aby 
było to miejsce bezpieczne 
(a muszę powiedzieć, że już 
dziś Przodkowo jest gminą 
bardzo bezpieczną). 

Dziękuję za rozmowę.

nowoczesne lampy hybrydowe 
w gminie przodkowo

wyremontowana droga czeczewo -warzno

tak wygląda trasa kobysewo – kaliska 
po modernizacji

GM. PRZODKOWO | z andRzejem wyRzykowskim, wójTem gminy PRzodkowo, Rozmawia RaFał koRBuT.



9|expressy.pl Środa, 25 października 2017

GM. STĘżYcA | z Tomaszem BRzoskowskim, wójTem gminy sTężyca, Rozmawia RaFał koRBuT.

Mamy powody do zadowolenia
Ostatnio w gminie Stęży-
ca sporo się działo, jeśli 
chodzi o inwestycje. Zbu-
dowaliście drogi, obiekty 
sportowe i zrealizowali-
ście wiele innych ważnych 
projektów. 

- Tak, ostatnie kilkanaście 
miesięcy można nazwać 
czasem kończenia wielu 
zadań. Pod koniec ubie-
głego roku oddaliśmy do 
użytku bardzo ważną in-
westycję - nowy budynek 
urzędu gminy. W tym roku 
oddaliśmy kompleks sta-
dionów, ścieżki rowerowe, 
węzeł integracyjny no i 
oczywiście drogi. 

Właśnie – drogi. bardzo 
często powtarzane jest 
stwierdzenie, że to priory-
tet, gdyż właśnie od dróg 
zależy rozwój danej gmi-
ny. czy w tej dziedzinie 
dużo zrobiliście?

- Bardzo dużo, ale wciąż 
te zadania realizujemy i 
jeszcze trochę przed nami. 
Obecnie w trzech kontrak-
tach mamy blisko 54 km 
dróg do wyasfaltowania. 
Jeden z tych kontraktów 
jest w fazie zakończenia, 
drugi jest realizowany 
i będzie kontynuowa-
ny jeszcze w bieżącym i 
przyszłym roku (to ok. 20 
km dróg), natomiast trze-
ci jest w trakcie realizacji: 
drogi wykonywane są 
przy rozpoczętej budowie 
kanalizacji, będą oddane 
do użytku do paździer-
nika przyszłego roku. To 
nam daje tylko w tym roku 
kwotę około 37 mln zł!

Z tego wynika, że pomału 
kończycie to, co miało być 
wykonane w tym roku?

- Zaplanowane na 2017 rok 
zadania mamy zrealizowa-
ne niemal w 100 proc. Są 
niewielkie przesunięcia 
wykonania prac na kwie-
cień przyszłego roku, ale 
to wszystko jest w ramach 
obowiązujących umów. 
Jak już wspominałem od-
daliśmy stadion i ścieżki 
rowerowe, a obecnie koń-
czymy termomoderniza-
cję i remonty ośmiu bu-
dynków gminnych. Część 
już jest odebrana, a część 
jest na etapie odbioru. Co 
bardzo istotne, wszystkie 
zadania o których mówię, 
są dofinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej. Na 
ten rok pozyskaliśmy po-
nad 40 mln zł, co dla na-
szej dziesięciotysięcznej 
gminy jest bardzo dużą 
kwotą. 

jak zatem na dzień dzi-

siejszy ocenia pan stan in-
frastruktury w gminie?

- Podstawowe potrzeby 
mieszkańców są zabez-
pieczone. Jeśli chodzi o 
sport i rekreację, to mamy 
stadion, dwa pełnowy-
miarowe boiska oraz kilka 
mniejszych obiektów. Są 
też zbudowane place za-
baw dla dzieci, oddaliśmy 
ścieżki rowerowe. Po tym 
roku mamy wyremonto-
wane wszystkie budynki 
gminne, a w pięciu miej-
scowościach do końca 
przyszłego roku zostanie 
wybudowana kanalizacja 
sanitarna oraz wymie-
niane są wodociągi. To 
naprawdę ogromy zakres 
zrealizowanych prac. Na 
18 sołectw w aż 15 pro-
wadziliśmy duże roboty 
budowlane, oprócz tego 
było mnóstwo mniejszych 
zadań. 

Nie zapomnieliście też 
o edukacji i bezpieczeń-
stwie...

- Szkoły zostały poddane 
termomodernizacji, zo-
stały wyremontowane, 
wymieniliśmy oświetlenie 
na energooszczędne, do-
posażyliśmy też placówki 
w nowoczesne pracownie 
techniczne oraz kompute-
rowe oraz pomoce dydak-
tyczne. O kolejne sprzęty 
w tym roku wzbogaciły się 
też straże pożarne (nowe 
samochody dla OSP kupi-
liśmy już wcześniej), teraz 
będziemy jeszcze robić 
remont jednej strażnicy. 
Przymierzamy się też do 
wymiany oświetlenia na 
terenie gminy na lampy w 
technologii LED. 

A jeśli chodzi o rozrywkę 
i kulturę?

- Będziemy nie tylko kon-
tynuowali to, co robimy 
do tej pory, ale postara-
my się jeszcze rozwinąć. 
Na pewno w kolejnych 
latach będziemy stawiali 
na masowe, duże imprezy. 
Dlaczego? Bo to się spraw-
dziło. Przyciągają nie tylko 
mnóstwo ludzi, którzy się 
świetnie bawią, ale też in-
westorów. Gmina zakupiła 
trochę gruntu na zago-
spodarowanie przestrzeni 
publicznej w Stężyckiej 
Hucie, Kamienicy, Niesio-
łowicach. Powstaną tam 
prawdopodobnie świetli-
ce oraz miejsca rekreacji i 
wypoczynku. 

czego zatem mieszkańcy 
mogą spodziewać się w 
przyszłości?

- W tym roku podpisaliśmy 

umowy na trzy duże inwe-
stycje. Ale to zadania na 
przyszłe lata – nie na ten 
ani przyszły rok. Chodzi o 
wykonanie dokumentacji 
budowlanych hal sporto-
wych w Kamienicy i Kluko-
wej Hucie oraz moderni-
zację, budowę i adaptację 
budynków na mieszkania 
komunalne. Projekty wraz 
z pozwoleniami na bu-
dowę chcemy mieć już w 
przyszłym roku, zaś termin 
inwestycji szacujemy na 
lata 2020 – 2023. Chcemy 
też kontynuować budowę 
ścieżek rowerowych; w 
efekcie powstanie praw-
dziwa, spójna sieć dróg dla 
rowerzystów. No i chcemy 
też wybudować pomosty 
w miejscowościach Stęży-
ca, Zgorzałe, Borucino. To 
ostatnie zadanie będzie 
realizowane w ramach 
programu „Kajakiem przez 
Pomorze”. 

A plany na dalszą przy-
szłość? W jakie dziedzi-
ny chcecie inwestować 
– sport, edukację, turysty-
kę, a może drogi?

- Każda z dziedzin jest waż-
na i o żadnej nie można 
zapomnieć. W przyszłym 
roku kończymy budowę 
kanalizacji, wówczas gmi-
na Stężyca będzie skanali-
zowana praktycznie w 100 
proc. Kolejne lata to roz-
budowa infrastruktury tu-
rystycznej, powstaną też 
hale sportowe, na pew-
no czekają nas kolejne 
remonty i modernizacje 
dróg. Przy drogach zawsze 
będzie coś do zrobienia – 
w jednym miejscu się koń-
czy, a w innym trzeba już 
remontować. Ponieważ 
drogi są podstawą rozwo-
ju, tak jak do tej pory bę-
dziemy kładli duży nacisk 
na to, aby zagwarantować 
ich dobry stan techniczny. 
Będziemy inwestowali w 
dzieci i młodzież, jeśli cho-
dzi o ruch i rekreację. 

Wspomniał pan o inwesto-
rach. To ważna kwestia, 
ponieważ firmy przyno-
szą dochody gminie, dają 
pracę mieszkańcom i gwa-
rantują rozwój. jak zatem 
układa się współpraca z 
przedsiębiorcami?

- Jest taka znana, sta-
ra maksyma: „Jak się nie 
przeszkadza, to się roz-
wija”. I to jest w pewnym 
stopniu moja dewiza. Sta-
ramy się nie przeszkadzać 
przedsiębiorcom, stwo-
rzyć im dobre warunki do 
działalności – w efekcie 
tego biznes się rozwija. No 

i zaczynamy przyciągać in-
westorów. Ostatnio sprze-
daliśmy grunty (prawie 
20 ha) z przeznaczeniem 
pod inwestycje. Powstaną 
więc nowe firmy. Widzimy 
też duży ruch jeśli chodzi 
o budynki pensjonatowe i 
restauracje. Czyli turysty-
ka. Ponadto zauważyliśmy 
zainteresowanie inwesto-
waniem w usługi medycz-
ne, rekreację, rozrywkę i 
hotele. Uruchamiane są 
także kopalnie żwiru. 

jaki jest powód zaintere-
sowania przedsiębiorców 
gminą Stężyca?

- Myślę, że są dwa głów-
ne powody. Pierwszy to 
dobra infrastruktura oraz 
prowadzona przez nas 
polityka współpracy z 
przedsiębiorcami, zaś dru-
gi – organizowane przez 
nas imprezy masowe. To 
właśnie dzięki temu, że 
relacje z koncertów były 
transmitowane w ogólno-
polskiej telewizji, Stężyca 
zainteresował się biznes. 
Bo to nie są lokalni inwe-
storzy, tylko przedstawi-
ciele firm ze środkowej i 
południowej Polski. Chcą 
zainwestować tu duże 
pieniądze i zatrudniać lu-
dzi. Jeśli więc ktokolwiek 
jeszcze ma wątpliwości, 
czy organizacja masowych 
imprez nam się opłaci, już 
w najbliższych kilku latach 
tych wątpliwości się po-
zbędzie. Tak, to się opłaci, 
gmina bardzo dużo zyska. 
Myślę, że wymierny efekt, 
w postaci wpływów do 
budżetu, odczujemy już w 
ciągu najbliższych lat. 

Dziękuję za rozmowę.

expressy.pl

nowy budynek urzędu gminy w stężycy

uroczyste otwarcie węzła integracyjnego 
w gołubiu odbędzie się już jutro

stadion sportowy został niedawno oddany do użytku
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Jednym ze sposobów znalezienia pra-
cy jest założenie profilu zawodowego 
na odpowiednim portalu, jak np. Gol-
denLine. Z danych opublikowanych 
przez ten portal ostatnio wynika, że 
we wrześniu 2017 roku wiadomość od 
rekrutera otrzymało ponad 54,5 tys. 
osób posiadających profil zawo-
dowy. 
Rekruterzy coraz częściej sta-
ją przed wyzwaniem znalezie-
nia nowych ścieżek poszuki-
wania kandydatów. W dotar-
ciu do potencjalnych pracow-
ników na GoldenLine służy 
pracodawcom Wyszukiwar-
ka Kandydatów. Wśród osób, 
które otrzymały wiadomość 
od rekrutera, 22 proc. miało za-
znaczoną na profilu specjaliza-
cję IT - Rozwój oprogramowa-
nia. Na drugim miejscu uplaso-
wali się kandydaci z zaznaczoną 
specjalizacją Finanse/Ekonomia (11 
proc. osób, które otrzymało propozy-
cję pracy od rekrutera miało taką spe-
cjalizację), zaś na trzecim - ze specja-
lizacją Inżynieria (10 proc. otrzymu-
jących propozycje pracy). Tuż za po-

dium znaleźli się kandydaci ze specja-
lizacją Sprzedaż oraz Obsługa klienta 
(9 proc.), a także IT - Administracja 
(8 proc.). 
Najwięcej ofert otrzymali kandyda-
ci pomiędzy 27. a 35. rokiem życia (53 
proc.), zaś 23 proc. osób, które otrzy-

mały ofertę pracy od rekrutera, jest w 
wieku 36-45 lat. Na trzecim miejscu 
uplasowały się osoby pomiędzy 18. a 
26. rokiem życia (17 proc.).
Najczęściej poszukiwane były osoby z 
województw: mazowieckie (26 proc.), 

dolnośląskie (12 proc.), śląskie (12 
proc.), wielkopolskie (10 proc.) oraz 
małopolskie (9 proc.). 
Umiejętności, na jakie zwracali uwa-
gę rekruterzy, to obsługa pakietu Mi-
crosoft Office oraz prawo jazdy kat. B. 
Pozostałe często występujące umiejęt-

ności to m.in.: znajomość języ-
ka programowania JavaScript 
(14 proc.), SQL (12 proc.) oraz 
Java (12 proc.), a także zna-
jomość programu Git (11 
proc.). Istotną rolę odgrywa-

ły również umiejętności mięk-
kie. U osób, które otrzyma-
ły wiadomość od rekruterów, 
pojawiały się takie kompeten-

cje jak project management, 
zarządzanie zespołem czy obsłu-
ga klienta.
Istotna jest też znajomość języ-
ków obcych. Wśród osób, które 
otrzymały wiadomość bezpośred-

nio od pracodawcy, 52 proc. włada ję-
zykiem angielskim na poziomie pod-
stawowym, dobrym lub biegłym. In-
nym często występującym językiem 
jest język niemiecki (19 proc.) oraz ro-
syjski (6 proc.).                       /opr. raf/

Specjaliści poszukiwani
Specjaliści z obszarów IT, ekonomii/finansów i inżynierii byli najczęściej wyszuki-

wani na jednym z najpopularniejszych portali rekrutacyjnych. 

Projekt, aby niższą skład-
kę ZUS przedsiębiorcy pła-
cili przez dłuższy okres niż 
obecnie, przedstawił nie-
dawno resort rodziny. No-
welizacja ustawy o systemie 
ubezpieczeń zagwarantowa-
łaby przedsiębiorcom prefe-
rencyjne składki ZUS przez 
trzy lata od momentu zare-
jestrowania firmy. 
Skąd taki pomysł? Jak za-
uważają przedstawiciele mi-
nisterstwa pracy ze statystyk 
i badań wynika, że dla funk-

cjonowania firmy jest klu-
czowy trzeci rok prowa-
dzenia działalności. Obec-
nie wielu przedsiębiorców 
rezygnuje z prowadzenia 
działalności zaraz po za-
kończeniu okresu opłaca-
nia preferencyjnej składki 
(w drugim roku).
Według nowych zasad, pro-
ponowanych przez mini-
str5estwo, przez pierwsze 
dwa lata działalności jak do 
tej pory firma opłacała tzw. 
mały ZUS (podstawa wy-

miaru składki na ubezpie-
czenie społeczne wynosiłaby 
30 proc. minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę), nato-
miast w trzecim roku zapro-
ponowano podstawę wymia-
ru składki na ubezpiecze-
nie społeczne w wysokości 
60 proc. minimalnego wy-
nagrodzenia. W czwartym 
roku przedsiębiorca miałby 
opłacać składkę w wymiarze 
również 60 proc., ale już nie 
minimalnego, ale średniego 
wynagrodzenia za pracę.

Jest też drugi pomysł – zgło-
szony kilka miesięcy temu 
przez Ministerstwo Rozwoju 
– który także zakłada zwol-
nienie ze składki ZUS przez 
pierwsze pół roku prowa-
dzenia działalności, a na-
stępnie tzw. mały ZUS przez 
dwa lata prowadzenia dzia-
łalności. 
Decyzję, którą opcję wybrać, 
podejmie rząd. Nowe prze-
pisy miałyby obowiązywać 
już od stycznia przyszłego 
roku. /raf/

Obniżony ZUS także w trzecim roku?
Dziś osoby, zakładające po raz pierwszy działalność gospodarczą, płacą składki ZUS na preferencyjnych 

warunkach przez dwa lata. Może to ulec zmianie. 

Od stycznia najniższa pen-
sja będzie wynosić 2,1 tys. zł 
brutto. Zmianie ulegnie też 
minimalna stawka godzino-
wa – najniższa będzie wyno-
sić 13,7 zł brutto.
- Wzrost płacy minimalnej 
w obecnej sytuacji na ryn-
ku pracy, przy niskim bez-
robociu, przybywających 
miejscach pracy i wzroście 
płac jest uzasadniony – mo-
żemy przeczytać na stronie 
Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej wy-
powiedź minister Elżbiety 

Rafalskiej. Zgodnie 
z regułą określoną 
w ustawie o mini-
malnym wynagro-
dzeniu za pracę, wy-
sokość minimalnej 
stawki godzinowej 
jest waloryzowana 
o wskaźnik wzrostu 
minimalnego wyna-
grodzenia za pracę. 
To oznacza, że pod-
nieśliśmy minimal-
ne stawki o 5 pro-
cent.
Przypomnijmy, że 
obecnie najniższe 
wynagrodzenie jest 
o 100 zł niższe i wy-
nosi 2 tys. zł brut-
to, natomiast mini-

malna stawka godzinowa to 
13 zł.
Wzrost płacy minimalnej 
oznacza nie tylko wzrost 
pensji dla pracowników, któ-
rzy taką właśnie kwotę zara-
biają, ale też wzrost kwot in-
nych świadczeń. Od stycznia 
wyższa będzie zatem np. wy-
sokość odpraw przy zwolnie-
niach grupowych, płace za 
czas przestoju w pracy oraz 
pracę wykonywaną w godzi-
nach nocnych. /raf/

2,1 tys. zł to minimum
Kolejny rok to kolejne podwyżki płacy minimal-
nej. Taką decyzję podjął rząd. 

Pożyczka na biznes
Prowadzisz biznes lub masz zamiar założyć firmę i szukasz możliwo-
ści sfinansowania swoich planów? Skorzystaj z pożyczki w ramach Po-
morskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Wciąż można składać wnioski o 
pożyczkę do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. 
O pożyczkę ubiegać się mogą mikro i małe przedsiębiorstwa oraz oso-
by planujące rozpoczęcie działalności na terenie województwa pomor-
skiego. Dostępne są dwa produkty: mikropożyczka do 100 tys. zł oraz 
pożyczka rozwojowa od 100 tys. zł do 300 tys. zł. Pożyczki przezna-
czone są na przedsięwzięcia rozwojowe i udzielane są na okres do 60 
miesięcy.



Jakie to obowiązki i co grozi osobie zatrudnio-
nej za ich niewypełnianie? Konsekwencje są po-
ważne. 
Pracownik musi wykonywać swoją pracę sta-
rannie i sumiennie, wykonywać polecenia prze-
łożonych (oczywiście chodzi o te, które dotyczą 
wykonywanej pracy – polecenia muszą też być 
zgodne z przepisami prawa). Tylko w przypad-
ku, gdy polecenie oznaczałoby złamanie prawa 
lub naruszało zapisy zawarte w umowie o pracę, 
pracownik może odmówić ich wykonania. 
Obowiązkiem pracownika jest też przestrzega-
nie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy 
(wyjątkami są sytuacje, gdy pracownika obo-
wiązuje nienormowany czas pracy oraz pra-
ca w systemie zadaniowym), regulaminu pracy, 
oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
oraz przepisów przeciwpożarowych. 
Ponadto pracownika obowiązuje zachowanie 
w tajemnicy informacji handlowych, banko-
wych oraz takich, których ujawnienie mogłoby 
narazić pracodawcę na straty. 
Pracownik, który nie stosuje się do tych reguł, 
musi liczyć się z karą. Pracodawca może stoso-
wać kary upomnienia oraz nagany za łamanie 
zasad organizacji i porządku, przepisów BiHP 
i przeciwpożarowych i nieprzestrzeganie sposo-
bu potwierdzania przybycia i obecności w pra-
cy.
Z pewnością dotkliwą karą dla pracownika jest 
kara pieniężna. Pracodawca może ją zastoso-

wać w przypadku opuszczenia pracy bez uspra-
wiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie 
nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w cza-
sie pracy a także łamania przepisów BiHP lub 
przeciwpożarowych,
Warto wiedzieć, że łącznie kary nie mogą prze-
wyższać 10 proc. wynagrodzenia. 
Inną sprawą jest odpowiedzialność finansowa 
za za niewykonanie lub nienależyte wykona-
nie obowiązków oraz wyrządzenia szkody (np. 
uszkodzenie firmowego samochodu). Wówczas 
kara może wynosić maksymalnie trzykrotność 
wynagrodzenia (ale uwaga - gdy pracowniko-
wi udowodni się, że wyrządził szkodę umyślnie, 
musi pokryć on całkowite koszty). 
Najwyższy wymiar kary to zwolnienie dyscy-
plinarne (z winy pracownika) za ciężkie naru-
szenie obowiązków 
pracowniczych.
/raf/

Łamiesz zasady? 
Dostaniesz karę

Zatrudnienie to dla pracownika nie tylko 
comiesięczna pensja, ale też (a właściwie 

przede wszystkim) obowiązki. 

 Zyskają 
pracownicy

Wiele firm planuje inwestycje.  
Zyskać na tym mogą pracownicy. 

O rozwoju myślą przede wszystkim towarzystwa ubezpieczeniowe, branża IT oraz bankowość 
i firmy z sektora produkcyjnego – wynika z najnowszego badania. Aż 60 proc. badanych decy-
dentów biznesowych ma w planach inwestycje w kadry.
Jakiego rodzaju inwestycji możemy się spodziewać na polskim rynku? Główne gałęzie inwe-
stycji to nakłady na: technologie, kapitał ludzki, ofertę produktową i usługową oraz rozwój 
geograficzny. Według raportu „Plany inwestycyjne firm 2017” – opracowanego przez Antal i 
CBRE, we współpracy z Adaptive, APIRE oraz BPCC – przedsiębiorcy planują przeznaczyć 
najwięcej środków na swoich pracowników.
Nakłady na rozwój kadr, podwyżki i premie, szkolenia, ale też atrakcyjniejszą powierzchnię 
biurową czy niestandardowe benefity są w planach 60 proc. badanych przedsiębiorstw. Ponad 
połowa badanych decydentów biznesowych (58 proc.) podejmuje kroki w kierunku wzbo-
gacenia oferty o nowe produkty lub usługi. W technologię z kolei planują inwestować przede 
wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się pro-
dukcją przemysłową.
W ramach szeroko pojętych inwestycji w HR 
78 proc. decydentów planuje stworzenie no-
wych wakatów. W tym aspekcie do liderów na-
leżą branże nowych technologii (IT – 91 proc., 
Internet, nowe media, e-commerce – 89 proc.) 
oraz centra usług wspólnych - 87 proc.. Ponad 
połowa badanych decydentów biznesowych 
(58 proc.) podejmuje kroki w kierunku wzbo-
gacenia oferty o nowe produkty lub usługi. W 
technologię z kolei planują inwestować przede 
wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się pro-
dukcją przemysłową.
Tylko 16 proc. firm planuje rozwój geograficz-
ny, jednak to właśnie ten typ inwestycji wzbu-
dza zazwyczaj najwięcej emocji, tak wśród sa-
morządów lokalnych, jak i mieszkańców kon-
kretnych regionów. 
/raf/
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Miliony na szkołe
PRZODKOWO | BiBlioTekę PuBliczną w 
PRzodkowie czekają sPoRe zmiany. 

biblioteka  
po nowemu
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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GM. KARTUZY | samoRządowcy wielokRoTnie PodkReślają, jak ważne jesT inwesTo-
wanie w edukację młodych ludzi. jednym z Takich działań jesT RozBudowa i mo-
deRnizacja wiejskich szkół. 

Gruntownej przebudowy docze-
ka się Zespół Szkół w Kiełpinie. 
Gmina Kartuzy już w sierpniu br. 
podpisała umowę z wykonawcą 
inwestycji (która będzie polega-
ła na rozbudowie, nadbudowie, 
przebudowie i termomoderniza-
cji budynku Zespołu Szkół w Kieł-
pinie). Umowa na wykonanie tego 
zadania opiewa na kwotę ponad 
4,37 mln zł brutto. Obecnie trwają 
prace budowlane.
Realizacja inwestycji została po-
dzielona na trzy następujące 
etapy. Etap 1 to wykonanie sta-
nu surowego otwartego części 
rozbudowanej i nadbudowanej 
budynku szkolnego, etap 2 – wy-
konanie wszystkich robót bu-
dowlanych wykończeniowych i  
instalacyjnych wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie no-
wej części rozbudowanego i nad-
budowanego budynku szkolne-
go, natomiast ostatni, trzeci etap 
obejmie wykonanie robót bu-
dowlanych w zakresie termomo-
dernizacji starej części budynku 
szkoły.
Zadanie jest dofinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. /raf/

Jedną z najważniejszych bę-
dzie termomodernizacja bu-
dynku. Obecnie biblioteka wy-
posażona jest w ogrzewanie 
elektryczne, co generuje spore 
koszty dla gminy. Obiekt ma 
być docelowo podłączony do 
sieci gazowej, zainstalowany 
zostanie gazowy piec central-
nego ogrzewania, wymienio-
ne instalacje. 
- Zyskaliśmy też dodatkowe 
pomieszczenia, biblioteka bę-
dzie miała więc do dyspozycji 
większą powierzchnię użytko-
wą – podkreśla Andrzej Wyrzy-
kowski, wójt gminy Przodko-
wo. - Chcę, aby to było miejsce 

nie tylko służące mieszkań-
com do wypożyczenia książki, 
poczytania czy skorzystania z 
internetu, ale aby stało się to 
miejsce, odpoczynku i spo-
tkań. I to zarówno dla dzieci, 
młodzieży, jak i dla dorosłych. 
Dlatego chciałbym, aby stwo-
rzyć tu także kawiarenkę. Z 
pewnością służyłoby to inte-
gracji lokalnego środowiska. 
Prace termomodernizacyjne 
ruszą już w przyszłym roku. W 
założeniu obiekt po remon-
cie miałby być dostępny dla 
mieszkańców po wakacjach, 
czyli we wrześniu przyszłego 
roku.  /raf/
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Budują mosty międzykulturowe
KARTUZY | TRoje uczniów z oddziału dwujęzycznego gimnazjum nR 2 w kaRTuzach uczesTniczyło w Realizacji PRojekTu 
„Building BRidges” w duisBuRgu w niemczech

GM. PRZODKOWO | w szkole PodsTa-
wowej w wilanowie oBchodzono 
uRoczysTość Pasowania na ucznia.

REKLAMA                                          25/2017/ZI

Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 w Kartuzach 
nawiązał międzynarodową 
współpracę ze szkołami 
z Niemiec, Hiszpanii, Szwe-
cji, Austrii oraz Słowenii. 
Reprezentanci tych państw 
podjęli się „budowania mo-
stów” pomiędzy uczniami. 
Pod tym hasłem kryje się 
szeroko pojęte zrozumienie 
ucznia innej narodowości, 
kultury i języka. Wszyscy 
uczestnicy projektu poro-
zumiewali się w języku an-
gielskim, co dało możliwość 
rozwinięcia umiejętności 
językowych i podszkolenie 

praktycznego użycia języ-
ka.
Gospodarzem pierw-
szej wymiany była Got-
t f r ied-Wi lhelm-Leibniz-
Gesamtschule z Duisburga, 
a organizatorem z ramienia 
szkoły niemieckiej Yvonne 
Bernhardt. Opiekę nad pol-
skimi uczniami sprawował 
Adam Myszk.
W trakcie realizacji trwa-
jącego tydzień projektu 
uczniowie mieli możliwość 
poznania szkoły gospo-
darza oraz centrum Duis-
burga. Młodzież uczest-
niczyła w wielu zajęciach 

integrujących grupę, które 
wymagały od niej współ-
pracy i komunikacji w języ-
ku angielskim. Wśród nich 
znalazły się m.in. ścianki 
wspinaczkowe, wspólne 
przygotowanie grilla czy 
różnorodne panele dysku-
syjne. Ponadto uczestni-
cy wymiany przygotowali 
fragment chodnika w szkol-
nym ogrodzie i odwiedzili 
muzeum czekolady w Ko-
lonii. Przez cały czas poby-
tu w Duisburgu mieszkali 
u niemieckich rodzin, co 
było nie tylko świetną oka-
zją na poznanie zwyczajów 

i nawiązanie przyjaźni, ale 
również niepowtarzalną 
okazją na podszkolenie ję-
zyka. 
Wymiana młodzieży była 
możliwa dzięki uczestnic-
twie szkoły w projekcie 
„Builing Bridges” w ramach 
programu Erasmus +, 
współfinansowanym przez 
fundusze Unii Europejskiej.
Celem  projektu jest posze-
rzanie wiedzy kulturowej, 
przełamanie stereotypów, 
integracja, zrozumienie od-
miennej mentalności oraz 
udoskonalenie umiejętno-
ści językowych./raf/
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Po ślubowaniu
stali się uczniami

Swoich wychowanków do 
tego ważnego dnia przy-
gotowała wychowawczyni 
pani Anna Zielińska. 
Wszystkich rodziców, prze-
wodniczącą rady rodziców 
Ewę Sirocką, radę pedago-
giczną oraz uczniów przywi-
tała uczennica klasy siódmej 
Martyna Dąbrowska.
Na salę pierwszaków wpro-
wadziło dwóch gwardzi-
stów: Krystian Kalkowski 
oraz Franciszek Rebicki.  Do 
Krainy Szkołolandii przybył 
też Król Ołówkos - Igor Cho-
cholewski-Drywa wraz ze 
swoją małżonką - Karoliną 
Kreft. Władcy zaprosili pierw-
szoklasistów do odwiedze-
nia kilku krain, w których 
czekały na nich różne zada-
nia.  Bardzo dobrze maluchy 
przeszły egzaminy w Kra-
inie Recytacji, Krainie Tańca 
i Śpiewu, w Krainie Geo-
graficzno-Przyrodniczej, 
Krainie Ruchu Drogowego 
oraz Krainie Grzeczności. 
Za to od starszych kolegów 

otrzymali symboliczne dary: 
przyjaźni, uśmiechu, życzli-
wości, pracowitości, ostroż-
ności i mądrości. 
Po zaprezentowaniu wielu 
umiejętności cała społecz-
ność szkolna potwierdzała, 
że dzieci z klasy I są goto-
we do pasowania na ucznia 
i złożenia uroczystego ślu-
bowania. Aktu pasowania: 
Agaty Hewelt, Damiana 
Kolmetza, Mariusza Formel-
li, Jakuba Kalkowskiego, 
Andrzeja Wilczewskiego 
i Nikodema Kierszki doko-
nała pani Dyrektor Grażyna 
Grzenkowska. Przyrzeczenie 
złożyli też rodzice dzieci. 
Na zakończenie pierwszaki 
zostały obdarowane prezen-
tami od kolegów z klasy II 
oraz rodziców. Niespodzian-
kę wręczyła też w imieniu 
Rady Rodziców przewodni-
cząca Ewa Sirocka. Rodzice 
zaprosili klasę I i II oraz na-
uczycieli na słodki poczę-
stunek.
/ar/
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojo-
we w Wejherowie blisko centrum. 
1-piętro. tel.538 443 446

SPRZEDAM działke budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie 3km od Lebork 
1100 m2 cena 39.000 tel.602306210

SPRZEDAM działke budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie 3km od Lębork 
1100 m2 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
jESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

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

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

ORYGINAlNE koła z oponami zi-
mowymi do fiata Grande i innych 
15”+śruby+stojak na kola 350zł 
695230080

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

lEKcjE gry na gitarze dla początku-
jącychoraz średniozaawansowanych. 
Luzino tel. 506 077 549

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
GDY bank odmawia: pożyczka po-
zabankowa do 20000zl, wyplata w 
1dzien, Gdańsk 601832048

POGOTOWIE komputerowe  bez-
płatny dojazd i diagnostyka*   tel. 58 

380 4444  www.winfo.com.pl   *na 
obszarze wejherowa,  jeśli klient zleci 
dokonanie naprawy

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE
SPRZEDAM gitarę akustyczną lag 
t66d z wmontowaną elektroniką  
fishan matrix + twardy futerał. Luzi-
no, 506 077 549

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

SPRZEDAM dywan 1.20x2 m 
owalny beżowo brązowy 100 zł. 
tel.507486424

SPRZEDAM radio odtwarzacz samo-
chodowe do kaset z muzyką, spraw-
ne 80 zl tel 796 400 131

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałę-
ziowka, porąbane, ułożone, mozliwy 
transport. 506250477

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

SPRZEDAM wózek inwalidzki 100 zł 
tel.58 6727297

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

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

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

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

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

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZUKASZ 
PRAcOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

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 KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub 
napisz: d.bieszke@expressy.pl
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Pokonali Czerwone Diabły!
FUTSAl | FanTasTyczny mecz, szalona końcówka i niesPodziewany sukces Fc kaRTuzy. Beniaminek Pokonał uTyTułowane-
go sPadkowicza z eksTRaklasy. kaRTuscy PiłkaRze Pokazali chaRakTeR i odRoBili sTRaTy.

PIŁKA NOżNA | Beniaminek Po osTaTnim weekendzie zasiadł 
na FoTelu lideRa iV ligi, a gks PRzodkowo Toczy TRudną 
walkę o uTRzymanie w iii lidze.

PŁYWANIE | młody zawodnik Pożegnał się z caRTusią kaR-
Tuzy w wielkim sTylu - zdoBył dwa złoTe medale.

Red Devils Chojnice to dru-
żyna doskonale znana fa-
nom futsalu – w sezonie 
2012/2013 zdobyła wicemi-
strzostwo Polski, a trzy lata 
później cieszyła się ze zdo-
bycia Pucharu Polski. W po-
przednich rozgrywkach 
Czerwone Diabły spadły do 
1.ligi, jednak jak najszybciej 
chcą powrócić do najwyż-
szej klasy rozgrywkowej. Te 
zamiary potwierdzała forma 
zespołu z początku sezonu 
– Red Devils zdecydowa-
nie wygrały 4 pierwsze me-
cze, strzelając w nich aż 29 
bramek. Nic dziwnego, że 
w Chojnicach to gospodarz 
był faworytem pojedynku 
z FC Kartuzy.

Tymczasem już w 3. minucie 
meczu goście pokazali, że nie 
przyjechali, by zebrać baty 
od znanego klubu – Kąkol 
dał prowadzenie kartuskiej 
drużynie. Później Red Devils 
strzelili dwie bramki i było 
2-1. Następnie dobre okazje 
do wyrównania miało FC 
Kartuzy, ale dwa rzuty karne 
nie zostały zamienione na 
bramki. Pierwsze siedem mi-
nut po zmianie stron nie było 
udane dla gości – Red Devils 
strzelili dwa gole i było już 

4-1. Chwilę później obudzili 
się goście –  Hoffman strzelił 
na 4-2, a Papina na 4-3. 5 mi-
nut przed końcem Red Devils 
strzelili piątego gola, ale FC 
Kartuzy zaliczyli piorunującą 
wręcz końcówkę spotkania, 
a bohaterem był Hoffman. 
Najpierw wykorzystał prze-
dłużony karny w 37. minu-
cie, niecałą minutę później 
powtórzył to, wyrównując 
wynik, a dosłownie sekundy 
przez zakończeniem meczu 
sędzie podyktował rzut kar-
ny dla kartuzian – do piłki 
ponownie podszedł Hoff-
man i dał sensacyjne zwy-
cięstwo gościom. FC Kartu-
zy pokonał Red Devils 6-5, 
a zawodnicy, zarząd, oraz 
sztab gospodarzy długo nie 
mogli się pogodzić z wyni-
kiem i składali reklamacje 
u sędziego, jednak wynik był 
już zamknięty.

FC Kartuzy to rewelacja 
obecnych rozgrywek 1. ligi 
futsalu – beniaminek wygrał 
4 z 5 spotkań i zajmuje 3. 
miejsce w tabeli grupy pół-
nocnej. W najbliższy week-
end zespół powróci na wła-
sną halę, gdzie zmierzy się 
z AZS UW Warszawa, który 
zajmuje 8. miejsce.

RADUNIA NA cZElE! Skierka z rekordem!

Każdy punkt jest dla zawod-
ników GKS-u cenny, ale póki 
co podopieczni Pawła Pagieły 
albo wygrywają, albo prze-
grywają – jeszcze ani razu 
nie doszło w ich meczu do 
podziału punktów. Do tego 
znacznie więcej jest porażek, 
ale można zauważyć pewne 
pozytywy w 11. kolejce ze-
spół z Przodkowa pokonał 
Górnika Konin 2-1, dzięki 
czemu nieco odbił się od 
dna. W ubiegły weekend GKS 
także nie spisał się najgorzej, 
jednak pechowo przegrał z 
Wdą Świecie. Po 12. kolejkach 
GKS wyprzedza trzy zespo-
ły i z dorobkiem 9 punktów 
zajmuje 15. miejsce w tabeli 
III ligi. GKS w Pucharze Polski 
na szczeblu okręgowym grał 
z rezerwami Chojniczanki i 
chociaż przegrywał 1-2 do 
przerwy, na koniec wygrał 
4-3 i awansował do kolejnej 
rundy.
Radunia ma za sobą świetną 

serię w IV lidze – wygrała 
pięć meczów z rzędu. Zwy-
cięstwa cieszą piłkarzy ze 
Stężycy tym bardziej, że 
większość z nich rodziła się 
w bólach – niełatwo było 
ograć rezerwy Arki (osta-
tecznie 2-0), tylko jeden gol 
padł w meczu z Pogonią Lę-
bork, duże problemy sprawi-
ły Anioły Garczegorze (3-2), 
a w poprzedni weekend 
– Stolem Gniewino. Świet-
na druga połowa spotkania 
sprawiła, że Radunia wygra-
ła 3-2. Potknął się dotychcza-
sowy lider, Grom Nowy Staw 
i teraz to zespół ze Stężycy 
jest na czele IV ligi.
Złą passę ma za to grająca, 
podobnie jak Radunia, w IV 
lidze Cartusia Kartuzy – dru-
żyna nie wygrała jeszcze me-
czu w październiku, w zeszły 
weekend przegrała 0-3 z Gry-
fem Słupsk i spadła na trzecie 
od końca, 16. miejsce i coraz 
bardziej realna wydaje się po-

nowna walka o utrzymanie.
U siebie zagrają wszystkie trzy 
drużyny – w sobotę o 15:00 
GKS Przodkowo podejmie 
Centrę Ostrów Wielkopolski, 
tego samego dnia Cartusia 
zmierzy się z Gedanią (11:00), 
a w niedzielę Radunia Stę-
życa zagra z Gryfem Słupsk 
(14:00).

Jakub Skierka rozpoczął 
studia w Warszawie i te-
raz będzie reprezentował 
tamtejszy AZS AWF. Jego 
ostatni występ w barwach 
kartuskiego klubu był jed-
nak ze wszech miar uda-
ny – na mityngu w Bremie 
wywalczył złoty medal na 
dystansach 100 oraz 50 m, 
a na krótszym dystansie 

swoim czasem 25:72 usta-
nowił nowy rekord zawo-
dów. Kartuzianin startował 
również w rywalizacji na 
50 i 100 m stylem dowol-
nym oraz na 100 m stylem 
zmiennym. Wówczas uległ 
tylko czołowym niemiec-
kim zawodnikom, zdoby-
wając trzy srebrne krążki. 
Zawodnikowi dziękuje jego 

trener, Arkadiusz Zalewski. 
– Kuba, dziękuję za 13 lat 
Twojej nauki oraz wspólnej 
pracy treningowej, podczas 
której dostarczyłeś mnie 
oraz kibicom pływania wie-
le radości. Trzymam kciuki 
za Twoją karierę pływacką 
i zawsze będę Ciebie wspie-
rał – zapewnił trener.
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