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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!

Wszystkich śWiętych

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.

Obchody Dnia Wszystkich 
Świętych i Dnia Zadusznego 
wiążą się ze wzmożonym ru-
chem pieszych i samochodów 
w rejonie cmentarzy. W wielu 
miejscach wprowadzone są 
zmiany w organizacji ruchu.

powiAt | W WojeWództWie pomorskim odnotoWano Wzrost zachoroWań na gry-
pę. Były naWet przypadki śmiertelne. jak Wygląda sytuacja W poWiecie kartuskim?

KArtuZy | statystyki porodóW W kartuskim szpitalu sko-
czyły W górę. koBiety coraz częściej decydują się na uro-
dzenie dziecka Właśnie W tej placóWce medycznej. 

trwa sezon grypowy

Tutaj chcą rodzić

Liczba zachorowań na grypę 
rośnie w całym wojewódz-
twie. Obecnie najgorsza 
sytuacja jest w powiatach 
wejherowskim i kartuskim. 
Od 16 września do dnia 18 
października w pow. wejhe-
rowskim odnotowano 4220 
przypadków zapadalności 
na grypę, zachorowania gry-
popodobne i podejrzenia 
grypy. W powiecie kartuskim 
takich przypadków było 
1688. 
- Szczyty zachorowań na 
choroby infekcyjne istnieją 
i właśnie mamy taki czas. 
Jest to związane z klimatem. 
Wiele chorób infekcyjnych 
nie jest spowodowanych 
wirusem grypy, tylko innymi 
wirusami paragrypowymi - 
informuje Paweł Witkowski, 
Naczelny Lekarz Szpitala PCZ 
w Kartuzach.
W styczniu w gdańskich szpi-
talach z powodu grypy zmar-
li 98-letnia kobieta i 82-letni 
mężczyzna. Czy zazwyczaj 

lekceważona grypa jest aż 
tak niebezpieczna?
- Na świecie odnotowano 
przypadki śmierci z powo-
du grypy. Na całe szczęście 
nie dotyczy to kartuskiego 
szpitala. Takie ryzyko wystę-

puje w szczególności u osób 
starszych, z upośledzeniem 
odporności - dodaje Paweł 
Witkowski.
Do objawów grypy możemy 
zaliczyć wysoką gorączkę, 
bóle kostno-mięśniowe, bóle 

głowy, katar, kaszel i wymio-
ty. Za grypę odpowiada wirus, 
w związku z czym w leczeniu 
nie stosujemy antybiotyków. 
Skuteczne jest leczenie ob-
jawowe, oraz profilaktyka 
w formie szczepień.  (AD)

W PCZ w Kartuzach z roku 
na rok następuje wzrost 
urodzeń. W całym roku 2015 
w szpitalu odbyło się ok. 
1250 porodów. Z kolei już 
w roku 2016 - ok. 1394 po-
rodów. W samym okresie od 
stycznia do 27 października 
2017 roku - 1387 porodów. 
W chwili obecnej PCZ w Kar-
tuzach nie porównuje swo-
ich danych dotyczących 
porodów z danymi z sąsied-
nich powiatów.
- Nie porównujemy się do 
szpitali z innych powiatów. 
Wystarczy jednak spojrzeć 
na nasze statystyki urodzeń. 
To wszystko dzięki jakości 
usług położniczych realizo-
wanych w naszym szpitalu 
- komentuje Paweł Witkow-
ski, Naczelny Lekarz Szpita-
la Powiatowego Centrum 
Zdrowia NZOZ im. Aleksan-
dra Majkowskiego w Kartu-
zach.
Systematyczny wzrost licz-
by porodów w kartuskim 
szpitalu został nagrodzony. 
Odział ginekologiczno-po-
łożniczy otrzymał wysokie 
oceny i zajął pierwsze miej-
sce w ogólnopolskim kon-
kursie „Perły Medycyny”.
(AD) Fo
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zgłoś temat,
Wyślij zDjęcie

Wiesz o czymś cieka-
wym? A może jest spra-
wa, która Cię bulwersu-
je? Wyślij do nas maila 
– a zajmiemy się Twoją 
sprawą i opiszemy ją na 
łamach Expressu Powia-
tu Wejherowskiego.

W naszej gazecie po-
ruszamy sprawy, które 
bolą i bulwersują. Cze-
kamy na Wasze zdjęcia 
i zgłoszenia - wysyłajcie 
je na adres:
redakcja@expressy.pl



Będzie gdzie zaparkowaćKolejne odcinki  
kanalizacji
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GM. StĘŻyCA | W gołuBiu uroczyście oddano do użytku pierWszy Węzeł integracyjny W WojeWództWie pomorskim. 

KArtuZy | przy ul. Wzgórze Wolności, 
naprzeciWko parku solidarności, po-
Wstaje noWy parking.

GM. KArtuZy | poWstanie kanaliza-
cja na odcinku kiełpino – dzierżążno 
oraz przepompoWnia W grzyBnie. 

ŻuKowo | trWają spotkania z ucznia-
mi, którzy są zainteresoWani kandydo-
Waniem do młodzieżoWej rady gminy. 

Pierwszy węzeł otwarty!
Gmina Stężyca jako pierwsza 
w województwie zaprojektowa-
ła i ukończyła budowę węzła in-
tegracyjnego Punkt widokowy, 
wiata, toaleta, a co najważniejsze: 
parking dla rowerów i samocho-
dów  – tak wygląda nowy węzeł, 
który powstał w bezpośrednim 
sąsiedztwie dworca kolejowego 
w Gołubiu. Z tego miejsca wy-
ruszyć można jedną z nowych 
ścieżek rowerowych w kierunku 
Stężycy, Szymbarka, Wieżycy, czy 
Zgorzałego. W ramach inwestycji 
wybudowano bowiem około 17 
km ścieżek wzdłuż dróg na odcin-
kach Stężyca – Gołubie, Gołubie 
– Szymbark – Wieżyca, Gołubie – 
Zgorzałe i Zgorzałe - Stężyca. 
- Mamy nadzieję, że wszyscy będą 
korzystali z nowej infrastruktury. 
Kolej cieszy się coraz większą po-
pularnością, dlatego ten projekt 
jest znaczący dla całego woje-
wództwa pomorskiego - mówił 
Tomasz Brzoskowski, wójt gminy 
Stężyca.
- Spośród wszystkich innych wło-
darzy miast i gmin, wójt gminy 
Stężyca zrealizował najszybciej 
swój węzeł integracyjny. Bardzo 
się cieszę, że rada gminy wraz 
z wójtem podjęła się tego za-
dania. Rozbudowa Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej połączyła 

mniejsze miejscowości powia-
tów kościerskiego i kartuskiego 
z aglomeracją Trójmiejską - dodał 
marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk.
W ramach inwestycji powstał 
nowoczesny węzeł integracyjny, 
z którego skorzystają zarówno 
kierowcy (23 miejsca parkingo-
we), jak i rowerzyści (96 miejsc 
parkingowych dla rowerów). Dla 
pasażerów autobusów przezna-
czona jest specjalna wiata. Z wę-
zła rozchodzą się również nowe 
trasy rowerowe (łącznie ok. 17 
km), którymi pojechać można na 
malowniczą wycieczkę po okoli-
cy. Autorzy projektu przewidują, 
że rocznie z wybudowanej infra-
struktury skorzysta nawet 108 
tys. użytkowników. 
Budowała węzła integracyjne-
go w Gołubiu wraz z odszko-
dowaniami za wykup gruntów 
pochłonęła około 7,5 miliona 
złotych, z czego 3,6 mln zł po-
chodziło z dofinansowania w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Dodatkowo samorząd otrzymał 
800 tys. zł wsparcia także od po-
wiatu kartuskiego. Do zadania 
bardzo przyczyniły się także Lasy 
Państwowe. /AD, rK/ Fo
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O tym, że w Kartuzach bra-
kuje miejsc parkingowych, 
kierowcy alarmowali od 
dawna. Teraz sytuacja ule-
gnie poprawie - w mieście 
będzie o ponad 100 miejsc 
więcej. 
Zakres planowanych prac 
jest obszerny, obejmować 
będzie kompleksową prze-
budowę wraz z uzbrojeniem 
terenu. 
- W tym miejscu powsta-
nie zupełnie nowy parking, 
a zatem miejsc parkingo-
wych w naszym mieście 
przybędzie – mówił podczas 
specjalnie zorganizowanej 
konferencji Wojciech Jawo-
rowski, zastępca burmistrza 
Kartuz. - Zamiast dotychcza-
sowych 60 miejsc dostęp-
nych będzie aż 164. Inwesty-
cja będzie dofinansowana 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach projektu pn.: „Bu-
dowa węzła integracyjnego 
Kartuzy wraz z trasami do-
jazdowymi”, realizowanego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

Planuje się wyłączenie placu 
z użytku do 18 maja 2018 r.  
Prace budowlane ruszyły już 
od tego tygodnia, zaczęły 
się w poniedziałek. 
W pierwszej kolejności wy-
konana zostanie budowa 
sieci kanalizacji deszczo-
wej, obejmująca obszar 
parkingu, a w kolejnych 
etapach wykonane zosta-
ną: sieć oświetlenia parkin-
gu, ciąg pieszo-rowerowy 
(nawierzchni z kostki z bet. 
oraz betonu asfaltowego), 
zagospodarowanie terenu 
(w tym nasadzenia zastęp-
cze), dwie drogi manewro-
we. Dodatkowo przy dro-
dze wojewódzkiej nr 211 
od strony parkingu z kostki 
betonowej powstanie nowa 
zatoka autobusowa, której 
do tej pory tam brakowało.
Dzięki tej inwestycji powsta-
ną nowe miejsca postojowe, 
w tym: 8 dla osób niepełno-
sprawnych, 152 dla samo-
chodów osobowych, 4 dla 
autobusów i 15 dla rowerów. 
Wartość robót budowlanych 
to niemal 1.23 mln zł. 
/raf/

Do przetargu na wykona-
nie tych prac stanęło 5 firm. 
Podczas podpisywania umo-
wy gminę Kartuzy reprezen-
towali Mieczysław Gołuński, 
burmistrz Kartuz i Wojciech 
Jaworowski, zastępca burmi-
strza, a wykonawcę (lokalną 
firmę ze Stężycy) reprezen-
tował właściciel, Stanisław 

Hirsz.
Cały projekt będzie realizo-
wany w dwóch częściach. 
Zależnie od aury pogodo-
wej, prace budowlane mogą 
ruszyć już wkrótce, a ich  za-
kończenie (obu części) pla-
nuje się na koniec września 
2018 roku.
/raf/

Młodzi o drogach  
i bezpieczeństwie

Spotkania prowadzi Witold 
Szmidke, przewodniczący 
rady miejskiej, uczestniczy 
w nich także Wojciech Kan-
kowski, burmistrz gminy 
Żukowo. Spotkania mają za 
zadanie pokazać młodzieży, 
jak funkcjonuje MRG i jakie 
pełni funkcje. Uczniowie 
zdają pytania dotyczące 
miejsca, w którym mieszka-
ją. Do tej pory najczęstszym 
tematem pytań był stan 
dróg i co się z tym wiąże - 
bezpieczeństwo.

Najważniejszym celem za-
łożenia Młodzieżowej Rady 
Gminy jest zwiększenie za-
interesowania i zaangażo-
wania młodego społeczeń-
stwa w sprawy publiczne 
na poziomie lokalnym. Jest 
to sposób na systematycz-
ne działanie obywatelskie 
młodzieży w swojej społecz-
ności. MRG to grupa mło-
dzieży, która współpracuje 
z dorosłymi radnymi miasta 
i posiłkuje się ich wiedzą 
i doświadczeniem. /raf/
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GM. StĘŻyCA | trWa termomodernizacja 20 BudynkóW W czterech gminach (z poWiatóW kartuskiego i WejheroWskiego). dzięki 
temu gminy nie tylko zaoszczędzą sporo pieniędzy, ale inWestycje Wpłyną także na popraWę jakości poWietrza. 

Termomodernizacja  
obiektów w gminie Stężyca
Budynki Domu Pomocy Spo-
łecznej, Gminnego Przed-
siębiorstwa Komunalnego, 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szymbarku oraz świetli-
ce w: Gapowie, Łosienicach, 
Żurominie oraz Stężyckiej 
Hucie zostały już ocieplone i 
zmodernizowane. Przedsię-
wzięcie dofinansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. 
Przypomnijmy: gmina Stę-

życa złożyła wniosek o  do-
finansowanie w sprawie 
wspólnej realizacji zadania 
w zakresie którego zostanie 
przeprowadzona komplek-
sowa modernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej 
na terenie 4 gmin: gminy 
Chmielno, gminy Sulęczyno, 
gminy Linia i gminy Stężyca. 
Projekt obejmuje 20 budyn-
ków dla których na bazie 
przeprowadzonych audytów 
energetycznych wybrano 
rozwiązania wpływające w 
najbardziej efektywny spo-

sób na poprawę efektywno-
ści energetycznych. Gmina 
Stężyca zakończyła już reali-
zację zadań inwestycyjnych 
w tym zakresie. Inwestycja 
objęła kompleksowe działa-
nie związane miedzy innymi 
z: ociepleniem elewacji ze-
wnętrznych budynku, wy-
mianą elementów stolarki 
okiennej lub drzwiowej, po-
prawa jakości i sprawności 
instalacji grzewczej oraz w 
części budynków wymianą 
źródeł ciepła.
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powiAt | za nami iii gala „przedsięBiorca poWiatu kartuskiego”, podczas której podsumoWano konkurs o laur przedsięBiorcy 2017.

Laur przedsiębiorcy dla FB Jelcz
5|Środa, 8 listopada 2017expressy.pl

REKLAMA                                          41/2016/PS

Tegoroczna – już trzecia – 
edycja Gali „Przedsiębiorca 
Powiatu Kartuskiego” odbyła 
się w Żukowie. Inicjatywa ta 
ma na celu ukazanie tego, jak 
lokalne firmy przyczyniają się 
do rozwoju społeczności. 
Nominowani do nagrody 
Laur Przedsiębiorcy Powiatu 
Kartuskiego: Paweł Bladowski 
– Reklama 4You z Sierakowic, 
Franciszek Bergański – FB 
Jelcz z Chwaszczyna, Mariusz 
Florczyk – Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna Sło-
neczne Wzgórze ze Stężycy, 
Mirosław Makurat – Auto-
Miras Autoryzowany Serwis 
Samochodowy sp. z.o.o. w Pę-
powie, Mieczysław Woźniak 
– Gminna Spółdzielnia Samo-
pomoc Chłopska w Żukowie. 
Komisja w składzie: Leon 
Czerwiński, Tomasz Limon 
i Tadeusz Podymiak posta-
nowiła przyznać nagrodę 
główną Franciszkowi Bergań-
skiemu, prezesowi firmy FB 
Jelcz z Chwaszczyna. Wyróż-
nienie zdobył Mirosław Ma-
kurat (firma Auto-Miras) jako 
pracodawca współpracujący 
z młodzieżą.
W trakcie uroczystości Mieczy-
sław Woźniak, przewodniczą-

cy Rady Powiatu Kartuskiego, 
otrzymał Srebrną Odznakę 
„Zasłużony dla Piłsudczyków”. 
Natomiast Leon Czerwiński 
otrzymał od Związku Szlachty 
Tatarskiej Byłego Księstwa Li-
tewskiego tytuł honorowego 
członka szlachty z nadaniem 
tytułu „murza”. Było to podzię-
kowanie za współpracę na 
rzecz Tatarów i wspieranie ich 
działań.
Podczas gali Katarzyna Żmu-
dzińska, wicedyrektor ds. 
Rynku Pracy Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy przedstawiła 
aktualną sytuację na pomor-
skim rynku. Wręczono rów-
nież nagrody uczniom szkół 

z powiatu, którzy wzięli udział 
w konkursie „Złotówka na 
start”. Goście mogli podziwiać 
także
wystawę pn. „Wagabunda” or-
ganizowaną przez Fundację 
Perspektywa. Występ zespołu 
Czarodzieje z Kaszub pod kie-
rownictwem Marka Teterycza 
zakończył uroczystość.
W gali uczestniczyli przed-
siębiorcy z regionu oraz 
przedstawiciele władz samo-
rządowych. Wydarzenie  pod-
sumowało wzajemną współ-
pracę oraz dotychczasową 
działalność samorządów 
i przedsiębiorców w zakresie 
rozwoju regionu./raf/

Rok 1991 - pierwsza siedziba 
firmy została zlokalizowana w 
Chwaszczynie. Wtedy przed-
siębiorstwo dysponowało 
jednym samochodem cięża-
rowym marki „JELCZ”, a zaj-
mowało się wyłącznie trans-
portem towarów na terenie 
województwa pomorskiego. 
Zapotrzebowanie na usługi 
było ogromne, rok później fir-
ma dysponowała trzema sa-
mochodami.
Rok 2001 – firma działała już 
w nowej siedzibie w Chwasz-
czynie przy ul. Polnej. Rynek 
był bardzo chłonny na roboty 
ziemne i rozbiórkowe, czego 
skutkiem był zakup maszyn 
budowlanych. Ważnym eta-

pem w rozwoju firmy było w 
2004 roku dołączenie się do 
jej prowadzenia syna właści-
ciela – Sławomira (do dzisiaj 
wspólnie z ojcem prowadzi 
FB JELCZ). Lata 2007-2008 
to dynamiczny rozwój firmy, 
zakup kolejnych maszyn bu-
dowlanych oraz zwiększenie 
zatrudnienia.
Rok 2010 – firma FB JELCZ 
rozpoczęła działalność w za-
kresie robót drogowych w 
wydaniu kompleksowym. 3 
lata później wprowadziła ko-
lejny odłam działalności jako 
generalny wykonawca obiek-
tów kubaturowych. W 2015 
roku - modernizacja siedziby 
firmy, a 2016 to jubileusz 25-

lecia firmy.
Rok 2017 - dziś firma to ponad 
40 jednostek sprzętowo-tran-
sportowych i zatrudnienie po-
nad 50 osób. Świadczy usługi 
takie jak transport ciężarowy, 
wynajem maszyn budowla-
nych, prace ziemne, roboty 
rozbiórkowe, mała architektu-
ra, roboty drogowe, generalne 
wykonawstwo obiektów bu-
dowlanych. Przedsiębiorstwo 
angażuje się również w akcje 
charytatywne i sponsoring w 
gminie Żukowo (np. pomoc 
przy budowie miasteczka ru-
chu drogowego przy szkole w 
Chwaszczynie, budowie sta-
dionu piłkarskiego oraz przy 
budowie kościoła).

przedsiębiorstwo transportowe FB JELCZ:
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REKLAMA              U/2017/RL

express
powiatu kartuskiego
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REKLAMA         88/2017/RL

Zdobyli pracownię!
CHMiELNo | chmielno – jako jedna z 26 lokalizacji W całej polsce - zostało lau-
reatem 3. edycji programu pracoWnie orange. 

poMorZE | po 100 tysięcy zł dla gmin: 
chojnice, dziemiany, Brusy i sulęczyno. 

iNwEStyCJE | z kartuz do mojusza 
szyBciej i Wygodniej - jest doFinanso-
Wanie na remont drogi.

KArtuZy | rozpoczynają się prace projektoWe – opracoWane 
zostaną koncepcje neWralgicznego skrzyżoWania W mieście. 

Otrzyma od Fundacji Orange 
nowoczesną, multimedialną 
świetlicę dla swojej okoli-
cy. O tym, gdzie powstaną 
nowe pracownie, zadecydo-
wali sami mieszkańcy, którzy 
przez ponad 2,5 tygodnia 
głosowali w plebiscycie in-
ternautów na pomysły zgło-
szone przez grupy inicjatyw-
ne z ich miejscowości. 

Dziesiątki tysięcy  
głosów wsparcia

Aby znaleźć się w gronie 
laureatów, miejscowości 
musiały zwycięsko przejść 
przez 2 etapy programu. W 
pierwszym grupy inicjatyw-
ne z miejscowości liczących 
mniej niż 40 tysięcy miesz-
kańców zgłaszały pomysły 
na pracownię dla swojej 
okolicy. Następnie, spośród 
211 nadesłanych zgłoszeń, 
komisja złożona z przedsta-
wicieli partnerów programu 
wybrała 63, które przedsta-
wiły najciekawszą i najbar-
dziej różnorodną ofertę zajęć 
dla wszystkich grup społecz-
nych ze swojej okolicy. Wyło-
nione w ten sposób lokaliza-
cje zostały zakwalifikowane 
do kolejnego, decydującego 
etapu, którym był plebiscyt 
internautów. Chmielno zna-
lazło się wśród 26 lokalizacji 
z największą liczbą głosów.

Było o co walczyć!
Teraz Chmielno – podobnie 
jak 25 innych miejscowości 
- otrzyma darmową, otwartą 
dla wszystkich mieszańców 
świetlicę. Wszystkie nowe 
pracownie Fundacja Orange 

wyposaży w meble i nowo-
czesny sprzęt multimedial-
ny o łącznej wartości 30 tys. 
zł: komputery, telewizor, 
urządzenie wielofunkcyj-
ne, konsolę PlayStation 4 z 
zestawem gier i drukarkę. 
Ponadto liderzy zwycięskich 
grup przez dwa lata będą 
aktynie wspierani przez Fun-
dację w realizowaniu swo-
ich pomysłów na zajęcia dla 
wszystkich mieszkańców 

swojej okolicy.

Dołączą do  
elitarnego grona 

Do tej pory Fundacja Oran-
ge stworzyła 77 pracowni w 
małych miastach i wsiach w 
całej Polsce. We wszystkich 
pracowniach regularnie od-
bywają się różnorodne zaję-
cia skierowane do wszystkich 
mieszkańców, niezależnie od 
wieku. Pracownie są nie tyl-

ko miejscem innowacyjnej 
edukacji cyfrowej, ale także 
lokalnym centrum integracji 
i aktywizacji lokalnych spo-
łeczności. 
Tworząc kolejne takie miej-
sca Fundacja Orange ułatwia 
coraz większej liczbie miesz-
kańców małych miast i wsi 
dostęp do nowych techno-
logii oraz tworzy przestrzeń 
do wspólnych działań miesz-
kańców./raf/
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przebudują skrzyżowanie

W Urzędzie Miejskim w Kartuzach podpisa-
no umowę na stworzenie koncepcji prze-
jazdu nad lub pod torami na skrzyżowaniu 
trzech ulic. Umowa na „Wykonanie warian-
towych koncepcji programowo-przestrzen-
nych bezkolizyjnego połączenia drogowe-
go w rejonie skrzyżowania ul. Gdańskiej z 
ul. Przy Torach i ul. Kościerską w Kartuzach” 
opiewa na kwotę prawie 200 tys. zł. 
Skrzyżowanie to stanowi newralgiczne 
miejsce w stolicy powiatu. Przypomina-
my, że wkrótce ma zwiększyć się częstotli-
wość przejazdu niemalże środkiem tego 
skrzyżowania pociągów Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. W godzinach tzw. szczytu 
komunikacyjnego ulica Gdańska już w tym 
momencie jest zakorkowana. Dlatego też 
gmina Kartuzy podejmuje starania, aby nie 
dopuścić do jeszcze większych utrudnień w 
ruchu w mieście./raf/

Pomoc po nawałnicy

58 mln zł na drogę

Radni zadecydowali podczas 
sesji Sejmiku Województwa 
Pomorskiego o przyznaniu 
dotacji gminom poszkodo-
wanym w sierpniowej na-
wałnicy.
Po 100 tys. zł dostaną gminy 
Brusy i Sulęczyno na wypłatę 
zasiłków oraz na bieżące za-
dania gmin związane z usu-
waniem szkód w zniszczonej 
przez żywioł infrastrukturze 
drogowej.
- Wielu mieszkańców Pomo-
rza po nawałnicy wciąż nie 
ma przysłowiowego dachu 
nad głową - mówił podczas 
sesji marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczy-
sław Struk. - Mieszkańcy 
nadal oczekują uruchomie-
nia procedur wypłacania im 
odszkodowań. Na szczęście 
rząd wystąpi do Komisji Eu-
ropejskiej o wypłatę środków 

z Funduszu Solidarności. Mi-
nister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji potwierdził 
szacunki strat na ok. 2,7 mld 
zł, które obliczył Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Pomorskiego. 
Wszystkie uchwały w spra-
wie udzielenia pomocy 
finansowej sześciu poszko-
dowanym gminom zostały 
jednogłośnie przyjęte przez 
radnych województwa po-
morskiego. Przypomnijmy, 
że podczas nadzwyczajnej 
sesji Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, która odbyła 
się 22 sierpnia, czyli w kilka 
dni po nawałnicy, samorząd 
województwa pomorskiego 
przekazał 2 mln złotych na 
usuwanie zniszczeń i 100 
tys. zł na zakup pilarek łań-
cuchowych do sprzątania 
powalonych drzew. /raf/

Będzie nowa nawierzchnia, 
chodniki dla pieszych i uła-
twienia dla rowerzystów. 
Droga wojewódzka nr 211 
przejdzie modernizację.
Przebudowa ok. 15 km 
odcinka drogi ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa 
kierowców oraz pieszych 
i rowerzystów. Cały odci-
nek pomiędzy Kartuzami a 
Mojuszem uzyska nową na-
wierzchnię, zatoki przystan-
kowe oraz chodniki i ciągi 
rowerowe. Zmodernizowany 

będzie most nad rzeką Łebą 
oraz przejazdy kolejowe na 
nieużywanej obecnie linii 
Kartuzy - Sierakowice. Przy 
drodze będą zainstalowane 
nowe lampy LED.
Łączny koszt całego projek-
tu to ponad 58 milionów 
złotych. Dofinansowanie 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego to 85 procent 
tej kwoty, czyli około 47 mi-
lionów. Inwestycja powinna 
zostać wykonana do końca 
2019 roku./raf/
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Instytucja zasiłku dla bezrobotnych jest uregulowana przepisami 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy. Ustawa ta określa warunki jego otrzy-
mania, a także wysokość i czas, na jaki może zostać przyzna-
ny danej osobie. Wysokość zasiłku podlega rewaloryzacji, kwo-
ta ta jest ustalana co roku 1 czerwca w oparciu o poziom cen to-
warów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Wysokość zasiłku z urzędu pracy 
nie zmieniła się od trzech lat i wynosi: dla pracownika, który ma 
staż pracy mniejszy, niż 5 lat przez pierwsze 3 miesiące 583, 60 zł 
netto i 468,11 zł netto przez kolejne miesiące, dla pracownika ze 
stażem pracy od 5 do 20 lat - 717,30 zł netto (pierwsze 3 mies.) 
i 572,87 zł netto (przez kolejne), zaś dla tych, którzy przepraco-
wali ponad 20 lat 851,63 zł netto (przez 3 mies.) i 678,71 zł netto 
(przez kolejne mies.).
Następna waloryzacja może nastąpić 1 czerwca 2018 roku.
Zasiłek jest przyznawany na okres od 6 do 12 miesięcy – jest to 
uzależnione od m.in. stopy bezrobocia w powiecie, w którym 
mieszka bezrobotnych, a także jego wieku, stażu pracy, małolet-
nich do lat 15 na utrzymaniu czy bezrobocia współmałżonka. 
/raf/

Dla kogo zasiłek?
Ci, którzy stracą pracę, mogą zarejestrować się w urzę-

dzie pracy i otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. 

 
Badanie zostało zrealizowane na próbie N=901 osób 
z wykształceniem średnim i wyższym, które obecnie 
pracują, w większości w dużych miastach. Badanie zo-
stało zrealizowane w dniach 12 czerwca – 31 sierpnia 
2017 r. za pomocą ankiety online na zlecenie Jobhouse 
przez agencję Great Digital.

O badaniu

Dobre wynagrodzenie, współpracownicy, na których można 
liczyć, możliwości rozwoju, zachowanie równowagi pomię-
dzy pracą, a życiem prywatnym oraz czas dojazdu do pracy 
– to najważniejsze czynniki, które sprawiają, że ludzie czu-
ją się szczęśliwi w pracy. I choć z badania wynika, iż Polacy 
są w swoich miejscach pracy umiarkowanie szczęśliwi (6,3 
w skali od 1 do 10), zdecydowanie bardziej zadowoleni są Ci, 
którzy w tej chwili nie planują jej zmienić. 
Badanie wykazało również, że na poczucie szczęścia w pra-
cy wpływa nie tylko sama praca, ale też miejsce pracy – mia-
sto, miejscowość i dzielnica, w których się tę pracę wykonu-
je. Uważa tak prawie co drugi badany. Tylko11% badanych 
twierdzi, iż najpierw wybiera miejsce zamieszkania, a dopie-
ro potem pracę, którą chce wykonywać. 42% ankietowanych 
za najważniejszą uważa samą pracę, a miejsce, gdzie ją wy-
konują, nie ma dla nich tak dużego znaczenia. Aż 63% bada-
nych rozważyłoby zmianę miejsca zamieszkania w poszuki-
waniu lepszej pracy. Co ciekawe, umiarkowanemu zadowo-
leniu z aktualnie wykonywanej pracy towarzyszy także chęć 
polecenia swojej pracy znajomym o podobnym profilu za-
wodowym. Swoją pracę może polecić zdecydowanie tylko 29 
procent osób przebadanych, w sposób umiarkowany poleci 
ją natomiast 28 procent. Elementem zdecydowanie najbar-
dziej godnym polecenia jest przyjazna atmosfera pracy, uwa-
ża tak 58% badanych. Mniej niż połowa badanych poleciłaby 
swoją pracę ze względu na współpracowników, na których 
można liczyć. Możliwość zachowania równowagi pomiędzy 
pracą a życiem osobistym czy relacje z przełożonym są doce-
niane przez co drugiego pracownika. 
Osoby przebadane byłyby bardziej skłonne do polecenia 
swojej pracy, gdyby mogły więcej zarabiać. Na liście pojawia-
ją także inne czynniki: możliwości rozwoju, jakie daje praca, 
możliwość realizacji swoich pasji, a także relacje z przełożo-
nym „Szczęście w pracy Polaków” to pierwsze badanie prze-
prowadzone przez agencję rekrutacyjną Jobhouse. Jego ce-
lem było zbadanie, czy Polacy są szczęśliwi w pracy, od cze-
go ten poziom zadowolenia zależy oraz zidentyfikowanie, co 
powinno się zmienić, aby Polacy byli bardziej skłonni pole-
cać swoje miejsca pracy. 
- Zależało nam, by zachęcić uczestników badania oraz osoby, 

Polacy umiarkowanie 
szczęśliwi w pracy
88% Polaków uważa, że dobre wynagrodzenie pomaga w byciu szczęśliwym, 
47% twierdzi, że miejsce wykonywania pracy ma równie duże znaczenie, jak-

praca, którą się w nim wykonuje. To wybrane wyniki badań „Szczęście w pracy 
Polaków” przeprowadzonych na zlecenie agencji rekrutacyjnej Jobhouse. 

które zapoznają się z wynikami do zastanowienia się, czy praca, 
którą aktualnie wykonują daje im satysfakcję i czy świadomie bu-
dują swoją karierę zawodową. Na podstawie wyników, chcieliśmy 
także przekazać pracodawcom wskazówki, jak tworzyć zadowo-
lony, a dzięki temu efektywny zespół–podsumowuje Natalia Bog-
dan, prezes Jobhouse.

Koniec z trzema przelewa-
mi do ZUS. Od nowego roku 
wszyscy będą opłacać skład-
ki jednym przelewem na in-
dywidualny numer rachunku 
składkowego. 

Do tej pory, żeby opłacić skład-
ki trzeba było wykonać trzy 
lub nawet cztery przelewy. Po-
wodowało to liczne problemy. 
Cześć płatników za każdy prze-

lew płaciła prowizję, a samo 
wykonywanie przelewów zaj-
mowało wiele czasu i było 
skomplikowane. Zdarzały się 
błędy, które powodowały, że 
składki trafiały niewłaściwe ra-
chunki lub nie mogły być  pra-
widłowo zaksięgowane. 
e-Składka ułatwi ten pro-
ces i zminimalizuje problemy. 
Dzięki temu, że płatnik będzie 
miał indywidulany numer ra-

chunku, ZUS od razu zaksięgu-
je wpłatę na jego koncie. 
Do końca grudnia ZUS będzie 
wysyłał listy z informacją o nu-
merze rachunku. W Pomor-
skiem listy takie otrzyma bli-
sko 250 tys. płatników – aktyw-
nych i takich, którzy zakończy-
li działalność, lecz pozostało im 
zadłużenie. 
Bez nowego numeru nie będzie 
można opłacić składek.

Jeden 
przelew 
do ZUS

W kalendarzu znajdują się święta, które odgórnie zostały zakwalifikowane jako 
dzień wolny od pracy. A co, gdy takie święto przypada w sobotę?
Tak jest w tym roku, 11 listopada. Święto Niepodległości – dzień ustawowo wol-
ny od pracy – przypada w sobotę. Pracownikowi w takiej sytuacji należy się do-
datkowy dzień wolny. Czy będzie to dzień odgórnie ustalony przez pracodawcę, 
czy pracownicy indywidualnie będą sobie wziąć wolne w dogodnym dla nich ter-
minie – o tym decyduje pracodawca. Co istotne, wybierając drugą opcję praco-
dawca nie musi uzgadniać czy konsultować z pracownikami, w jaki dzień firma 
nie będzie działać. Wolnego można udzielić także przed świętem (np. 10 listopa-
da), co wydłuży weekend.

Dzień wolny za sobotnie święto
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Kilka dni temu Kantar 
TNS zapytał repre-
zentatywną pró-
bę mieszkańców 
Polski, która z pro-
ponowanych obec-
nie opcji dotyczących za-
kazu handlu w niedziele 
jest ich zdaniem najlep-
sza. Największe po-
parcie – 76 proc. an-
kietowanych – uzy-
skała propozycja za-
gwarantowania co naj-
mniej dwóch wolnych 
niedziel w miesiącu 
pracowniom, bez koniecz-
ności wprowadza-
nia zakazu handlu 
w niedziele. 
Co ciekawe, propo-
zycja wprowadzenia mini-
mum dwóch wolnych nie-
dziel w miesiącu, bez ko-
nieczności zamykania skle-
pów, cieszy się większym po-
parciem wśród kobiet niż 
mężczyzn (80 proc. mężczyzn 
i 72 proc. kobiet). 
Propozycją, która ma najmniej-

sze poparcie społeczne, 
jest zagwarantowanie 

pracownikom wolnych 
niedziel, poprzez 
wprowadzenie zaka-
zu handlu we wszyst-

kie niedziele w miesiącu 
– na takie rozwiązanie zga-
dza się jedynie 36 proc. ba-
danych. 
Rozwiązanie w postaci 
wprowadzenia zakazu han-
dlu w co drugą niedzielę 
w miesiącu, ma więcej prze-
ciwników niż zwolenników 

(50 proc. vs. 48 proc.), na-
tomiast różnice nie są tak 
skrajne jak w przypadku 

opcji wolnych niedziel dla 
pracowników bez konieczno-
ści zamykania sklepów i opcji 
zupełnego zakazu handlu 
w niedziele. 
Badanie zrealizowane było 

w dniach 20 – 23 października 
2017 r. metodą wywiadu telefo-

nicznego wspomaganego kompu-
terowo (CATI) na 1000-osobowej 
próbie mieszkańców Polski. /raf/

Wolne niedziele,  
ale bez zakazu
Ponad 3/4 Polaków chce wolnych 

niedziel dla pracowników 
bez wprowadzania zakazu handlu. 

Tym, co ułatwia pracownikowi wyko-
rzystanie przysługujących wolnych dni, 
jest plan urlopów. Taki plan znacznie 
poprawia też organizację pracy w fir-
mie. W ten sposób da się bowiem zmi-
nimalizować sytuacje, gdy naraz kilku 
pracowników bierze wolne. 
O ile w średnich i dużych firmach pla-
nowanie urlopów jest dość często spo-
tykane, o tyle w małych przedsiębior-
stwach ponad 60 proc. pracowników 
twierdzi, że nie planuje sobie urlo-
pów. 
Odsetek tych, którzy wy-
korzystują urlop tak, jak 
to wcześniej sobie za-
planowali, jest nie-
wielki – to zaled-
wie nieco ponad 
10 proc. 
Dlaczego tak 
jest? Najczęst-
szą wymienianą 
przyczyną jest... 
nadmiar pra-

cy. Drugi to fakt, że często pracownicy 
chcą brać urlop w tych samych termi-
nach, co ich koleżanki i koledzy z fir-
my. Trzeci powód – to niemożność 
zgrania terminów biorącego urlop 
i osoby lub osób, z którymi chciałby 
spędzić ten czas. Na uwagę zasługu-
je jeszcze jeden aspekt – niektórzy po 
prostu obawiają się dłuższej przerwy 
pracy ponieważ uważają, że przez to 
straciliby w oczach przełożonego. 

/raf/

Brak urlopu przez 
nadmiar pracy
Zaledwie co dziesiąta osoba wykorzystuje urlop tak, jak 
to sobie wcześniej zaplanowała. Natomiast co dwudzie-
sty pracownik deklaruje, że nigdy nie planował urlopu. 
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Nauczyciele Pomorza 2017
EDuKACJA | znamy zWyciężczynię drugiej edycji pleBiscytu nauczyciel pomo-
rza. W gronie laureatóW jest też nauczyciel z poWiatu kartuskiego.

KoMuNiKACJA | pomorska kolei metropolitalna szykuje przedśWiąteczny pre-
zent dla odWiedzających gdynię. 

poMorZE | o scalaniu rynkóW energii 
państW należących do unii europej-
skiej móWiło się od co najmniej 20 lat. 

Pani Maria jest nauczy-
cielką z 14-letnim stażem 
pracy. Uczy języka polskie-
go w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Janusza Korczaka 
w Czersku. Jest m.in. organi-
zatorką licznych wycieczek 
dla uczniów, autorką wielu 
publikacji czy założycielką 
szkolnego Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego.
Statuetkę Nauczyciel Po-
morza 2017 wręczyli jej 
marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław 
Struk oraz wicemarszałek 
województwa pomorskiego 
Krzysztof Trawicki.
- Praca nauczyciela to nie tyl-
ko nauczanie przez 45 minut 
podczas lekcji, ale również 
nauka podejmowania od-
powiednich wyborów - mó-
wił marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław 
Struk. - Najważniejsze w cięż-
kiej pracy nauczyciela jest 
odpowiednie przygotowa-
nie ucznia do jego dalszej 
edukacji i jego dalszej drogi 

życiowej. Taka umiejętność 
wykształcenia w uczniach 
sztuki podejmowania odpo-
wiednich wyborów charak-
teryzuje nauczyciela z pasją 
- dodał marszałek w podsu-
mowaniu VI Forum Pomor-
skiej Edukacji.
- Bardzo się cieszę, że tytuł 
Nauczyciela Pomorza 2017 
otrzymała pani Maria Gajew-
ska - powiedział wicemarsza-
łek Trawicki. - Poznawanie, 
opisywanie i zrozumienie 
przez uczniów otaczające-
go nas świata to powołanie 
pomorskiego nauczyciela. 
Pani Maria niewątpliwie jest 
uosobieniem nauczyciela 
z powołaniem. Nauczyciela, 
który jest dla uczniów auto-
rytetem - dodał wicemarsza-
łek.
Wyróżnienia oraz nagrody 
pieniężne w tegorocznym 
plebiscycie otrzymali rów-
nież:
- Agnieszka Helena Predygier 
- nauczycielka bibliotekarka 
w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Malbor-
ku. Pracuje w zawodzie od 
14 lat.
- Stanisław Klimowicz - na-
uczyciel przyrody i geografii 
z 35-letnim stażem pracy 
z Zespołu Szkół w Chmielnie 
(Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum).
- Sławomir Krzysztof Tybor-
ski -nauczyciel języka fran-
cuskiego z 24-letnim stażem 
pracy z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących Nr 2 z Od-
działami dwujęzycznymi 
w Gdyni.
- Aleksandra Miczek - na-
uczycielka języka polskiego 
i nauczycielem wspomaga-
jącym w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Ju-
liusza Słowackiego w Staro-
gardzie Gdańskim, pracuje 
w zawodzie od 21 lat.
Przypomnijmy: Nauczyciel 
Pomorza to konkurs orga-
nizowany przez marszałka 
województwa pomorskie-
go. Celem konkursu jest 

wskazanie i uhonorowanie 
wybitnych nauczycieli, pe-
dagogów i wychowawców. 
Wniosek o nadanie tytułu 
mogli składać dyrektorzy 
przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych, rady szkoły 
lub placówki, rady rodzi-
ców, samorządy uczniowskie 
i organizacje pozarządowe. 
W tym roku plebiscyt odby-
wał się po raz drugi. Zgłoszo-
no do niego 37 nauczycieli. 
Spośród zgłoszonych wnio-
sków Komisja Konkursowa 
zarekomendowała dziesię-
ciu kandydatów do tytułu, 
z których ostatecznie zostało 
wybranych pięciu laureatów. 
Jeden z nich otrzymał tytuł 
„Nauczyciela Pomorza Roku 
2017” oraz statuetkę, zaś 
czterej pozostali - wyróżnie-
nia.
Zwycięzcą ubiegłorocznej 
- pierwszej edycji konkursu 
został Piotr Sikorski, nauczy-
ciel geografii w Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 4 w Słupsku.  /raf/
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pKM ułatwi dojazd do Gdyni

10 grudnia br. mają, być 
oddane do użytku dwa 
nowe przystanki: Gdynia 
Stadion i Gdynia Karwi-
ny. obecnie na ich terenie 
kończone są prace budow-
lane. Jednocześnie wejdzie 
w życie nowy rozkład jazdy 
pociągów.
Szczególnie oczekiwany 
przez potencjalnych użyt-
kowników jest przystanek 
Gdynia Stadion. Przystanek 
ten stworzy atrakcyjne moż-
liwości dojazdu do pracy dla 
zatrudnionych w centrum 
biurowym przy ul. Łużyckiej 
oraz w przyległych przed-

siębiorstwach. Ułatwi też 
dostęp komunikacyjny do 
gdyńskiego stadionu, gdzie 
odbywa się mnóstwo imprez 

sportowych, rozrywkowych 
i biznesowych. 
Przystanek PKM Gdynia Kar-
winy docelowo ma stać się 

częścią dużego węzła prze-
siadkowego, który ma po-
wstać na styku Karwin, Wiel-
kiego Kacka i Małego Kacka 
i być gotowy do 2021 roku. 
Rozpoczęcie budowy pla-
nowane jest na przyszły rok. 
W planach jest m.in. wielo-
poziomowy parking na pra-
wie pół tysiąca pojazdów.
Budowa dwu nowych przy-
stanków PKM kosztowała 
25,5 mln zł, większość sumy 
pochodzi z dotacji unijnej 
i budżetu samorządu woje-
wództwa, dołożyła też Gdy-
nia  - 4,5 mln zł i PKP PLK - 2,5 
mln zł.                      Anna Kłos

Międzynarodowy 
handel energią

Tak dawno, że przeciętny 
obywatel traktował to jako 
bajdurzenie naukowców 
i polityków, ponieważ nie 
zauważał, aby coś się dzia-
ło. To może się zmienić już 
niedługo.  Łączenie krajo-
wych rynków energii elek-
trycznej państw członkow-
skich UE to proces bardzo 
techniczny i zupełnie nie-
widowiskowy - za to kon-
sekwentnie realizowany. 
Wszystko wskazuje na to, 
że już w połowie 2018 roku  
Skandynawowie, Niemcy i 
Francuzi, a może też  każda 
inna nacja, zaczną w Polsce 
handlować prądem.

Jak to nastąpi?
Obecnie prąd elektryczny 
to towar, którym handluje 
się na giełdach: TGE, Epex 
Spot i Nord Pool. Jak tylko 
otrzymają one pozwolenie, 
rozpoczną konkurować o 
zlecenia w handlu transgra-
nicznym  
Łączenie krajowych rynków 
energii w ramach UE (trans-
graniczny handel giełdowy 
na rynku dnia następnego), 
odbywa się na podstawie 
inicjatywy Price Coupling 
of Regions (PCR). TGE jest 
współwłaścicielem projektu, 
a jego sercem jest algorytm 
Euphemia. Ten algorytm 
wyznaczy ceny energii w 
handlu transgranicznym, 
z uwzględnieniem możli-
wości wymiany energii na 
granicach. Jest stosowany w 
tzw. mechanizmie PCR mar-
ket coupling, w którym - via 
giełdy energii - w jednej 
cenie sprzedawana będzie 

energia i przepustowość 
linii energetycznych na 
granicach, a energia płynie 
z kraju tańszego do droż-
szego.

Cieszyć się czy martwić?
To może być dobra wiado-
mość dla odbiorców energii, 
ponieważ złamanie mono-
polu oznacza obniżkę cen 
prądu, ale zła dla polskiej 
energetyki, a w dalszej per-
spektywie niebezpieczna 
dla suwerenności państwa. 
Już obecnie nasi unijni są-
siedzi mają dużą nadpodaż 
prądu. Co pewien czas wy-
buchają awantury, ponie-
waż Niemcy bezumowo 
korzystają z naszych przesy-
łowych linii energetycznych 
przy zachodniej granicy, 
w celu przesyłania swego 
prądu do Europy Środko-
wej. Skandynawowie też 
mają nadpodaż i to energii 
ekologicznej – z elektrow-
ni wodnych przeważnie, 
a Francuzi są europejskim 
mocarstwem w energetyce 
jądrowej. Konsekwencją dla 
Polski byłoby zredukowanie 
rodzimej energetyki, tym-
czasem jest ona jednym z 
najważniejszych fundamen-
tów suwerenności narodo-
wej. Konsekwencją byłoby 
też dalsze marginalizowanie 
górnictwa i zahamowanie 
rozwoju elektrowni, co wią-
załoby się z istotnym zmniej-
szeniem liczby miejsc pracy. 
Konsekwencje te raczej nie 
mieszczą się w priorytetach 
obecnego rządu.
Anna Kłos
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Najpiękniejsze wsie i zagrody
GM. SiErAKowiCE | zWycięzcy gminnych eliminacji konkursu „piękna Wieś pomorska” zostali nagrodzeni. 
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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Podczas sesji Rady Gminy Sierakowice wrę-
czono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom 
gminnych eliminacji tegorocznej edycji 
konkursu „Piękna Wieś Pomorska”.
Konkurs został zorganizowany kategoriach 
„Wieś” i „Zagroda” (zagroda rolnicza) w 
trzech etapach – gminnym, powiatowym i 
wojewódzkim. Gmina Sierakowice dodat-
kowo przyjmowała zgłoszenia w kategorii 
„Zagroda nierolnicza” – w tym zakresie zma-
gania odbyły się tylko na etapie gminnym.
W konkursie łącznie udział wzięło 11 za-
gród rolniczych, 11 zagród nierolniczych 
oraz 4 wsie.
Wyniki ocen w eliminacjach na etapie gmin-
nym przedstawiają się następująco:
Najpiękniejsze zagrody rolnicze: Maria 
Bigus, Gowidlino – I miejsce, Sabina i An-
drzej Krefta, Kamienicki Młyn – II miejsce, 
Iwona i Jacek Wenta, Gowidlino – III miejsce, 
Dorota i Wojciech Gosz, Kamienicki Młyn – 
wyróżnienie, Irena i Henryk Ramczyk, Ame-
ryka – wyróżnienie.
Najpiękniejsze zagrody nierolnicze: 
Violetta Sawko, Kamienica Królewska – I 
miejsce, Danuta Kłobukowska, Gowidlino 
– II miejsce, Hanna Płotka, Sierakowice – III 
miejsce, Grażyna Neumiler, Kamienica Kró-
lewska – wyróżnienie, Teresa Formela, Go-
widlino – wyróżnienie.
Najpiękniejsza wieś: Puzdrowo. Nagrodę 
odebrał sołtys Puzdrowa – Wiesław Gafka.
Nagrody wręczył wójt gminy Sierakowice 
Tadeusz Kobiela./raf/
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Podwójne świętowanie
powiAt | aż dWie okazje Były dla senioróW okazją do śWiętoWania: 50-lecie pzerii oraz dzień seniora. 
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W tym roku swój Jubileusz 
50-lecia istnienia obchodzi 
Oddział Rejonowy w Kar-
tuzach Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i In-
walidów. Z tej okazji oraz 
w ramach obchodów Dnia 
Seniora w sali bankietowej 
Gościńca Kaszubskiego od-
było się uroczyste spotkanie 
członków związku, działaczy 
oraz osób wspierających se-
niorów.
W tym roku Dzień Seniora 
przypada w Polsce 14 listo-
pada (natomiast Europejski 
Dzień Seniora został usta-
nowiony 20 października). 
W spotkaniu w Kartuzach 
uczestniczyli między innymi 
włodarze powiatu i miasta: 
Janina Kwiecień, starostwa 
kartuski oraz Mieczysław 

Gołuński, burmistrz Kartuz. 
Oczywiście nie zabrakło so-
lenizantów - członków PZE-
RiI, wśród których obecni 
byli miedzy innymi: Marian 
Białkowski, członek Zarządu 
Głównego, Wanda Konkol (o. 
Gdańsk), Edward Chlebba, 
przewodniczący oddziału re-
jonowego w Kartuzach, Kry-
styna Kliszewska, sekretarz 
kartuskiego oddziału i inni. 
Na początku przyszedł czas 
podziękowań, które otrzy-
mali Janina Kwiecień, sta-
rosta powiatu kartuskiego, 
Mieczysław Gołuński, bur-
mistrz Kartuz, oraz Edmund 
Kwidziński, były Komendant 
Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kartuzach. 
Przewodniczący Oddziału 
Rejonowego PZERiI w Kar-

tuzach Edward Chlebba 
odebrał specjalne podzię-
kowania i gratulacje, które 
przekazali Marian Białkow-
ski, członek Zarządu Głów-
nego ZPERiI, starosta Janina 
Kwiecień oraz burmistrz Go-
łuński.
Wśród gości obecni byli tak-
że przedstawiciele organiza-
cji i instytucji wspierających: 
dziennikarze lokalnych me-
diów oraz przedstawiciele 
kartuskiego oddziału Banku 
SKOK Stefczyka, który wsparł 
organizację tej uroczystości 
oraz przygotował specjal-
ne upominki dla wszystkich 
uczestników spotkania.
Po obiedzie przyszedł czas 
na wspólną zabawę, którą 
zapewniał zespół Hot-Line.
/raf/



expressy.pl



REDAKCJA
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Anna Walk

SKŁAD: Michał Dopke

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2080-7430
WYDAWNICTWO

NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, wNIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Małgorzata Mielewczyk, 
m.mielewczyk@expressy.pl,
tel. 793 311 155
tel. 58 736 33 22
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz

NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

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

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

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

REKLAMA                                     U/2017/RL

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
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

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

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

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

INNE

EDUKACJA
LEKCJE gry na gitarzę elektrycznej 
i akustycznej. Poziom początkujący 
oraz średnio zaawansowany. Luzino, 
506077549

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

USŁUGI

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

poGotowiE komputerowe, bez-
płatny dojazd i diagnostyka* tel.58 
380 44 44 www.winfo.com.pl * na 
obszarze Wejherowa, jeśli klient zleci 
dokonanie naprawy

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 gitarę elektroakustycz-
ną LAG T60DC z wmontowaną elek-
tronika Fishman Matrix wartą 900zł 
+ twardy case. Cena 1300zł, 506 077 
549 Luzino

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

DrEwNo opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport. 506250477

SprZEDAM mysimbe nowoczesny 
lek na odchudzanie. cena 400 zl. Wej-
herowo. tel.5023519881

SprZEDAM wanne akrylową z 
uchwytami 70X140 cena 100 zł. tel 
58/7781735

SprZEDAM wieszak wolnostojący 
stalowy 60zł tel.507486424

SprZEDAM ładne lustro złota rama 
73x163 ,200zł tel.507486424

pLoG 3 skiby rozdrabniacz BAK 
600667860

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
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Przodkowo walczy
piŁKA NoŻNA | zaWodnicy gks-u przodkoWo toczą ciężkie Boje W iii lidze, ale W 
ich grze i Wynikach jest coraz Więcej pozytyWóW.

KoLArtSwo torowE | szymon sajnok na zaWodach pucharu śWiata W prusz-
koWie potWierdził, że już na początku sezonu jest W śWietnej Formie.

SiAtKÓwKA | porażka z gdynią i Wy-
grana z redą – to Bilans Wieżycy 2011 
W turnieju młodziczek.

FutSAL | kolejne zasłużone zWycię-
stWo pozWoliło kartuzianom zająć 
pozycję Wicelidera 1. ligi Futsalu.

Nasz „jedynak” w III lidze zali-
czył bardzo słaby start sezo-
nu, ale od czasu zmiany trene-
ra (został nim Paweł Pagieła) 
powoli wydostaje się z dna 
ligowej tabeli. Zwycięstwo, 
które wyraźnie pokazało, że 
GKS Przodkowo stać na spo-
kojny ligowy byt, miało miej-
sce pod koniec października. 
Do Przodkowa przyjechała 
Centra Ostrów Wielkopolski i 
wróciła bez punktów, oraz z 
bagażem czterech goli. GKS 
dzięki zwycięstwu 4-0 awan-
sował w ligowej tabeli na 14. 
miejsce. W zeszły weekend 
zespół z Przodkowa nie zdo-
był punktów, ale porażka 0-1 
nie pogorszyła zbytnio jego 
sytuacji.

Niezmiennie bardzo dobrze 
radzi sobie Radunia Stęży-
ca, która wciąż znajduje się 
w ścisłej czołówce IV ligi. Co 
prawda w ostatnim paździer-
nikowym spotkaniu Raduni 
nie udało się wygrać z Gryfem 
Słupsk – padł bezbramkowy 
remis, ale już w ubiegłą sobo-
tę piłkarze ze Stężycy urządzi-
li sobie efektowne strzelanie 
– wygrali z Gedanią w Gdań-
sku aż 8-1. Na dwie kolejki 
przed końcem rundy Radunia 
zajmuje 2. miejsce w tabeli, a 
od lidera, Gromu Nowy Staw, 
dzieli ich zaledwie gorszy 
wynik w bezpośrednim spo-

tkaniu.

Pod koniec października swo-
jego meczu nie rozegrał dru-
gi czwartoligowiec, Cartusia, 
której mecz został przełożony 
z powodu złego stanu mu-
rawy w Kartuzach. Dłuższa 

przerwa najwidoczniej do-
brze zrobiła drużynie, bo w 
miniony weekend wygrała 
ona z Sokołem Wyczechy 7-0. 
Kartuzianie awansowali na 
13. miejsce w tabeli.

W sobotę o 13:00 GKS Przod-

kowo zagra u siebie z rywalem 
w walce o utrzymanie – KP 
Starogard.   U siebie zagrają 
również Cartusia, która w so-
botę o 11:00 podejmie Orkan 
Rumia, oraz Radunia, która w 
niedzielę o 13:00 zmierzy się z 
Sokołem Wyczechy.

Srebro w pucharze Świata
W wyścigu eliminacyjnym 
zawodnik z Kaszub miał 
pewne problemy i niewiele 
zabrakło, aby w kilku konku-
rencjach zajął ostatnie miej-
sce. Sajnok uniknął jednak 
tego i ostatecznie awanso-
wał do wyścigu punktowe-
go. Tam od początku trzymał 
tempo i właściwie przez cały 
wyścig gonił zajmującego 
drugie miejsce medalistę 
Mistrzostw Świata, Claudio 
Imhofa. Pod koniec Sajnok 
dogonił rywala i do samego 
końca nie oddał już drugiego 
miejsca zawodów w Prusz-
kowie.
Wychowanek GKS-u Car-
tusii Kartuzy po raz pierw-
szy w tym sezonie, a trzeci 
w karierze zajął miejsce na 
podium zawodów Pucharu 
Świata. Kolejna część PŚ od-
będzie się w Manchesterze 
w dniach 10-12. listopada.

Jest awans!

FC Kartuzy  
rewelacją ligi!

Siatkarki zagrały w kolejnym 
turnieju I grupy wojewódz-
kiej ligi młodziczek, który 
odbył się w Stężycy. Pierwsze 
spotkanie z Gdyńską Akade-
mią Siatkówki podopieczne 
Macieja Stefanowskiego za-
częły świetnie i pewnie wy-
grały inauguracyjnego seta 
do 11, ale w kolejnych lepsze 
były  rywalki, które triumfo-
wały do 19 i w tie breaku do 
16. W meczu z UKS-em Reda 

Ciechocino stężyczanki za-
grały już stabilniej i zwycię-
żyły 2:0 (25:17, 25:14). Turniej 
wygrała drużyna GAS.

Turniej w Stężycy był ostat-
nim w fazie eliminacyjnej 
rozgrywek młodziczek. Wie-
życa wygrała swoją grupę-
,awansowała do kolejnej 
rundy, gdzie trafi prawdo-
podobnie do jednej z silniej-
szych grup.fo
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Po porażce z Uniwersytetem 
Warszawskim (3-5) pod ko-
niec października piłkarze 
z Kartuz musieli potwier-
dzić swoje umiejętności w 
Obornikach, gdzie zmierzyli 
się z tamtejszym KS-em. W 
pierwszych minutach swoje 
szanse miały oba zespoły, 
jednak to FC Kartuzy objęły 
prowadzenie – w 9. minucie 
gola strzelił Michał Papina. 
Chwilę potem strzał Jakuba 
Kąkola dał podwyższenie 
prowadzenia. Niedługo póź-
niej kartuzianie strzelili na 
3-0 i gdy już wydawało się, że 
pierwsze połowa zakończy 
się wysokim prowadzeniem 
gości, KS Oborniki w samej 
końcówce zdobyli swoją 
pierwszą bramkę.
W drugiej połowie pierwsi 
strzelili goście – Adam Kor-

dyl z bliska wykorzystał do-
granie partnera i umocnił 
prowadzenie FC Kartuzy. Ka-
szubi nie odpuszczali i w 32. 
minucie zdobyli swoją piątą 
bramkę, a w 37. minucie było 
już 6-1 dla gości. Gospodarzy 
było w tym meczu stać tylko 
na jedno trafienie. Bezradni 
gracze z Obornik zostali ko-
lejnymi „ofiarami” rewelacyj-
nego beniaminka.
FC Kartuzy zajmują drugie 
miejsce w tabeli 1. ligi futsa-
lu. Wyprzedzają ich tylko Red 
Devils Chojnice. W najbliższy 
weekend drużyny czeka 
przerwa, kolejne spotka-
nia odbędą się w weekend 
18-19 listopada. FC Kartuzy 
zmierzą się na wyjeździe z 
Vamos Gdańsk.
Krzysztof Grajkowski
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