
Twój głos 
ma znaczenie!
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W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do 
Sejmu i Senatu. Każdy z nas będzie musiał 
podjąć kilka decyzji: czy iść zagłosować, na 
którą listę (partię bądź ugrupowanie) oddać 
głos i którego kandydata poprzeć? Namawiamy: 
warto głosować, bo każdy głos ma znaczenie!

powiatu KaRtuSKiEGoŚroda, 9 października 2019 r.
Nr 10 (220) | NAKŁAD 10 000 EGZ.
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Ponad 18 mln zł dodatkowych 
pieniędzy z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego trafi do 
Lęborka, Ustki, Bytowa oraz 
miejscowości powiatu kartu-
skiego. Dzięki temu dokończo-
ne zostaną ważne dla miesz-
kańców inwestycje.
Uroczyste podpisanie aneksów 
przez marszałka województwa 
pomorskiego Mieczysława Stru-
ka oraz przekazanie symbolicz-
nych plansz-czeków z wysoko-
ścią dofinansowania odbyło się 
3 października 2019 r. w Lęborku, 
Ustce, Miastku oraz Kartuzach.
Skąd nadwyżka w RPO? Zarząd 
Województwa Pomorskiego wy-
korzystuje dobry moment na 
rynku walutowym, by przekazać 

dodatkowe miliony na inwesty-
cje. Chodzi o korzystne różnice 
kursowe euro i polskiego złote-
go. Wsparcie otrzyma łącznie 56 
projektów, w tym zupełnie nowe 
programy, które w konkursie na 
dotacje nie otrzymały dofinan-
sowania z powodu braku wy-
starczających środków w bu-
dżecie. Sumaryczna kwota to 
ponad 78,8 mln zł.
W Lęborku, Ustce i Bytowie 
większymi środkami zostanie 
dofinansowana budowa wę-
złów integracyjnych. Zwiększo-
ne dofinansowanie otrzymają 
także podobne inwestycje ko-
munikacyjne w Kartuzach (po-
nad 1,3 mln zł), Gołubiu (ok. 
489 tys. zł) oraz Sierakowicach 
(ok. 666 tys. zł). 

W powiecie kartuskim dodat-
kowe środku będą przezna-
czone nie tylko na integracyj-
ne węzły, ale również na ter-
momodernizację budynków. 
Inwestycje będą prowadzo-
ne w budynkach publicznych 
w Żukowie, Przodkowie, Kar-
tuzach i Somoninie. Dzięki pra-
com ogrzewanie będzie bar-
dziej ekologiczne, a eksploata-
cja budynków tańsza. Łącznie 
na termomodernizację w po-
wiecie kartuskim przeznaczo-
ne będzie około 180 tys. zł. 
dodatkowego dofinansowa-
nia. Zwiększone o prawie 240 
tys. zł dofinansowanie otrzyma 
także projekt rewitalizacji sta-
rego centrum Żukowa.
/raf/

Pieniądze dla Powiatu

Zwiększone unijne dofinansowanie na inwestycje - węzły integracyjne i ekologiczne źródła ciepła - w regionie słupskim i kartuskim. 

Większa dotacja z Unii
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Marszałek Mieczysław Struk przekazał powiatowi kartuskiemu do-
datkowe środki na termomodernizację Powiatowego Centrum Zdro-
wia w Kartuzach w kwocie 143 463 zł. Wcześniej wojewoda Dariusz 
Drelich z FDS przekazał powiatowi na budowę dróg powiatowych 
kwotę 3 691 675 zł. Powiat Kartuski za tę kwotę wyremontuje i zmo-
dernizuje 3 drogi powiatowe: Wygoda Łęczyńska - Chmielno - 1 608 
913 zł, Kawle - Czeczewo - 939 613 zł, Pępowo - Leźno - 1 143 149 zł. 
/raf/
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Wybory parlamentarne od-
bywają się w naszym kraju co 
cztery lata. Podczas nich Pola-
cy wybierają swoich przedsta-
wicieli do Sejmu i Senatu. O da-
cie tych najbliższych zadecy-
dował 6 sierpnia prezydent An-
drzej Duda – poinformował, że 
najbliższe wybory parlamen-
tarne zostaną zorganizowane 
w niedzielę 13 października. 

Najważniejsze terminy
Kalendarz wyborczy powo-
li dobiega końca, do wyborów 
pozostało zaledwie kilka dni. 
Wciąż jednak można jeszcze 
dopisać się do listy wyborców. 
10 października upływa termin 
zgłaszania przez wyborców 
przebywających za granicą 
wniosków o wpisanie do spisu 
wyborców w obwodach głoso-
wania utworzonych za granicą. 
11 października o godz. 24.00 
kończy się kampania wybor-
cza. Natomiast w sobotę, 12 
października, przewodniczący 
komisji wyborczych otrzymają 
spisy wyborców i karty do gło-
sowania. Tego dnia obowiązuje 
już cisza wyborcza. 

Niedziela, 13 października, to 
dzień głosowania. Lokale wy-
borcze otwarte będą w godzi-
nach od 7.00 do 21.00. 

Kogo i ilu wybieramy?
Wiele osób zastanawia się, ile 
osób spośród kandydatów za-
siądzie w ławach poselskich 
i senackich. To ściśle regulu-
je Konstytucja. 
Jeśli chodzi o Sejm, to tu wy-
branych zostanie 460 posłów. 
O mandat może ubiegać się każ-
dy obywatel Polski, który w dniu 
wyborów kończy 21 lat i posiada 
pełnię praw wyborczych. Kandy-
datów mogą zgłaszać zarówno 
partie polityczne, jak i sami wy-
borcy. W Polsce będzie 41 okrę-
gów wyborczych, a te z kolei po-
dzielone są na obwody. 
W przypadku wyborów do Se-
natu sytuacja nieco się róż-
ni. Wybierać będziemy 100 se-
natorów. Kto może ubiegać się 
o mandat? Każdy obywatel Pol-
ski, który w dniu wyborów koń-
czy 30 lat oraz posiada pełnię 
praw wyborczych. Zgłaszanie 
kandydatów jest analogiczne, 
jak w przypadku kandydatów 

do Sejmu. W przypadku wybo-
rów senackich Polska została 
podzielona na 100 jednoosobo-
wych okręgów wyborczych. 
Co istotne dla kandydatów – nie 
można jednocześnie ubiegać się 
o miejsce w Sejmie i Senacie. 

Jak poprawnie 
zagłosować?
Niektórzy, dostając cały plik 
list wyborczych, na których 
widnieje wiele nazwisk, zaczy-
na zastanawiać się: jak oddać 
głos? Czy podkreślić nazwi-
sko, czy raczej postawić „krzy-
żyk”, a może lepiej „ptaszka”, 
czy zaznaczyć jednego kandy-
data na każdej z list, czy może 
po kilku kandydatów na kilku 
listach, czy jeśli zaznaczy się 
omyłkowo nie tego kandyda-
ta, można go skreślić i zazna-
czyć innego, czy można po-
prosić o wymianę kart do gło-
sowania, itd. Pytań jest wiele, 
a tymczasem samo głosowa-
nie nie jest trudne. Wystarczy 
w dniu wyborów udać się do 
odpowiedniego lokalu wybor-
czego z dowodem osobistym 
bądź paszportem. Następnie 

podpisać się na spisie wybor-
ców w specjalnie przeznaczo-
nym do tego miejscu obok na-
zwiska i adresu zamieszka-
nia (we wskazaniu właściwego 
miejsca na podpis zwykle po-

magają członkowie komisji wy-
borczych) i odebrać karty do 
głosowania. W kratce obok na-
zwiska osoby, na którą chcemy 
oddać głos, należy postawić 
znak X. Ważne, aby w obrębie 

tej kratki co najmniej dwie li-
nie przecinały się. Głos należy 
oddać tylko na jednego kandy-
data do Sejmu i tylko jednego 
kandydata do Senatu. 
Rafał Korbut

Przed nami wybory parlamentarne. Od tego, jaki będzie ich wynik, będzie zależeć polityka państwa przez najbliższe lata.
A to będzie miało wpływ dosłownie na każdego – warto więc wziąć swój los we własne ręce i pójść zagłosować. 
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Nie pozwól, by inni wybrali za Ciebie!
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W Żukowie przedstawiono har-
monogram budowy Obwod-
nicy Metropolitalnej Trójmia-
sta. Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Inwestycji i Rozwoju 
Waldemar Buda, poseł Marcin 
Horała oraz wojewoda pomor-
ski Dariusz Drelich 4 paździer-
nika poinformowali samorzą-
dowców powiatu kartuskie-
go, iż w roku 2024 planowane 
jest oddanie jej do użytku. In-
westycja będzie realizowana 
w formule PPP, czyli Partner-
stwa Publiczno-Prywatnego.
Harmonogram inwestycji 
przedstawia się następująco: 
Przygotowanie wniosku do eu-
rostat – 31 lipca 2019 r. (to już 
zostało zrealizowane); ogłosze-
nie przetargu – przełom 2019 
i 2020 roku; wybór partnera 
PPP – 2020 rok; zawarcie umo-
wy PPP – przełom 2020 i 2021 
roku; zamknięcie finansowe – 
2021 rok; projektowanie i budo-
wa – lata 2021 – 2024.
- Dla mieszkańców gminy Żu-
kowo to niezwykle ważny dzień, 
dziś nabierają tempa prace przy 
inwestycji, o którą zabiegaliśmy 
od bardzo dawna – powiedział 

burmistrz gminy Żukowo Woj-
ciech Kankowski. – Liczę, że 
za 4-5 lat spotkamy się tutaj 
w jeszcze lepszych okoliczno-
ściach, że wtedy będziemy mo-

gli świętować zakończenie tego 
zadania, nie tylko my samorzą-
dowcy, ale przede wszystkim 
mieszkańcy.
- Dla nas bardzo trudną sytu-

acją było to, że prawie 3 lata 
czekaliśmy na decyzję środo-
wiskową, która została zaskar-
żona – dodał wojewoda po-
morski Drelich. – Bardzo dzię-

kuję burmistrzowi za to, że żu-
kowski samorząd skutecznie 
wpływał na załatwienie kwe-
stii, która była oprotestowana. 
Teraz możemy rozpocząć pro-
ces inwestycyjny.
Trasa będzie miała około 31 km, 
będzie to droga ekspresowa. 
- Szczegóły znane będą po 
przetargu – wyjaśnia Piotr Fi-

kus, wicestarosta kartuski. - 
OMT poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców, skróci czas do-
jazdu i powrotu z pracy oraz 
znacząco wpłynie na rozwój 
gospodarczy gminy Żukowo 
i całego powiatu kartuskiego. 
Czekamy teraz na realizację za-
powiedzianych terminów. 
/raf/

Dworzec już 
otwarty
Oficjalnie oddano do 
użytku dworzec autobu-
sowy po modernizacji. 

Zakończyła się rozbudo-
wa układu komunikacyj-
nego Dworca Integracyj-
nego w Kartuzach. Po-
wstało zadaszenie nad 
przystankami autobu-
sowymi wraz z zago-
spodarowaniem terenu. 
W uroczystości otwarcia 
uczestniczył Mieczysław 
Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego.
W ramach inwestycji bu-
dowy dworca autobuso-
wego nastąpiła - oprócz 
stworzenia zadaszeń 
oraz zagospodarowania 
terenu - częściowa roz-
biórka istniejącego par-
kingu, przebudowa dro-
gi, budowa sieci oświe-
tleniowej i sieci kanaliza-
cji deszczowej.
Kwota inwestycji wy-
niosła 3 mln 697 tys. zł, 
w ramach zadania pn. 
„Budowa węzła integra-
cyjnego Kartuzy wraz 
z trasami dojazdowymi” 
(dofinansowanie z fun-
duszy unijnych).
/raf/

Materiał sfinansowany ze środków KW PrAWo i SPrAWiEDliWoŚć 119/2019/rl rEKlAMA 294/2019/DB

Obwodnica Metropolitana Trójmiasta ma być oddana do użytku w ciągu najbliższych 5 lat. Prawdopodobnie na przełomie roku 
zostanie ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. Budowa planowo ma się rozpocząć w 2021 roku. 

Obwodnica coraz bliżej
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Nagrodzono najpiękniejsze miej-
scowości oraz właścicieli naj-
bardziej zadbanych zagród wiej-
skich. Komisji konkursowej, któ-
ra oceniała najpiękniejsze miej-
scowości i zagrody przewod-
niczył Wicestarosta Powiatu 
Kartuskiego Piotr Fikus. Pierw-
sze miejsce w kategorii wieś zdo-
było Borkowo w gminie Żukowo. 
Drugie miejsce zajęło Miracho-
wo w gm. Kartuzy, zaś trzecie 
- Kamienica Szlachecka z gm. 
Stężyca. Wyróżnienia zdoby-
ły: Kożyczkowo z gm. Chmielno, 

Goręczyno z gm. Somonino oraz 
Podjazy z gm. Sulęczyno.    Spo-
śród zagród za najbardziej este-
tyczną uznano zagrodę państwa 
Bernadety i Henryka Dejków 
z Lampy w gm. Chmielno. Dru-
gim miejscem nagrodzono za-
grodę Gertrudy i Andrzeja Wal-
derów z Sulmina w gm. Żukowo. 
Trzecie miejsce zdobyła zagro-
da Lucyny i Rafała Dąbrowskich 
z Brodnicy Górnej w gm. Kartu-
zy. Wyróżnienia zdobyli: Rafał 
Choszcz z Załakowa w gm. Sie-
rakowice, Maciej Hewelt z Bo-

rucina w gm. Stężyca, Dorota 
i Waldemar Magulscy z Ramle-
jów w gm. Somonino, Małgorza-
ta Łukaszczyk z Amalki w gm. 
Sulęczyno. 
Piękny wieniec dożynkowy 
z Żukowa wykonany przez 
panie z KGW Chwaszczyno. 
Na zdjęciu: Starosta Bogdan 
Łapa, Wicestarosta Piotr Fi-
kus, Burmistrz Gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski oraz Pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Chwaszczyna.
/raf/

Nagroda została przyznana za 
promowanie dobrych praktyk 
w zakresie informatyzacji sys-
temu ochrony zdrowia oraz mo-
bilizowanie środowiska medycz-
nego do wystawiania e-recept. 
Konkurs organizowany był przez 
Dziennik Gazeta Prawna, Mini-
sterstwo Zdrowia i Centrum Sys-
temów Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia. Uroczyste wręcze-
nie nagród odbyło się w dniu 
1 października 2019 r. w War-
szawie podczas konferencji „e-
zdrowie w Polsce – czas liderów, 
wyzwań i szans”. Nagrodę z rąk 
Podsekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia Janusza Cie-
szyńskiego i zastępcy redakto-
ra naczelnego Dziennika Gaze-
ty Prawnej Dominiki Sikory-Ma-
lickiej odebrał Starosta Kartuski 
Bogdan Łapa i Dyrektor Wydzia-
łu Ochrony Zdrowia Aleksandra 
Kuczkowska. Głównym kryte-
rium wyboru liderów był procen-
towy udział liczby wystawionych 
e-recept w stosunku do wszyst-
kich wystawionych recept – pa-
pierowych i elektronicznych. 
W powiecie kartuskim już poło-
wa ośrodków zdrowia wystawia 
e-recepty pomimo, że obowiązek 
ten wejdzie w życie od 1 stycz-
nia 2020 roku. Starosta Kartu-

ski Bogdan Łapa podczas konfe-
rencji podkreślił, że Powiat Kar-
tuski już w 2013 roku przepro-
wadził kompleksową informa-
tyzację szpitala powiatowego, 
która kosztowała ponad 6 mln 
zł, z czego 3,2 mln zł pokryła do-
tacja z europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. W szpi-
talu działają już usługi wystawia-
nia e-recepty, e-skierowań, Zin-
tegrowany System Monitorowa-
nia Obrotu Produktami Leczni-
czymi i wdrażana jest elektro-
niczna Dokumentacja Medyczna. 
Ponadto Powiat Kartuski realizu-

je usługi teleopieki, czyli wspar-
cia podopiecznych przez całą 
dobę przez 7 dni w tygodniu, 
którzy korzystają ze specjalnych 
urządzeń, dzięki którym w przy-
padku nagłego złego samopo-
czucia jednym przyciskiem SOS 
wzywają pomoc poprzez mobil-

ne centra opieki. Operator cen-
trum po rozpoznaniu dokonuje 
wyboru jakiego rodzaju pomocy 
potrzebuje podopieczny i powia-
damia osoby z jego najbliższego 
otoczenia lub  wzywa inną ko-
nieczną pomoc np. pogotowie.
Podczas konferencji zarów-

no eksperci z zakresu ochro-
ny zdrowia jak i samorządowcy 
zwrócili uwagę, na konieczność 
wprowadzania informatyzacji 
w ochronie zdrowia i przekony-
wania pacjentów do korzystania 
z e-usług w tym zakresie. 
/St. Pow. w Kartuzach/
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Powiat Kartuski otrzymał pierwsze miejsce w kategorii powiatów powyżej 120 tysięcy mieszańców w konkursie „Lider e-zdrowia 2019”. 

Powiat kartuski liderem e-zdrowia
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Podczas Wojewódzko – Powiatowo - Gminnych dożynek 
w Kartuzach rozstrzygnięto powiatowy etap konkursu 
Piękna Wieś Pomorska.

dożynki wojewódzkie w kartuzach
Materiał sfinansowany ze środków KW PrAWo i SPrAWiEDliWoŚć 295/2019/DB







10| Środa, 9 października 2019 expressy.pl

Plac Zabaw Łosienice Plac Zabaw stare cZaPle

W ramach realizacji zadania 
pn. „Budowa budynku komu-
nalnego w Niesiołowicach” 
zostanie wybudowana świe-
tlica wiejska, pełniąca funk-

cję rekreacyjno-społeczno-
kulturalną. Świetlica w Nie-
siołowicach będzie pełnić 
rolę miejsca spotkań, integra-
cji mieszkańców. Celem re-

alizacji zadania jest budowa 
miejsca przyjaznego miesz-
kańcom oraz miejsca gdzie 
mogą się edukować oraz in-
tegrować.

Obiekt w Niesiołowicach ma 
zostać zostanie oddany do 
użytku jeszcze w tym roku. 
Gmina Stężyca na ten cel 
przeznaczy około 470.000 zł. 

dofinasowanie 
na remont drogi 
w szymbarku

Wójt Gminy Stężyca 61 młodym mieszkańcom gminy przyznał stypendia. Są to uczniowie ostatniej klasy gimnazjum, szkół średnich i studenci. 

4 września Gmina Stężyca 
otrzymała informację o przy-
znaniu dotacji celowej w wyso-

kości 353.505 zł w ramach fun-
duszu dróg samorządowych 
(2019) na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej – 
ul. Szymbarskich Zakładników 
w Szymbarku”. Przedmiotem 
zadania będzie kompleksowa 
przebudowa drogi na odcinku 
długości 1,66 km. Kwota dofina-
sowania 353.505 zł. Całkowita 
wartość projektu 707.010 zł. 
17 września Tomasz Brzoskow-
ski, wójt gminy podpisał umo-
wę z wojewodą pomorskim na 
dofinasowanie tego zadania. 
Zadanie zostanie zrealizowane 
wiosną 2020 roku. 

Stypdendyści Wójta 
Gminy Stężyca

Stało się już tradycją, że mło-
dzi zdolni i pracowici ucznio-
wie, którzy osiągają wysokie 
wyniki w nauce są nagradza-
ni przez wójta Gminy Stężyca. 
Stypendia mają zachęcić mło-

dzież do inwestowania w sie-
bie oraz jednocześnie mają być 
swego rodzaju wyróżnieniem 
dla najlepszych.
Aby otrzymać stypendium Wój-
ta Gminy Stężyca uczeń, stu-

dent lub absolwent musi speł-
niać określone kryteria. Absol-
went szkoły gimnazjalnej musi 
osiągnąć średnią ocen 5,25. 
Natomiast średnia 4,75 była 
kryterium wyznaczonym dla re-

prezentantów szkół ponadgi-
manzajalnych. Studenci uczelni 
wyższych muszą wykazać się 
średnią ocen w indeksie, która 
wynosi dla nich 4,45.
Druga tura naboru wniosków 
stypendialnych skierowana 
była do studentów studiów 
stacjonarnych. Studenci swo-
je wnioski mogli składać do 30 
września. Już niebawem po-
znamy kolejną listę stypendy-
stów, którzy swoje dokumenty 
składali w drugim naborze. 

Stypendyści Wójta Gminy 
Stężyca: 
1. Agata Stencel
2. Magdalena Gruchała
3. Laura Kulaszewicz
4. Paulina Reiter
5. Milena Dawidowska
6. Hubert Chmurzyński
7. Mateusz Penkowski
8. Dominik Cybula
9. Aleksandra Gostkowska

10. Oliwia Bojanowska
11. Paweł Hinca
12. Josephine Farrow
13. Paweł Pek
14. Jagoda Wiedemann
15. Dawid Wierdak
16. Wanessa Waligóra
17. Konrad Cichosz
18. Wiktoria Dunst
19. Małgorzata Hinc
20. Jakub Wysocki
21. Oliwia Chmurzyńska
22. Milena Formela
23. Patrycja Gostkowska
24. Agnieszka Wiśniewska
25.  Victoria Farrow
26.  Maciej Wiśniewski
27. Alicja Czapiewska 
28. Daniel Joskowski
29. Przemysław Klasa
30. Klaudia Gronda
31.  Natalia Mańska
32.  Arleta Treder
33.  Jakub Sadowski
34.  Julian Wolski
35.  Błażej Hewelt

36.  Agnieszka Hirsz
37.  Izabela Kotłowska
38.  Bogumiła Gronda
39.  Przemysław Birr
40. Agnieszka Miąskowska
41. Paweł Węsierski
42. Karolina Wierzba
43. Zuzanna Stefańska
44. Paulina Kruszyńska
45.  Marcelina Adamczyk
46.   Julia Czaja
47.  Natalia Sobisz
48. Katarzyna Mańska
49.  Sylwia Tutkowska
50. Przemysław Reiter
51. Adrian Cybula
52. Natalia Macholl
53. Błażej Reiter
54. Kacper Reclaw
55. Weronika Formela
56. Maksymilian Penkowski
57. Zuzanna Hewelt
58. Piotr Matyjasik
59. Julita Miąskowska
60. Monika Richert
61. Martyna Łącka
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Powstanie miejsce sPotkań mieszkańców 
sołectwa niesiołowice

nowe Place zabaw 
w łosienicach 
i starych czaPlach
Najmłodsi mieszkańcy Łosienic 
i Starych Czapel wzbogacili się 
o nowe miejsce rekreacji. Tuz 
obok świetlic powstały nowe 
place zabaw. 
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Gmina Sierakowice otrzymała 15 tys. euro na budowę sieci Wi-Fi, za pomocą 
której mieszkańcy i turyści będą mieć bezpłatny dostęp do internetu. Powiat kartuski buduje halę sportową 

przy Zespole Szkół w Przodkowie.

15 tys. euro na Projekt wifi4eu dla sierakowichala Pnie się w górę

Widziałem z jednej strony radość 
z zakończonych żniw i bądź co 
bądź dobrych plonów. Z drugiej, 
doświadczyć można było sza-
cunku dla tradycji, w którą wpisu-
je się wieź z Panem Bogiem. Rol-
nicy wiedzą, że ich plony zależą 
nie tylko od nakładów pracy, ale 
też Bożego Błogosławieństwa. 
Stąd życie i praca na polskiej, ka-
szubskiej wsi podporządkowane 
są prawu naturalnemu. „Czyńcie 
sobie ziemię poddaną” mówił do 
nas św. Jan Paweł II. 
Obserwuję to na co dzień, gdyż 
jestem mieszkańcem małej wsi – 
Grabówka, koło Nowej Karczmy. 

Polski rolnik potrafi
Nasze gospodarstwa indywi-
dualne - podstawa polskiej wsi, 
produkują żywności tyle, że je-
steśmy w stanie wyeksportować 
jej za 30 mld euro. Polska żyw-
ność cieszy się powodzeniem, 
bo jest dobrej jakości. Powinni-
śmy dalej czynić wszystko, aby 
nasze rolnictwo było bardziej 

konkurencyjne. Stąd ważnym 
zadaniem jest zaangażowanie 
rządu w sprawę poprawy naszej 
pozycji we Wspólnej Polityce 
Rolnej Ue. To też wyzwanie dla 
ministerstwa rolnictwa i wszyst-
kich agend okołorolniczych. 

Konkurencja nie śpi
Coraz częściej słyszy się, że my 
dziś lękamy się żywności. Mówi-
my, że jest żywność ekologiczna 
– dobra, i ta gorsza – pełna róż-
nych „e”. Podczas jednej z homi-
lii dożynkowych usłyszałem, że 
jest tak, bo „człowiek wybuja-
ły w wyobraźni, szukając takich 
czy innych sposobów realizowa-
nia siebie a nie bożego prawa, 
robi wszystko, żeby pokazać, że 
stał się mądrzejszy niż to co za-
warte jest w naturze”. 
Wielcy producenci ze starej unii 
przekonywali, że będzie więk-
sza rentowność produkcji, kiedy 
z kilograma mięsa zrobi się 1,6 
kg „produktu mięsnego”. Albo 
kiedy w „zwykłym” powszednim 

chlebie, będzie 60 proc. wody. 
To oni właśnie biorą od nas na-
szą zdrową żywność, a nas za-
sypują tymi podróbkami. Tylko 
dlaczego nikt nie mówi, ile bę-
dzie kosztować później zdrowie 
ich konsumenta.

Rolnik to służba
Urodziłem się i wychowywałem 
na gospodarstwie prowadzo-
nym od wielu pokoleń. Rodzi-
ce nauczyli mnie szacunku dla 
chleba, dla pracy, dla człowie-
ka. Rolnik nie pracuje dla siebie 
- pracuje dla rodziny, dla innych. 
Jego praca jest służbą, niezależ-
nie od pory dnia czy tygodnia. 
Pamiętam jak kromkę chleba, 
kiedy spadł na ziemię podnosi-
ło się i całowało, a jego okruchy 
były dla ptactwa, a nie do śmieci. 
Dziś wiele żywności trafia do ku-
błów. Robią to ci bez wyobraźni, 
ile potu kosztuje jej wytworze-
nie. Bez szacunku dla pracy rol-
nika i dla dóbr natury. Wkrótce 
nawet tak dostępna woda, może 

stać się skarbem. 
To co kiedyś oglądaliśmy w te-
lewizji, dziś już jest naszym do-
świadczeniem. Mówię o nawałni-

cy z sierpnia 2017 r., która prze-
toczyła się przez Pomorze. Gło-
śno o innych kataklizmach. Mu-
simy bardziej szanować naturę, 

tak jak rolnik, który na co dzień 
z nią żyje. To ważne, aby tych re-
lacji uczyć młode pokolenie. 

Dariusz Męczykowski

Dożynki Województwa Pomorskiego w Kartuzach zakończyły tegoroczny cykl wydarzeń związanych ze świętem plonów. Zaczął się 
on ponad miesiąc temu, 15 sierpnia w Święto Matki Boskiej Zielnej. Byłem uczestnikiem wielu dożynek gminnych, niektórych powiato-
wych no i oczywiście tych Diecezji Pelplińskiej w Lubaniu. 

Rolnik – sługa bliźniego i natury, 
wzorem dla społeczeństwa
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Trwają zaawansowane prace 
budowlane związane z inwe-
stycją powiatu kartuskiego po-
legające na rozbudowie istnie-
jącego Zespołu Szkół Powia-
towych w Przodkowie o halę 
sportową. Pierwszy etap inwe-
stycji to wykonanie stanu suro-
wego zamkniętego do 31 stycz-
nia 2020 r. Wartość  pierwsze-
go etapu inwestycji wynosi nie-
mal 2,8 mln zł brutto. Inwesty-
cja finansowana jest z budżetu 
powiatu kartuskiego. Obecnie 
dokonano odbioru częściowego 
zrealizowanych robót polegają-
cych na rozbiórce szatni w bu-

dynku szkoły podstawowej, wy-
konaniu robót ziemnych i fun-
damentowych, ścian konstruk-
cyjnych i stropów budynku sali 
sportowej. W zakresie kolej-
nych prac przewidzianych w ra-
mach pierwszego etapu inwe-
stycji wykonana zostanie kon-
strukcja dachu wraz z pokry-
ciem dachowym oraz stolarka 
okienna i drzwiowa w otworach 
zewnętrznych. Projektowa-
na powierzchnia użytkowa bu-
dynku wynosi 1 439,21 m2, na-
tomiast powierzchnia całkowita 
obiektu 1 768,24 m2. 
/St. Pow. w Kartuzach/

Materiał sfinansowany ze środków KW PolSKiE StroNNictWo lUDoWE 13/2019/Pr

Gminę Sierakowice odwiedziła 
elżbieta Gajeska, koordynator 
na Polskę programu WIFI4eU. 
Jako przedstawiciel Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Regio-
nalnej i Miejskiej Komisji euro-
pejskiej,  przyjechała wręczyć 
wójtowi gminy symboliczny vo-
ucher na 15 tys. euro, które gmi-
na pozyskała przystępując do 
konkursu o dofinansowanie pod 
koniec 2018 r.

Inicjatywa „Propagowanie łącz-
ności internetowej w społecz-
nościach lokalnych – WiFi4eU” 
jest programem wsparcia na 
rzecz bezpłatnego dostępu do 
Wi-Fi w wewnętrznych bądź ze-
wnętrznych przestrzeniach pu-
blicznych (np. obiektach admi-
nistracji publicznej, szkołach, 
bibliotekach, ośrodkach zdro-
wia, muzeach, parkach i pla-
cach publicznych). 

Bony WiFi4eU mogą być wyko-
rzystywane do sfinansowania 
instalacji zupełnie nowej pu-
blicznej sieci Wi-Fi, do moder-
nizacji istniejącej publicznej 
sieci Wi-Fi bądź też do rozsze-
rzenia zasięgu istniejącej pu-
blicznej sieci Wi-Fi. 
Gmina przystępując do progra-
mu zobowiązała się do udostęp-
nienia w terminie do 18 miesięcy 
od podpisania umowy o dofina-

sowanie, min. 10 zewnętrznych 
lub min. 15 wewnętrznych punk-
tów dostępu WIFI do bezpłat-
nego Internetu na terenie gmi-
ny Sierakowice. Aktualnie trwają 
prace nad ustaleniem możliwych 
lokalizacji punktów dostępo-
wych oraz wyborem wykonaw-
cy realizacji dostawy i montażu 
sprzętu niezbędnego do świad-
czenia usług dostępowych do 
sieci internetowej.  /raf/
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Centralny Ośrodek Sportu dysponuje 
szeroką bazą noclegową. Czy rozbu-
dowa obiektu jest konieczna?

Wszystkie pawilony hotelowe na tere-
nie COS-OPO „Cetniewo” zostały wy-
budowane wiele lat temu z zastosowa-
niem tradycyjnych technik budowla-
nych. Obecnie stoimy przed konieczno-
ścią realizacji kosztownych prac remon-
towych i termomodernizacyjnych. Nasz 
Ośrodek funkcjonuje przez cały rok i aby 

móc przeprowadzić niezbędne roboty, 
będziemy musieli częściowo wyłączać 
z funkcjonowania wybrane skrzydła pa-
wilonów hotelowych. Nowy obiekt po-
zwoli nam zabezpieczyć potrzeby nocle-
gowe grup sportowych w trakcie realiza-
cji tych prac oraz powiększy bazę nocle-
gową Ośrodka.

Co zaoferuje nowy pawilon?
Budynek będzie usytuowany równolegle 

do linii brzegowej, a więc widok z nowo-
czesnych i funkcjonalnych pokoi hote-
lowych będzie niezapomniany. Cały pa-
wilon zostanie dostosowany do potrzeb 
osób poruszających się na wózkach in-
walidzkich. Sale konferencyjne pozwo-
lą na organizację szkoleń. Konstrukcja 
budynku ma odzwierciedlać najnowsze 
trendy w budownictwie i będzie odpo-
wiedzią na oczekiwania osób odwiedza-
jących nasz Ośrodek.

Kiedy rozpoczną się prace
budowlane?

Ośrodek dysponuje dokumentacją po-
zwalającą wszcząć procedurę wyboru 
wykonawcy. 3 października br. podpisa-
liśmy umowę o dofinansowanie zadania 
ze środków finansowych Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej w ramach Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Uzyskana 
wartość dotacji wynosi 9.000.000,00 zł. 
Zgodnie z umową inwestycję zaczynamy 
w tym roku. 

Jak wyglądał będzie nowy pawilon? Kiedy 
ruszą prace budowlane? Odpowiedzi na te i inne 
pytania udziela Michał Kowalski, dyrektor 
Centralnego Ośrodka Sportu OPO „Cetniewo” 
we Władysławowie.

centralny ośrodek sPortu 
zostanie rozbudowany

Za II semestr roku szkolnego 
2018/2019 nagrodzonych zo-
stało 47 stypendystów. W tym 
semestrze było 32 uczniów 
gimnazjów, 13 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i 2 stu-
dentów. Na ten cel gmina prze-
znaczyła 30.360 zł. 
Stypendia otrzymali: Izabe-
la Frankowska - ZSZiO Kar-
tuzy; Przemysław Kwidziński 
– Szkoła Podstawowa im. Ks. 
Bronisława Szymichowskiego 
Pomieczyno; Katarzyna Dawi-
dowska – ZSZiO Katuzy; Hanna 
Wiecka - Katolicka Szkoła Pod-
stawowa Kartuzy; Paweł Gło-
wienka – ZSZ i O Kartuzy; ewa 
Barzowska  - LO Kartuzy; Alek-
sandra Toporek – ZSZ i O Kar-
tuzy; Natalia Kamińska – Gim-
nazjum Kartuzy; Małgorzata 
Król - Katolicka Szkoła Podsta-
wowa Kartuzy; Magdalena Pa-
sewicz-Rybacka – Uniwersytet 
Gdański – Studia Doktoranc-
kie; Filip Dampc – Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II Cze-
czewo; Przemysław Zabrocki – 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II Czeczewo; Małgorzata 
Brylowska – Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła II Czecze-
wo; Mateusz Toporek – Szko-
ła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II Czeczewo; Armin Wilczew-
ki – Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II Czeczewo; emilia 
Kreft - X LO Gdynia; Sara Dry-
wa – Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II Czeczewo; eryk 
Możdżeń - V LO Gdańsk; ewe-
lina Pupacz  -  ZSZiO Kartu-
zy; Michał Czapliński - Katolic-
ka Szkoła Podstawowa Kartu-
zy; Karolina Najgeburska - UG 

Gdańsk-Studia Doktoranckie; 
Jan Mielech – Gimnazjum Je-
zuitów Gdynia; Kinga Młyńska 
- Szkoła Podstawowa w Przod-
kowie; Klaudia Młyńska - Szko-
ła Podstawowa w Przodko-
wie; Klaudia Dobrzyńska - KSP 
Kartuzy; Kamil Kaszuba – ZSZ 
i O Żukowo; Dawid Skrzyp-
kowski - Szkoła Podstawowa 
w Przodkowie; Oliwia Ulenberg 
- Szkoła Podstawowa w Przod-
kowie; Natalia Frankiewicz - 
Szkoła Podstawowa w Przod-
kowie; Nikola Szymichowska - 
Szkoła Podstawowa w Przod-
kowie; Magdalena Czerwińska 
- Szkoła Podstawowa w Przod-
kowie; Oliwia Soroko - Szko-
ła Podstawowa w Przodkowie; 
Julia Kroll - Szkoła Podsta-
wowa w Przodkowie; Wiktoria 
Młyńska - Szkoła Podstawo-
wa w Przodkowie; Amelia La-
towska - Szkoła Podstawowa 
w Przodkowie; Aleksandra Ka-
czorowska - Szkoła Podstawo-
wa w Przodkowie; Oliwia Riegel 
- Szkoła Podstawowa w Przod-
kowie; Wiktoria Goszka - Szko-
ła Podstawowa w Przodkowie; 
Katarzyna Lizakowska - Szko-
ła Podstawowa w Przodko-
wie; Julia Slas - Szkoła Pod-
stawowa w Przodkowie; Pau-
lina Stencel - Szkoła Podsta-
wowa w Przodkowie; Roksana 
Reglińska - ZSO Nr 2 Kartu-
zy; Hanna Dmochowska - Gim-
nazjum Gdynia; Anita Krefta – 
ZSZ i O Kartuzy; Łukasz Wicki 
- LO Kartuzy; Sandra Drążkow-
ska - ZSP w Somoninie; Ma-
rianna Gołębiewska - Gimna-
zjum w Gdyni. 
/raf/
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Wójt gminy Przodkowo po raz kolejny wręczył stypendia o charakterze motywacyjnym, których celem jest promowanie i wyróżnianie 
uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. 

Stypendia dla najzdolniejszych
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stan dobry, cena 100 zł, Luzino, tel. 
570 009 969

BeCZKi plastikowe 200 l, na dział-
kę do wody, czyste, lub pod rynny, 
tel. 511 841 826

SPRZeDaM rury plastikowe, 
250x10x0,5, szare, cena 5 zł szt., 
tel. 511 841 826

SPRZeDaM wytwornicę acytle-
nową, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia, tel. 693 678 887

SPRZeDaM drewno opałowe, gałę-
ziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 
888 783

ROZSieWaCZ KOS 380 zł, oraz lej 
480 zł, tel. 600 667 860

NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDaM

WYNaJMĘ

POKóJ do wynajęcia z używalno-
ścią kuchni i łazienki w Lęborku. 
Tel.695052776

RuMia, pokój dla dwóch osób do wy-
najęcia, tel. 694 642 709

POSZuKuJĘ WYNaJĄĆ

KuPiĘ

KuPiĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZeDaM

SKuP, kasacja aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

JaWa typ 223. 1977 r., farbig Rote 
Creme, 2T, 2 os., OC, BT, cena 2023 
zł, Sopot, tel. 574 797 077

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

KuPiĘ

iNNe

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZeDaM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 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 Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

WDOWa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

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

RÓŻNE

OPRYSKiWaCZ 400 l, 1550 zł, ma-
szyna do siana, 1200 zł, tel. 600 667 
860

BRYCZKa na drewnianych kołach 
do odnowienia, 2100 zł, tel. 600 667 
860

ZŁOTa Rączka, malowanie, arma-
tu204 992

SPRZeDaM kanapę rozkładaną, 

SPRZeDaM kanapę rozkładaną roz. 
220x120, Wejherowo, 574 688 023

BLaChY stalowe do wypieku z pie-
ca, 40-60 cm, tel. 694 642 709

OBSYPNiK do bulew z szpilką do 
balotów 450 zł, tel. 600 667 860

SPRZeDaM piecyk gazowy dwu-
funkcyjny viessman, 750 zł, Wejhe-
rowo, tel. 538 443 446

SPRZeDaM stolik 170 zł, kanapę 
150 zł, Wejherowo, tel. 538 443 446

SPRZeDaM kołdrę dużą, gruba, 
wełniania, w róże, 215x185 cm, 190 
zł, 790 290 835

SPRZeDaM odkurzacz przeciw-
alergiczny oraz cały zestaw do pra-
nia dywanów i tapicerek, 950 zł, tel. 
790 290 835

SPRZeDaM lodówkę białą, używa-
ną wys. 125 cm, 63c. W dobrym sta-
nie, tel. 790 290 835

SPRZeDaM pralkę małą z wirówką 
2w1, nowa, wys. 73 cm, szer. 63 cm, 
cena 410 zł, tel. 795 019 958

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

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

SPRZeDaM materac rehabilitacyj-
ny, 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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W 10. kolejce rozgrywek IV Ligi Cartusia 1923 Kartuzy uległa na własnym boisku 
Lechii II Gdańsk 0:2. Dla Cartusii to piąta porażka w tegorocznych rozgrywkach.

Lechia okazała
się lepsza

Pod koniec ub. miesiąca rozegrany został Powiato-
wy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Kartuskie-
go. W turnieju rywalizowało 24 zespoły w tym 256 
zawodników w roczniku 2009 i 2011. Organizator 
turnieju - Klub Sportowy „Chwaszczyno” - przeka-
zał podziękowania przedstawicielom Starostwa Po-
wiatowego w Kartuzach: staroście Bogdanowi Łapie 
a także wicestaroście Piotrowi Fikus za udzielone 
dofinansowanie turnieju w ramach otrzymanej do-
tacji. Wicestarosta Piotr Fikus wspólnie z prezesem 
Klubu Sportowego „Chwaszczyno” Januszem Płoc-
kim wręczyli puchary, medale i nagrody wszystkim 
zawodnikom biorącym udział w turnieju. Organiza-
tor dla wszystkich zawodników przygotował spe-
cjalne okazjonalne odlewane medale, worki, ochra-
niacze, bidony, siatki od firmy Alexander z upomin-
kami dla każdego zawodnika oraz okazałe puchary. 
Najlepszy zawodnik, bramkarz oraz król strzelców 
zostali również nagrodzeni. Już dzisiaj zapraszamy 
na kolejny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Kartuskiego, który odbędzie się w roku 2020. 
/raf/

Młodzi zawodnicy w sobot-
nie popołudnie na własnym 
boisku gładko pokonali eki-
pę GKS Kolbudy aż 11:0 (5:0). 
Podopieczni trenerów Piotra 
Budziwojskiego i Piotra Haber-
ki nie mieli problemów z poko-
naniem swoich rówieśników 
z Kolbud. Bramki strzelali: Ma-
teusz Grzech x4, Igor Zalewski 
x2, Adam Gdaniec x2 oraz po 1 
Filip Modrzewski, Bartosz La-

buda i Krystian Konkol.

Skład Cartusii:
Hubert Renka (Jakub Pen-
kowski), Błażej Labuda, Daniel 
Pioch (Kamil Wydrowski), Bar-
tosz Labuda, Krzysztof Mamel-
ski (Filip Modrzewski), Adam 
Gdaniec (Dawid Lipski), Igor 
Zalewski (Krystian Kokol), Ty-
mon Sapała, Mateusz Grzech
/raf/

Zagrali o Puchar 
StaroSty

wysokie zwycięstwo 
kartuSkich juniorów

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Starosty Kartuskiego 
za nami.

Na osłodę porażki iV ligowej Cartusii 
przyszło okazałe zwycięstwo naszych 
młodych adeptów piłki nożnej 
z kategorii junior D2 (10-11 lat). 
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Fot. Rafał Korbut
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Bramki dla Lechii strzelali kapi-
tan biało-zielonych Adrian Petk 
z rzutu karnego (45+1) oraz Se-
bastian Rugowski (69’). Dla 
Cartusii jest to 5. porażka w te-
gorocznych rozgrywkach i w tej 
chwili bilans po 10 meczach to 5 
zwycięstw i 5 porażek. Szkoda 
straconych punktów, bo druga 
drużyna Lechii była w zasięgu 
Cartusii i spokojnie można było 
pokusić się o punkty.  
Przyczynę porażki, z małymi wy-
jątkami, należy upatrywać w sła-

bej grze zespołu Cartusii. Nieste-
ty dotychczasowa siła drużyny, 
czyli środka pola oraz skrzydła 
w ostatnich meczach również nie 
dają tego, czego można by się po 
nich spodziewać. Z całą pewno-
ścią każdego z piłkarzy Cartusii 
stać na wiele więcej, tylko muszą 
chcieć i wdrożyć więcej zaanga-
żowania, czego zdecydowanie 
zabrakło w meczu. Miejmy na-
dzieje, że w następnych meczach 
będzie już tylko lepiej.
/raf/

Składy drużyn:
Cartusia:
Petka - Zapora, Dawidowski, 
Mach, Turowski (64’ Piór) - Wen-
ta, Toporek, Bodzak (83’ Nurek), 
Jankowski (82’ Sierszyński), Ry-
pel- Kazubowski (64’ Ustowski); 
Rez.: Wezel - Kuss, Raulin, Ustow-
ski, Piór, Nurek, Sierszyński;
Lechia:
Woźniak - Cegiełka, Dymerski, 
Petk, Żuk, Kaczorowski,

Rugowski, Kopania, Wszołek 
(46’ Borcuch), Gryszkiewicz, 
Mikołajewski;
Rez.: Reclaf- Lewandowski, Szy-
mański, Borcuch; 

Bramki: 
0:1 Petk Adrian (45+1 k.),
0:2 Rugowski Sebastian (69’)

Kartki:
Cartusia: Rypeł Paweł (ż)
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