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Zajęcia odbywać się będą 
w środy, w Szkole Podsta-
wowej nr 1 (sala nr 6) w Sie-
rakowicach. Zajęcia Slavica 
Kids dla młodzieży - godz. 
16:30 – 17.30. Zajęcia Sla-
vica Dance dla dorosłych 
- godz. 18:00- 19:00. Koszt 
uczestnictwa to zaledwie 10 
zł za zajęcia, a karnet mie-
sięczny (4 wejścia) to koszt 
30 zł. Szczegółowe informa-
cje uzyskać można w Gmin-
nym Ośrodku Kultury oraz 
pod numerem 58 681 62 14 
lub 694 468 877.
Slavica Dance to polska tra-

dycja oraz muzyka połączo-
na z nowoczesnością. Jest 
to nowa forma aktywno-
ści fizycznej skierowana do 
wszystkich, niezależnie do 
wieku. Zmieniamy kroki tań-
ców ludowych w sposób jaki 
jeszcze nie było! Powraca-
my do tradycji, ale wzboga-
camy ją o teraźniejszość!
Slavica Kids to zajęcia ta-
neczno-sportowe dla dzie-
ci, które pozwalają także na 
edukację dzieci w zakresie 
polskich regionów kulturo-
wych. Dzięki temu nasi mi-
lusińscy mają szansę popra-

cować z mapą i dowiedzieć 
się w jakim regionie leży ich 
ojczyste miasto, jakie stroje 
ludowe się tam nosiło i jakie 
tańce tańczyło
Instruktorem jest Natalia Bi-
gus, absolwentka Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycz-
nej II stopnia im. F. Nowo-
wiejskiego w Gdańsku oraz 
Akademii Muzycznej im. S. 
Moniuszki w Gdańsku na 
specjalności rytmika. Posia-
da 10-letnie doświadczenie 
w prowadzeniu zajęć ryt-
micznych
z dziećmi w wieku przed-
szkolnym. Uzyskała tytuł In-
struktora Tańca Ludowego 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz 
Mazowieckiego Centrum Kul-
tury i Sztuki w Warszawie.
Należy do Regionalnego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Kaszu-
by” z Kartuz oraz Kaszub-
skiego Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Sierakowice” z Sierako-
wic gdzie gra na klarnecie, 
śpiewa i tańczy. Ukończy-
ła kurs Instruktora Slavica 
Dance i Slavica Kids. 
/raf/

Wszystko o dotacjach  
i Funduszach EuropEjskich
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji do 
Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Nawet o 90 proc. można ograniczyć liczbę zachorowań na raka jelita grubego. Warto zatem skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. 

Bezpłatne konsultacje odbędą 
się 30 sierpnia w Centrum In-
formacji Turystycznej w Kartu-
zach, ul. Klasztorna 1, w godzi-
nach 10:00 – 14:30. 
- Nie prowadzimy zgłoszeń, 
czekamy na wszystkich zain-
teresowanych tematyką Fun-
duszy Europejskich – wyja-
śniają organizatorzy konsulta-
cji. - W trakcie dyżuru będzie 

można dowiedzieć się m.in.: 
czy planowane przedsięwzię-
cie kwalifikuje się do wspar-
cia w ramach założeń Fundu-
szy Europejskich na lata 2014-
2020, jakie są zasady ubie-
gania się o środki oraz gdzie 
należy szukać przydatnych in-
formacji. Szczegółowych infor-
macji na temat MPI udziela Lo-
kalny Punkt Informacyjny Fun-

duszy Europejskich w Słupsku, 
tel. 59 714 18 44 oraz 59 714 18 
45, email:
Slupsk.PIFE@pomorskie.eu. 
Projekt jest współfinansowany 
z Funduszu Spójności Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu 
Pomoc Techniczna 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych. 
/raf/

Zadbaj o zdrowie! 
Bezpłatne badania

Rak jelita grubego to nieste-
ty stosunkowo często wystę-
pujące schorzenie. Bezobjawo-
wy rak wykrywany jest u 1 na 

125 badanych, natomiast od-
powiednie  badanie wykrywa 
polipy u ponad 25 proc. bada-
nych. Wykrycie polipów umoż-

liwia ich usunięcie, co z kolei 
znacznie ogranicza ryzyko cho-
roby. Dlatego realizowany jest 
program profilaktyczny, który 

może zmniejszyć ryzyko śmier-
ci z powodu raka jelita grubego 
nawet o 60 do 90 proc.
Nadmorskie Centrum Medycz-
ne Sp. z o.o. w Gdańsku, infor-
muje o możliwości skorzysta-
nia z bezpłatnych badań pro-
filaktycznych - kolonoskopii. 
Program finasowany jest przez 
Ministerstwo Zdrowia.
Ze względu na epidemiologię 
raka jelita grubego, na bada-
nia przesiewowe kwalifikują 
się: osoby w wieku od 50 do 65 
lat, niezależnie od wywiadu ro-
dzinnego; osoby w wieku od 40 
do 49 lat, które mają krewnego 
pierwszego stopnia, u którego 
rozpoznano raka jelita grube-
go; osoby w wieku od 20 do 49 
lat z rodziny z zespołem poli-
powatości rodzinnej gruczola-
kowatej; osoby które nie mia-
ły wykonywanej kolonoskopii 
w ciągu ostatnich 10 lat.
Jak często należy robić ko-

lonoskopię? Wystarczy raz 
w życiu. Dalsze postępowanie 
zależy od tego, czy badanie 
wykryje jakieś zmiany.
Jeśli zdecydujesz się na ba-
danie, musisz się do niego od-
powiednio przygotować. Naj-
lepiej, jeśli na 3 dni przed ba-
daniem przejdziesz na dietę 
płynną. Możesz pić kawę, her-
batę, wodę czy soki, a także 
jeść zupy – jednak bez warzyw 
i dodatków.
W dniu poprzedzającym badanie 
możesz zjeść jedynie śniadanie, 
bez napojów gazowanych i mle-
ka. Po południu (ok. godz. 14.00) 
powinieneś zacząć przyjmować 
specjalny preparat do  oczysz-
czenia okrężnicy.  Reakcją orga-
nizmu będą liczne wypróżnienia. 
Od tego momentu nie możesz 
jeść, aż do badania.
Kolonoskopia to badanie, któ-
re umożliwia obejrzenie wnę-
trza jelita grubego przy użyciu 

giętkiego przyrządu wyposa-
żonego w kamerę i źródło świa-
tła (kolonoskop). W Domu Me-
dycznym "Otomińska" wykony-
wane badanie jest bezpieczne, 
w szczególnych przypadkach 
może się odbyć w znieczuleniu 
– wymagane są wtedy aktualne 
badania krwi. Do badania uży-
wany jest insuflator dwutlen-
ku węgla, który również wpły-
wa na zmniejszenie dolegliwo-
ści (dwutlenek węgla bardzo 
szybko się wchłania). Bezpo-
średnio przygotowanie do ba-
dania (oczyszczanie jelit) za-
czyna się po południu w dniu 
poprzedzającym badanie.
Program realizowany jest w Pra-
cowni endoskopii w Domu Me-
dycznym "Otomińska" w Gdań-
sku ul. Otomińska 15c. Badania 
będą wykonywane we wtorki, 
czwartki, piątki. Dodatkowe infor-
macje pod nr tel. 58 763 94 35.
/raf/
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FitnEss W FolkoWym stylu
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza 
młodzież oraz dorosłych na zajęcia fitness Slavica 
Dance i Slavica Kids. 

Fot. slavicadance.com
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Czujniki monitorująCe 
jakość powietrza

przetarg na obwodniCę
jEszczE W tym roku?

W Sierakowicach i Gowidlinie zostały 
zainstalowane czujniki na bieżąco 
monitorujące jakość powietrza.

Zarząd Powiatu Kartuskiego walczy o Obwodnicę 
Metropolitalną Trójmiasta.

Niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny. Wyjątkowy, ponieważ realizowana jest reforma edukacji. Najbardziej odczuli to 
kończący szkołę gimnazjaliści oraz uczniowie klas ósmych. 

Gmina Sierakowice zakupiła 
czujniki do monitorowania ja-
kości powietrza. Jeden sen-
sor został zamontowany w Sie-
rakowicach przy ul. Kartuskiej 
12  na budynku Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Sierakowicach, tam też 
zamontowano tablicę LED pre-
zentującą wyniki pomiaru. Dru-
gi czujnik zamontowano w Go-
widlinie na ul. Kartuskiej. 
Oba czujniki mają wbudowaną 
diodę kontrolną, która kolorem 
sygnalizuje, jaka jest jakość po-
wietrza. Kolor zielony oznacza 
bardzo dobrą jakość powietrza, 
a czerwony bardzo złą. Informa-
cje z czujników przekazywane 

są do ogólnodostępnej platfor-
my internetowej: airly.eu/map/pl, 
gdzie w czasie rzeczywistym wy-
niki prezentowane są na mapie. 
Aplikacja dostępna również na 
telefony z systemem Andro-
id i IoS. Poprzez  aplikację  Air-
ly  na telefony komórkowe na 
swoim telefonie, 24 godziny na 
dobę można mieć informacje 
o jakości powietrza.
- Mamy nadzieję że instalacja 
systemu monitorującego stan 
jakości powietrza przyczyni 
się do wzrostu świadomości 
społecznej na temat – podkre-
śla Tadeusz Kobiela, wójt gmi-
ny Sierakowice. 
/raf/

Pod koniec lipca na Pikniku 
Rodzinnym, który został zor-
ganizowany w gminie Stęży-
ca, gościem specjalnym był 
Mateusz Morawiecki. Premier 
polskiego rządu odwiedził po-
wiat kartuski m.in. Po to, aby 
spotkać się z samorządow-
cami. Podczas spotkania wi-
cestarosta Piotr Fikus zapy-
tał o termin ogłoszenia prze-
targu na budowę Obwodnicy 
Metropolitalnej Trójmiasta. 

- Jest to strategiczna inwe-
stycja i ma szczególne zna-
czenie dla naszego regio-
nu – podkreśla wicestaro-
sta Piotr Fikus. - Obwodnica 
Metropolitalna Trójmiasta 
zwiększy atrakcyjność tere-
nów i przyciągnie inwesto-
rów, co z pewnością przy-
czyni się do utworzenia ko-
lejnych miejsc pracy i roz-
woju powiatu kartuskiego 
i gminy Żukowo. 

Dzięki realizacji tej inwe-
stycji powstaną obwodnice 
Chwaszczyna i Żukowa, któ-
re znacząco wpłyną na dy-
namiczny rozwój gminy Żu-
kowo i powiatu kartuskie-
go. Premier wraz z posłami 
Marcinem Horałą i Kazimie-
rzem Smolińskim zapowie-
dzieli, że zrobią wszystko, 
aby ogłosić przetarg jeszcze 
w roku bieżącym. 
/raf/

Uzdrowić edukację

Fot. Rafał Korbut

Najistotniejszą zmianą w edu-
kacji jest tzw. „podwójny 
rocznik” w szkołach ponad-
gimnazjalnych. Co to ozna-
cza? To, że do liceów, techni-
ków i szkół branżowych poszli 
zarówno uczniowie trzecich 
klas gimnazjów (to ostatni 
rocznik, od września gimna-
zja już nie będą istnieć) jak 
też uczniowie klas 8. szkół 
podstawowych. Ta zmiana 
była ogromnym wyzwaniem 
przede wszystkim dla powia-
tów, które są organami pro-
wadzącymi te szkoły. Ko-
nieczne było bowiem przygo-
towanie odpowiedniej ilości 
miejsc dla uczniów, zwiększe-
nie ilości kierunków kształce-
nia, zapewnienie odpowied-
niej bazy lokalowej w placów-
kach jak również zapewnienie 
kadry nauczycielskiej. 
Czy to się udało? Tak, ale 
nie do końca. Wielu rodziców 
podkreśla, że kwestie zwią-
zane z rozpoczęciem nauki 
przez ich dzieci wiązało się 
niejednokrotnie z niewystar-
czającymi informacjami do-

tyczącymi naboru, brakiem 
klarownych wytycznych od-
nośnie rekrutacji w szkołach, 
ogromną ilością chętnych do 
niektórych placówek (w nie-
których pomorskich szko-
łach o jedno miejsce ubie-
gało się blisko 40. uczniów!) 
i w związku z tym z niepo-
trzebnymi nerwami zarówno 
dzieci, jak i ich opiekunów. Na 
to wszystko nałożył się także 
strajk nauczycieli. 
Obecnie sytuacja zaczyna 
się stabilizować, ale niektó-
re szkoły musiały wydłużyć 
uczniom godziny nauki lub 
wręcz wprowadzić zmiano-
wość. W innych placówkach 
(np. w sąsiednim powiecie 
wejherowskim) zajęcia z ko-
nieczności prowadzone są 
w dwóch a nawet więcej bu-
dynkach. 
O ocenę obecnej sytuacji po-
prosiliśmy Janinę Kwiecień, 
kandydatkę do Sejmu z ra-
mienia Koalicji Obywatelskiej 
w nadchodzących wyborach 
oraz wieloletnią starostę po-
wiatu kartuskiego.

Janina Kwiecień,
kandydatka do Sejmu:

- Jesteśmy zmęczeni ciągłymi 
zmianami, tzw. reformą w sys-
temie edukacji.  Błędem byłyby 
więc kolejne zmiany ustrojowe, 
chyba nie tego oczekują rodzi-
ce i uczniowie, szkoła i nauczy-
ciele. Poprawmy, zmieńmy to, 
co uczniowi i szkole szkodzi, co 
przeszkadza. Pedagodzy ucie-
kają z zawodu, a dobry nauczy-
ciel to kluczowa postać dla efek-

tywnego kształcenia. Problem 
dotyczy wszystkich rodzajów 
placówek. Konieczne  jest więc 
przejęcie przez władzę central-
ną bezpośredniej odpowiedzial-
ności za finansowanie wynagro-
dzeń nauczycieli wraz z możli-
wością wyrównania wynagro-
dzeń zasadniczych w górę. 
Nie można się  zgodzić się na rzą-
dową propozycję rozdziału sub-
wencji oświatowej, która uzależ-
nia jej wysokość m.in. od docho-
dów samorządów. Oznaczać to 

musi dalsze silne różnicowanie 
warunków płacowych, przy suk-
cesywnym zmniejszaniu wpły-
wów z podatków do samorządo-
wej kasy. Trzeba zwiększyć nakła-
dy na edukację, przemodelować 
algorytm subwencyjny, by stał się 
bardziej adekwatny do realiów. 
Sytuacja nauczycieli musi być 
stabilna, a kosztów edukacji  nie 
mogą ponosić rodzice, skoro już 
ją finansują, odprowadzając pu-
bliczną daninę. Trzeba, by pod-
ręczniki i pomoce dydaktyczne 
były bezpłatne (obecnie  pod-
ręczniki do pierwszej klasy li-
ceum kosztują sporo więcej niż 
do innych klas) – tak m. in. na-
leży wspierać rodziny i tak nale-
ży rozumieć ideę równego star-
tu dla każdego dziecka.
Propozycje dla edukacji mają na-
uczyciele i samorządowcy – a ja 
należę do tego grona. To zwięk-
szenie autonomii programowej 
szkół i samorządów – odejście 
od szczegółowej podstawy pro-
gramowej, ustalanej na poziomie 
centralnym,  to możliwość kształ-
towania przez szkoły i samorządy 
programów nauczania wraz z za-

chowaniem ogólnych wymogów 
w zakresie treści nauczania obję-
tych egzaminami centralnymi. Ko-
nieczne są ekonomiczne zachęty 
dla pracodawców, jeśli kształce-
nie zawodowe ma być faktycznie 
powiązane z rynkiem pracy.  
Jak podkreślałam wcześniej, 
ważna dla rozwoju edukacji jest 
jakość kształcenia. Nie ma do-
brej jakości bez bezstronnej 
i profesjonalnej ewaluacji pracy 
szkoły. Myślę, że  dobrą decyzją 
byłoby  powierzenie takiego za-
dania niezależnej  agencji kon-
trolującą dostępność i jakość 
edukacji. Szkoły zyskają realną 
diagnozę i pomoc. Obecna stra-
tegia mierzenia jakości, przy 
ogromnym zaangażowaniu cza-
su i wysiłku kontrolujących, nic 
tak naprawdę nie wnosi.
Oddajmy więcej przestrze-
ni nauczycielom i szkołom, 
upowszechniajmy ideę szkół 
przyjaznych, zaangażujmy się 
w pomoc uczelniom przygoto-
wującym pedagogów do pra-
cy, stwórzmy warunki do po-
zytywnego naboru do zawodu. 
Wybierzmy zdrową szkołę!

Dofinansowanie 
dla szkoły
W Urzędzie Miejskim 
w Kartuzach podpisano 
umowę z wykonawcą in-
westycji na realizację za-
dania pn. „Przebudowa 
budynku i zmiana spo-
sobu użytkowania czę-
ści mieszkalnej na funk-
cję oświatową Zespołu 
Kształcenia i Wychowa-
nia w Brodnicy Górnej”.
Do przetargu stanęło 5 
podmiotów, z których wy-
łoniono najlepszą ofertę 
i z wybranym wykonawcą 
podpisano umowę. Inwe-
stycja pochłonie kwotę 
niespełna 1 mln 354 tys. 
zł, jest ona współfinanso-
wana ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach pro-
jektu pn. „Tajemnice le-
śnego zakątka. Przed-
szkole w Brodnicy Gór-
nej – utworzenie nowych 
miejsc przedszkolnych 
oraz podniesienie jakości 
edukacji przedszkolnej 
w gminie Kartuzy”.
Przedmiotem zamówienia 
gminy Kartuzy jest prze-
budowa budynku i zmia-
na sposobu użytkowa-
nia części mieszkalnej na 
funkcję oświatową Zespo-
łu Kształcenia i Wychowa-
nia w Brodnicy Górnej. 
/raf/
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Zarząd PKS Gdynia S. A. podjął 
decyzję, iż od 2 września auto-
busy linii 640 wyjadą na trasę. 
Przypomnijmy, że wcześniej - 31 
lipca - wicestarosta Piotr Fikus 
spotkał się w tej sprawie z pre-
zesem PKS Gdynia S. A. Witol-
dem Skibą oraz kierownikiem 
do spraw przewozów Marci-
nem Szwaczykiem. Na podsta-
wie danych przekazanych przez 
Wydział Edukacji Starostwa Po-
wiatowego w Kartuzach, a doty-
czących ilości uczniów uczęsz-
czających do Szkół Powia-
tu Kartuskiego w Przodkowie 
i Kartuzach, prezes Witold Skiba 
podjął decyzję o wznowieniu li-
nii 640 od 2 września. Linia 640 
będzie kursować na skróconej 

trasie: Karczemki, Kielno, Cze-
czewo, Przodkowo, Grzybno, 
Kartuzy. Połaczenie Karczem-
ki - Gdynia zapewnią obecnie 
działające 2 linie: 191 i 193. PKS 
Gdynia S. A. w sierpniu przygo-
towało stosowne porozumienie, 
które do końca miesiąca zosta-
nie podpisane przez starostę 
kartuskiego Bogdana Łapę. 
- Tylko konstruktywny dialog 
i wspólne rozmowy mogą do-
prowadzić do wypracowania 
konsesusu, który może zadowo-
lić obie strony – podkreśla Piotr 
Fikus, wicestarosta kartuski. 
Na zdjęciu: prezes PKS S. A. 
Witold Skiba i wicestarosta 
Piotr Fikus.
/raf/

Przypominamy, że znacz-
nej zmianie ulegnie przede 
wszystkim parter budynku – 
najważniejszym elementem 
zadania będzie utworzenie 
nowoczesnego punktu obsłu-
gi mieszkańców, w tym stano-
wisk ewidencji ludności czy 
dowodów osobistych. Całko-
wicie zmieni się również hol 
i wejście do budynku.
Na tym jednak nie koniec 
zmian. Prawdziwą metamor-

fozę przedzie sala konferen-
cyjna – miejsce nie tylko se-
sji rady miejskiej, ale też spo-
tkań i szkoleń. W budynku nie 
zabranie również udogodnień 
dla osób niepełnosprawnych, 
w tym windy. Powstanie też 
pomieszczenie na potrzeby or-
ganizacji pozarządowych.
- Podniesienie jakości obsłu-
gi Mieszkańców było dla nas 
największą motywacją do roz-
poczęcia tego zadania – mówi 

Wojciech Kankowski, burmistrz 
gminy Żukowo. – Nieużywane 
już pomieszczenia po remizie 
OSP odpowiednio zmoderni-
zowane doskonale się ku temu 
przysłużą. Korzystając z oka-
zji chcieliśmy również jeszcze 
lepiej przystosować budynek 
dla osób niepełnosprawnych, 
a salę konferencyjną unowo-
cześnić głównie z myślą o se-
sjach rady miejskiej. 
Przypominamy, że na czas re-

montu niektóre zespoły/stano-
wiska zmieniły swoją lokaliza-
cję. Zespoły ds. Ewidencji lud-
ności i Dowodów osobistych 
znajdziemy wchodząc do głów-
nego budynku UG od strony 
urzędowego parkingu. Zespół 
ds. Promocji Gminy znajduje 
się w budynku urzędu gminy 
przy ul. Gdańskiej 48.
Termin zakończenia prac przewi-
dziany jest na listopad tego roku.
/raf/
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linia WznoWiona
od poniedziałku

modernizaCja urzędu gminy na półmetku

Nowa linia autobusowa, nr 640, 
będzie kursować już od najbliższego 
poniedziałku, 2 września. 

Prace związane z kompleksową modernizacją budynku Urzędu Gminy 
Żukowo przebiegają zgodnie z planem – zrealizowano około 50 proc. 
zadania. Koszt inwestycji to 2 mln zł.

W siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Kartuzach pod 
koniec ub. miesiąca Bog-
dan Łapa, starosta kartuski 
oraz wicestarosta Piotr Fikus 
w obecności  Zofii Walkowiak, 
skarbnika powiatu, członków 

Zarządu Powiatu Kartuskiego 
Iwony Formela oraz Andrzeja 
Leyk, a także dyrektora Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Kar-
tuzach Andrzeja Puzdrow-
skiego, podpisali z wykonaw-
cą umowę na realizację robót 

budowlanych polegających na 
przebudowie drogi powiato-
wej Czeczewo – Przodkowo na 
odcinku w miejscowości Kaw-
le Górne wraz z przebudową 
skrzyżowania dróg powiato-
wych w Czeczewie.

Wartość podpisanej umowy wy-
nosi niespełna 2,1 mln zł brut-
to. Zadanie polega na przebu-
dowie drogi (wzmocnienie no-
śności drogi) wraz z budową 
chodnika długości 992 m przy 
drodze powiatowej na odcinku 

Przodkowo - Kawle Górne wraz 
z budową oznakowania aktyw-
nego na przejściu dla pieszych 
oraz przebudowie skrzyżowa-
nia dróg powiatowych na skrzy-
żowanie typu „małe rondo”.
W ramach planowanej przebu-
dowy skrzyżowania przewidzia-
no: wzmocnienie i poszerzenie 
nawierzchni jezdni, budowę wy-
spy środkowej ronda o średnicy 
14 m, budowę chodnika, budo-
wę wysp dzielących kanalizu-
jących i spowalniających ruch, 
budowę azylu dla pieszych, 
przebudowę zjazdów i skrzy-
żowań z drogami gminnymi, re-
gulację i utwardzenie poboczy, 
budowę elementów poprawiają-
cych bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu, wykonanie oznako-
wania poziomego i pionowego, 
budowę przejść dla pieszych 
dwuetapowych, wraz z wzbu-
dzaną sygnalizacją ostrzegaw-
czą oraz ustawienie balustrady 
szczeblinkowej oraz słupków 
przeszkodowych do znaków.
Powiat kartuski na ww. zadanie 
pozyskał środki z Funduszu 
Dróg Samorządowych  w wy-
sokości niemal 1,4 mln zł. Osta-
teczna kwota przyznanych 

środków nie przekroczy war-
tości 50 proc. rzeczywistych 
wydatków poniesionych przez 
powiat kartuski.
Warto dodać, że do przebudo-
wy drogi środki dołożyła rów-
nież gmina Przodkowo, prze-
kazując na ten cel z budżetu 
kwotę 300 tys zł. Na moderni-
zowanym odcinku wprowadzo-
na została tymczasowa zmia-
na organizacji ruchu związana z  
wykonywaniem robót budowla-
nych odcinkami zgodnie z po-
stępem prac. Pas ruchu zajmo-
wany będzie przez maszyny bu-
dowlane: koparka, ładowarka, 
samochód samowyładowczy, 
rozściełacz do mas bitumicz-
nych. Będą one wykonywać 
prace związane z przebudową 
drogi i budową chodnika oraz 
przesuwać się w miarę postępu 
robót. Dla ruchu pojazdów po-
zostawiony zostanie jeden pas 
jezdni o szerokości min. 2,5 m. 
W związku z tym konieczne jest 
wprowadzenie ruchu wahadło-
wego, który będzie sterowany 
przez sygnalizację świetlną.
Termin realizacji: do 30 września 
2019 r.
/raf/

Powstaje droga za ponad 2 mln zł
Samorząd powiatu kartuskiego pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi.
Umowę na realizację zadania podpisano już wcześniej, a prace niedawno się rozpoczęły. 
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Zawody strażackie i festyn
Przemarsz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, rywalizacja strażaków w kilku kategoriach, występ orkiestry dętej – to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników zawodów strażackich i festynu. 
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Była to jubileuszowa, X Pielgrzymka Samorządowców w Siano-
wie. Ksiądz biskup Arkadiusz Okroj przekazał Słowo Boże oraz 
pobłogosławił samorządowców powiatu kartuskiego i gminy Li-
nia. Wicestarosta powiatu Piotr Fikus wspólnie z wiceburmistrz 
gminy Kartuzy Sylwią Biankowską podziękowali księdzu bisku-
powi i księdzu kustoszowi za odprawianie nabożeństwa.
/raf/

Pięć nietypowych „wodnych 
pojazdów” wypłynęło na Je-
zioro  Tuchomskie. Zorgani-
zowano tam VII Pływanie na 
Byle Czym. Wszystkie po-
jazdy były oceniane przez 
jury, które wzięło pod uwagę 
wkład pracy, pomysłowość, 
oryginalność storzonych we-
hikułów, a także stroje człon-
ków drużyn. No i najważniej-

sze – technikę pływania. Zwyciężyła ekipa statku pod nazwą 
„Egipska Podróż”. Kolejne miejsca zajeli: „Gdyńskie Trole”, „Mu-
szelka”, „OSP Troks Żukowo” oraz „Dzidzio Łajba”.
W wydarzeniu wziął udział Piotr Fikus, wicestarosta kartuski. 
Podczas zawodów w pływaniu zorganizowano akcję charyta-
tywną, której celem było zebranie środków finansowych na re-
habilitację dla Marysi z Tuchomia. /raf/
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piElgrzymka 
samorządowCów

pływali na byle Czym

Samorządowcy wzięli niedawno 
udział w pielgrzymce do Królowej 
Kaszub w Sianowie.

Czy można pływać na... byle czym? 
Można! W przygotowanie jednostek 
pływających załogi włożyły dużo pracy. 

Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze połączone z Festynem 
Gminnym zorganizowano w Su-
lęczynie 17 sierpnia. Wzięli w nich 
udział m.in. wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich z małżonką, wi-
cestarosta powiatu kartuskiego 
Piotr Fikus oraz członek Zarzą-
du Powiatu Andrzej Leyk. 
Głownymi atrakcjami był uro-
czysty przemarsz strażaków-
ochotników od strażnicy OSP 
w Sulęczynie na plac zawo-
dów, a następnie konkurencje, 
w których rywalizowały druży-
ny z Kistowa, Mściszewic oraz 
Sulęczyna. Ale to nie wszystko 

– równolegle z zawodami zor-
ganizowany został gminny fe-
styn, podczas którego uczest-
niczy mogli zobaczyć prezenta-
cję sprzętu strażackiego, obej-
rzeć występ orkiestry dętej 

OSP Kartuzy, spróbować stra-
żackiej grochówki oraz wziąć 
udział we wspólnej biesiadzie. 
Na zakońćzenie przygotowano 
pokaz sztucznych ogni. 
/raf/
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Urząd Gminy Sierakowice zaprasza na wyjątkowy koncert Bazuna Independent. Wystąpią Paweł Gruba i Gedymin Grubba.

Koncert Bazuna Independent

Bazuna Independent to wy-
jątkowy koncert w wykona-
niu Pawła Gruby - autora i wy-
konawcy pierwszej na świe-
cie Bazuny Koncertowej oraz 

Gedymina Grubby - światowej 
sławy organisty, improwizato-
ra, kompozytora i dyrygenta. 
Bazuna koncertowa to połącze-
nie ludowej Bazuny z Trąbką 

Barokową, gdzie nie było wen-
tyli (jak we współczesnej trąb-
ce) tylko pięć otworów zatyka-
nych palcami. Bazuna Koncer-
towa ma 8 otworów i można na 

niej grać w różnych tonacjach. 
Podstawowy stój to G.
Paweł Gruba w 2017 roku na-
pisał muzykę do filmu „Wese-
le” Bernarda Sychty oraz wy-
konał ją na bazunie i innych 
instrumentach. 24 Maja 2017 
roku została nagrana autor-
ska płyta CD z Gedyminem 
Grubba w Katedrze Pelpliń-
skiej - Bazuna Independent – 
Suita Koncertowa na Bazunę 
i Organy.
Gedymin Grubba to organi-
sta, improwizator, kompozy-
tor, aranżer, dyrygent oraz or-
ganizator życia kulturalnego. 
W swoim repertuarze artysta 
posiada pełen wachlarz lite-
ratury muzycznej, począwszy 
od muzyki tabulaturowej po 
współczesną. Dorobek kom-
pozytorski obejmuje twór-
czość od utworów solowych 
po wielkie formy symfoniczne. 
Koncertuje na całym świecie.
Na koncert tego wyjątkowe-
go duetu zapraszamy w sobo-
tę, 31 sierpnia do Drewnianego 
Zabytkowego Kościoła w Sie-
rakowicach. Początek o godzi-
nie 19:00. Wstęp wolny!
/raf/
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Festiwal rozpoczął koncert Kry-
styny Łobaszewskiej, artystka 
śpiewała dla licznie zgromadzo-
nej nad jeziorem Ostrzyckim pu-
bliczności utwory Czesława Nie-
mena oraz własne kompozycje. 
Następnie na scenie pojawiła się  
przedstawicielka młodego poko-
lenia polskich wokalistek – Julia 
Pietrucha, która przybyłych słu-
chaczy uraczyła muzycznymi 
delicjami trafiając w ich gusta.

Drugiego dnia festiwal roz-
począł koncert grupy Plateau 
w programie „Śladami Grechu-
ty”, nowe aranżacje znanych 
utworów zostały świetnie przy-
jęte przez festiwalową publicz-
ność. Na zakończenie na scenie 
pojawił się zespół Cree i Seba-
stian Riedel, który swój koncert 
poświęcił zmarłemu przed 25 
laty Ryszardowi Riedlowi.
Koncert zespołu był znakomi-

tym zwieńczeniem dwóch dni 
wypełnionych świetną muzy-
ką, dobrymi tekstami i nastro-
jowym klimatem. Organizato-
rem Festiwalu był Zarząd Po-
wiatu Kartuskiego, a realiza-
torem Wydział Kultury i Pro-
mocji Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach przy współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Somoninie.
/raf/

Za nami Festiwal Przyjemności Muzycznych. Już po raz 
jedenasty publiczność miała okazję posłuchać znakomitych 
wykonawców w malowniczych Ostrzycach.

Festiwal przyjemnośCi muzyCznyCh
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Biznesowe centrum przy lotnisku

Kolejny rekord
na rynku pracy!

Stopa bezrobocia w całej Polsce 
utrzymuje się na poziomie 5,2 
procent (w czerwcu było to 5,3 

proc.). Natomiast bezrobocie w woje-
wództwie pomorskim w czerwcu br. 
roku wyniosło 4,4 proc. Nigdy do tej 
pory nie było tak niskie - tym samym 
został pobity rekord z ub. roku, kiedy 
to wynosiło  4,8 proc. 

Jak wynika z danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej na przestrzeni ostatnich 28 lat 
wskaźnik bezrobocia w czerwcu nie 
osiągnął tak niskiego poziomu, jak 
obecnie. Prawdopodobnie w lipcu 
wynik był jeszcze lepszy, ale dowie-
my się tego pod koniec sierpnia, gdy 
Główny Urząd Statystyczny poda 
swoje wyliczenia. 

Systematyczny spadek stopy bez-
robocia w województwie pomorskim 
(jak i w całym kraju) obserwowany 
jest od kilku lat, jednak dynamika 
tego spadku od zeszłego roku maleje. 
Wynika to ze zmniejszającej się liczby 
zarejestrowanych w urzędach pracy 
osób bezrobotnych, które coraz trud-
niej zachęcić do powrotu na rynek 
pracy. Jednocześnie w regionie pozo-
staje duża grupa osób tzw. „biernych 
zawodowo”, która nie wykonuje pracy 
zawodowej i nie widnieje w ewidencji 
powiatowych urzędów pracy.

– Patrząc na liczby i dane staty-
styczne można by uznać niską stopę 
bezrobocia za synonim doskonałej 
kondycji gospodarczej – mówi Mie-

czysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – Powinniśmy 
jednak przyjrzeć się wskaźnikom 
bezrobocia również pod innym 
kątem, a nawet przyznać, że nie 
jest to wyłącznie efekt poprawy ko-
niunktury gospodarczej w regionie, 
czego oczywiście byśmy sobie życzyli. 
Decyduje o tym też wiele innych 
czynników, jak demografia, okres 
wakacyjny, sprzyjający wyjazdom do 
pracy za granicę, a także podejmo-
wanie prac sezonowych w rolnictwie, 
turystyce, hotelarstwie, gastronomii 
i budownictwie. Z radością obser-
wujemy ten spadek, ale nie ustajemy 
w aktywizacji osób, zwłaszcza długo-
trwale bezrobotnych.

Według danych aż 70 proc. osób 
długotrwale bezrobotnych stanowią 
kobiety, a 2/3 z nich nie podjęło za-
trudnienia po urodzeniu dziecka.

Niskie bezrobocie generuje sporo 
problemów kadrowych w pomor-
skich firmach. Samorządowe służby 
zajmujące się w regionie rynkiem 
pracy podejmują działania, które 
wspierają pracodawców w efektywnej 
rekrutacji, rozwoju i zatrzymaniu 
pracowników w firmach. Jedną z te-
gorocznych inicjatyw, cieszących się 
powodzeniem wśród pracodawców, 
jest cykl Pomorskie. Dobre miejsca 
pracy, który realizuje Wojewódzki 
Urząd Pracy w Gdańsku. Od początku 
roku w spotkaniach udział wzięło 200 
pracodawców.

Takiej inwestycji jeszcze w Polsce 
nie było. Przy gdańskim lotnisku 
powstanie Airport City Gdańsk. 

Tak dobrze jeszcze nie było - bezrobocie na Pomorzu znów spadło i wynosi o niemal 1 proc. 
mniej, niż w skali całego kraju.

Przy gdańskim lotnisku 
powstanie aż siedem 
ekologicznych biurowców 

najwyższej światowej klasy. Całe 
Airport City Gdańsk kosztować 
będzie ponad miliard złotych. 
Inwestorem jest Port Lotniczy im. 
Lecha Wałęsy w Gdańsku. Łącz-
nie będzie to około 100 tys. mkw 
powierzchni biurowej.

To kolejny milowy krok w kie-
runku rozwoju lotniska. Przy-
pomnijmy, że Port Lotniczy im. 

Lecha Wałęsy stale się rozwija już 
od ćwierć wieku. 

Najnowsza inwestycja, czyli 
właśnie Airport City, będzie to 
nowoczesne centrum biznesowe, 
usługowe, gastronomiczne i hote-
lowe, zlokalizowane w bezpośred-
nim sąsiedztwie terminali.

Jest to całkowita nowość, 
gdyż do tej pory biurowe centra 
w Gdańsku powstawały w Cen-
tralnym Pasie Usługowym, wzdłuż 
linii Szybkiej Kolei Miejskiej. Air-
port City Gdańsk będzie zupełnie 
nowym miejscem na biznesowej 
mapie regionu, a położenie przy 
lotnisku i na linii Pomorskiej Ko-

lei Metropolitalnej jest wyjątkowe. 
– PKM okazała się rewolucją nie 

tylko w transporcie kolejowym, 
ale również stała się prawdziwym 
generatorem rozwoju – zaznaczył 
Ryszard Świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego. – 
Co ważne, to będzie pierwsze 
centrum biznesowe położone poza 
centrum metropolii. A dzięki sys-
temowi PKM, który już niedługo 
będzie elektryfikowany, pracow-
nicy z regionu będą mieli krótszy 
i szybszy dojazd do pracy.

Docelowo ACG będzie się skła-
dać z siedmiu budynków. Wszyst-
kie nazywane będą alfabetem 
lotniczym. Pierwszym etapem 
inwestycji będzie budynek Aplha.  
Będzie to sześciopiętrowy biuro-
wiec, w którym zastosowane będą 
najnowsze systemy oszczędza-
nia energii. Na dachu budynku 
powstanie zielony taras, z którego 
będzie widać całe lotnisko. To 
będzie również idealne miejsce 
dla miłośników samolotów. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z har-
monogramem budynek oddamy 
do użytku w II lub III kwartale 
2019 r. Kolejne budynki będą 
powstawać w ciągu kilkunastu 
lat, zależnie od zainteresowania 
najemców.
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Plon niesiemy plon…
„Plon niesiemy plon….”  to właśnie przy dźwiękach tego znanego wszystkim utwo-
ru tegoroczni starostowie Dożynek Gminnych w Przodkowie przekazali bochen 
chleba na ręce gospodarza Gminy Andrzeja Wyrzykowskiego.

Uroczystości dożynkowe roz-
poczęły się Mszą św. w koście-
le p.w. św. Andrzeja w Przod-
kowie. W trakcie Mszy św. po-
święcone zostały przyniesione 
przez rolników wieńce, kołacze 
a także dary złożone przez po-
szczególne sołectwa. 
Po mszy św. barwny korowód 
dożynkowy przy akompania-
mencie Przodkowskiej Orkie-
stry Dętej pod batutą Zdzisła-
wa Plichty przemaszerował na 
stadion gminny gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości 
dożynkowych.
Tegorocznymi gospodarzami 
dożynek były sołectwa Koso-
wo i Tokary a ich starostowie to 
Marzena Flisikowska z Kosowa 
i Marian Frankowski z Tokar. 

Po uroczystym przekazaniu 
bochna i powitaniu wszystkich 
uczestników przez wójta gmi-
ny Andrzeja Wyrzykowskiego 
i przemówieniach gości: prze-
wodniczącego Rady Powia-
tu Mieczysława Woźniaka, Pio-
tra Karczewskiego – radne-
go Sejmiku doradcę prezyden-
ta RP, Janusza Śniadka – posła 
na Sejm RP , Sławomira Niec-
ko - prezesa „Renk” i Zygmun-
ta Stromskiego – przewodni-
czącego Izby Rolnej rozpoczęła 
się część artystyczna dożynek. 
Jako pierwszy wystąpił Regio-
nalny Zespołu Pieśni i Tańca 
„Przodkowianie”, który tym ra-
zem wystąpił na przemian z Ze-
społem Ludowym „Kukułeczka” 
z Łotwy.  Tuż po nich na sce-

nie z pięknym koncertem za-
prezentowała się  Przodkowska 
Orkiestra Dęta.” 
Do wspólnej zabawy, śpiewania 
i tańców uczestników zapraszał 
zespół Karpowicz Family. Przy 
znanych wszystkim piosenkach  
każdy uczestnik mógł wykazać 
się swoimi wokalnymi umiejętno-
ściami, nie tylko wokalnymi ale 
i sprawnością gdyż nie zabrakło 
widowiskowych i śmiesznych 
konkursów. Kolejnym punktem 
programu był koncert zespołu 
Mona Lisa. Gwiazdą tegorocz-
nych Dożynek był Dżiani.
Tego dnia na uczestników do-
żynek poza programem arty-
stycznym czekało mnóstwo in-
nych atrakcji. Poszczególne so-
łectwa jak co roku przygotowa-

ły swoje stoiska. Pomysłowość 
i trud włożony w ich przygoto-
wanie był ogromny. Przepięk-
ne dekoracje, swojskie potrawy, 
nalewki a także własnoręcznie 
wykonane pamiątki niejednego 
zadziwiły i zaskoczyły. 
W tym roku nowością był kon-
kurs kulinarny „Sołecki Specjał” 
. Wszystkie sołectwa przygoto-
wały po dwie potrawy z czte-
rech do wyboru: potrawa mię-
sna, potrawa bezmięsna, wy-
piek i nalewka.  Potrawy oce-
niało 3 osobowe jury: Kazimierz 
Żołnowski znany wszystkim 
kucharz Mistrz Smaku a także 
Magdalena i Rafał Potrykus – 
restauratorzy z Przodkowa. Po 
burzliwych obradach jury przy-
znało następujące miejsca: 

Potrawa mięsna – I miejsce Ko-
bysewo za „Karkówkę w żu-
rawinie”, II miejsce Kczewo za 
„Zupę drobiową” a III miejsce 
Tokary za „Szynkę z weka”;
Potrawa bezmięsna – I miejsce 
Kłosowo za „Andruty ziem-
niaczane”, II Warzenko „Ser 
wędzony”, III Kosowo „Babka 
ziemniaczana” oraz wyróżnie-
nie Szarłata z „Chleb swojski”
Wypiek – I miejsce Sołectwa 
Przodkowo Działki i Wieś za 
„Tort bezowy”, II Miejsce – Za-
łęże „Babka Drożdżowa” , III 
miejsce – Czeczewo „Ciasto ze 
słonecznikiem”;
Nalewka – I miejsce Pomieczy-
no „Nalewka kawowa”, II miejsce 
Smołdzino – „Nalewka z pędów 
sosny”, III miejsce Rąb – Nalew-

ka wiśniowa i wyróżnienie Hopy 
za „Nalewkę z limonki”.
Ogromną pracę i zaangażowa-
nie widać było również w przy-
gotowanych wieńcach i koła-
czach dożynkowych. Jak powie-
dział Wójt Gminy:  co roku wyda-
je nam się, że nie może już być 
piękniejszych wieńców i co roku 
jesteśmy zaskoczeni tym że 
jednak mogą… Dlatego od kilku 
już lat w Przodkowie nie przy-
znajmy miejsc za wieńce i koła-
cze. Jury wybiera jedynie ten je-
den najpiękniejszy wieniec i ko-
łacz który będzie reprezentował 
Gminę na dożynkach powiato-
wo – wojewódzkich. Jest to wie-
niec sołectwa Kczewo i kołacz 
sołectwa Kobysewo.
/UGP/
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Dożynki gminy Stężyca
Rolnicy oraz plantatorzy z terenu gminy Stężyca podziękowali za tegoroczne zbiory podczas gminnych dożynek,

które zorganizowano 15 sierpnia. 

Najpierw rolnicy i plantatorzy 
spotkali się na mszy świętej 
dziękczynnej w kościele para-
fialnym pw. Św. Józefa w Wy-
godzie Łączyńskiej. Po zakoń-
czonej koncelebrze pod prze-
wodnictwem biskupa pomoc-
niczego Arkadiusza Okroja 
zebrani udali się na scenę do-
żynkową, gdzie rozpoczęły się 
oficjalne uroczystości i wspól-
ne dzielenie chlebem.
Wójt gminy Stężyca Tomasz 
Brzoskowski uhonorował laure-
atów konkurs „Piękna Wieś Po-
morska”. Dodatkowo dzień ten 
został uświetniony licznymi wy-
stępami artystycznymi: Gmin-

nej Orkiestry Dętej, Formacji Ta-
necznej „Jowita Dance Stęży-
ca”, KGW Szymbark oraz KGW 
Klukowa Huta. Odbył się rów-
nież Turniej Sołectw Gminy Stę-
życa, w którym drużyny sołec-
kie zmagały się w trzech konku-
rencjach sprawnościowych. Tra-
dycyjnie został rozstrzygnięty 
konkurs na „Najpiękniejszy Wie-
niec Dożynkowy”, który wygrało 
sołectwo Stężyca.
Wieczorem wystąpił zespół 
Anny i Romualda Spychalskich 
z coverami najpiękniejszych 
polskich piosenek i gwiazda 
wieczoru – kabaret K2. 
/UGS/

Nagrodzeni podczas 
tegorocznych 
Dożynek Gminnych:

W konkursie „Piękna Wieś 
Pomorska 2019”
W kategorii wieś:
I miejsce – Kamienica 
Szlachecka
II miejsce – Borucino
III miejsce – Sikorzyno
III miejsce – Zgorzałe

W kategorii zagród 
rolniczych:
I miejsce – Państwo 
Bednarek z sołectwa 
Kamienica Szlachecka
II miejsce – Państwo 
Hewelt z sołectwa 
Borucino

Turniej Sołectw Gminy 
Stężyca 2019:
I miejsce – Sołectwo 
Żuromino
II miejsce – Sołectwo 
Klukowa Huta
III miejsce – Sołectwo 
Sikorzyno
IV miejsce – Sołectwo 
Potuły

Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy 2019:
I miejsce – Sołectwo 
Stężyca
II miejsce – Sołectwo 
Żuromino
III miejsce – Sołectwo 
Borucino
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Barwne i ludowe 
kaszubskie dożynki

Turniej Sołectw, konkursy dożynkowe, barwny korowód, przysmaki Kół Gospo-
dyń Wiejskich i stoiska twórców ludowych - tak wyglądały Kaszubskie Dożynki 
Gminy Sierakowice. 
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Dożynki w gminie Sierakowi-
ce rozpoczęły się dziękczynną 
mszą świętą dożynkową przy 
Ołtarzu Papieskim. Następnie 
zebrani barwnym korowodem 
przejechali do Amfiteatru Szero-
kowidze, gdzie oficjalnie rozpo-
częto XXXI Kaszubskie Dożynki 
Gminy Sierakowice. Tradycyjny 
bochen chleba na ręce wójta Ta-
deusza Kobieli przekazali staro-
stowie dożynek - Mirosława i Ka-
zimierz Pawelczykowie. Później 
przyszedł czas na wręczenie od-
znaczeń od Polskiego Związku 
Pszczelarskiego oraz wręcze-
nie nagród w ramach gminnego 
konkursu „Piękna Wieś Pomor-
ska”. Bezkonkurencyjne okazało 
się Łyśniewo Sierakowickie, na-
tomiast pierwsze miejsca wśród 
zagród rolniczych i nierolni-
czych zajęli odpowiednio Danu-
ta i Rafał Choszczowie z Załako-

wa oraz Maria i Henryk Lawren-
cowie z Kamienicy Królewskiej.
Nie zabrakło atrakcji dla naj-
młodszych i prawdziwej, sołec-
kiej rywalizacji. Odbył się tak-
że Konkurs dla Kół Gospodyń 
Wiejskich. 
W konkursie na najpiękniejszy 
wieniec zwyciężył ten przygoto-
wany przez sołectwo Pałubice.  
Turniej sołectw natomiast wy-
grało Paczewo, drugi był Boro-
wy Las, a trzecie Gowidlino. 
Na scenie wystąpiły: Kaszubski 
Zespół Pieśni i Tańca Sierakowi-
ce, Ania Brzeska i gwiazda wie-
czoru - Kapela Ciupaga. Imprezę 
poprowadzili Agnieszka Łukasik 
i Piotr Szyca. Na koniec ogłoszo-
no wyniki konkursie na najpięk-
niejszy wieniec i kołacz dożyn-
kowy. Ostatnim punktem pro-
gramu była biesiada z DJ-em. 
/raf/Fo

t.
 A

gn
ie

sz
ka

 R
yb

ak
ow

sk
a-

K
ró

l



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

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Anna Walk, Rafał Korbut

SKŁAD: Łukasz Wick

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

ISSN 2299-0135

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
tel.fax 58 736 16 92
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 7 500 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

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

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

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
WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu

r.k
or
bu
t@
ex
pr
es
sy
.p
l

ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

tel. 660 731 138 
 e-mail: d.bieszke@expressy.pl

chodnik dyw. Ekspres - tanio, tel. 
885 557 151

KUPIę kapsle piwne i niepiwne, tel. 
607 653 006

SPrZEDaM betoniarkę w dobrym 
stanie, tel. 511 841 826

SPrZEDaM butle do wina 50 l, 50 
zł, rower różne, materac rehabilita-
cyjny, tel. 603 661 240

ZłOTa rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

NIERUCHOMOŚCI

SPrZEDaM

SPrZEDaM Jastrzębia Góra, 2 
pokoje, góra po remoncie, osob-
na kuchnia, ładne miejsce, bardzo 
dobra lokalizacja 238 000 tel. 505 
454 919

SPrZEDaM 2 działki budowlane, 
Kębłowo Nowowiejskie, 3km od 
Lęborka, 1033 m, cena 45 000, tel. 
602 306 210

WYNaJMę

WYNaJMę niedrogo garaż z dział-
ką o pow. 616m2, Reda, 12 Marca, 
tel. 602 306 210

POSZUKUJę WYNaJĄĆ

POSZUKUJę wynająć 2 pokojowe 
mieszkanie, Wejherowo i bliskie 
okolice, tel. 605 966 593

KUPIę

KUPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPrZEDaM

SKUP, kasacja aut, pomoc drogo-
wa, tel 789 345 593

PIaGGIO/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 
, 2T, 1995 r., czarny, cena 1666 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

KUPIę

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPrZEDaM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 
505-56-70-34 

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPaKOWaNIa jednorazowe, tel. 
501 175 330

KOTłOWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

PrOFESJONaLNa fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, se-
sje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

DrEWNO opałowe, buk, sosna, 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, 
możliwy transport, tel. 506 250 477

LaWa na kółkach, lodówka duża, 

SPrZEDaM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, 
tel. 58 714 41 54

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

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

SPrZEDaM grobowiec w Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564
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Jeszcze 9 sierpnia toczyły się roz-
mowy i sprawy związane transfe-
rami i rejestracją nowych zawod-
ników w IV ligowej Cartusii 1923 
Kartuzy. Wszystko się udało i na 
sezon 2019/2020 kadra beniamin-
ka IV ligi Cartusii 1923 Kartuzy zo-
stała skompletowana i składać się 
będzie z 23 zawodników. W po-
równaniu z poprzednim sezonem, 
szeregów drużyny - poza Alexan-
dro Ochoa Pineiro, który powrócił 
do domu w Hiszpanii oraz Rober-
tem Kitowskim, który nie podjął 
treningów - nikt nie opuścił.
Kadra uzupełniona została nato-
miast 6 zawodnikami, wśród któ-
rych znajdują się wychowanko-
wie Cartusii Marek Dawidowski 
i Filip Ustowski, a także Jan Tu-
rowski, który pełnił będzie rów-
nież fukcję asystenta trenera 
Błażeja Adamusa, Czarek Gaw-
ron, oraz dwóch młodzieżowców 

Klaudiusz Zapora i Miłosz Mach.
Oto cała kadra Cartusii na sezon 
2019/2020 w IV Lidze. Bramka-
rze: 1. Artur Babiński (1996) i 2. 
Filip Petka (2001). Obrońcy: 3. 
Marek Dawidowski (1989)- po-
zyskany z GKS Sierakowice (wy-
chowanek Cartusii 1923 Kartu-
zy), 4. Oskar Adamczyk (2001), 
5. Maciej Jankowski (1995), 6. 
Kladiusz Zapora (2001) - pozy-
skany z MKS Orlęta Reda (wy-
chowanek UKS Iskra Gdynia), 7. 
Adrian Raulin (2000), 8. Miłosz 
Mach (2001) - wypożyczony 
z Pogoni Lębork do 30 czerwca 
2020 r. (ostatnio Bałtyk Gdynia 
CLJ, wychowanek Pogoń Lę-
bork), 9. Franciszek Sierszyński 
(1994), 10. Jan Turowski (1990) 
- pozyskany z Korony Człopa 
(ostatnio V liga gr. Koszalin, wy-
chowanek Korona Człopa). Po-
mocnicy: 11. Marcin Adamkie-

wicz (1996) – kapitan, 12. Zbi-
gniew Bodzak (1983), 13. Prze-
mysław Kuss (1990), 14. Cezary 
Gawron (1997) - wypożyczony 
z GKS Przodkowo do 30 czerw-
ca 2020 r. (ostatnio Sporting 
Leźno, wychowanek GKS Przod-
kowo), 15. Paweł Piór (2000), 16. 
Łukasz Konkol (2001), 17. Domi-
nik Nurek (1995), 18. Paweł Ry-
pel (1998), 19. Mateusz Topo-
rek (1997), 20. Szymon Wen-
ta (1997). Napastnicy: 21. Filip 
Ustowski (1989) - pozyskany 
z GKS Sierakowice (wychowa-
nek Cartusii 1923 Kartuzy), 22. 
Roland Kazubowski (1985), 23. 
Dominik Dejk (2001). 
I trener - Błażej Adamus, asy-
stent trenera - Jan Turowski, tre-
ner bramkarzy - Piotr Leyk, pre-
zes - Tadeusz Orczykowski, kie-
rownik - Ludwik Manuszewski. 
/raf/

Siódmy Festiwal rzutów im. 
Kamili Skolimowskiej przy-
ciągnął gwiazdy rzutu mło-
tem, dyskiem, oszczepem 
i pchnięcia kulą. Co sprawia, 
że do COS-OPO Cetniewo 
przyjeżdżają najlepsi?

To prawda, Cetniewo to miej-
sce szczególne, kuźnia pol-
skich medali olimpijskich i nie 
tylko. Doskonała lokalizacja, 
ale i również świetnie przygoto-
wane obiekty sportowe, w tym 
rzutnia, na której odbywał się 
festiwal, sprawiają, że co roku 
do Władysławowa przyjeżdża-
ją najlepsi lekkoatleci konku-
rencji technicznych, takich jak 

rzut młotem, dyskiem, oszcze-
pem czy pchnięcia kulą.

W Cetniewie zawodnicy za-
zwyczaj osiągają znakomite 
wyniki. Czy tegoroczna edy-
cja Festiwalu rzutów im. Ka-
mili Skolimowskiej była rów-
nie udana dla sportowców? 

Jak najbardziej. Michał Hara-
tyk wyrównał własny rekord 
Polski. Mistrz Europy z Berli-
na pchnął 22,32 m. Wśród pań 
najlepsza okazała się Pauli-
na Guba, która zwyciężyła re-
zultatem 18,05 m. W koron-
nej konkurencji młotu zwycię-
żyli: Joanna Fiodorow (70,83 

m) i Paweł Fajdek (80,88 m). 
W rzucie dyskiem najlepsi 
byli: Daria Zabawska (57,09) 
i Piotr Małachowski (65,35 m), 
a w rywalizacji oszczepników 
pierwsze miejsca zajęli: Tac-
ciana Chaładowicz (61,66 m) 
i Marcin Krukowski (83,68 m 
– rekord mityngu). Gratuluje-
my zwycięzcom tak udanego 
startu równoczesnie dzięku-
jąc za wszystkie emocje, któ-
re nam dostarczyli.

Cykliczne wydarzenie upa-
miętnia Kamilę Skolimow-
ską. Czy mistrzyni olimpij-
ska trenowała na terenie 
COS – OPO Cetniewo?

Kamila już jako młoda zawod-
niczka (juniorka i seniorka) od-
wiedzała nasz ośrodek i tutaj 
właśnie szlifowała formę m.in. 
do Igrzysk Olimpijskich w Syd-
ney, podczas których startując 
w wieku niespełna osiemnastu 
lat, dość nieoczekiwanie zosta-
ła mistrzynią olimpijską z wy-
nikiem 71,16 m. To była utalen-
towana zawodniczka o wielkim 
sercu do walki. Dlatego wła-
śnie wspólnie z Fundacją jej 
imienia dbamy o pamięć o Niej 
i rokrocznie na obiektach COS 
OPO Cetniewo organizujemy 
Festiwal Rzutów jej imienia.

Prezentujemy kadrę Cartusii 1923 Kartuzy na sezon 
2019/2020. Zobacz, których piłkarzy będzie można zobaczyć 
na boisku podczas rozgrywek IV ligi. 

Kogo zobaczymy na boisku 
w bieżącym sezonie?

Obie bramki dla Cartusii zdobył wychowanek Marek 
Dawidowski. To czwarte zwycięstwo niebiesko-biało-
czarnych i komplet punktów po czwartej kolejce.
/raf/

Składy drużyn:
Cartusia: Babiński- Zapora (67’ Piór), Dawidowski, Mach, Jan-
kowski- Adamkiewicz (kpt), Kuss, Gawron, Bodzak (85’ Raulin), 
Toporek (75’ Ustowski), Rypel  (67’ Turowski)
Rez.: Petka- Raulin, Konkol, Wenta, Piór, Ustowski, Turowski
Gedania: Banach- Malinowski, Skowrońki, Zalewska, Skórka 
(kpt) (66’ Niemczyk), Biesiadziński, Gorczyca (59’ Michalewski), 
Szopiński, Wiśniewski, Żukowski, Gajewski
Rez.: Machola- Jabłoński, Michalewski, Niemczyk
Bramki: 1:0 Dawidowski Marek (8’), 2:0 Dawidowski Marek (51’)
Kartki: Cartusia: Mach Miłosz (ż), Gedania: Wiśniewski Mateusz 
(ż), Gajewski Michał (ż), Skowroński Łukasz (ż).

zwycięstwo nad 
gdańszczanami

cetniewo to miejsce szczególne

Cartusia 1923 Kartuzy pokonała 
na własnym boisku Gedanię 
1922 Gdańsk 2:0.

Za nami 7. Festiwal rzutów im. Kamili Skolimowskiej. 
Z gospodarzem wydarzenia, dyrektorem Centralnego 
Ośrodka Sportu – OPO Cetniewo, rozmawia anna Walk. 

Fot. Cartusia Kartuzy
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W górnym rzędzie od lewej stoją: Zbigniew Bodzak, Mateusz Toporek, Marcin Adamkiewicz (kpt), Maciej Jankowski, Ce-
zary Gawron, Miłosz Mach i Franciszek Sierszyński. W środkowym rzędzie od lewej stoją: Ludwik Manuszewski (kierow-
nik drużyny), Błażej Adamus (I trener), Roland Kazubowski, Filip Petka, Artur Babiński, Filip Ustowski, Paweł Rypel, Prze-
mysław Kuss i Piotr Leyk (trener bramkarzy). W dolnym rzędzie od lewej siedzą: Marek Dawidowski, Jan Turowski, Oskar 
Adamczyk, Tadeusz Orczykowski (prezes Klubu), Klaudiusz Zapora, Łukasz Konkol oraz Dominik Dejk.
Na zdjęciu brakuje czterech zawodników tj. Pawła Pióra, Adriana Raulin, Szymona Wenty oraz Dominika Nurka.

Paweł Piór 
jedzie na 
mistrzostwa 
euroPy

Paweł Piór poje-
dzie na Mistrzo-
stwa Europy U-19 
w futsalu, które 
rozgrywane będą 
na łotwie.

Zawodnik Cartusii 1923 
Kartuzy znalazł się w 17-o-
sobowej kadrze trenera Łu-
kasza Żebrowskiego. Mi-
strzostwa rozegrane zo-
staną  od 6 do 15 września. 
Oprócz kartuskiego klubu, 
gra także w Dragonie Boja-
no (drużynie futsalowej). 
/raf/
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