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Drogę czeka moDernizacja
Uzyskane dofinansowanie na zadanie drogowe pt. „Roz-
budowa drogi powiatowej Stężyca – Gołubie” umożliwiło 
rozbudowę infrastruktury drogowej przyczyniając sie do po-
prawy bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców. Kolejne 
kilometry budowy dróg powiatowych w Powiecie Kartuskim. 
Zostanie wybudowany odcinek 4,5 km drogi powiatowej.
str. 3

Budynek Będzie odnowiony

Spośród 287 złożonych wniosków 
o dofinansowanie otrzymało 65, 
w tym również Gmina Kartuzy 
w ramach programu Sportowa 
Polska – edycja 2021. Już w mar-
cu tego roku złożono wniosek 
o dofinansowanie projektu prze-
budowy do Ministerstwa. 
str. 2

odnowione gaBinety w SPzoz

SPZOZ wzbogacił się o nowe po-
mieszczenia. Jest to wyremon-
towane mieszkanie komunalne, 
które znajdowało się na terenie 
żukowskiej przychodni. Odnowio-
ną powierzchnie przeznaczono na 
gabinety poradni zdrowia psycho-
logicznego.
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Budynek przy stadionie 
będzie odnowiony

Już w marcu tego roku złożono wniosek 
o dofinansowanie projektu przebudowy do 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu. Samorządy z całej Polski 
miały szanse rywalizować o środki dostęp-
ne w ramach programu Sportowa Polska- 
edycja 2021. 

W związku z przyznaniem dofinansowania, 
burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Go-
łuński podpisał umowę z wykonawcą, który 
podjął się realizacji inwestycji. Firmą, która 
wygrała przetarg jest Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane NORDECO sp. z o. o. z Kościerzy-
ny, na całkowitą kwotę 3 mln 586 tys. 680 zł 
z gwarancją 72 miesięcy. 

W ramach zadania planuje się:
przebudowę budynku na poziomie parteru,•	
remont kotłowni, wymianę posadzek, wy-•	

kończenie ścian, modernizację instalacji,
budowę 4 kompleksów szatniowych wraz •	

z natryskami i sanitariami oraz węzłów sani-
tarnych dostępnych na zewnątrz,

przystosowanie obiektu dla potrzeb osób •	
z niepełnosprawnościami,

wykonanie balkonów do obserwowania sta-•	
dionu, nowych biegów schodowych 

wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, •	
adaptację pomieszczeń I piętra na pomiesz-•	

czenia dla sędziów oraz przestrzeń biurową,
nadbudowę budynku o jedną kondygnację •	

spełniającą funkcję pomieszczeń dla trenerów. 
Dotacja z dofinansowania stanowi połowę 

szacowanych kosztów przedsięwzięcia,będą-
cym ważną inwestycją, tym bardziej, że dzięki 
środkom pozyskanym z Ministerstwa w 2017 
roku udało się wyremontować Stadion Miej-
ski. Modernizacja budynku klubu będzie 
uzupełnienie tego przedsięwzięcia.

 - Bez wsparcia Ministerstwa zadanie było-
by dużym obciążeniem dla budżetu Gminy, 
dlatego dziękuję za to wyróżnienie i wspar-
cie ze strony rządowej – mówi Burmistrz 
Kartuz. - Chciałbym podziękować moim 
pracownikom oraz wszystkim osobom za-
angażowanym w przygotowanie inwestycji. 
Szczególne podziękowania za cenne uwagi 
i spostrzeżenia składam również pani Sylwii 
Leyk Radnej Województwa Pomorskiego – 
dodaje włodarz. 

Budynek będzie służył jako zaplecze socjal-
ne dla zawodników sekcji sportowych, które 
wyrażą chęć jego użytkowania. Modernizacja 
obiektu zapewni odpowiednie warunki bez-
pieczeństwa i komfortu. 

Warto przypomnieć, że kartuski klub GKS 
CARUSIA wychował wielu zawodników, 
którzy obecnie reprezentują Kartuzy pod-
czas najważniejszych rozgrywek zarówno na 
szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. 
W rankingu SSM Sportu Młodzieżowego 
uplasował się na 3. pozycji w całym woje-
wództwie pomorskim. 

Do klubu należą olimpijczycy z Tokio: 
w sekcji kolarskiej Szymon Sajnok, Mistrz 
Świata z 2018 r. w kolarstwie torowym, w sek-
cji pływackiej Jakub Skierka. 

W sekcji zapasów wyróżniał się śp. Krzysz-
tof Niklas, Mistrz Świata Juniorów, a w sekcji 
lekkoatletycznej wyróżnia się Krzysztof Róż-
nicki, złoty medalista Mistrzostw Europy Ju-
niorów 2021 w biegu na 800 m.

POWIAT KArTusKI | Spośród 287 złożonych wniosków o dofinansowanie otrzymało jedynie 65, 
w tym również Gmina Kartuzy w ramach programu Sportowa Polska – edycja 2021. 

Gmina Żukowo 
otrzymała wsparcie 
w postaci 2,7 mln 
złotych
Żukowo | Dofinansowanie projektu „wsparcie edukacji 
przedszkolnej w Gminie Żukowo” zostało przyznane 
w ogromnej sumie.

Przedsięwzięcie o wartości 3 171 705, 06 zł otrzymało 
wsparcie w postaci 2 695 949, 30 zł. Projekt Gminy Żukowo 
zajął 4 miejsce na 89 złożonych wniosków w ramach tego 
konkursu. Dzięki czemu wsparcie otrzyma 11 przedszkoli 
funkcjonujących w gminnych szkołach. W Tuchomiu i Bor-
kowie zostaną utworzone nowe miejsca dla dzieci właśnie 
z tego projektu. 
- Zawsze podkreślamy, że dzięki wsparciu zewnętrznemu 
możemy realizować naprawdę duże zadania, tak jest też 
w tym przypadku – mówi Burmistrz Wojciech Kankowski. – 
Inwestycja w dzieci, młodzież, to inwestycja w przyszłości. 
Dzięki dofinansowaniu nie tylko poprawimy warunki wycho-
wania dla dzieci w naszych przedszkolach, ale tez utworzy-
my nowe miejsca dla nich, a przecież z każdym rokiem ilość 
najmłodszych mieszkańców gminy Żukowo zwiększa się 
w szybkim tempie.
Realizacja projektu odbędzie się w partnerstwie z Centrum 
Edukacyjny Idea. 
Projekt „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo” 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. 
Edukacja, Działania 3.1. Edukacja przedszkolna. 
\monika\  
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Nowe ścieżki 
pieszo-rowerowe
POWIAT | Klejne drogowe odcini czekają na eksploatacje mieszkańców. 
Wydłużanie ścieszek pieszo-rowerowych potrwa jeszcze w  2023 roku. 

-Infrastruktura drogowa Powia-
tu Kartuskiego to nie tylko budo-
wa i remont dróg powiatowych, 
których stan techniczny jest co-
raz lepszy, gdyż Powiat Kartuski 
z roku na rok buduje coraz więcej 
dróg: rok 2019 – 8,5 km, rok 2020 
– 15 km, 2021 – planowane – 25 
km, lecz również bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów - twier-
dzi Wicestarosta Kartuski Piotr 
Fikus.

Powiat Kartuski w roku bie-
żącym realizuje dokumentacje 
projektowe ciągów pieszo-rowe-
rowych, których konsekwencją 
będzie nacisk na budowę nowych 

ścieżek pieszo-rowerowych, łączących wszystkie 8 Gmin Powiatu 
Kartuskiego. W latch 2019-2020 wybudowano ponad 11 km nowych 
chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zaś w roku bieżącym zre-
alizujemy budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych w miej-
scowościach: Kobysewo, Bącz, Egiertowo, Tuchom, Mirachowo-
Strysza Buda, Miszewo-Pępowo. Obecnie realizujemy i planujemy 
zrealizować w roku 2022 nastepujące dokumentacje projektowe dla 
chodników i ciągów pieszo-rowerowych, których budowa zostanie 
zrealizowana w kolejnych latach: 2022, 2023. Powstaną one w miej-
scowościach: Kolonia-Będargowo, Podjazdy, Lniska-Niestępowo, 
Miszewo-Czeczewo, Kartuzy-Prokowo, Skrzeszewo-Babi Dół, Mokre 
Łąki-Sianowo, Hopy, Kczewo-Miszewo, Lniska-Przyjaźń, Ostrzyce-
Wieżyca, Szklana-Lisie Jamy oraz Zawory-Ręboszewo”. 

/monika/

Drogę powiatową nr 1920G 
na odcinku Stężyca – Gołubie 
czeka modernizacja

POWIAT KArTusKI | Uzyskane dofinansowanie umożliwiło rozbudowę infrastruktury drogowej przyczyniając sie do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców. 

Kolejne kilometry budowy dróg powia-
towych w Powiecie Kartuskim. Starosta 
Kartuski Bogdan Łapa oraz Wicestarosta 
Piotr Fikus podpisali umowę z Dyrek-

torem Regionu Północ Firmy COLAS 
Polska Sp. z o. o. Wojciechem Perą na 
zadanie drogowe pt. „Rozbudowa drogi 
powiatowej Stężyca – Gołubie” za cenę 

ryczałtową brutto – 9 345 458,22 zł. Czas 
realizacji budowy tej drogi to okres 15 
miesięcy. Zostanie wybudowany odcinek 
4,5 km drogi powiatowej. Powiat Kartu-

ski otrzymał na to zadanie dofinansowa-
nie w wysokości 50% z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg co stanowi kwotę 4 
829 942 zł z realizacją w okresie 2 letnim. 
Powiat Kartuski otrzymał również do-
finansowanie z budżetu Gminy Stężyca 
w roku bieżącym kwotę 375 000 zł. Za-
kres robót obejmuje: rozbudowę odcinka 
drogi w zakresie kilometrażu jw. z po-
szerzeniem istniejącej jezdni i wymianą 
jej konstrukcji na nową, przebudowę 
istniejących skrzyżowań i zjazdów, prze-
budowę i budowę chodników oraz budo-
wę zatoki autobusowej. Powiat Kartuski 
bardzo dziękuje Wojewodzie Pomorskie-
mu Dariuszowi Drelich oraz Wójtowi 
Tomaszowi Brzoskowskiemu za przeka-
zane środki finansowe. Bezpieczeństwo 
Mieszkańców Powiatu Kartuskiego jest 
najważniejsze, dlatego Zarząd Powia-
tu Kartuskiego stawia na modernizację 
i budowę dróg powiatowych w całym 
Powiecie. 

/monika/
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eDukacja morska Dla uczniów 
została Dostępna Dla uczniów
powiat kartuski | w marcu tego roku gmina kartuzy, jako lider projektu, podpisała 
z partnerskimi gminami somonino i Żukowo porozumienie.

Dotyczyło ono wspólnego złożenia wnio-
sku o dofinansowanie edukacji morskiej 
i żeglarskiej w szkołach znajdujących się 
w gminach. Wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony a Gminy otrzymały wsparcie 
w wysokości 586 306, 94 złotych z unijnego 
dofinansowania, gdzie cały koszt projektu 
wynosi 617 165, 20 złotych. 
W przypadku Gminy Żukowo projektem ob-
jęci zostaną uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Przyjaźni. Zajęcia będą nie 
tylko teoretyczne, ale i praktyczne, w któ-
rych skład wejdą m. in. obóz żeglarski, wizy-
ta w oceanarium Gdyńskim czy Pomorskim 

Muzeum Marynistycznym.  Projekt ten jest 
przykładem wspólnego działania samorzą-
dów, które wzmocniło jakość wniosku. 
Projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy - kom-
pleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuzy, 
Somonino i Żukowo, poprzez edukację 
morską i żeglarską” jest współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, 
Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 
3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. 
\monika\ 

Realizacja budowy długo 
oczekiwanego obiektu 
drogowego w Niestępowie.
POWIAT KArTusKI | Rozbiórce poddany zostanie wiadukt nad torami PKP wzdłóż drogi powiatowej 1930G 
Lniska – Niepostępowo (Gdańsk) w miejscowości Niepostępowo na miejsce którego powstanie nowy. 

Starosta Kartuski Bogdan Łapa oraz Wicestaro-
sta Piotr Fikus podpisali umowę z Prezesem Firmy 
Budowlano-Drogowej MTM S.A. Markiem Igna-
towskim na zadanie pt. „Rozbiórka istniejącego 
i budowa nowego wiaduktu na drodze powiatowej 
w miejscowości Niestępowo”. Firma Budowlano-
Drogowa MTM S.A. wykona to zadania za kwotę 4 
775 904, 95 zł. Czas budowy wiaduktu, to okres - 
5 miesięcy. Jak informuje Wicestarosta Piotr Fikus 
- Wspólna Komisja Rządu i Samorządu działającą 
w Ministerstwie Infrastruktury z rezerwy subwencji 
ogólnej przyznała Powiatowi Kartuskiemu dofinan-
sowanie w kwocie - 2 609 100 zł. W wyniku przetar-

gu w porównaniu do wartości kosztorysowej zada-
nia Powiat Kartuski zaoszczędzi ponad 700 000 zł. 
Nowy obiekt będzie posiadał odpowiednie parame-
try drogowe: jezdnia o 2 pasach ruchu o szerokości 
- 3 m, po jednej stronie chodnik o szerokości – 1,5 
m, po drugiej stronie ciąg pieszo-rowerowy o sze-
rokości - 2 m. Wiadukt drogowy zapewni bezpie-
czeństwo Mieszkańców Powiatu Kartuskiego w tym 
pieszych i kierujących pojazdami. Powiat Kartuski 
bardzo dziękuje Ministrowi Infrastruktury Mar-
cinowi Horale za pomoc i wsparcie w pozyskaniu 
środków finansowych.

/monika/
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Powiat Kartuski wspólnie z Partnerami: 
Gminy Sierakowice, Sulęczyno i Stężyca oraz 
Fundacja Kaszubki Uniwersytet Ludowy oraz 
Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej 
i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 w okresie od 01 
stycznia 2018 do 30 czerwca 2021 roku zreali-
zował Projekt „NESTOR”. Wartość projektu to 
kwota 1 425 342 zł, którą otrzymaliśmy z Urzę-
du Marszałkowskiego. Bardzo dziękujemy za 
wsparcie Dyrektorowi Departamentu Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego Marcinowi 
Fuchs. Uroczyste zakończenie projektu odbyło 
się 30 czerwca w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Kobysewie. Grupę docelową w pro-
jekcie stanowili Seniorzy korzystający z dwóch 
rodzajów wsparcia, tj. teleopieki i uczestnictwa 
w Klubie Nestora. Projekt obejmował wsparciem 
175 osób w tym osoby starsze zagrożone wy-
kluczeniem społecznym i niebezpieczeństwem 
zagrożenia zdrowia i życia ze względu na samot-
ność niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, 
zamieszkanie w trudnym terenie bądź odległym 
miejscu, możliwość wystąpienia nagłego wy-
padku. W ramach projektu zostało utworzonych 
5 Klubów Nestora w: Węsiorach, Stężycy, Pacze-
wie, Sierakowicach i Gowidlinie. Z teleopieki na 
dzień 30 czerwca 2021 roku obecnie korzysta 70 
osób. Dzięki systemowi teleopieki Pan Gerard 

z Łączyna wezwał pomoc w odpowiednim cza-
sie, która uratowała Jemu życie. Bardzo dziękuję 
Partnerom za udział w tym cennym przedsię-
wzięciu, urzędnikom Starostwa Powiatowego za 

zaangażowanym w realizację tego projektu ale 
przede wszystkim dziękuję Beneficjentom bio-
rącym udział w tym projekcie.

/monika/

Pomoc dla seniorów 
gwarantowana
POWIAT KArTusKI | Projekt „Nestor” stał się standardem wsparcia dla osób starszych. W ramach 
projektu powstała teleopieka, na którą zadzwonił Pan Gerard w potrzebie.  

nowy klub seniora, 
nowe moŻliwości
powiat kartuski | wicestarosta kartuski piotr Fikus 
wspólnie z burmistrzem Gminy Żukowo wojciechem 
kankowskim oraz z członkiem zarządu powiatu kartu-
skiego iwoną Formelą dokonali otwarcia klubu seniora 
w chwaszczynie. 

Otwarcie Klubu Seniora zakłada projekt pn. „Zintegro-
wany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego 
– POKOLENIA”. Projekt realizowany jest w partner-
stwie ze wszystkimi gminami Powiatu Kartuskiego oraz 
Fundacją Słoneczne Wzgórze ze Stężycy, Spółdzielnią 
Socjalną Bezpieczni Podopieczni z Żukowa i Spółdziel-
nią Socjalną Pasja z Kartuz na podstawie umowy part-
nerskiej określającej zadania poszczególnych partne-
rów. Powiat Kartuski jest liderem partnerstwa. Projekt 
jest odpowiedzią na lokalnie zdiagnozowane potrzeby 
w zakresie usług społecznych, którego wdrożenie ma 
doprowadzić do osiągnięcia takich celów jak: poprawa 
jakości życia i stanu zdrowia seniorów, osób z niepeł-
nosprawnością i ich opiekunów oraz osób objętych 
pieczą zastępcza w tym usamodzielnianych a także 
zainicjowania działań w zakresie rzecznictwa seniorów, 
podniesienia poziomu aktywności społecznej i kom-
petencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania ich 
potencjału. Projekt zakłada objęcie wsparciem 1223 
osoby Powiatu Kartuskiego. Wartość projektu stanowi 
kwotę 10 170 999,99 zł, w tym dofinansowanie 9 662 
449,99 zł. Okres realizacji projektu do 30.04.2023 r. 
/monika/
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czekamy na twoje materiały
artykuły | zdjęcia | filmy

redakcja@expressy.pl

zasłuŻone DoŻynki w mściewicach
powiat kartuski | tegorczne dożynki okazały się być owocnymi dla rolniów i innych 
pracowników rolniczych.  

Na zaproszenie Ks. Proboszcza Marka La-
buddy i Pani Sołtys Marii Stencel, Wicesta-
rosta Kartuski Piotr Fikus wraz z Małżonką 
Teresą reprezentował Zarząd Powiatu 
Kartuskiego i uczestniczył w tej uroczysto-
ści. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni 

w roku dla każdego rolnika, święto plonów, 
radość i odpoczynek po ciężkiej pracy oraz 
podziękowanie Bogu za zebrane plony. 
Wielkie podziękowania za każdy bochen 
chleba, który trafia na nasz stół. 
/monika/
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Odnowione gabinety 
w SPZOZ w Żukowie 

ŻuKOWO | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wzbogacił się o nowe pomieszczenia. 

Jest to wyremontowane mieszkanie komunal-
ne, które znajdowało się na terenie żukowskiej 
przychodni. Odnowioną powierzchnie przezna-
czono na gabinety poradni zdrowia psycholo-
gicznego.

Zapotrzebowanie jest ogromne i rola nowego 
zaplecza stała się coraz bardziej istotna, biorąc 
na wzgląd, że w 2021 r. w SPZOZ ze świadczeń 
poradni zdrowia psychicznego skorzystało ok. 
2100 osób, w tym 1300 dorosłych. 

- Ten lokal, który pozostawał w zasobach 
mieszkań komunalnych wykorzystany został 
chyba w najlepszy sposób, a wiec na potrzeby 
medyczne, szczególnie w obszarze zdrowia psy-

chicznego, gdzie potrzeby są ogromne. – mówi 
Burmistrz Wojciech Kankowski.

Oddanie do użytku nowych gabinetów zbiegło 
się w czasie w z otwarciem przebudowanej ul. 
Pożarnej. Teraz dojazd do żukowskiej przychod-
ni jest bardziej komfortowy i bezpieczniejszy.

SPZOZ w Żukowie zostało wyróżnione 4 ty-
tułami:

Mocna Firma Godna Zaufania 2020•	
Efektywna Firma 2020•	
Brylant Polskiej Gospodarki 2020•	
Gepard Biznesu 2020   •	

Ranking powstał na podstawie analizy ekono-
micznej. Badanie przeprowadził w 2021r. Insty-

tut Europejskiego Biznesu na podstawie wiary-
godnych danych ekonomicznych i finansowych 
dostępnych publicznie w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

- Jesteśmy dumni, że do wcześniej uzyskanego 
wyróżnienia w konkursie „Pracodawca Roku” 
prowadzonego przez Pracodawców Pomorza 
dołączyliśmy następne tytuły. Tym bardziej, że 
rok 2020 był wyjątkowo trudnym i nietypowym 
rokiem – mówi dyrektor SPZOZ Żukowo Jo-
anna Komorowska. – Przekazuję tę wiadomość 
z radością i dziękuję całemu zespołowi naszego 
Zakładu.
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Powiat Kartuski otrzymał kolejne dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych. Dofinansowanie 
dotyczy przebudowy przejść dla pieszych w następu-
jących miejscowościach: Skrzeszewo – 2 przejścia dla 
pieszych, Borzestowo – 1 przejście dla pieszych, Leźno 
– 1 przejście dla pieszych, Banino – 1 przejście dla 
pieszych, Pępowo – 2 przejścia dla pieszych.
Jak poinformował nas Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus, 
Powiat Kartuski na te zadania otrzyma 174 318 zł dofinan-
sowania, co stanowi 80 % wartości wszystkich zadań.
Zarząd Powiatu Kartuskiego złożył kolejne wnioski do 
programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na rok 2022. 
Przy drogach powiatowych zostaną przebudowane 
kolejne przejścia dla pieszych, po 1 w wymienionych 
miejscowościach: Kamienica Królewska, Szklana, Cze-
czewo, Wygoda Łączyńska, Kiełpino, Przodkowo, Bącz, 
Ostrzyce, Stężyca. Łączna kwota o którą wnioskuje 
Powiat Kartuski to kwota 541 200 zł. 
-Bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Kartuskiego jest 
NAJWAŻNIEJSZE – twierdzi Wicestarosta Piotr Fikus.

przejścia Dla pieszych 
bęDą bezpieczniejsze
powiat kartuski | przebudowa infrastruktury drogowej 
przyczyni sie do poprawy bezpieczeństwa osób korzysta-
jącyh z przejść dla pieszych. możliwe będzie prowadzenie 
dalszej rozbudowy w 2022 roku. 2021 (nsp 2021).

Pomnik ma swoje miejsce na ul. 3 Maja 
w Kartuzach, a jego przesłaniem jest pamięć 
o zamordowanych nauczycielach, którzy od-
dali swoje życie za polskość i mowę ojczystą. 
Ostatnio jego stan pozostawiał wiele do ży-
czenia ale mieszkańcy wzięli sprawy w swoje 
ręce. Posadzone zostały nowe, zielone krzewy 
przy pomniku. W niedalekiej przyszłość będzie 
można zobaczyć pomnik w odnowionej wersji. 

Zrealizowanie planów odrestaurowania 
umożliwił Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego, Gmina Kartuzy oraz działa-
cze Związku Nauczycielstwa Polskiego na czele 
z p. Barbarą Kurędą. 

Zadanie jest realizowane w ramach przed-
sięwzięcia rewitalizacyjnego pn. KARTUSKIE 
INICJATYWY MIESZKAŃCÓW realizowa-
nego w ramach projektu pn. KOMPLEKSOWA 
REWITALIZACJI CENTRUM KARTUZ, w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
(RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Rewitalizacja pomnika w Kartuzach
POWIAT KArTusKI | Zrealizowano warsztaty celem, których było odnowienie pomnika poświęconego pamięci za zamordowanych w cza-
sie II wojny światowej nauczycieli.

„Pejzaże duszy” 
Anity Domerackiej 
POWIAT  KArTusKI | Do 10 września można oglądać wystawę 
obrazów w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie. 

Wystawę otworzono 21 sierpnia a możliwość jej zobaczenia jest do 
10 września w godzinach od 08:00 do 16:00. 

To co można zobaczyć na obrazach to z pewnością feeria kolorów, 
fakturować farb, różnorodność tematyczna- figuratywizm i abstrak-
cja- które doceni Koneser nowoczesnego spojrzenia na świat. 

Anita Domeracka jest mieszaną Gminy Żukowo. Jej malarstwo jest 
wypełnione kolorami a tematyka prac nie jest jednoznaczna. Natura, 
architektura ja i abstrakcja przewijają się na jej płótnie. 

\monika\ 



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

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

SKŁAD: Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. 
ADMINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl
ISSN 2080-7430

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

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 10 000 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

Zamieść reklamę w naszej gazecie!

tel. 660 731 138 
d.bieszke@expressy.pl

jest praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
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Wymagania 18+

Lilan PHU ul. Oliwska •	
185 Chwaszczyno 

Sklep Gminna Spół-•	
dzielnia ul. Oliwska 62 
Chwaszczyno 

Toyota Salon ul. Oliw-•	
ska 58 Chwaszczyno 

Myjnia Samocho-•	
dowa ul. Gdyńska 59 
Chwaszczyno

Pizzeria Gorący •	
Piec ul. Gdyńska 103/2 
Chwaszczyno 

Eko – Krusz ul. Polna •	
13b Chwaszczyno 

Cała Gruzja ul. Rolni-•	
cza 2 Miszewo

Sklep ul. Gdańska 176 •	
Pępowo

Sklep ul. Gdańska 121 •	
Pępowo

VW Muzeum i Restau-•	
racja ul. Armii Krajowej 
50 Pępowo

AUTOMIRAS ul. Gdań-•	
ska 62 Pępowo 

KOSTBET ul. Miszew-•	
ko 39 Banino

Kwiaciarnia Tajemni-•	
czy Ogród ul. Lotnicza 
62  Banino

Gzella Sklep Mięsny •	
ul. Borowiecka 2 Banino 

Biblioteka ul. Lotnicza •	
29 Banino

Ośrodek Zdrowia ul. •	
Lotnicza 31 Banino

Bank Spółdzielczy ul. •	
Lotnicza 27 Banino

Apteka Kaszubska ul. •	
Lotnicza 62 Banino

DELIKATESY ul. Lotni-•	
cza 62 Banino

Pizzeria Auto Pizza ul. •	
Lotnicza 102 Banino

Cukiernia Raszczyk ul. •	
Lotnicza   Banino

Muzeum przyklasz-•	
torne w Żukowie  

Klub Biznesu ul. Sien-•	
kiewicza 12 Żukowo

Urząd Gminy ul. •	
Gdańska 52 Żukowo

Gminna Spółdzielnia •	

„Samopomoc Chłopska” 
ul. Gdańska 38 Żukowo 

Gminna Spółdzielnia •	
Magazyn Żukowo

Gminna Spółdziel-•	
nia Biuro Magazynu Żu-
kowo

Gminna Spółdzielnia •	
Żukowo Sklep Na Grobli 
Żukowo

Centrum Handlowe •	
Byczkowski ul. Gdańska 
59A  Żukowo   

Sklep Maroko ul. Dłu-•	
ga 36A Kiełpino 

Kiełpino Restauracja •	
„Dziki Sad” Kiełpino 

Urząd Gminy ul. •	
Gdańska 52 Somonino

Sklep motoryzacyj-•	
ny ul. Wolności 44A So-
monino 

Sklep Spożywczy ul. •	
Gdańska 12 Somonino 

Delikatesy „Delux” ul. •	
Kartuska 16A Pomieczy-
no gm. Przodkowo 

Sklep Al. Lipowa 79 •	
Pomieczyno gm. Przod-
kowo

Delikatesy ul. Gdań-•	
ska  Przodkowo

Delikatesy Kaszub-•	
skie ul. Gdańska 8 Przod-
kowo 

Cukiernia – Piekar-•	
nia Jańca ul. Gdańska 1b 
Przodkowo

Gzella Sklep Mięsny •	
ul. Gdańska 1a Przod-
kowo 

Stacja Lotos-Optima •	
ul. Gdańska 16 Przod-
kowo 

Urząd Gminy ul. Kar-•	
tuska 21 Przodkowo 

Sklep Spożywczy ul. •	
Kartuska 7 Przodkowo  

Nasz Sklep ul. Długa 2 •	
Grzybno

Sklep Spożywczy ul. •	
Przodkowska 5 Grzybno 

Hotel Miłosz Kaszuby •	
i Restauracja ul. 3 Maja 

43 Kartuzy
PUP – Powiatowy •	

Urząd Pracy ul. Mestwi-
na II 20 Kartuzy

Market Market ul. Me-•	
stwina II Kartuzy 

Starostwo Powiatowe •	
ul. Kartuska 1 Kartuzy

Wydział Komunikacji •	
ul. Gdańska 26 Kartuzy 

Urząd Miasta ul. Hal-•	
lera 1 Kartuzy

Dom Kultury ul. Klasz-•	
torna 1 Kartuzy

Supermarket na Ry-•	
neczku Kartuzy

Sklep Mięsny na Ry-•	
neczku Kartuzy 

Cukiernia na Rynecz-•	
ku Kartuzy

Piekarnia na Rynecz-•	
ku Kartuzy 

Muzeum Kaszubskie •	
im. F. Tredera w Kartu-
zach ul. Kościerska 1e 
Kartuzy 

Górski P. B. ul. Kościer-•	
ska 15 Kartuzy 

Nadleśnictwo Kar-•	
tuzy ul. Mościckiego 4 
Kartuzy

Delikatesy u Irenki •	
ul. Kartuska 7 Brodni-
ca Górna

Delikatesy Top Mar-•	
ket ul. Kartuska 2 Brod-
nica Górna

Restauracja Złota •	
Rybka Brodnica Górna

Sklep Spożywczy •	
przy ul. Kaszubska Dro-
ga 40 Brodnica Dolna

Sklep Spożywczy ul. •	
Pocztowa 1  Mirachowo

Sklep Spożywczy •	
u Mateusz ul. Kartuska 
15 Miechucino 

Necel Ceramika ul. •	
Gryfa Pomorskiego 65 
Chmielno

Urząd Gminy i USC ul. •	
Gryfa Pomorskiego 22 
Chmielno

Gminny Ośrodek Kul-•	

tury ul. Gryfa Pomor-
skiego 20 Chmielno 

Sklep Groszek ul. •	
Gryfa Pomorskiego 37 
Chmielno 

Sklep Lewiatan ul. •	
Gryfa Pomorskiego 71 
Chmielno 

Kiosk ul. Gryfa Po-•	
morskiego   Chmielno  

Dom Kultury ul. Kar-•	
tuska 27 Sierakowice 

Urząd Gminy ul. Lę-•	
borska 30 Sierakowice

Bank Spółdzielczy •	
w Sierakowicach ul. Lę-
borska 30 Sierakowice 

Samopomoc Spół-•	
dzielnia Sierakowice 
i Delikatesy ul. Kartuska 
4 Sierakowice

Sklep Spożywczy Le-•	
wiatan ul. Kartuska 23 
A Sierakowice 

Urząd Gminy Sulęczy-•	
no ul. Kaszubska 26 Su-
lęczyno 

Gminny Ośrodek Kul-•	
tury ul. Zielona Droga 1 
Sulęczyno

Market u Kasi ul. Ka-•	
szubska 13a Sulęczyno

Mini Market ul. Że-•	
romskiego 4 Sulęczyno

Bank Spółdzielczy ul. •	
Aleja Zwycięstwa 1 Su-
lęczyno

Sklep Kebab ul. Wy-•	
bickiego 4 Klukowa 
Huta gm. Stężyca 

TARTAK WEDAM  ul. •	
Św. Benona 17A Stężyca

Urząd Gminy Stężyca •	
ul. 9 Marca 7 Stężyca 

Delikatesy Centrum •	
u Młynarza ul. Sychty 26 
Stężyca

Delikatesy Premium •	
ul. Sychty 26 Stężyca 

Samodzielny Publicz-•	
ny ZOZ ul. Abrahama 4 
Stężyca 

Nasz Dach ul. Damor-•	
ki Stężyca

tu nas znajdziesz
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W Szpitalu Specjalistycznym w Ko-
ścierzynie powstało Centrum Infor-
macyjno-Koordynacyjne Volontarius. 

Ma pomagać osobom, które chorowa-
ły na COVID-19. Są pierwsi zaintere-
sowani?

- W ciągu niespełna trzech tygodni 
zgłosiło się już ponad 50 osób. W tej 
chwili przygotowywane są dla nich in-
dywidualne harmonogramy rehabilita-
cyjne.

Z jakimi problemami najczęściej się 
borykają?

Większość ma problemy oddechowe. 
Pacjenci potrzebują też wsparcia psy-
chologicznego. Trzeba pamiętać, że dla 
wielu ozdrowieńców wyjście z choroby 
to dopiero pierwszy krok na drodze do 
pełnej sprawności. Według szacunków 
specjalistów co najmniej jedna trzecia 
ozdrowieńców ma powikłania pocovi-
dowe. Są to nie tylko problemy związa-
ne z układem oddechowym, ale również 
pogorszenie ogólnej sprawności organi-
zmu, zaburzenia lękowe a nawet depre-
syjne. Takie osoby potrzebują konkret-
nej, skoordynowanej pomocy. Projekt 
Pomorskie Wspiera wychodzi naprze-
ciw tym potrzebom. 

Na jaką pomoc konkretnie mogą liczyć 
takie osoby?

Wsparcie oferowane w ramach pro-
jektu obejmuje usługi i porady fizjote-
rapeutów, poradnictwo psychologiczne, 
szczepienia przeciwko pneumokokom 
czy edukację zdrowotną. Będzie też 
można skorzystać z pomocy wolon-
tariuszy. Co ważne, dla każdej osoby 
biorącej udział w projekcie, zostanie 
opracowany indywidualny plan wspar-
cia, dostosowany do potrzeb uczestni-
ka. Chodzi o liczbę zabiegów i rodzaj 
wsparcia. Dzięki temu osoby po choro-
bie szybciej odzyskają sprawność i siły, 
co umożliwi im powrót do codzien-
nych aktywności, w tym aktywności 
zawodowych.

Ile osób będzie mogło skorzystać z po-
mocy?

- Zakładamy, że ze wsparcia skorzy-
sta co najmniej 3 tysiące mieszkańców 
naszego województwa. Koszt całego 
projektu to ponad 7 milionów złotych. 
I będzie realizowany przez najbliższe 
dwa lata, czyli do połowy 2023 roku. 
Doświadczenia zebrane w tym czasie 
będziemy też na pewno chcieli wyko-
rzystać przy realizacji kolejnych pro-
jektów, tworzonych w szczególności 
w ramach nowego programu pod nazwą 
Fundusze Europejskie dla Pomorza. Jed-
nym z naszych celów na najbliższe lata 
jest to, aby na Pomorzu jak najwięcej 
świadczeń udzielanych było w sposób 
spersonalizowany oraz możliwie jak 
najbardziej kompleksowy. Ważne jest 
ponadto zaangażowanie wolontariuszy 
oraz stymulowanie jeszcze większego 
zaangażowania podmiotów leczniczych 
w działania związane z prewencją cho-
rób, czyli z profilaktyką.

W Centrum znajdą pomoc także osoby, 
które nie chorowały na COVID-19…

– Zgadza się. Pomorskie Wspiera to 
projekt skierowany również do osób na-
rażonych w szczególny sposób na ciężki 
przebieg COVID-19, które są zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym. Dotyczy 
to przede wszystkim seniorów, osób 
z niepełnosprawnościami i chorobami 
przewlekłymi. Już w tej chwili seniorzy 
są zainteresowani szczepieniami profi-
laktycznymi przeciwko pneumokokom. 
Na pojawienie się tej szczepionki trze-
ba jeszcze chwilę poczekać. Gdy tylko 
będzie dostępna, będziemy o tym sze-
roko informować, w tym poprzez stro-
nę internetową CIK. Proszę tam zatem 
zaglądać.

Jak można dostać się do projektu?
- Wystarczy skontaktować się z Cen-

trum Informacyjno-Koordynacyjnym 
Volontarius. Można zadzwonić, napisać 
e-maila lub zgłosić się osobiście. Cen-
trum jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.25-15.00. Znajduje się 
w bloku A szpitala w Kościerzynie. Waż-
ne też, żeby wyraźnie podkreślić, że pro-
jekt Pomorskie Wspiera jest realizowany 
na terenie całego województwa pomor-
skiego, nie tylko w Kościerzynie. Pomoc 
dotrze zatem do każdego, kto spełni wa-
runki projektu, bez względu na miejsce 
zamieszkania na terenie Pomorza.

Centrum poszukuje też wolontariu-
szy…

- Tak, to niezwykle istotne. Każdy, kto 
chce pomagać jest mile widziany. Chodzi 
o pomoc osobom znajdującym się w trud-
nej sytuacji społeczno-gospodarczej, często 
chorym, którym trudno jest zaplanować 
codzienne obowiązki. Pomoc wolontariu-
szy będzie dla nich ogromnym wsparciem. 
Osoby, które chciałyby się w taki sposób 
włączyć do projektu, prosimy o kontakt 
z Centrum Volontarius. Bardzo zachęcam.

centrum inFormacyjno-
koorDynacyjne Volontarius

telefon 58 686 01 00,

w godz. 8.00-15.00, 

e-mail: cik@szpital-koscierzyna.pl,

kontakt osobisty, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.25-15.00: Centrum 
Informacyjno-Koordynacyjne Volon-
tarius, Szpital Specjalistyczny w Ko-
ścierzynie (Blok A).

Chorowałeś na COVID- 19 – zgłoś 
się do fizjoterapeuty i psychologa. 

W ramach projektu Pomorskie Wspiera samorząd województwa pomorskiego przeznaczył ponad 7 milionów złotych na pomoc dla ozdrowieńców oraz osób nara-
żonych na ciężki przebieg choroby. Rozmowa z Agnieszką Kapałą-Sokalską, członkinią Zarządu Województwa Pomorskiego.

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 4 sierpnia do 30 września 2021 r. trwają KONSULTACJE projektu programu Fun-
dusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Z pełną treścią projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz doku-
mentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2030.pomorskie.
eu Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu. 
Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konsultacje FEP 2021-2027" lub 
na adres poczty elektronicznej fep21-27@pomorskie.eu do 30 września 2021 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.
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Kaszubskie Morze w Borach
Tucholskich
―  Wdzydze to nazwa wielkiego jeziora, powstałego 
z połączenia pięciu jezior: Wdzydze, Radolne, Gołuń, 
Jelenie i Słupinko.  ―

Nazywane bywa również Wielką 
Wodą, Szerzawą, a także mo-
rzem kaszubskim. Leży w Borach 
Tucholskich na terenie Kaszub 
Południowych, w województwie 
pomorskim.
Jezioro Wdzydzkie, obok jeziora 
Turkusowego i jeziora Hańcza, to 
można śmiało powiedzieć, naj-
piękniejsze jezioro w Polsce. Naj-
większe wrażenie robi ogromna 
rozległość jeziora, na które składa 
się tak naprawdę aż pięć połączo-
nych ze sobą akwenów: Wdzydz-
kiego, Jelenia, Radolnego, Gołuń 
i Słupinko. Głębokość jeziora 
Wdzydze dochodzi do 68 me-
trów, a jego ogólna powierzchnia 
wynosi 1570,3 hektarów, co ozna-
cza, że jest to największe rozlewi-
sko na Pojezierzu Kaszubskim.
Kaszubskie Morze, jak nazywane 
bywa jezioro, zostało całkowicie 
objęte obszarem Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego. Co cieka-
we, Wdzydze nie ma stałego po-
łączenia z Morzem Bałtyckim, ale 
żyją w nim trocie. Naszą uwagę 
przykuł także fakt, że jezioro na 
mapie swoim kształtem przypomi-
na krzyż. 
Pochodzenie jeziora wiąże się 
z najmłodszym okresem epoki 
lodowcowej na ziemiach Polski, 

zwanym zlodowaceniem bałtyc-
kim. Jezioro tworzą dwie potężne 
i przecinające się rynny. Jedna 
z nich biegnie w kierunku równo-
leżnikowym, druga zaś w południ-
kowym. Obie rynny zostały wytwo-
rzone na szlaku skrzyżowania się 
dwóch systemów odpływu wód, 
które przepływały w okresie zlodo-
wacenia pod czaszą lodowca. 
Wody te płynąc pod lodem, znaj-
dowały się pod ciśnieniem hy-
drostatycznym powodując erozję 
wgłębną i przyczyniając się do 

znacznej i zróżnicowanej głębo-
kości zbiornika (od średniej wy-
noszącej 15,2 m do maksymalnej 
- 72 m). Ogromne bryły martwego 
lodu, pochodzące z rozpadu lądo-
lodu i oddzielone od głównego 
lodowca, zaległy w obniżeniach 
terenu i zakonserwowały je. Gdy 

klimat uległ znacznemu ociepleniu 
bryły lodu zagrzebane w materia-
le morenowym, w sandrowych pia-
skach i żwirach wytopiły się, a za-
chowane rynny wypełniła woda. 
W ten sposób powstało podłużne 
jezioro rynnowe o nietypowym 
kształcie i urozmaiconej linii brze-
gowej. Silnie rozwinięte brzegi 
Jezior Wdzydzkich częściowo po-
kryte są lasem i miejscami wzno-
szą się na wysokość od 7 do 10 
m ponad lustro wody. Linia brze-
gowa charakteryzuje się ponadto 
dużą liczbą półwyspów i zatok. 
Największe półwyspy krzyża to 
Kozłowiec, Zabrody (między któ-
rymi, jak przez bramę, wpływa 
się na jezioro Wdzydze) i Lipa 
(na wschodnim brzegu jeziora 
Wdzydze, między Lipą a wyspą 
Ostrów Wielki jezioro osiąga naj-
większą głębokość).
Z jeziora Wdzydzkiego wyłaniają 
się 4 wyspy, z których największa 
nosząca nazwę Wielki Ostrów jest 
zamieszkała. Wody całego kom-
pleksu Jeziora Wdzydzkiego ukła-

dają się w kształt gigantycznego 
krzyża, widocznego ze wzgórza 
stanicy PTTK we Wdzydzach Ki-
szewskich. Cztery ramiona tworzą 
jeziora rynnowe: Radolne, Jele-
nie, Gołuń i Słupinko. W pobliżu, 
w otoczeniu wzgórz i sosnowych 
lasów, rozlewa się jeszcze kilkana-
ście mniejszych jezior, co w efek-
cie tworzy wyjątkowo malowniczy 
krajobraz.
Cała okolica to prawdziwy raj dla 
żeglarzy i kajakarzy, na których 
czeka szlak rzeki Wdy biegnący 
przez Jezioro Wdzydzkie. Rów-
nież wędkarze będą zachwyceni, 
bowiem jest to jedyne miejsce 
w Polsce, gdzie żyje populacja 
wielkiej troci – odmiana łoso-
sia. Turyści przybywający nad 
Jezioro Wdzydze zatrzymują się 
zwykle w miejscowości Wdzydze 
Kiszewskie, słynącej z wielu atrak-
cji, ale w pobliżu znajdują się też 
inne ciekawe miejscowości: Go-
łuń, Borsk oraz Wiele (Kalwaria 
Wielewska). 
G.Adamczewski
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Fach w ręku
coraz bardziej cenny

Piwowar, ludwi-
sarz, brukarz, 
cieśla, guwer-
nantka czy dekarz 
– to zawody, które 
wracają do łask. 
Sprzyja im m.in. 
rosnący deficyt 
specjalistów 
z fachem w ręku 
na rynku pracy 
czy powracająca 
moda na rze-
miosło. W wielu 
profesjach już 
teraz zarobki są 
satysfakcjonujące, 
a w przyszłości 
można jeszcze 
liczyć na podwyżki 
– wynika z raportu 
Personnel Service. 

Pozyskiwanie, przetwarzanie 
i wykorzystywanie danych sate-
litarnych – takie będzie główne 
zadanie centrum operacyjnego 
Polskiej Agencji Kosmicznej, 
które ma powstać w Gdańsku. 
Szacunkowy koszt inwestycji 
wynieść ma około 20 milionów 
euro, a realny termin realizacji 
to rok 2026. 

Budowa centrum operacyjnego POL-
SY ma być finansowana z Krajowego 
Planu Odbudowy oraz Krajowego 
Programu Kosmicznego. Jest to tylko 
jedna z niewielu planowanych inwe-
stycji w sektor kosmiczny. W naj-
bliższych latach Polska Agencja 
Kosmiczna będzie miała do dyspo-
zycji budżet inwestycyjny wynoszący 
nawet 170 mln euro. Część tej kwoty 
zostanie zainwestowana w centrum 
operacyjne w Gdańsku. 

Lokalizacja nie jest przypadkowa. To 
właśnie w Gdańskim Parku Naukowo 
– Technologicznym mieści się główna 
siedziba POLSY, na Pomorzu prężnie 
działają firmy z sektora kosmicznego 
i jest tutaj duży potencjał naukowy za 
sprawą uczelni wyższych, kierunków 
studiów i samych studentów. 

- Chcemy rozwijać działalność Pol-
skiej Agencji Kosmicznej tutaj na 
miejscu w Gdańsku. Chcemy, żeby 
Pomorze było ośrodkiem, gdzie dzięki 
dostępności kadr i dobrej lokalizacji 
będzie można tę działalność rozwijać 
zarówno po stronie przemysłu, jak 
i po stronie nauki - mówi wiceminister 
rozwoju pracy i technologii Robert 
Tomanek.

Dokładna lokalizacja centrum opera-
cyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej 
nie jest jeszcze znana. Ta sprawa jest 
przedmiotem konsultacji z władzami 
samorządowymi. Centrum operacyj-
ne ma się głównie zajmować się po-
zyskiwaniem, przetwarzaniem, prze-
chowywaniem danych satelitarnych, 
udostępnianiem ich uczelniom, fir-
mom czy administracji państwowej. 

Reformy oświaty w Polsce po 
zmianie ustroju przypominają 
stąpanie po polu minowym, 
a niemal każda poważna zmiana 
to eksperyment na żywym or-
ganizmie. Największą wadą tych 
zmian jest krótkowzroczność 
i brak umiejętności przewi-
dywania, jakie skutki reforma 
może przynieść w dalszej 
przyszłości. Tak było m.in. ze 
szkołami zawodowymi, które 
masowo były likwidowane po 
roku 2000. W efekcie dzisiaj 
w Polsce brakuje specjalistów 
z fachem w ręku, a wielu z tych, 
którzy ten fach mają wybrało 
lepiej płatną pracę za granicą. 
I choć dzisiaj młodzi ludzie nie-
koniecznie garną się do takich 
zawodów jak cieśla czy dekarz, 
eksperci Personnel Service 
wskazują, że dla wielu jest to 
lepsza ścieżka kariery niż nadal 
popularne kierunki, jak np. 
ekonomia czy socjologia. 
- Umiejętność wykonywania 
czegoś konkretnego, daje zde-
cydowanie więcej możliwości 
nie tylko na zatrudnienie się 
w jakiejś firmie lokalnej, ale też 
i na uruchomienie samodziel-
nej działalności gospodarczej 
- mówi Jolanta Kosakowska ze 
Związku Rzemiosła Polskiego.
Piwowar, ludwisarz, kowal, 
dekarz i brukarz – osoby, które 
zdecydują się na kształcenie 
w tych zawodach mogą spać 
spokojnie. W perspektywie naj-
bliższych 5-10 lat istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że ich 
zarobki będą rosnąć. A już teraz 
nie należą do niskich. Piwo-
war, czyli osoba zajmująca się 
warzeniem piwa może obecnie 

zarobić od 4 do 6 tys. zł brutto, 
do tego należy doliczyć różnego 
rodzaju dodatki i benefity. 
Ludwisarze, którzy wykonują 
m.in. odlewy dzwonów czy 
posągów, już kilka lat temu 
zarabiali ponad 5 tys. zł. brutto, 
a z roku na rok ich pensje 
rosną. Z niewiele mniejszym 
wynagrodzeniem, ale również 
z dużymi szansami na podwyż-
kę są brukarze oraz kowale – 
szczególnie wyspecjalizowani, 
tacy jak kowale artystyczni czy 
materiałoznawcy. 
- Duża szansa na wzrost wyna-
grodzeń to pochodna rosnącego 
popytu na te zawody. W ostat-
nich latach browarnictwo staje 
się coraz bardziej popularne, 
podobnie rośnie moda na wzor-
nictwo użytkowe. Branża bu-
dowlana również nie zwalnia, 
w związku z czym nadal będą 
potrzebni brukarze czy dekarze, 
przy czym ci ostatni mają szansę 
na większe zarobki w związku 
z rozwojem fotowoltaiki, która 
montowana na dachach zyskuje 
coraz większą popularność – za-
uważa Krzysztof Inglot, Prezes 
Zarządu Personnel Service.
Średnie szanse na wzrost wy-
nagrodzeń mają guwernantki, 
cieśle, stolarze i kamieniarze. 
Nadal jednak w tych profesjach 
zarabia się całkiem nieźle. 
Aktualne zarobki guwernantek 
osiągają poziom nawet 8 tys. 
zł brutto. Wszystko zależy od 
kompetencji danej osoby.

Więcej w najnowszym, 99 
numerze magazynu Express 
Biznesu

Widoczne gołym okiem rezultaty wyma-
gają wielomiesięcznej, a nawet kilkuletniej 
pracy. Tak też było w przypadku współpracy 
lokalnego dewelopera, Krzysztofa Cwajdy 
z władzami pelplińskiego samorządu. Przy-
gotowanie zaplecza w postaci dokumentacji 
planistycznej, przeprowadzenie procedury 
przetargowej, żmudne prace projektowe, 
wreszcie sam proces budowlany. Wielu 
komentowało, że to nie ma sensu, że współ-
praca tego rodzaju w tak małym mieście jak 
Pelplin, tym samym z inwestycją na niespoty-
kaną dotąd skalę, nie powiedzie się, a jednak 
dokładnie 4 marca 2021 r., kiedy uroczyście 
otwarto pierwszy etap tejże inwestycji. Jej 
efektem jest 47 nowych lokali mieszkalnych, 
42 komórki lokatorskie, 7 lokali usługowych 
oraz 49 stanowisk w hali garażowej.

Kreowana przez Gminę Pelplin zintegro-
wana polityka mieszkaniowa ma za zadanie 
tworzyć jak najlepsze warunki do zapewnie-
nia mieszkańcom możliwości zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych. Co istotne, są one 
nastawione na aspiracje i możliwości eko-
nomiczne gospodarstw domowych. W tym 
celu gmina stosuje odpowiednie instrumenty, 
czego przykładem jest nawiązanie współpracy 
z Krajowym Zasobem Nieruchomości. 

Rozpoczęcie wspólnych działań miało miejsce 
13 kwietnia bieżącego roku, kiedy to Bur-
mistrz Pelplina Mirosław Chyła oraz Zastępca 
Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości 
Jarosław Pucek, w obecności Posła na Sejm 
RP Magdaleny Sroki oraz Zastępcy Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Pelplinie Zdzisła-
wa Kamienieckiego, podpisali porozumienie 
o współpracy. 

Podczas majowego posiedzenia Rady Miej-
skiej w Pelplinie przyjęte zostały stosowne 
uchwały, które zezwalają na utworzenie przez 
Gminę Pelplin spółki celowej Społeczna Ini-
cjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. 
z o. o.. Jej udziałowcem będzie także Krajowy 
Zasób Nieruchomości, a sam sposób funk-
cjonowania spółki określony jest w ustawie 
z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości. 
Na początku lipca br. Burmistrz Miasta 
i Gminy Pelplin skierował do ministra wła-
ściwego do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa wniosek o sfinansowanie 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa  działań dotyczących objęcia 
przez Gminę Pelplin udziałów w tworzonej 
spółce celowej. Ostatecznie, gmina na ten cel 
uzyskała 3 mln zł.

Wśród planów na najbliższe miesiące 
w zakresie kreowania zintegrowanej polityki 
mieszkaniowej jest utworzenie przez samo-
rządy województwa pomorskiego, w tym 
Gminę Pelplin, wspomnianej już spółki. 
Podpisanie stosownej umowy ma nastąpić na 
początku września bieżącego roku. 

W Gdańsku ma 
powstać centrum 
operacyjne 
Polskiej Agencji 
Kosmicznej

BizneS

integracja polityki 
mieszkaniowej

Popyt na złoto ma się dobrze – analiza global-
nego rynku złota w II kwartale 2021 roku Złoto 
to pewna inwestycja w niepewnym czasie. Kiedy 
świat wciąż obawia się kolejnych fal związanych 
z pandemią koronawirusa, cena kruszcu utrzy-
muje się wysoko, a inwestorzy i banki nadal 
decydują się ulokować swój kapitał właśnie w tym 
kruszcu. Popyt na złoto (bez OTC) w II kwartale br. był praktycznie na poziomie II kwartału 
2020 r. i wyniósł 955,1 t (-1%), natomiast w I półroczu br. zanotował spadek o 10% – wynika 
z raportu Gold Demand Trends 2Q 2021. Co istotne, w ujęciu wartościowym inwestycje 
w złote sztabki i monety w I półroczu wzrosły o 60%, tym samym osiągając najwyższy od 
ośmiu lat poziom 34 miliardów USD.

Analiza rynku złota

zintegrowana polityka mieszkaniowa 
stanowi jeden z instrumentów rozwoju 
lokalnego. Wiele pozytywnych 
impulsów pobudzających gospodarkę 
mieszkaniową można w ostatnim 
czasie znaleźć na Pomorzu, w Pelplinie, 
gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin 
Mirosław Chyła konsekwentnie realizuje 
wyznaczone na początku kadencji cele.



IIIexpressy.pl | | wybieram pomorskie | IIIexpressy.pl | | wybieram pomorskie |

Kolbudy w tym okresie, jak i w późniejszych 
latach, były jedynie przysiółkiem znacznie 
większej i zamożniejszej wsi - Bielkowa. Pod-
czas nadawania wsi Kartuzom, w Bielkowie 
było 45 włók, w Kolbudach zaś jedynie 5 
włók i młyn wodny. Mieszkańcy Kolbud jak 
i Bielkowa, w tym czasie, mieli być wolni od 
wszelkich ciężarów i zaciągów krzyżackich. 
Z młyna w Kolbudach korzystały wioski krzy-
żackie: Lublewo, Kowale i Żuławka, które były 
zobowiązane do posyłania tam zboża, tak jak 
miało to miejsce przed 1395 rokiem.
W 1399 roku Konwent Kartuzów wydał wieś 
Kolbudy osadnikom z Bielkowa, na prawie 
chełmińskim. Od tej pory mieli oni prawo 
pobierania dla siebie szarwarków, kar i in-
nych obowiązków, a klasztorowi byli zobo-
wiązani do płacenia czynszu.W II poł. XVI 
wieku tereny wsi Kolbudy były ciągle wła-
snością kościelną klasztoru w Kartuzach. 
Wiadomo też, że w tym czasie znajdowała 
się we wsi karczma (jedna z 34 karczm le-
żących na terytorium Kartuzów). W 1670 r. 
osadnicy płacili Kartuzom 3 złote i 10 gro-
szy za użytkowanie terenów wsi Kolbudy, 13 
złotych i 10 groszy za użytkowanie hamerni, 
plus pewną ilość żelaza.
Kolbudy dzielą się na dwie wsie: Kolbudy Gór-
ne - niem. Ober Kahlbude oraz Kolbudy Dol-
ne - niem. Unter Kahlbude. Według Słownika 
Geograficznego Królestwa Polskiego i Innych 
Krajów Słowiańskich, około 1880 r., wieś Kol-
budy Górne leżała w powiecie kartuskim, 3 
mile od Kartuz, przy bitym trakcie kościersko 
- gdańskim, nad strugą Reknicą, która w Kol-
budach wpada do Raduni, obracając koła mły-
na znajdującego się w tym miejscu. Kolbudy 
Górne były najniżej położoną osadą w całym 
powiecie kartuskim. Razem z wybudowa-
niami Podwidlino, wieś liczyła 767 morgów, 
mieszkało tu 149 katolików, 145 ewangelików, 
12 zagrodników i 3 gburów. Kolbudy Górne 
oddzielone były od Kolbud Dolnych mostem 
na rzece Raduni. Kolbudy Górne leżały po za-
chodniej stronie rzeki, zaś Kolbudy Dolne po 
wschodniej. W Kolbudach Górnych znajdo-
wała się szkoła katolicka i ewangelicka. Wieś 
należała do parafii katolickiej w Pręgowie, zaś 
ewangelickiej w Lublewie. We wsi znajdowało 
się wiele obiektów przemysłowych: były tu 4 
hamernie żelaza i stali, 2 młyny, 1 cegielnia i 1 
piec do wypalania wapna.

Według „Statystyki ludności kaszubskiej” 
S. Ramułta z 1899 roku, Kolbudy Górne 
wraz z przyległościami Poldwidlin, liczyły 
ogółem 405 mieszkańców, w tym 168 kato-
lików Kaszubów, 6 ewangelików Kaszubów, 
16 katolików Niemców i 215 ewangelików 
Niemców.
Kolbudy Dolne zaś, były wsią należącą do po-
wiatu gdańskiego, przy granicy powiatu kar-
tuskiego, leżącą nad rzeką Radunią. W Kol-
budach Dolnych znajdowały się 3 hamernie 
żelaza i stali oraz młyn wodny. Wieś leżała na 
bitym trakcie kościersko - gdańskim, 2 mile 
od Gdańska. Należała do parafii katolickiej 
w Pręgowie, poczty w Lublewie. Wieś jest 
pięknie położona w wąskiej dolinie otoczo-
nej wzgórzami. Radunia tworzy w tym miej-
scu liczne zakręty i wodospady.
W 1903 roku właścicielami terenów nale-
żących do wsi Kolbudy Górne, byli: Peter 
Holzrichter, posiadający młyn i hamernię 
żelaza, G. Monglowski posiadający ha-
mernię oraz Adolf Lorwein posiadający 
cegielnię.
W 1912 roku właścicielami tych terenów 
byli: H. Kuschel i H. Winkel posiadający 
młyn i cegielnię. W tym czasie poczta znaj-

dowała się w Kolbudach, parafia ewangelic-
ka w Lublewie, zaś katolicka w Pręgowie.
Kolbudy to także nadleśnictwo, które or-
ganizuje kompleks ścieżek rekreacyjnych, 
poprowadzone aż do Ostrzyc i obejmują 
obszar trzech gmin: Kolbud, Przywidza 
i Trąbek Wielkich tworząc Wielką Pętlę (li-
czącą ponad 200 kilometrów). Całość przy-
stosowana dla potrzeb turystyki rowerowej, 
pieszej i konnej, zimą zaś stanowią atrakcję 
dla miłośników narciarstwa biegowego.
Wielka Pętla nie zawsze ciągnie się lasem, 
często drogą polną, ale również fragmen-
tami ruchliwą, asfaltową szosą. W ten dość 
długi szlak można się też włączyć w do-
wolnym miejscu, i w dogodnym dla sie-
bie punkcie zrezygnować. W główną linię 
wplecione są boczne ścieżki pokrywające 
się często ze szlakami turystycznymi. Orga-
nizatorzy planują również ustawienie kilku 
wież widokowych.
Kompleks, jak zapowiada  nadleśnictwo, ma 
być wzbogacony o dobrze zagospodarowa-
ne parkingi (miejsca odpoczynku), gdzie 
można będzie coś przekąsić, napić się oraz 
wypożyczalnie rowerów lub kajaków.
Trakt prowadzi wokół Jeziora Otomińskie-

go (11-kilometrowy odcinek, z Wróblów-
ki do Otomina i wokół jeziora otwarty 18 
października 2001 roku), gdzie podziwiać 
można wiekowe dęby - pomniki przyrody. 
Dalej trasa wiedzie przez Sulmin i wzdłuż 
Jeziora Łapino (nad którym znajduje się 
elektrownia wodna zbudowana w 1925 
roku) i przez rezerwat Jar Reknicy. Ścież-
ka kończy się w Czapielsku. Osobny szlak 
wije się wokół Jeziora Przywidzkiego. 
W drugim etapie inwestycji trasy te zostaną 
połączone.
Mimo iż całość obejmuje spory obszar, 
nie sposób się tam zgubić, gdyż gęsto roz-
mieszczono białe znaki z wyrysowanymi 
na nich rowerami. Są też kierunkowskazy, 
dzięki którym tylko dwa kilometry poko-
nuje się tą samą trasą. W miejscach prze-
cięcia z drogami publicznymi ustawiono 
drewniane szlabany, pozwalające na prze-
jazd rowerom, a uniemożliwiające wjazd 
samochodom. Nad Radunią zbudowano 
drewniane kładki. Są też stoły i ławy pod 
niedużym zadaszeniem, a także miejsca, 
w których wolno palić ognisko.
Na polanie nieopodal Łapina planowane jest 
także urządzenie  pola biwakowego. Będzie 
też można organizować tu spływy kajakowe 
starym korytem Raduni.
Na terenie Gminy znajduje się także wspa-
niała atrakcja archeologiczna 
Rezerwat „Bursztynowa Góra” jest zabyt-
kiem archeologicznym. Znajduje się we wsi 
Bąkowo. Wjazd z drogi głównej na parking 
przy lesie, urządzony i oznakowany stara-
niem nadleśnictwa Kolbudy. Rezerwat o po-
wierzchni 5 ha urządzony został zarządze-
niem Ministra Leśnictwa w 1954 r. W celu 
zachowania w niezmienionym stanie danej 
kopalni bursztynu oraz wyrobisk wyeksplo-
atowanych szybów.
Była to kopalnia odkrywkowa. Pozostały po 
niej wyrobiska w postaci lejów. Największy 
ma około 40 m średnicy i 15 m głębokości. 
Rezerwat posiada wyraźne granice wyzna-
czone drogami leśnymi. Dostęp jest dla tury-
stów pieszych. Prowadzi tutaj szlak turystycz-
ny (około 1 km), który biegnie po grzbiecie 
wzniesienia umożliwiając obserwację wzro-
kową dawnej kopalni.
Wybierając się na wędrówkę, koniecznie 
trzeba odwiedzić Kolbudy. To gmina z klasą!

Gmina z klasą
―  Pierwsze wzmianki dotyczące Kolbud (niem. Obr./Unter Kahlbude) pochodzą z 1395 roku, 
kiedy to Wielki Mistrz Krzyżacki, Konrad von Jungingen nadał klasztorowi Kartuzów wieś 
Bielkowo wraz z przysiółkiem zwanym Kolbudami, gdzie znajdował się młyn wodny.  ―



Przespacerujemy się po uroczym Parku 
Oliwskim, a widok na Zatokę Gdańską po-
dziwiać będziemy ze wzgórza Pachołek. 
Niewątpliwie najsłynniejszym zabytkiem Oli-
wy jest katedra z jej rokokowymi organami. 
Każdego roku tysiące turystów z Polski i za-
granicy odwiedza najdłuższą świątynię w Pol-
sce ( (107 m.) Katedra oliwska służyła jako 
nekropolia książąt pomorskich i jest nazywa-
na Wawelem Północy. Wewnątrz świątyni mo-
żemy podziwiać liczne zabytki renesansowe, 
barokowe i rokokowe, w tym słynne organy.
Niezwykły instrument, dzieło Jana Wulfa 
z Ornety, ozdobiony jest figurami aniołów 
trzymających w rękach instrumenty. W cza-
sie koncertów i prezentacji zobaczymy poru-
szające się trąbki, flety oraz wirujące słońce 
i gwiazdy. Organy składają się z 7876 pisz-
czałek. W momencie budowy były najwięk-
szym tego typu instrumentem w Europie.
Zakon cystersów jest wciąż obecny w Oli-
wie. Po II wojnie zakonnicy otrzymali po-

ewangelicki kościół na ul. Polanki. Warto 
odwiedzić tę świątynię, ponieważ jest to 
jeden z najlepszych przykładów neogotyku 
na Pomorzu. W Oliwie znajdziemy też me-
czet z minaretem.
Odkrywanie uroków i tajemnic tej niezwykłej 
miejscowości, jaką jest Oliwa, niech będzie 
celem naszej wycieczki w czasie. Odkrywa-
jąc piękno i ciekawostki dawnego opactwa 
cystersów, cofniemy się do średniowiecza 
a następnie podziwiając niezwykłą architek-
turę i dzieła sztuki przemieścimy się do XIX 
wieku. Niezwykłe uroki parku i okolicznych 
lasów, niepowtarzalne brzmienie oliwskich 
organów, oryginalne zastosowanie wody 
w zabytkowej kuźni wodnej oraz pobliska lo-
kalizacja ogrodu zoologicznego powodują, 
iż jest to miejsce w planie miasta Gdańska , 
które koniecznie należy zobaczyć.
Czarująca, różnorodna, klimatyczna - taka 
jest gdańska Oliwa.
Grzegorz Adamczewski

Magiczna Oliwa
― Po drodze odwiedzimy zabytkowe kamienice, muzea i weźmiemy udział w koncertach 

i spektaklach, czy pospacerujemy wśród przepięknych wzgórz, wśród których poczujemy się, 
jak w Beskidach, czy magicznych Sudetach. ―
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MOTORYZACJAZdROwie NIERUCHOMOŚCIedUKACJA

sKUp 
pOJAZdów 

CIężaROwyCH

Tel. 792 xxx 978

korepetycje 
język 

niemiecki

ApArAty słuchowe

 MIEjsCE zajęć dO 
UZgOdnieniA

wIAtA Do wyNAJĘcIA

Autoreklama
kasacja 

pojazdów 

tel. 603 XXX 742

 sTAwKA ZA 60 Min/35Zl

gaBinet 
UroLogiczny

tel. 693 XXX 836

pRZOdKOwO

-Usg
-BeZOpeRACYJnie

GABINet 
stomAtoLoGIcZNy

tel. 63 278 XX 79

KARTUZY
Ul. sKRZeTUsKiegO 3 

NIERUCHOMOŚCI

tel. 501 XXX 246

d.bieszke@eXpressy.pl

stężyCa
KOpeRniKA 5

potrzebujesz 

reklamy? możesz tu być
660 731 138

165M KM. 
z kaNałEM saMOCHOdOwyM 

I wysOką bRaMą

tel. 693 XXX 933
żUkOwO

sKUp pOJAZdów 
pOwYpAdKOwYCh, 

ZnisZCZOnYCh
wYsTAwiAMY 

zaŚwIadCzENIE 
O wYCOfAniU 

Z eKsplOATACJi

sierakowice, ul, armii krajowej 21
tel. 63 278 XX X9

UMOwA Z nfZ

możliwość dofinansowania pcpr 
i uzyskania aparatu za darmo

daRMOwE badaNIa słUCHU


