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Kolejny  
Plener  
artystyczny  
za nami

Po raz kolejny na kartuskim rynku  
zorganizowano plener artystyczny  

dla mieszkańców Kartuz.

Bohaterami wystawy byli Izabela 
i Rafał Borkowscy, utalentowani ar-
tyści mieszkający na stałe we Francji. 
Rafał Borkowski to artysta, designer. 
rysownik. Urodzony w 1973 roku 
w Gdańsku. Od 2000 roku profesor 
w ESAD w Orleanie we Francji (Wyż-
sza Szkolą Sztuki i Designu) gdzie 
prowadzi zajęcia z rysunku i koncep-
cji rysunku ze studentami l. i 2. cyklu 
studiów. Jest też członkiem grupy 
badawczej skupionej nad poszuki-
waniami istoty i roli rysunku w sztu-
ce XXI wieku. Animator wielu wy-
darzeń kulturalnych, artystycznych 
i społecznych. Koordynator i uczest-
nik konferencji, workshopów doty-
czących szerokiego spektrum życia 
współczesnego człowieka. Współ-
pracuje z licznymi stowarzyszenia-
mi artystycznymi i kulturalnymi we 
Francji i Polsce. 
Natomiast Izabela Borkowska (uro-
dzona w 1972 r. w Gdyni) to artystka 

o bardzo szerokim spektrum działań 
twórczych: począwszy od form prze-
strzennych, graficznych, fotogra-
fii, po instalacje, design i scenogra-
fie. W twórczości interesuje ją miej-
sce kobiety w obecnym świecie. Jej 
wrażliwość na aspekt pamięci, prze-
mijania i trwania bardzo często kie-
ruje jej poszukiwania w stronę uni-
wersalnych wartości ludzkich. Wy-
brane formy wypowiedzi artystycz-
nych zawsze podporządkowuje tre-
ści prac, tworząc tym samym bardzo 
szeroki i uniwersalny język wypo-
wiedzi wizualnych. Ponadto jest po-
mysłodawczynią i aktorem licznych 
projektów o charakterze naukowym, 
kulturalnym i społecznym. 
Na rynku można było obejrzeć prze-
krój twórczości artystów. Niestety 
tym razem z powodu deszczu wy-
stawa musiała zakończyć się nieco 
wcześniej. /raf/

Dożynki przy Dźwiękach 
Disco polo
Zespół EXAITED, grający muzykę disco polo, będzie 
gwiazdą wieczoru podczas gminno parafialnych 
dożynek w Przodkowie. 

Już w najbliższą niedzielę na mieszkańców Przodkowa 
czeka wiele atrakcji. W programie gminno parafialnych 
dożynek zaplanowano m.in. barwny korowód dożynko-
wy, występy lokalnych i ludowych zespołów i dużą daw-
kę muzyki. 
Dożynki zorganizowane będą na gminnym stadionie 
w Przodkowie w niedzielę 26 sierpnia. Zbiórka na placu 
przy kościele o godz. 12.30, o godz. 13.00 odprawiona zo-
stanie msza św koncelebrowana, a zaraz po mszy, o godz. 
14.00, barwny korowód dożynkowy wyruszy na stadion. 
Po dotarciu na miejsce o godz. 14.30 zaplanowane jest ofi-
cjalne rozpoczęcie dożynek i przekazanie bochna chleba 
staroście i starościnie dożynek. 
Później rozpocznie się część kulturalno-rozrywkowa. 
O godz. 15.00 przed publicznością wystąpi Regionalny Ze-
spół Pieśni i Tańca „Przodkowianie”, następnie Przodkow-
ska Orkiestra Dęta (o godz. 15.30 ), o godz. 16.00 przed pu-
blicznością zaprezentuje się Zespół Regionalny „KONIA-
KÓW”, zaś o godz. 16.30 rozpocznie swój występ Biesiada 
Góralska. O godz. 18.00 – Klenczon Projekt, na godz. 19.30 
zaplanowano uhonorowanie uczestniczących sołectw. 
O godz. 20.00 rozpocznie koncert gwiazda wieczoru – ze-
spół disco polo EXITED. Po koncercie, od godz. 21.15, DJ 
Space Kid.  /raf/

pokonkursowa wystawa 
haftu kaszubskiego
Pokonkursowe prace, które zostały zgłoszone 
na rozstrzygnięty niedawno XXIII Wojewódzki  
Konkurs Haft Kaszubski - Linia 2018 , można 
oglądać w Żukowie. 

Codziennie od 13 sierpnia do 2 września w godzinach 
od 10:00 do 18:00 w Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Żukowie odbywa się pokonkursowa wystawa haftu ka-
szubskiego. Wystawa składa się z wybranych zwycięskich 

oraz wyróżnionych prac.
- Za nami już 23. edycja konkur-
su – mówi Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo. - To 
wydarzenie, które trwa, co ozna-
cza że wpisujemy się w krajo-
braz kulturowy. Haft kaszubski 
szkoły żukowskiej jest zauważal-
ny na arenie naszego kraju – zo-
stał wpisany na listę dziedzic-
twa kulturowego niematerialne-
go, które jest tym czymś, co jest 
elementem kultury Kaszub i Po-
morza. Jest to wydarzenie, któ-
re oddaje niezwykłą cierpliwość 
człowieka i misterium jego prac. 
Podczas otwarcie pokonkurso-
wej wystawy oprócz burmistrza 
obecny był również Edmund 
Szymikowski, pomysłodawca 
Konkursu Haftu w Lini. 
- Tworząc ten konkurs nie sądzi-

łem, że co roku będzie taki odzew, że co roku będą oso-
by, które wykonują te piękne hafty kaszubskie i przysyłają 
na konkurs – mówi  pan Edmund. - W październiku zeszłe-
go roku wystawa gościła w Ansbach w Bawarii i tam moż-
na było zobaczyć zaciekawienie kunsztem hafciarskim - nie 
wierzyli w to, że można tak zrobić igłą, nitką i palcami. Mu-
siałem się mocno gimnastykować, żeby uwierzyli, że to jest 
praca rąk. 
Gminny Dom Kultury w Lini organizuje wojewódzki kon-
kurs haftu kaszubskiego od 23 lat. W tym roku w konkur-
sie wzięło udział 201 osób, w tym 81 osób dorosłych, 28 
uczestników w kategorii młodzież oraz 92 dzieci. Łącznie 
przekazanych na konkurs zostało 431 prac. Prace konkur-

sowe oceniała komisja w składzie: Elżbieta Ball-Szymrosz-
czyk (etnograf), Ewa Gilewska (kustosz Muzeum Etnogra-
ficznego w Gdańsku), Benita Grzenkowicz-Ropela (st. ku-
stosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Po-
morskiej w Wejherowie), Jadwiga Sommer (przewodniczą-
cy Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy w Linii), Edmund 
Szymikowski – zastępca prezesa ZKP Oddział w Lini, pomy-
słodawca konkursu.
Komisja konkursowa przede wszystkim zwracała uwagę na 
zgodność z ornamentyką poszczególnych szkół haftu ka-
szubskiego, właściwą kolorystykę elementów wzorów, ory-
ginalność kompozycji oraz poziom technicznego wykona-
nia. /raf/
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Celem projektu „Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa” 
jest modernizacja i adaptacja zabytkowego spichlerza 
wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Nowa przestrzeń publiczna
Cały obszar przy klasztorze zostanie wykorzystany pod 
przestrzeń publiczną ogólno-parkową wraz z towarzyszą-
cą małą architekturą. Równocześnie zmodernizowana zo-
stanie ul. 3 Maja w Żukowie wraz z przebudową całej in-
frastruktury.
- To jest nasza „żukowska perełka”, pierwszy projekt, dzię-
ki któremu chcemy budować nowy wizerunek Żukowa – 
mówi Sylwia Laskowska Bobula, zastępca burmistrza Żu-
kowa. -  Ma on szczególne znaczenie. Prace idą sprawnie, 
więc już tej jesieni będziemy cieszyć się nowymi przestrze-
niami społecznymi i nowa infrastrukturą w naszym mie-
ście. Przez rewitalizację tej części miasta utworzymy miej-
sce, w którym będą świadczone usługi społeczne, gospo-
darcze, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne. 
Kolejnym celem jest udostępnienie dla mieszkańców na 
potrzeby rekreacyjne zrewitalizowanych terenów zie-
lonych w centrum miasta. Efektem projektu będzie też 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i uatrakcyj-

nienie historycznego centrum Żukowa poprzez wyeks-
ponowanie zabytków, co zostanie osiągnięte dzięki mo-
dernizacji infrastruktury około drogowej.

Niezwykłe znalezisko
Przy okazji prac budowlanych ekipy remontowe natra-
fiły na wyjątkowe znalezisko: w jednym z narożników 
obiektu znaleziona została butelka z ukrytym w niej li-
stem. To prawdopodobnie akt erekcyjny dawnego spi-
chlerza. Piękna butelka jest bezbarwna, a jej otwór za-
bezpieczono korkiem oraz szklaną zatyczką. Co znajdo-
wało się w środku?
- Z wstępnej analizy wynika, że w dokumencie wymie-
niono wiele nazwisk oraz dat - mówi Sylwia Laskowska-
Bobula. - . Po latach nie jest łatwo je odczytać, więc te-
raz tłumaczeniem zajmą się specjaliści od tego typu do-
kumentów. Już trafiły one w ich ręce, więc obecnie cze-
kamy na wyniki ich ekspertyz. 
Planowany termin zakończenie prac rewitalizacyjnych 
to 31 października. Całkowity koszt 
inwestycji to prawie 11, 5 mln zł. Kwota dofinansowania 
to ponad 6,5 mln zł.

Drogi i edukacja
Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa to jedna z flago-
wych inwestycji, które mają do miasta wprowadzić całkowi-
cie nową jakość. Ale nie jedyna. Wśród najważniejszych prio-
rytetów pozostają inwestycje w drogi, modernizacje szkół, 
a także inwestycje w dostarczenie mieszkańcom ekologicz-
nych źródeł dostarczania ciepła. 
- Szczególne znaczenie dla rozwoju gminy ma „Żukowski ko-
rytarz inwestycyjny”, który tworzymy na trasie 20 od Chwasz-
czyna po Żukowo, wzdłuż której zlokalizowanych jest kilka-
naście strategicznych i wiele średniej wielkości przedsię-
biorstw
- Dają one zatrudnienie nie tylko lokalnym mieszkańcom, ale 
i mieszkańcom Trójmiasta. Dzięki skutecznemu przyciąganiu 
firm na nasze tereny, przychody do budżetu gminy z tytułu 
podatku CIT wzrosły w ostatnich latach o około 22%. Wynik 
ten oraz skuteczne pozyskiwanie środków unijnych pozwa-
la realizować szerokie plany inwestycyjne w drogi, eduka-
cję i rozwój lokalnej infrastruktury. W najbliższym czasie roz-
poczną się inwestycje realizowane ze środków Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych, w tym budowa węzłów inte-
gracyjnych Żukowa i Rębiechowa oraz modernizacja energe-
tyczna dwóch budynków szkół podstawowych. /raf/

karty Dla 
mieszkańców
Od miesiąca 
funkcjonuje już 
program, który ma 
ułatwić mieszkańcom 
dostęp do różnego 
rodzaju usług poprzez 
system zniżek, ulg 
i preferencji. 

Dotyczy to branży tury-
stycznej, lokali gastrono-
micznych, hoteli, obiek-
tów kulturalnych, sporto-
wych i wielu innych.
„Karta Mieszkańca” wy-
dawana jest od 16 lip-

ca. Zgodnie z regulami-
nem otrzymać mogą ją ci, 
którzy mieszkają w gmi-
nie Żukowo i tu płacą po-
datki. Karta wydawana 
jest w Referacie Promocji  
i Komunikacji Społecznej, 
przez Zespół ds. Promo-
cji w pokoju nr 42, I piętro 
Urzędu Gminy w  Żukowie 
przy ul. Gdańskiej 52. Aby 
ją otrzymać należy okazać 
formularz PIT za poprze-
dzający rok z potwierdze-
niem rozliczenia podatku 
w gminie Żukowo lub po-
twierdzenie elektroniczne 
(UPO) oraz złożyć wniosek 
o wydanie karty. 
Przedsiębiorców z tere-
nu gminy Żukowo urzęd-

nicy zapraszają do przy-
łączenia się do progra-
mu jako partnerzy i ofe-
rowania swoich usług na 
preferencyjnych warun-
kach posiadaczom „Kar-
ty Mieszkańca”. Lista in-
stytucji i firm, które włą-
czą się do programu, jest 
zamieszczona na stronie 
www.zukowo.pl. Zgło-
szenia do programu będą 
przyjmowane przez cały 
czas jego trwania. Wa-
runkiem przystąpienia 
do programu jest złoże-
nie wypełnionej deklara-

cji. Każdy partner otrzyma 
naklejkę do umieszczenia 
w widocznym punkcie lo-
kalu, informującą że przy-
stąpił do programu. Wy-
sokość zniżek, ulg i prefe-
rencji, czas ich obowiązy-
wania, sposób naliczania 
określa przedsiębiorca, 
który przystąpi do pro-
gramu. 
Zapytania można kiero-
wać na: b.bujnowska@zu-
kowo.pl, w.kruk@zukowo.
pl, promocja@zukowo.pl 
lub telefonicznie: 58 685 
83 68. /raf/

staDion 
prawie 
gotowy
Dobiegają końca prace 
na kartuskim stadionie. 
Już wkrótce obiekt po 
modernizacji zostanie 
oddany do użytku. 

Przypomnijmy: wykonaw-
cę inwestycji budowy no-
wej płyty kartuskiego sta-
dionu wyłoniono w marcu 
i pod koniec tego samego 

miesiąca podpisano umo-
wę na to zadanie. Obec-
nie trwa budowa nowo-
czesnego obiektu, którego 
infrastruktura techniczna 
(zaplecze, trybuny) w ko-
lejnych latach będzie jesz-
cze udoskonalana. 
Będzie to pierwszy w Kartu-
zach certyfikowany obiekt 
lekkoatletyczny, jedyny 
tego rodzaju w powiecie 
kartuskim. Gmina Kartuzy 
pozyskała dofinansowanie 
na modernizację stadionu 
z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w kwocie 1,5 mln zł. 
Cała inwestycja pochłonie 
6 mln 345 tys. zł.
Obiekt zyska nową bieżnię, 

skocznię do skoku w dal  
i trójskoku, skocznię do sko-
ków wzwyż, skocznię do 
skoku o tyczce, dwie rzut-
nie do rzutów oszczepem, 
dwie rzutnie do pchnię-
cia kulą, rzutnię do rzutów 
dyskiem, rów z wodą do 
biegów z przeszkodami. 
W projekcie zaplanowano 
również zakup sprzętu lek-
koatletycznego. Płyta bo-
iska zostanie przebudowa-
na i wyposażona w system 
nawadniania i drenażu.
Zgodnie z wymogami pro-
gramu ministerialnego za-
łożono ogólnodostępność 
obiektu po realizacji inwe-
stycji. /raf/

Nowe życie 
zabytkowego 

spichlerza
Trwa rewitalizacja Starego Centrum Żukowa. Nowe życie do 
zabytkowego spichlerza zawita już pod koniec października.
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Gmina Sulęczyno jest jedną 
z najprężniej rozwijających się 
gmin w Polsce. To z pewnością 

powód do satysfakcji. 
- Faktycznie przez pewien czas byliśmy w pierwszej dziesiąt-
ce w rankingu najszybciej rozwijających się gmin. Ogromny 
wpływ na tak wysoką ocenę miała bardzo duża inwestycja 
realizowana wspólnie z gminą Sierakowice. Chodzi o cały 
program oczyszczania ścieków – w ramach tego zadania 
powstała nie tylko kanalizacja sanitarna, ale także oczysz-
czalnie ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą. Pokusili-
śmy się sięgnąć po dofinansowanie na ten cel. Była to inwe-
stycja za ok. 67 mln zł. Wówczas okazało się, że w przelicze-
niu na jednego mieszkańca pozyskaliśmy największe dofi-
nansowanie w kraju! To był dla nas pewnego rodzaju prze-
łom. 

Czy była to najważniejsza 
inwestycja w gminie w ostatnich 

latach?
- Zdecydowanie. Tereny wiejskie otrzymały największe do-
finansowanie w skali kraju. I nikt do tej pory jeszcze nas nie 
przebił. Oczywiście indywidualnie gminy sięgają po środ-
ki, ale znacznie mniejsze, niż nam się udało wówczas pozy-
skać. Kanalizacja to temat numer jeden w kontekście zacho-
wania dla potomnych tego niezwykle cennego przyrodni-
czo obszaru. Jeśli nie będziemy zanieczyszczać środowisko, 
będziemy mogli korzystać z czystej wody pitnej i czystego 
środowiska. 

Na tym nie poprzestaliście, 
a gmina nadal się rozwija...

- Oczywiście, realizujemy kolejne inwestycje i sięgamy po 
kolejne środki, zarówno krajowe, jak i unijne. W tej chwili 
np. realizujemy program wojewódzki „Kajakiem przez Po-
morze”. Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa 
powstanie cała sieć tras kajakowych oraz przystanie, mola, 
a także miejsca do wygodnego przenoszenia kajaków tam, 
gdzie nie da się lub jest trudno przepłynąć. Szlaki kajako-
we będą tak oznakowane, jak jest to w innych krajach za-
chodniej Europy. Dzięki temu kajakarze zarówno z Polski, 
jak i z zagranicy, będą mieć ustandaryzowane oznaczenia. 
W naszej gminie całe to zadanie będzie skończone do paź-
dziernika br. Niektórym gminom przedłużono czas na reali-
zację do wiosny przyszłego roku, ale my się uporamy w tym 
wcześniejszym terminie. 

To inwestycja w turystykę. 
A co z innymi dziedzinami, jak 

infrastruktura drogowa czy 
oświata?

- Pozyskaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu zbudowa-
liśmy halę sportową przy Zespole Szkół w Mściszewicach. 
Teraz walczymy o środki na rozbudowę tej szkoły o przed-
szkole, świetlicę i kuchnię. Dostaliśmy pieniądze na rozbu-
dowę szkoły w Węsiorach. Budujemy i modernizujemy też 
lokalne drogi. W tym temacie zostało jeszcze sporo do zro-
bienia, ale kilka ważnych dróg po remoncie oddaliśmy już 
do użytku i wciąż inwestujemy w kolejne, dzięki temu stan 
dróg w gminie stale się poprawia. 

Jaka jest specyfika gminy 
Sulęczyno?

- Sulęczyno leży w samym centrum Kaszub. Do Kartuz 
mamy 35 km, do Kościerzyny 25 km, do Bytowa 25 km, do 
Lęborka 40 km. Sulęczyno położone jest jednocześnie od-
dalone o 75 – 85 km od Trójmiasta, Chojnic, Miastka, Łeby 
i Ustki. Czasami pół-żartem mówię, że powinniśmy być sto-
licą Kaszub. Jest to gmina typowo rolniczo-turystyczna, nie 
mamy żadnego ciężkiego przemysłu, w związku z czym 
w jeziorach, rzekach i lasach mamy czystą wodę i czyste po-
wietrze. Obszar naszej gminy to ok. 131 km kw., z czego po 
mniej więcej 1/3 mamy wody, lasy i ziemię. 

Jakie zatem są najważniejsze 
kierunki rozwoju?

- Wszystkie dziedziny życia są ważne, dlatego stawiamy na 
zrównoważony rozwój. Na pewno priorytetem jest oświa-
ta. Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do nauki dla na-
szych młodych mieszkańców. Kolejnymi najistotniejszymi 
tematami są drogi oraz ochrona środowiska. Odpowiedzial-
ność za to wszystko spoczywa na władzach gminy, czyli na 
wójcie i jego ekipie. 

Zmieniając na chwilę temat: czy 
gmina Sulęczyno mocno ucierpiała 

podczas ubiegłorocznej  
nawałnicy? 

- Tak. I jest to widoczne m.in. po tym, że w  tym roku mniej 
letników do nas przyjechało. Trochę ich odstrasza widok 
zniszczonych, połamanych lasów. Ucierpiało 78 domostw. 
Pozrywane dachy, uszkodzone budynki mieszkalne i go-
spodarcze, domki letniskowe, zerwane linie napowietrzne. 
My – jako gmina – mamy szkody komunalne na kwotę ok. 
2,5 mln zł! Został zerwany dach na hali sportowej, pouszka-
dzane ogrodzenia przy szkołach i wiele innych szkód w in-
frastrukturze drogowej. Pomoc od samorządów przyszła 
błyskawicznie, na pomoc rządową też nie musieliśmy długo 
czekać. Wszystkie pieniądze, które do nas wpłynęły, zostały 
rozdysponowane do tych, którzy zostali pokrzywdzeni. 

Jak gmina pomogła 
pokrzywdzonym i czy skutki 

nawałnicy będą odczuwane jeszcze 
dłuższy czas?

- Będziemy to odczuwali jeszcze przez około 40 lat. Dlacze-
go? Z wyliczeń Lasów Państwowych wynika, że zniszczone 
zostało ok. 2 tys. ha lasów państwowych i ok. 1 tys. ha pry-
watnych. Gdy te lasy będą uprzątnięte i zostaną posadzo-
ne nowe drzewa, to przez 40 lat taki teren jest zwolniony 
z podatku,. A to oznacza mniejsze przychody do budżetu 
gminy. Smutno na to wszystko patrzymy, ale musimy prze-
cież żyć dalej i pracować, starając się, aby to jutro było co-
raz lepsze. 

Jeśli mówimy o jutrze – jaką 
gminę chciałby pan zobaczyć 
za 10, 15 lat? Co w pierwszej 
kolejności należy zmienić, 

poprawić?
- Jak już wspomniałem: wszystkiego po trochu. A więc inwe-
stycje w bazę oświatową (rozbudowa szkół, budowa przed-
szkola) oraz dalsze inwestycje w infrastrukturę drogową, 
aby nasi mieszkańcy mieli bezpieczny dojazd po utwardzo-
nych drogach (wpłynie to też na bezpieczeństwo – szyb-
ciej dojadą służby ratunkowe, łatwiej i szybciej będzie moż-
na dowieźć dzieci do szkół, itd.). Ponadto istotne są zadania 
z zakresu turystyki i ekologii. Chcemy też zbudować kąpie-
lisko z prawdziwego zdarzenia wraz z infrastrukturą. W dal-
szym ciągu budować ścieżki pieszo – rowerowe , aby rozwi-
jała się turystyka.
Warto zwrócić uwagę też na fakt, że młodzi ludzie kupują 
działki w naszej gminie i chcą się tu budować, a co za tym 
idzie podłączyć do wodociągów czy sieci kanalizacyjnej. 
I chcielibyśmy w jakiś sposób pomóc tym młodym inwesto-
rom. Docelowo chciałbym, aby wszystkie działki były uzbro-
jone – aby był do nich dobry dojazd i podłączone wszystkie 
niezbędne media (prąd, woda, gaz, kanalizacja). A czy to się 
uda – przyszłość pokaże. 

Dziękuję za rozmowę.

Przyszłość to 
oświata, ekologia i drogi

Z Bernardem Gruczą, wójtem gminy Sulęczyno, rozmawia Rafał Korbut.
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nowy 
plac zabaw  
w szymbarku
Najmłodsi mieszkańcy Szymbar-
ku wzbogacili się o nowe miej-
sce rekreacji. Tuz obok zaplecza 
sportowego i boiska powstał no-
vwy plac zabaw z siłownią ze-
wnętrzna. 

nowe pomosty 
w gminie stężyca
Gołubie, Stężyca, Zgorzałe 
i Borucino w tych miejsco-
wościach w ramach projek-
tu „Kajakiem przez Pomo-
rze”, a współfinansowanie 
ze środków Unii Europej-
skiej, Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 zostały 
wybudowane pomosty.

Gmina Stężyca tuz przy boisku w Golubiu wybudowała budynek zaple-
cza sportowego, gdzie zawodnicy będą korzystać z pomieszczeń, nato-
miast w miejscowości Sikorzyno powstała świetlica wiejska.

Zaplecze sportowe 
w Gołubiu
i świetlica 

w Sikorzynie

Pomost w miejscowości Zgorzałe

Zaplecze sportowe w Gołubiu

Pomost w Borucinie

Świetlica wiejska w Sikorzynie

buDowa 
kanalizacji 
sanitarnej  
i asfaltowanie 
Dróg 

Trwają prace przy 
budowie kanalizacji 
sanitarnej na terenie 
gminy Stężyca. 

Inwestycja realizowa-
na jest obecnie w Boruci-
nie i Kamienicy Szlachec-
kiej. Wcześniej budowa-
no w Stężycy, Szymbark 
i Potuły. 
Realizacja zadania spowo-
duje, że poziom skanali-
zowania aglomeracji ście-
kowej Stężyca wzrośnie 
z 40% w stanie obecnym 
do poziomu 94,39% po 

zakończeniu realizacji in-
westycji, co będzie ozna-
czało w praktyce całkowi-
te rozwiązanie problemu 
gospodarki ściekowej na 
terenie gminy. 
W ramach realizowane-
go projektu dodatko-
wo utwardzane są dro-
gi, gdzie budowana była 
wcześniej kanalizacja.
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Gmina Kartuzy realizuje obecnie projekt pn. Remont elemen-
tów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospo-
darowaniem bezpośredniego ich otoczenia. Wartość dofinan-
sowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi nieco ponad 1,7 
mln zł., natomiast całkowita wartość inwestycji (w tym udział 
wspólnot mieszkaniowych) wynosi nieco ponad 3,1 mln zł.
Inwestycje są realizowane w ramach projektu Kompleksowa 
Rewitalizacja Centrum Kartuz. W ramach tego samego pro-
jektu gmina modernizuje rynek, deptak i parki miejskie, zo-
stała stworzona nowa siedziba biblioteki, zaś w Dworze Ka-
szubskim powstaje Klub Integracji Społecznej oraz Centrum 
Usług Społecznych.
W ramach projektu rewitalizacji sukcesywnie zapraszani 
są także mieszkańcy do udziału w Kartuskich Inicjatywach 
Mieszkańców.

Wsparciem zostaną objęte wspólnoty przy ulicach: Maj-
kowskiego 4A, Bielińskiego 4-6 i 5, 3 Maja 4, 17, 19 i 23, Ko-
ściuszki 5, 12 i 24, Kolejowej 7, 9, 11 i 13, Dworcowej 3, Par-
kowej 1 i 3, Majkowskiego 2, Rynek 2, pl. Św. Brunona 1 i 3, 
Sambora 16. 
W ramach projektu zostaną – w zależności od potrzeb da-
nej wspólnoty - ocieplone i odnowione elewacje budyn-
ków, wyremontowane dachy, klatki schodowe, podwórka, 
wymienione lub wykonane nowe ogrodzenia, wytyczone 
ścieżki piesze, mała infrastruktura (słupki, ozdobne donice, 
itp.), odwodnienie, wymieniona stolarka okienna i drzwio-
wa, zagospodarowane tereny w pobliżu budynków i nasa-
dzone rośliny. /raf/

wybory samorząDowe: Do urn 
pójDziemy już za 2 miesiące
POWIAT | Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że 
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
odbędą się 21 października 2018 roku.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, które opublikowano 14 sierpnia w Dzien-
niku Ustaw, wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 
21 października. Tym samym druga tura wyborów na wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast przypadnie w nie-
dzielę 4 listopada. Wiadomo też, że od momentu ogłosze-
nia aktu zarządzenia wyborów rusza kampania wyborcza. 
Według harmonogramu wyborów samorządowych oficjal-
ne zakończenie kampanii wyborczej ma odbyć się w pią-
tek 19 października o godzinie 24:00. Od 14 sierpnia partie 
polityczne, koalicje, stowarzyszenia, organizacje społecz-
ne i obywatele mogą tworzyć komitety wyborcze. Należy 
je zgłosić w zależności od rodzaju do Państwowej Komi-
sji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego. Na-
stępnie komitety wyborcze zgłoszą swoich kandydatów 
na radnych i włodarzy. Ponadto według znowelizowanego 
Kodeksu Wyborczego kadencja organów samorządu tery-
torialnego została wydłużona z 4 do 5 lat. Nowe przepisy 
wprowadzają też dwukadencyjność wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, a jednomandatowe okręgi wyborcze 
zostały ograniczone do wyborów rad gmin, gdzie liczba 
osób nie może przekroczyć 20 tysięcy mieszkańców. (DD)

Dotacje dla wspólnot 
mieszkaniowych
Łącznie 1,7 mln zł otrzymają wspólnoty mieszkaniowe w Kartuzach. Pieniądze zostaną 

wydane na remonty elewacji, podwórek, budowę chodników, ogrodzeń i wiele innych. 

Fot. UM Kartuzy

Fo
t. 

D
D
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Fot. UM Kartuzy Fot. UM Kartuzy

ruszyła 
buDowa 
promenaDy 
Rozpoczęła się 
realizacja inwestycji pn. 
„Budowa ciągu pieszo-
rowerowego nad 
Jeziorem Klasztornym 
Małym w Kartuzach”. 

Zamówienie obejmuje 
w szczególności wyko-
nanie następujących ka-
tegorii robót: prace przy-
gotowawcze i roboty roz-
biórkowe, budowa sie-
ci oświetlenia wraz z do-
stawą oraz montażem 
słupów oświetleniowych 
z oprawami typu LED, bu-

dowa sieci teletechnicz-
nej i montaż kamer, , wy-
konanie nawierzchni cią-
gu pieszo-rowerowego, 
wykonanie stanowisk re-
kreacyjnych z kostki be-
tonowej, dostawa oraz 
montaż elementów małej 
architektury, ogrodzenia, 
barier ochronnych i ozna-
kowania pionowego. Po-
nadto wykonawca do-
kona nasadzenia drzew 
oraz wykona roboty wy-
kończeniowe. 
Roboty budowlane wy-
konuje przedsiębiorstwo 
budowlane z Kiełpina, 
wybrane w drodze prze-
targu. Cała inwestycja jest 
warta niemal 1,4 mln zł. 
/raf/

ogromna inwestycja 
kanalizacyjna
W Kartuzach trwa realizacja 
inwestycji pn. „Zagospodarowanie 
wód deszczowych w mieście 
Kartuzy w celu poprawy 
retencyjności zlewni i ochrony 
przed zmianami klimatu”. 

Prace realizowane były m.in. przy 
Szkole Podstawowej nr 1 i na ul. 
Mściwoja II. Przedsiębiorstwo z So-
monina, wyłonione w drodze prze-
targu, za kwotę 14,5 mln zł przepro-
wadza właśnie inwestycję I etapu re-
kultywacji kartuskich jezior. Przypo-
mnijmy, że gmina Kartuzy otrzymała 
na ten cel dofinansowanie w wyso-
kości blisko 8 milionów zł.
Program rekultywacji kartuskich je-
zior przewiduje szereg działań po-
dzielonych na cztery etapy. Pierw-
szym z nich jest eliminacja punkto-
wych i obszarowych źródeł zanie-
czyszczeń kartuskich akwenów. Ko-
lejne przewidziane w programie to 
eliminacja osadów dennych, strące-
nie fosforu z toni wodnej i biomani-
pulacja jezior.
Warunkiem przeprowadzenia sku-
tecznej i całkowitej rekultywa-
cji kartuskich jezior jest ogranicze-
nie dopływu zanieczyszczeń ze-
wnętrznych, które w dalszym cią-
gu wraz z wodą deszczową w cza-
sie intensywnych opadów wpływają 
do zbiorników w mieście. Dzieje się 
tak, ponieważ kanalizacja deszczo-
wa w wielu punktach Kartuz jest już 
przestarzała i zużyta, gdzieniegdzie 
zaś w ogóle jej nie ma lub jest połą-

czona z kanaliza-
cją sanitarną.
Wkrótce – dzię-
ki inwestycji, 
której realiza-
cja już ruszyła 
– to się zmieni, 
co było warun-
kiem umożliwie-
nia gminie Kar-
tuzy zwrócenie 
się o dofinanso-
wanie na prze-
prowadzenie ko-
lejnych etapów 
prac rekultywa-
cyjnych.
Środki finanso-
we na wdroże-
nie I etapu re-
kultywacji zo-
stały przyznane 
przez Urząd Mar-
szałkowski Wo-
jewództwa Po-
morskiego. Źródłem dofinansowania 
projektu jest Unia Europejska.
Zamówienie obejmuje w szczegól-
ności wykonanie następujących ka-
tegorii robót: usługi geodezyjne, ro-
boty ziemne i nawierzchniowe, ro-
boty montażowe w zakresie kana-
lizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 
sieci wodociągowej, dostawa oraz 
montaż kompletnych zbiorników 
buforowych wraz z przepompow-
niami ścieków, przebudowa głów-
nej przepompowni na nadmiar wód 
opadowych, roboty elektryczne, ste-
rowania i sygnalizacji, uporządkowa-
nie terenu. 
Warto dodać, że w Stolicy Kaszub 
jest także realizowana inwestycja 

pn. „Budowa boiska wielofunkcyjne-
go i zagospodarowanie terenu przy-
ległego przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Kartuzach”, w ramach rewalo-
ryzacji Parku im. Dra Kotowskiego. 
Inne realizowane obecnie inwestycje 
gminy Kartuzy: budowa kolektora 
ścieków na odcinku Kiełpino – Dzier-
żążno oraz budowa przepompow-
ni w Grzybnie; rozstrzygnięto prze-
targ na wykonanie koncepcji kanali-
zacji sanitarnej w rejonie Sianowo – 
Mirachowo; budowa pięciu Otwar-
tych Stref Aktywności: Dzierżążno, 
Kartuzy, Łapalice, Kiełpino i Mira-
chowo; rozbudowa szkoły w Kiełpi-
nie; roboty drogowe na terenach so-
łectw. /raf/  
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Dużym zainteresowaniem - i to nie tylko młodzieży, ale 
i całych rodzin z dziećmi - cieszyły się eksplozje kolorów. 
Cały plac przy sierakowickim Amfiteatrze mienił się mnó-
stwem barw! Ale oczywiście eksplozje były jedynie do-

datkiem do tego co na scenie. A na scenie pojawiło się 
aż 5 zespołów i jeden wokalista. Koncert rozpoczęły Pi-
vnic Band i The Mind Seakers - czyli zespoły, które w swo-
ich składach mają głównie sierakowiczan. Po nich swój 

niezwykle energetyczny popis na scenie dał zespół Etna 
Kontrabande, grający muzykę reggae. Swój mini recital 
miał także sierakowicki wokalista, pracownik GOK-u Ma-
teusz Pawelczyk. Zaś w charakterze gwiazd wieczoru wy-
stąpiły LOKA oraz Sarsa.
- Wybór gwiazd wieczoru tegorocznej Nocy pod Gwiaz-
dami oddaliśmy społeczności – wyjaśniają organizatorzy. 
- Zimą zorganizowaliśmy ankietę na Facebooku, w ra-
mach której każdy mógł zaproponować wykonawcę, któ-
rego chciałby gościć na naszej scenie. Wybory okazały 
się trafne. Zarówno Sarsa jak i wokaliści zespołu Loka ła-
pali świetny kontakt z publicznością. Bogaty program za-
wdzięczamy oczywiście również przychylności naszych 
stałych sponsorów. Sprzyjała nam nawet pogoda, która 
zwykle płatała sierakowickiej publiczności figle. /raf/

Barwna „Noc Pod Gwiazdami”
Tegoroczna „Noc pod Gwiazdami” w Sierakowicach już za nami. Sądząc po dużej liczbie uczestników oraz radosnej atmosferze,  

która panowała przed sceną, imprezę uznać można za bardzo udaną.

Fot. UG Sierakowice

Fot. UG Sierakowice

Fot. UG Sierakowice

Fot. UG Sierakowice
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Uczestnicy programu „Zdolni z Pomorza” nie 
odpoczywają w wakacje. Okazją do poszerzenia 
swojej wiedzy był obóz naukowy, który dla 
wybranej 120 osobowej grupy odbył się 
w Narodowym Centrum Żeglarskim w Gdańsku-
Górkach Zachodnich. Na uczniów czekał szereg 
zajęć praktycznych i teoretycznych. 

Zdolni z Pomorza to unikatowy w skali kraju program 
Samorządu Województwa Pomorskiego. Dzięki 
ogromnemu dofinasowaniu unijnemu pieniądze 
trafiają do 19 powiatów naszego województwa, 
a wsparcie mogą uzyskać zarówno uczniowie uzdolnieni 
z przedmiotów ścisłych jak i w obszarze kompetencji 
społecznych. Objęci pomocą są również nauczyciele. 
Szkolą się oni między innymi w zakresie odkrywania 
talentów oraz pracy z uczniem uzdolnionym. Zajęcia 

na obozie naukowym dotyczą 
również aktywności fizycznej. 
Wśród nich są miedzy innymi 
lekcje z żeglarstwa. To właśnie 
podczas zajęć żeglarskich 
obóz naukowy odwiedzili 
Dariusz Męczykowski, 
przewodniczący Komisji Nauki, 
Edukacji, Kultury i Sportu 
Sejmiku Woj. Pomorskiego oraz Adam Krawiec, 
dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie 
Marszałkowskim. Uczniowie opowiedzieli jak wyglądają 
zajęcia oraz co podoba im się najbardziej nie tylko na 
obozie, ale i w programie. Zaprezentowali również 
w praktyce nabyte umiejętności żeglarskie. Programem 
Zdolni z Pomorza objętych zostało ponad 1700 osób. 
Wartość wszystkich proj. Zdolni z Pomorza to ponad 

27 mln zł., z czego znaczna część to dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 2014-2020. W roku 
szkolnym 2018/2019 program będzie kontynuowany. Co 
więcej, pojawi się nowe wsparcie w postaci możliwości 
uzyskania stypendium przez uczniów tworzących 
zespół na realizację projektów w konkursie, od 1000 do 
5000 zł na zespół. 

zwolnienia poD kontrolą
POMORZE | Rozchorowałeś się i przebywasz na 
L-4? Pamiętaj, możesz zostać skontrolowany.  
I to nie tylko przez ZUS. 

obserwuj 
pomorski 
rynek pracy
Chcesz mieć na bieżąco 
informacje o pomorskim 
rynku pracy? 

Pomorskie Obserwatorium 
Rynku Pracy (PORP) będzie 
wysyłać biuletyn informa-
cyjny. Wystarczy podać 
adres e-mail i swoje imię 
w formularzu.
Jak zapisać się do newslet-
tera? Na stronie obserwa-
torium (porp.pl) znajduje 
się formularz, który należy 
wypełnić i wyrazić zgodę 
na przetwarzanie danych. 
Po uzupełnieniu informacji 
na podany adres zostanie 
wysłana wiadomość z lin-
kiem potwierdzającym za-
pisanie się do newslettera. 
Średnio dwa razy w mie-
siącu PORP będzie przysy-
łał biuletyn, dzięki które-
mu każdy będzie mógł być 
na bieżąco z informacjami 
o pomorskim rynku pracy.
Jeśli więc szukasz pracy 
lub chcesz na bieżąco wie-
dzieć, co dzieje się na ryn-
ku pracy, wejdź na stronę 
porp.pl i zapisz się do new-
slettera! /raf/

zgłoś wieniec 
Do konkursu!
Każdego roku 
na dożynkach 
wojewódzkich 
wybierany jest 
najpiękniejszy wieniec. 
W ubiegłym roku 
konkurs wygrało 
sołectwo Rekowo. Kto 
zwycięży w tym roku? 
Przekonamy się w już 16 
września w Krokowej.

Wojewódzki konkurs na wie-
niec dożynkowy odbywa się 
rok rocznie w czasie obcho-
dów święta plonów. W tym 

roku termin składania zgło-
szeń upływa 11 września. 
Prace zgłoszone do konkur-
su powinny mieć kształt ko-
rony. Mogą być wysokie na 
ponad półtora metra. Do 
wykonania wieńca powin-
ny być użyte materiały na-
turalne, takie jak: kwiaty, 
płody rolne, zioła czy zboża. 
Wykluczone są jakiekolwiek 
elementy sztuczne, plasti-
kowe oraz styropian.
Komisja konkursowa ma 
zwracać szczególną uwa-
gę na różnorodność uży-
tych materiałów. Liczyć się 
będzie również kompozy-
cja i dobór barw. Dodatko-
we punkty będzie można 
zdobyć za tradycyjną for-

mę wieńca i technikę wyko-
nania. Do konkursu mogą 
zgłaszać się zarówno osoby 
fizyczne, jak i koła gospo-
dyń wiejskich czy jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Komisja wybierze trzy naj-
ładniejsze wieńce. Za zdo-
bycie pierwszego miejsca 
przewidziana jest nagroda 
w wysokości 2 tys. zł. Po-
nadto wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymają pamiąt-
kowe dyplomy. Więcej infor-
macji na temat regulaminu 
opublikowanych zostało na 
stronie internetowej Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego. 

WA

W I półroczu odziały Zakła-
du Ubezpieczeń Społecz-
nych w Pomorskiem skon-
trolowały w zakresie  pra-
widłowości wykorzysta-
nia zwolnienia lekarskiego 
ponad 4 tys. osób. W kon-
sekwencji prawa do zasił-
ku pozbawiono 354 osoby. 
Kwota wstrzymanych zasił-
ków osiągnęła 422,6 tys. zł. 
Również pracodawca  ma 
prawo sprawdzić, czy jego 
pracownik nie nadużywa 
zwolnienia lekarskiego.  
Pracodawca, który może 
kontrolować, czy jego pra-
cownik prawidłowo wyko-
rzystuje zwolnienie lekar-
skie z powodu choroby lub 
sprawowania opieki, spraw-
dza czy  nie pracuje on za-
robkowo albo nie wykorzy-
stuje zwolnienia niezgod-
nie z jego celem. W czasie 
zwolnienia pracownik po-
winien bowiem postępo-
wać w tak, by jak najszyb-
ciej odzyskać sprawność 
i wrócić do pracy. To wią-
że się z wypełnianiem zale-
ceń lekarskich. Na zwolnie-
niu chory powinien podej-
mować tylko takie czynno-

ści, które nie przeszkodzą 
w dochodzeniu do zdrowia. 
Pracownika można kontro-
lować zarówno wtedy, gdy 
lekarz zaznaczył na zwol-
nieniu „chory powinien le-
żeć”, jak i wtedy gdy za-
znaczył „chory może cho-
dzić”. W przypadku zwol-
nienia „na opiekę” dodat-
kowo sprawdza się, czy 
w tym okresie inni członko-
wie rodziny mogą podjąć 
się opieki.  Nie dotyczy to 
jednak opieki nad chorym 
dzieckiem w wieku do 2 lat.
Warto zwrócić uwagę na 
osoby, które korzystają czę-
sto z krótkich zwolnień le-
karskich, otrzymują kolejne 
zwolnienia od różnych leka-
rzy, korzystają z kolejnych 
okresów zasiłkowych, albo 
już wcześniej niewłaściwie 
wykorzystywały zwolnie-
nie. Pracodawcy używający 
PUE ZUS dostają informację 
o zwolnieniach wystawio-
nych w formie elektronicz-
nej na bieżąco, mogą więc 
bez problemu kontrolować 
również zwolnienia krótko-
terminowe. /raf/ 

Zdolni z Pomorza
łapią wiatr w żagle 

DARIUSZ MęCZyKOWSKI
przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury 
i Sportu sejmiku woj. Pomorskiego:

Każdy projekt, który inwestuje w młodzież to projekt 
z przyszłością. Zdolni z Pomorza to niesamowita oka-
zja dla młodych ludzi do rozwinięcia ich talentów, pasji 
i mocnych stron. Od uczestników programu słyszę same 
dobre słowa o zajęciach i prowadzących. Cieszę się, że 
młodzież chce się uczyć i podnosić sobie poprzeczkę co-
raz wyżej. Jestem przekonany, że ci młodzi ludzie zajdą 
bardzo wysoko i w przyszłości obejmą stanowiska ma-
jące duży wpływ na rozwój nowych technologii.

MIECZySłAW STRUK
marszałek województwa pomorskiego: 

Indywidualne podeście zorientowane na 
ucznia i wszechstronność form wsparcia to 
najważniejsze zalety programu Zdolni z Po-
morza. Obok zajęć pozalekcyjnych, ucznio-
wie uczestniczą m.in. w spotkaniach akade-
mickich, obozach naukowych, objęci są rów-
nież wsparciem stypendialnym.

””

Fot. Archiwum
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Na Jeziorze Tuchomskim 
w ramach VI edycji Pływa-
nia na byle czym zwodo-
wano siedem konstrukcji 
pływających. Wystartowa-
ły dwa czołgi: PT-20 Sosna 
oraz Rudy 102, PseudoBus, 
samolot Lotnik 202, Wod-
ny Patrol NATO, Pączkowo 
oraz Ole Ole.
Impreza zgromadziła wie-
lu gości, którzy z brzegu 
jeziora podziwiali unoszą-
ce się na wodzie pojazdy. 
Część z wodnych konstruk-
cji zbudowana została, aby 
uczcić 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę Niepodle-
głości.
 

W komisji oceniającej bu-
dowle zasiadły osoby wy-
łonione spośród zgroma-
dzonych widzów. Pierwsze 
miejsce  przyznane zostało 
jednogłośnie czołgowi PT-
20 Sosna, zbudowanemu 
przez Pawła wraz z synami 
Mateuszem i Filipem z Tu-
chomia. Drugie miejsce za-
jął czołg Rudy 102, którego 
załogę stanowili Asia, Filip, 
Mirka i Szymon. Na trze-
cim miejscu uplasował się 
PseudoBus nazwany To-
biasz L10. Czwarte miejsce 
przypadło samolotowi Juli, 
piąte  - ekipie z kolorowymi 
materacami Ole Ole, szó-
ste zajęła Paulina ze słod-
kim Paczkowem, a siódme 
Wodny Patrol NATO pana 
Kazimierza.
Publiczność również wy-
brała swojego faworyta na-
gradzając go wielkimi bra-
wami. Okazał się nim Wod-
ny Patrol NATO. /raf/

muzyka gospel 
w zabytkowym kościele
W kościele pw. Św. Marcina w Sierakowicach odbył się 
koncert muzyki gospel w wykonaniu Chestera Burkea 
and Company.

czołgi, samolot 
i bus... na woDzie
Pływanie na byle czym już  
po raz szósty 
zorganizowano w Tuchomiu. 

20 sierpnia 2018 r. zaczął się nabór 
wniosków o przyznanie Stypendiów 
Marszałka Województwa Pomorskie-
go dla uczniów szkół zawodowych. 
Podania będą przyjmowane do 17 
września 2018 r.
Uczniowie, którzy chcą starać się 
o stypendium, muszą wykazać się 
wysoką średnią ocen z przedmiotów 
zawodowych (min. 5,2). Dodatko-
wo punktowane są m.in. osiągnięcia 
w turniejach, olimpiadach lub kon-
kursach zawodowych oraz praca wo-
lontariusza. 
– To już trzecia edycja stypendiów 
dla uczniów szkół zawodowych – 
mówi Adam Krawiec, dyrektor De-
partamentu Edukacji i Sportu Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. – W dwóch poprzed-
nich edycjach przyznano 820 sty-
pendiów dla uczniów z całego wo-

jewództwa o łącznej wartości prze-
kraczającej 2 mln złotych. W tym na-
borze planujemy przyznać 400 gran-
tówstypendiów. Będą wypłacane co 
miesiąc w wysokości 250 zł przez 10 
miesięcy – wyjaśnia.
Stypendium mogą otrzymać ucznio-
wie mieszkający w województwie 
pomorskim, którzy uczęszczają do 
technikum, zasadniczej szkoły zawo-
dowej lub szkoły branżowej I stopnia. 
Powinni kształcić się w zawodach od-
powiadających branżom kluczowym 
dla rozwoju regionu. Są to m.in. tele-
informatyka ICT i elektronika, prze-
mysł morski, środowisko, energety-
ka i ekoenergetyka, zdrowie i srebr-
na gospodarka, transport, logistyka 
i motoryzacja, budownictwo, sektor 
kreatywny, chemia lekka, petroche-
mia, biotechnologia, turystyka, sport 
i rekreacja, BPO/SSC, usługi finanso-

we i biznesowe, przemysł spożywczy, 
a także meblarstwo.
 – To bardzo ważne dla Pomorskiego 
kierunki rozwoju – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa. – Po-
dejmowane przez nas działania służą 
unowocześnieniu kształcenia zawo-
dowego oraz łączeniu edukacji za-
wodowej z potrzebami dynamicznie 
zmieniającego się pomorskiego ryn-
ku pracy i potrzebami pracodawców. 
Dobre planowanie i wspieranie szkol-
nictwa zawodowego będzie mogło 
w przyszłości wzmocnić rozwój wo-
jewództwa.
Regulamin przyznawania stypen-
diów i generator wniosków znajdu-
ją się w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego. /raf/ 

szkolnictwo 
zawoDowe na 
barDzo wysokim 
poziomie
Edukacja w województwie 
pomorskim z każdym rokiem 
ma się coraz lepiej. To zasługa 
między innymi dużych nakładów 
finansowych przeznaczanych na 
rozwój szkół zawodowych. 

Dofinansowanie szkolnictwa zawodo-
wego przekłada się na jakość i dopaso-
wanie oferty kształcenia zawodowego 
do aktualnej gospodarki.
- To młodzi ludzie są przyszłością tego 
kraju, więc trzeba zrobić wszystko, by 
mieli jak najlepsze warunki do kształ-
cenia się i rozwoju kariery – podkreśla 
Dariusz Męczykowski, przewodniczący 
Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Spor-
tu Sejmiku Województwa Pomorskie-
go. – Sejmik na czele z Marszałkiem 

przykłada ogromną wagę do edukacji 
młodych ludzi.
Wsparcie pomorskiego szkolnictwa za-
wodowego realizowane jest poprzez 
przedsięwzięcie strategiczne „Kształ-
towanie sieci szkół zawodowych w re-
gionie”. Objęto nim szkolnictwo zawo-
dowe w każdym powiecie wojewódz-
twa pomorskiego. Łączna wartość ca-
łego przedsięwzięcia strategicznego 
wyniosła 382 mln zł! Dla powiatów to 
ogromne wsparcie. Całkowita wartość 
projektów w niektórych z nich wynio-
sła:
- powiat kościerski – 5,2 mln zł (dofi-
nansowanie 4,6 mln zł)
- powiat kartuski – 11,5 mln zł (dofinan-
sowanie 9,9 mln)
- powiat starogardzki – 22,4 mln zł (do-
finansowanie 18,8 mln zł)
- powiat gdański – 5,5 mln zł (dofinan-
sowanie 4,7 mln zł)
W poszczególnych powiatach wspar-
ciem objętych są setki, a nawet tysiące 
uczniów. Mają oni do dyspozycji prak-
tyki i staże zawodowe wykraczające 
poza zakres kształcenia zawodowego 
praktycznego wynikający z podstawy 

programowej kształcenia zawodowe-
go (w wymiarze 150 godzin), realizo-
wane u pracodawców/przedsiębior-
ców. Jak kształtuje się to w w/w powia-
tach? powiat gdański: 180 uczniów; po-
wiat kościerski: 528 uczniów; powiat 
starogardzki: 1000 uczniów; powiat 
kartuski: 655 uczniów.
- Cieszymy się, że odpowiedź na to 
przedsięwzięcie jest tak pozytywna, co 
przekłada się na duże zainteresowanie 
nim wśród szkół naszego wojewódz-
twa. Liczby mówią same za siebie - 
podkreśla Krzysztof Trawicki, wicemar-
szałek województwa pomorskiego.
Środki z przedsięwzięcia przeznaczane 
są nie tylko na dodatkowe zajęcia, ale 
także na modernizację pracowni dy-
daktycznych czy remonty budynków 
szkół. Dzięki nim wsparcie otrzymują 
również nauczyciele kształcenia zawo-
dowego (studia podyplomowe, kur-
sy, szkolenia, uzyskiwanie kwalifikacji 
doradców – zawodowych). To gigan-
tyczne przedsięwzięcie, które ma real-
ny wpływ na znaczne podniesienie po-
ziomu kształcenia zawodowego w wo-
jewództwie pomorskim. 

Chester Burke Jr. & Compa-
ny to grupa charyzmatycz-
nych wokalistów i instru-
mentalistów, którzy swoją 
muzyką pragną uwielbiać 
Jezusa Chrystusa i ogłaszać 
nadejście Królestwa Boże-
go poprzez piosenki. Od 
początku swojego istnienia 
zespół koncertował i podró-
żował u boku takich arty-
stów jak legendarna Twin-
kie Clark z zespołu the Clark 
Sisters, a także pełnił służbę 
muzycznego uwielbienia 
na obszarze the Washing-
ton DC/Baltimore, a także 
zagranicą m.in. na Wyspach 
Bahama głosząc Dobrą No-

winę o Jezusie Chrystusie. 
W styczniu 2016 roku ukazał 
się debiutancki singiel ze-
społu pt.  “Jesus, I Bless Your 
Name” utrzymany w stylu 
contemporary gospel, który 
opowiada o dobroci Boga. 
Głównym motto zespołu 
jest fragment z 1 Listu do 
Koryntian 2;9,  który mówi: 
„lecz właśnie głosimy, jak 
zostało napisane, to, cze-
go ani oko nie widziało, ani 
ucho nie słyszało, ani serce 
człowieka nie zdołało pojąć, 
jak wielkie rzeczy przygoto-
wał Bóg tym, którzy Go mi-
łują.” /raf/ 

1 mln zł 
dla najzdolniejszych

Milion złotych przeznaczono na 
stypendia marszałka dla uczniów szkół 
zawodowych. Kto może się o nie starać?

Fot. UMWPFot. UG Sierakowice

Fot. UG Żukowo



mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIę

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

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

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

SPRZEDAM meblościankę, 330x210, kol. 
mahoń, cena 350 zł, tel. 58 / 778 17 35

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

ZłOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

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

SPRZEDAM grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564
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OTOZ ANIMALS 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

POMóŻ NAM POMAGAć
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WAŻNE TELEfONy

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

REKLAMA                                    U/2016/RL

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

A może...
ogłoszenie 
w rAmce?
Zadzwoń:
660 731 138

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl
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660 731 138

ZAADOPTUJ

Czara

Balu

Lenka

Piotruś

Salomon

Jeżeli kogoś pozna i zaufa 
to będzie mu posłuszna, 
grzeczna i spolegliwa.

Wciąż jeszcze młody i rządny 
przygód Balu szuka swojego 
miejsca na ziemi. Psiak ma 
w sobie mnóstwo energii.

Nic poza nadzieją i tą 
niegasnącą iskierką w oku. 
Kiedy było naprawdę źle 
myślałam o ciepłym domu.

Wydaje mi się, że zawsze 
będę dzieckiem ale opieku-
nowie mówią, że wyrosnę 
na odważną panterę.

Potrzebujesz trochę od-
wagi, garść pozytywnego 
nastawienia, skrzynię mi-
łości i morze cierpliwości.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DZIAłKę budowlaną Kębłowo Nowo-
wiejskie / pod lasem 1100 m2, cena 
49.900 zł, tel. 602 306 210

SPRZEDAM działkę ogrodniczą, do-
mek, szklarnia, oczko wodne, tel. 538 
443 446

SPRZEDAM ziemie rolna, 1.72 ha, koło 
Szemuda, tel. 600 994 348

PIęKNy dom całoroczny w otulinie 
zieleni, blisko jeziora w Kamieniu, tel. 
794 710 073

PIęKNy dom nad jeziorem do cało-
rocznego zamieszkania w Kamieniu 
koło Gdyni, tel. 794 710 073 

Sprzedam działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

Sprzedam nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, 
tel. 793 903 536

Sprzedam działki budowlane w Żu-
kowie pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , 
uzbrojone droga utwardzona kostka 
polbruk. Cena 150zł/m2, tel. 787 634 
165

WyNAJMę

WyNAJMę garaż w Rumi, tel. 668 385 
455

POSZUKUJę WyNAJĄć

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

KUPIę

KUPIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
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Po dwóch awansach 
z rzędu Radunia Stęży-
ca ma apetyt na więcej 
– taki sygnał dał zespół 
podopiecznych Irene-
usza Stencla. Gorzej za-
częli sezon piłkarze in-
nych drużyn z naszego 
powiatu – GKS-u Przod-
kowo i Cartusii Kartuzy.

Trze mecze, trzy zwy-
cięstwa, dziewięć punk-
tów, 7 bramek strzelo-
nych, dwie stracone – tak 
wygląda bilans Raduni 
po pierwszych meczach 
debiutanckiego sezonu 
w III lidze. Zespół ze Stę-
życy jest jedynym zespo-
łem III ligi z kompletem 
punktów. Na inaugurację 
sezonu Radunia poko-
nała grającą dwa sezony 
temu w II lidze Gwardię 
Koszalin 2-1. Zwycięską 
passę stężycka druży-
na kontynuowała w ko-
lejnym spotkaniu – tym 
razem skromnie 1-0 po-
konała na wyjeździe re-
zerwy Pogoni Szczecin. 
Po drugiej kolejce Radu-
nia objęła prowadzenie 
w tabeli, a w trzeciej kolej-
ce obroniła pierwszą pozy-
cję. Tym razem podopiecz-

ni Ireneusza Stencla wy-
grali bardzo zdecydowanie 
– pokonali 4-1 Chemik Byd-

goszcz. Liderująca Radu-
nia ma 2 punkty przewagi 
nad drugim KP Starogard 

Gdański oraz 3 punkty 
nad Kotwicą Kołobrzeg.

Mniej pomyślnie zaczął 
się sezon 2018/2019 dla 
zespołów reprezentują-
cych nasz powiat w niż-
szych ligach. GKS Przod-
kowo, który dwa sezo-
ny temu plasował się 
w czołówce III ligi, te-
raz toczy boje w IV li-
dze i wydaje się, że osią-
gnięcie awansu w tym 
rozgrywkach nie będzie 
łatwym zadaniem. Po 
czterech kolejkach ligo-
wych GKS jest co praw-
da na 4. miejscu w tabe-
li, ale do liderów – Gro-
mu Nowy Staw i Gryfa 
Słupsk traci już 5 punk-
tów.

W V lidze wszystkie ze-
społy plasują się poza 
czołówką tabeli. KS Ka-
mienica Królewska zaj-
muje 6. miejsce w tabe-
li, dwie pozycje niżej jest 
Cartusia Kartuzy – oba 
zespoły wygrały jeden 
mecz i jeden przegrały. 
Na 11. miejscu jest GKS 

Sierakowice, a na 15. miej-
scu jest Sporting Leźno.

REKLAMA 29/2018/RL

Radunia  
na czele III ligi!

Piłkarze ze Stężycy po doskonałym ubiegłym sezonie nie zwalniają tempa – wygrali 
trzy pierwsze mecze nowych rozgrywek i zasiedli na fotelu lidera.

Zdobył medale 
mistrZostw Polski
Kartuzianin, Paweł Teclaf, odniósł kolejne sukcesy 
w szachach. Powtórzył ubiegłoroczny sukces.

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich 
i Błyskawicznych we Wrocławiu przyniosły sukcesy Pawłowi 
Teclafowi, reprezentantowi Kartuskiego Klubu Szachowego 
Ormuzd. 
 
Zawody zostały rozegrane we wrocławskiej Hali Ludowej.  
Do rywalizacji w różnych kategoriach wiekowych stanęło  
aż tysiąc zawodników. 
 
W sobotę 15-letni Paweł zdobył tytuł wicemistrzowski 
w szachach szybkich w kategorii chłopców do lat 16. 
W niedzielę był najlepszy w tej samej kategorii, w szachach 
błyskawicznych. Odniósł łącznie 8 zwycięstw, ani razu nie 
przegrał. Zanotował także 5 remisów. Powtórzył on tym 
samym swój ubiegłoroczny sukces.  
W 2017 r. także był 1. oraz 2. na tej samej imprezie.

Udany debiUt ŻUks 
stęŻyca
W Niemczech odbyły się Mistrzostwa Świata 
Klasy Cadet. Sukcesy w zawodach odnieśli 
młodzi żeglarze ze Stężycy.

Z 28 reprezentantów kraju, aż połowę stanowili za-
wodnicy z powiatu kartuskiego. Czołowe 7 miejsca 
w regatach mistrzowskich zajęli Marcin Jarczewski 
i Julia Czapiewska z ŻUKS Stężyca. Gospodarzem te-
gorocznych mistrzostw było Bodstedt, położone nad 
zatoką o tej samej nazwie nieopodal Rugii. Do pół-
nocnych Niemiec przyjechały 121 załóg z Europy, ale 
też Australii, Argentyny czy Kuby.

Siedem załóg z powiatu kartuskiego, a także ich tre-
nerzy i rodzice, przebywali w Niemczech od 21 lipca 
do 4 sierpnia, najpierw trenując, a potem przez pięć 
dni ścigając się z rywalami. Z dwunastu zaplanowa-
nych wyścigów rozegrano dziewięć, bo końcówka za-
wodów była niemal bezwietrzna.

W głównych regatach o mistrzostwo świata świetnie 
popłynęli Marcin Jarczewski i Julia Czapiewska. Mło-
dzi zawodnicy ŻUKS Stężyca uplasowali się na siód-
mym miejscu w klasyfikacji generalnej. Poszczegól-
ne wyścigi kończyli najczęściej w dziesiątce, a jeden 
z nich nawet na najniższym stopniu podium. Mogli 
być ciut wyżej, ale przytrafiły im się dwa dalekie miej-
sca, z których najsłabszy został anulowany, ale drugi 
pozostał.

Dodatkowo rozegrano regaty tzw. floty promocyj-
nej dla załóg, które nie zakwalifikowały się do zasad-
niczego czempionatu. W nich płynęly Zofia Wolska 
i Malwina Walter.

Fot. cadet2018.com

Fot. kartuzy.pl


