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Nie ma lepszej szkoły postaw 
obywatelskich niż samorząd, 
niż zaangażowanie w pracę 
wspólną na rzecz rozwią-
zywania problemów całej 
wspólnoty – przekonywał 
Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski podczas uroczy-
stości z okazji 25. rocznicy 
uchwalenia ustawy o samo-
rządzie terytorialnym.

Bronisław Komorowski wrę-
czył w Pałacu Prezydenckim 
odznaczenia państwowe, 
a także dyplomy Nagrody 
Obywatelskiej 25-lecia Sa-
morządności za wieloletnie 
zaangażowanie w działal-
ność na rzecz społeczności 
lokalnej. W gronie uhonoro-
wanych zaszczytnym wyróż-
nieniem znalazła się Janina 
Kwiecień, Starosta Kartuski.
- Nie ma takiego odzna-
czenia, którym można by 
w stopniu wystarczającym 

podziękować za dokonania 
w ramach całości samorzą-
du polskiego, za znaczenie 
reformy samorządowej dla 
naszej polskiej wolności – 
powiedział Bronisław Ko-
morowski. 
Prezydent dziękował tym, 
którzy mieli kiedyś odwagę, 
aby propagować samorząd-
ność w czasach, kiedy gdzieś 
głęboko w nas wszystkich 
tkwiły nawyki myślenia 
związane z centralistycznym 
spojrzeniem na Polskę, na 

władzę, na społeczeństwo. 
– Musieliśmy zacząć od 
zmieniania samych siebie. 
Udało się, bo byli ludzie mą-
drzy, doświadczeni i ludzie 
którzy mieli wystarczającą 
wyobraźnię – powiedział 
Komorowski, wspominając 
zmarłego niedawno prof. 
Jerzego Regulskiego.
Bronisław Komorowski gra-
tulował wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że 
ten wielki eksperyment, ja-
kim była odbudowa samo-

rządności polskiej nie tylko 
się udał, ale też został głębo-
ko zaszczepiony w polskim 
społeczeństwie. Wskazywał, 
że samorządność jest w peł-
ni akceptowana jako sposób 
funkcjonowania państwa 
polskiego, także jako sposób 
relacji między władzą a spo-
łeczeństwem. 
W uroczystości wzięli udział 
Jacek Michałowski, Szef 
Kancelarii Prezydenta RP, 
ministrowie i doradcy prezy-
denta. 

Nagroda Prezydenta
dla starosty

POWIAT KARTUSKI | Prestiżowe wyróżnienie, jakim jest dyplom Nagrody Obywatelskiej 25-lecia 
Samorządności, Janina Kwiecień, starosta kartuski, odebrała z rąk prezydenta Komorowskiego.

Tomasz Belgrau 
wiceburmistrzem
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Uhonorowani 
nagrodami 
Sucovia

Mistrzostwa 
Polski
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji

Obszar 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie

1. Fundacja „Zdrowie na końskim 
grzbiecie”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w for-
mie prowadzenia zajęć sportowej jazdy konnej 

dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z obszaru 
Gminy Stężyca – kontynuacja programu

3.000 zł

2. Stowarzyszenie Warownia Pirsneń-
ska

„Sobótczi” w Pierszczewie oraz zakup materiałów 
i drzewek

3.500 zł

3. Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego Tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej „Sobotci” 2.300 zł

4. Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego Jarmark Kaszubski 7.000 zł

5. Stowarzyszenie „Kaszubianki” Najsmaczniejszy Jarmark Dożynkowy 5.000 zł

6. Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Kaszubskiego „Remusowi Dresze”

Poznajemy, doskonalimy język kaszubski – kurs 
językowy

1.000 zł

7. Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Kaszubskiego „Remusowi Dresze”

Wręczenie wyróżnień „RYNGRAF WITOSŁAWA” 200 zł

8. Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Kaszubskiego „Remusowi Dresze”

IV marsz z flagami – poznajemy Kaszuby i wędru-
jemy z Remusem

200 zł

9. Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Kaszubskiego „Remusowi Dresze”

Wycieczka do Szczecina i na Pomorze Przednie – 
poznanie historii Słowian Zachodnich – Kaszubów 

ich miejsc zamieszkania i miejsc kultu

1.000 zł

10. Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i 
Hodowców Koni

I Towarzyskie Spotkanie Jeździeckie – Mistrzostwa 
Kaszub w Skokach przez Przeszkody

3.000 zł

11. Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i 
Hodowców Koni

Wielka Parada Bryczek i Wozów Drabiniastych oraz 
Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w jeździe na 

oklep i wyścigi bryczkami

4.600 zł

12. Kółko rolnicze – Koło Gospodyń 
Wiejskich w Klukowej Hucie

Podtrzymywanie tradycji regionu podczas festynu 
rodzinnego w Klukowej Hucie

21.000 zł

13. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie 
Oddział Szymbark

Zachowanie i rozwój specyfiki lokalnej kultury 
poprzez realizację

„Ścinania Kani 2015”

5.000 zł

14. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Kaszubi ze Stężycy na zjazd Kaszubów 400 zł

15. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie XI Majówka z generałem Józefem Wybickim 1.600 zł

16. „Szczyt Wieżyca” Lokalna Organiza-
cja Turystyczna

Wyjazd promujący Kaszuby w Krakowie
i Koszęcinie

4.000 zł

17. „Szczyt Wieżyca” Lokalna Organiza-
cja Turystyczna

III Parada Konnych Wozów Strażackich 3.000 zł

Suma przyznanych środków – 65.800 zł

Obszar 2. „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

1. Gminny Klub Sportowy „Wieży-
ca2011” Stężyca

„Działalność klubu sportowego” 30.000

2. Klub Sportowy RADUNIA „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organi-
zowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej 
drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu 

Sportowego RADUNIA w Stężycy w 2015 roku”

130.00

3. Klub Sportowy ORZEŁ „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organi-
zowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej 
drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu 
Sportowego ORZEŁ w Gołubiu w 2015 roku””

20.000

Suma przyznanych środków – 180.000 zł

Obszar 3.1. „działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia”

1. Fundacja „Zdrowie na końskim 
grzbiecie”

Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla 
dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzie-
ży z rodzin zagrożonych patologiami z obszaru 
Gminy Stężyca w celu poprawy zdrowia, jakości 
życia oraz aktywizacji sportowej – kontynuacja 

programu

8.000 zł

2. Polski Związek Niewidomych 
Okręg Pomorski

Wyjazd rekreacyjno – krajoznawcza „Śladami Unii 
Lubuskiej”

1.500 zł

3. Kaszubskie Stowarzyszenie Głu-
chych

„Obchody Dnia Głuchego” 1.500 zł

Suma przyznanych środków – 11.000 zł

Obszar 3.3. „działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym”,

1. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „Podaruj 

trochę słońca”

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w 
Gminie Stężyca

9.000 zł

Suma przyznanych środków – 9.000 zł

DECYZJA WÓJTA GMINY STĘŻYCA 
DOTYCZĄCA WSPARCIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2015 ROKU

Wójt Gminy Stężyca
Tomasz Brzoskowski

 Przypomnijmy inwesty-
cja powstaje ze środków 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
i realizowana jest zgodnie 
z przyjętym harmono-
gramem inwestycyjnym. 
Wykonawcą budowy 
oczyszczalni ścieków jest 
Przedsiębiorstwo Inżynie-
ryjno – Budowlane Przem 
– Grim z Olsztyna. Termin 
zakończenia inwestycji to 
koniec 2015 roku.
Przedsięwzięcie inwesty-
cyjne polega na rozbudowie 
oczyszczalni ścieków tj.
- budowie nowych obiektów 
technologicznych:
• stacja odbioru ścieków do-
wożonych – punkt zlewny,

• zbiorniki uśredniające 
ścieków dowożonych,
• obiekt wstępnego mecha-
nicznego podczyszczania 
ścieków surowych,
• pompowania ścieków 
surowych,
• reaktory biologiczne,
• zbiornik osadu,
• budynek stacji dmuchaw,
• stacja mechanicznego 
odwadniania i wapnowania 
osadu,
• studnia pomiarowa ście-
ków oczyszczonych,
• wiata na osad odwodniony,
• wiata na agregat prądo-
twórczy.
- budowie komunikacji we-
wnętrznej, przyłączy: wodo-
ciągowego, elektroenerge-

tycznego, sieci kanalizacji 
sanitarnej międzyobiekto-
wych,
- wykorzystaniu istniejącego 
kanału zrzutowego ścieków 
oczyszczonych do rzeki 
Kania.
Projekt przewiduje rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków 
komunalnych w oparciu 
o trzy ciągi technologicz-
ne – trzech reaktorów typu 
BIO-PAK o przepustowości 
3 x 600 m3/d każdy – tym 
samym docelowa przepu-
stowość oczyszczalni po jej 
rozbudowie wyniesie 1.800 
m3/d a oczyszczalnia będzie 
w stanie obsłużyć 16.190 
RLM aglomeracji kanaliza-
cyjnej.

Postępują prace przy 
budowie oczyszczalni 
GMINA STĘŻYCA | Radni Gminy Stężyca tuż po obradach 
sesji zapoznali się z postępami prac realizacji zadania „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo”.

Gmina zakupi 
aparat USG
W budżecie gminy Stężyca na zakup no-
woczesnej klasy aparatu USG zaplanowa-
no 135 tys. zł. Aparat zostanie zakupiony 
w roku bieżącym i będzie można korzy-
stać z niego w przychodni w Stężycy.  
Do tej pory na terenie Gminy Stężyca nie 
było aparatu USG. Pacjenci kierowani byli 
na badania do innych placówek zdrowot-
nych. Często z powodu braku odpowied-
niego sprzętu, wydłużał się czas leczenia. 
Posiadając taki sprzęt placówka będzie 
mogła diagnozować na miejscu i dzięki 
temu przyspieszyć proces leczenia.

Tuż obok starej szkoły 
w Pierszczewie powstała 
świetlica wiejska. 

Inwestorem tego zadania jest 
Gmina Stężyca. Świetlica  
służyć będzie wszystkim 
mieszkańcom i stanowić 
będzie miejsce spotkań życia 
kulturalnego i społecznego, 
wspólnej zabawy, planowa-
nia działań sprzyjających 
integracji mieszkańców.

Powstała świetlica w Pierszczewie

Dofinansowanie 
zakupu karetki
Gmina Stężyca podjęła decyzję w sprawie 
dofinansowania zakupu karetki dla Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie. Na ten cel 
samorząd przeznaczy 30.000 zł. Zakup karetki 
zostanie sfinansowany przez gminy Powiatu 
Kościerskiego oraz Gminę Stężyca.  Opiekę 
całodobową nad mieszkańcami Gminy Stężyca 
prowadzi placówka z Kościerzyny, która 
znajduje się w odległości 10 km od Stężycy. 
W uzasadnieniu tej decyzji wójt gminy poin-
formował, iż zdrowie mieszkańców Gminy 
Stężyca to sprawa z którą się nie dyskutuje, a 
sprzęt, który ratuje życie musi być niezawodny. 
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W trakcie ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Kartuzach radni 
pochylili się nad 22 uchwa-
łami dotyczącymi miasta 
i mieszkańców. Zanim jed-
nak rozpoczęły się głosowa-
nia Mieczysław Gołuński, 
burmistrz Kartuz, oficjalnie 
przedstawił swojego zastęp-
cę. Wiceburmistrzem został 
Tomasz Belgrau.
- Ze swej strony chciałbym 
zapewnić o dobrej komuni-
kacji z radnymi oraz z szefa-
mi placówek, z którymi będę 
współpracował i za które 
będę odpowiadał – podkre-
ślał Tomasz Belgrau, zastępca 
burmistrza Kartuz.
Chwilę później burmistrz 
Kartuz złożył  gratulacje tre-
nerowi Kartuskiego Klubu 
Kickboxingu Rebelia Patry-
kowi Zaborowskiemu oraz 

jego zawodnikom. Drużyna 
w minionym miesiącu do-
skonale zaprezentowała się 
podczas Mistrzostw Polski 
rozegranych w Kartuzach. 
- Chcemy złożyć gratula-
cję w imieniu nas wszyst-
kich i mieszkańców gminy 
w podziękowaniu za to, że 
promujecie Kartuzy – pod-
kreślał burmistrz Kartuz. - 
Życzymy wam, byście z tej 
trudnej i kontaktowej walki 
starali się wychodzić cało 
nie robiąc sobie i nikomu 
innemu krzywdy.
Patryk Zaborowski, trener 
klubu, opowiedział o orga-
nizacji turnieju w Kartu-
zach.
- Stanęliśmy w szranki 
z wieloma miastami, takimi 
jak Ożarów Mazowiecki czy 
Leszno. Bardzo mocno sta-
raliśmy się o to, by mistrzo-
stwa odbyły się u nas – za-
znaczył Patryk Zaborowski. 
– Do naszych  starań przy-

chylił się zarząd Polskiego 
Związku Kickboxingu i stwo-
rzyliśmy imprezę, na którą 
przyjechało 224 zawodników.
Po wręczeniu gratulacji głos 
zabrał Stanisław Lamczyk, 
poseł na Sejm RP. Gość opo-
wiedział radnym między inny-
mi o wchodzącej w przyszłym 
roku ustawie o fotowoltaice 
(wytwarzanie prądu elek-
trycznego z promieniowania 
słonecznego). 
Podczas sprawozdania mię-
dzysesyjnego burmistrz Kar-
tuz zreferował między innymi 
przebieg ostatniego spotkania 
Związku Miast Polskich. War-
to dodać, że burmistrz został 
wybrany do Zarządu Związ-
ku Miast Polskich. Podczas 
spotkania włodarz spotkał się 
między innymi z Prezyden-
tem RP Bronisławem Komo-
rowskim. Burmistrz zaprosił 
prezydenta do Kartuz i wrę-
czył mu pamiątkową książkę 
na temat Kaszub.

Belgrau wiceburmistrzem
KARTUZY | Gratulacje dla sportowców, którzy niedawno zaprezentowali doskonałą formę podczas rozegranych w Kartuzach Mistrzostw Polski 
oraz przedstawienie nowego wiceburmistrza to sprawy, które (oprócz przegłosowania uchwał) miały miejsce podczas sesji kartuskiej rady miasta.
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Mieczysław Gołuński, burmistrz kartuz (z lewej) 
przedstawił swojego zastępcę, Tomasza Belgraua
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Impreza, którą zorgani-
zowano pod koniec lutego 
w Ergo Arenie prezentowała 
oferty mieszkań z rynku pier-
wotnego i wtórnego w rejo-
nie Trójmiasta i okolic

Murator EXPO od wielu 
lat współpracuje z uczestni-
kami polskiego rynku nieru-
chomości. Pięć razy w roku, 
pod patronatem najwyższych 
urzędów państwowych or-
ganizujemy w Warszawie 
największe w Polsce Targi 
Mieszkaniowe Nowy DOM 
Nowe MIESZKANIE. To 
impreza o ugruntowanej po-
zycji zarówno w gronie ofe-
rujących, jak i zaintereso-
wanych zakupem własnego 
„M”. Ekspozycję wystaw-
ców uzupełnia bogaty pro-
gram edukacyjny kierowany 
zarówno do profesjonalistów 
z branży, w tym do wystaw-
ców i architektów, jak i do 
indywidualnych inwestorów. 

Trzynaście lat działalno-

ści na tym polu to 50 edycji 
w Warszawie. Rocznie bie-
rze w nich udział ponad 450 
wystawców oraz blisko 30 
tys. zwiedzających. Natural-
nym zatem krokiem w roz-
woju Murator EXPO jest or-
ganizacja tożsamych imprez 

w Trójmieście – regional-
nie o dużym potencjale w tej 
branży.

Targi Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE to komplek-
sowy przegląd oferty domów 
i mieszkań - nowych i „z dru-
giej ręki”, a także okazja do 

uzyskania informacji o ak-
tualnych warunkach kredy-
towych. Swoją ofertę pre-
zentują: deweloperzy, banki 
i pośrednicy w obrocie nie-
ruchomościami. Na targach: 
promocje, premiery, wyjąt-
kowe oferty i rabaty oraz… 
aktualne oferty wszystkich 
typów nieruchomości z ryn-
ku wtórnego w organizowa-
nym przez Stowarzyszenie 
Pomorskie Pośredników w  
Obrocie Nieruchomościami. 

Pierwsza edycja Targów 
Nowy DOM Nowe MIESZ-
KANIE w Gdańsku zgroma-
dziła ponad siedemdziesięciu 
Wystawców. Targi poświę-
cone były kompleksowej 
prezentacji oferty mieszkań 
tak na rynku pierwotnym jak 
i wtórnym w rejonie Trój-
miasta i okolic. Ofertę targo-
wą wzbogaciła prezentacja 
firm doradczych. Nie zabra-
kło nowości oraz niestandar-
dowej oferty rynku. (PR)

Premierowe targi
TARGI | Ponad siedemdziesięciu wystawców pojawiło się na pierwszej edycji  Targów Nowy 
DOM Nowe MIESZKANIE w Gdańsku. 
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Uczestnicy targów w Ergo 
Arenie mogli się zapoznać 
z ofertą ponad siedem-
dziesięciu wystawców.

W dniu 3 marca 2015r. Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. pod-
pisał kolejną Umowę Operacyjną 
Pożyczka Globalna z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego w Warszawie 
– Menadżerem Funduszu Powierni-
czego JEREMIE w województwie 
pomorskim. Podpisana umowa ope-

racyjna na kwotę 5,0 mln zł pozwoli 
Pomorskiemu Funduszowi Pożycz-
kowemu wesprzeć mikro i małe fir-
my na terenie województwa pomor-
skiego. 

Pożyczki udzielane są firmom na 
bardzo korzystnych warunkach tj. 
bez prowizji za udzielenie pożyczki 

i z niskim oprocentowaniem wyno-
szącym 1,0 % w skali roku na okres 
3 lat. Maksymalna kwota pożyczki 
wynosi 40,0 tysięcy złotych.

Środki w ramach Projektu JERE-
MIE przeznaczone są na inwestycje 
w firmach przyczyniające się do ich 
rozwoju.

Wsparcie dla mikro i małych 
przedsiębiorstw na Pomorzu 
w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym 
ze środków Inicjatywy JEREMIE

www.jeremie.com.pl
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W tym roku burmistrz Woj-
ciech Kankowski wraz z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
w Żukowie Witoldem Szmidt-
ke uhonorowali następujących 
laureatów:

• w kategorii kultura: 

Eugeniusza Gołąbka - najwięk-
szego tłumacza dzieł liturgicz-
nych na język kaszubski. Jest 
autorem tłumaczenia na język 
kaszubski „Nowego Testamen-
tu”, psalmów oraz fragmentów 
ksiąg Starego Testamentu, któ-
re weszły w skład lekcjonarza 
„To je Słowo Bożé”. Współau-
tor kaszubskiego modlitewni-
ka „Më trzimómë z Bogã”.

• w kategorii sport: 
Anitę Formelę - zawodniczkę 

GKS Żukowo, członkinię ka-
dry narodowej judo, która zaj-
muje I miejsce w rankingu za-
wodniczek Polskiego Związku 
Judo w Polsce.
W 2014 roku zdobyła II miej-
sce w Mistrzostwach Europy 
Kadetów w Grecji i III miejsce 
w Pucharze Europy Kadetów 
w Chorwacji.

• w kategorii inicjatywy
 społeczne: 
Barbarę Dawidowską - pomy-
słodawczynię i koordynatora 
cyklicznej imprez o charak-
terze gminnym pn. Orszak 
Trzech Króli, który w 2014 
roku już po raz trzeci prze-
szedł ulicami naszego miasta. 
Podejmuje ona szereg przed-
sięwzięć na rzecz lokalnego 
środowiska i niesienia pomo-

cy potrzebującym - np. po-
przez akcję „Tak Pomagam” 
w grudniu ubiegłego roku 
w żukowskich supermarke-
tach Biedronka i Delikatesy 
zebrano ponad 100 kg żyw-
ności, którą przekazano ok. 
60 rodzinom w trudnej sytu-
acji materialnej. Włączyła się 
również w pomoc dla Ukrainy, 
poprzez zbiórkę środków opa-
trunkowych.

• w kategorii gospodarka: 
firmę ROCKFIN Sp. z o.o. - 
firma działa od 25 lat i charak-
teryzuje się wysoką jakością 
i innowacyjnością. Firmę ce-
chuje bardzo duża dynamika 
wzrostu przychodów z dzia-
łalności - prawie 40 % wzrost 
w 2014 r., obecnie Rockfin 
inwestuje w budowę dużej 

hali w Małkowie, któ-
ra pozwoli zwiększyć 
moce produkcyjne 
i zatrudnienie.
Dyrektor Adam Mu-
chlado odbierając 
nagrodę przepraszał 
mieszkańców Małkowa 
za niedogodności zwią-
zane z tą inwestycją, ale 
jak zapewnił powinny 
one niedługo się zakoń-
czyć, a rozwój firmy 
zapewni nowe miejsca 
pracy.

• w kategorii edukacja:
 Kapituła Gminnej Nagro-
dy Sucovia nie przyznała 
żadnej nagrody z powodu 
małej liczby zgłoszonych 
kandydatur.
Nagrodę honorową za mece-
nat i działalność wspierającą 
rozwój Gminy Żukowo oraz 
jej promocję otrzymała firma 
Unilever Polska, nagrodę ode-
brał dyrektor Tadeusz Łata. 
Firma od kilku lat wspiera fi-
nansowo imprezy kulturalne 
i sportowe w gminie Żukowo. 
Burmistrz Gminy Żukowo 
spośród zgłoszonych kandy-
datur wybrał jedną i przyznał 
Nagrodę Burmistrza Jackowi 
Miąskowskiemu za projekt 
„Jedzie Mikołaj Święty, by 
ktoś był uśmiechnięty”. (raf)

NOWY NUMER
JUŻ DOSTĘPNY

pr
ze

gl
ąd

aj
 o

nl
in

e
   

na
  m

et
ro

po
lia

.in
fo

w
ię

ce
j o

 m
ag

az
yn

ie
: 

te
l. 

79
6 

94
4 

15
5

Uhonorowani 
nagrodami Sucovia
ŻUKOWO | Gala z okazji przyznania Gminnej Nagrody Sucovia odbyła się już po raz piąty. 
Nagrodzeni zostali ludzie sportu, kultury, oświaty, gospodarki i działacze społeczni. 
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Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na facebook’u: nasygnale.info

BYŁEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU? ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
Wyślij na k.pasieka@expressy.pl, a zamieścimy to na portalu nasygnale.info

Na najaktywniejszych Czytelników czekają nagrody!

W minionym roku zysk netto 
wyniósł 1,006 mld zł i był o 35 
proc. wyższy niż rok wcześniej 
oraz wyższy od konsensusu 
agencji Bloomberg. Grupa wy-
generowała 2,307 mld zł EBIT-
DA, czyli o 17 proc. więcej niż 
rok wcześniej, także przekra-
czając konsensus biur makler-
skich.  

Na poprawę rezultatów naj-
większy wpływ miał segment 
wytwarzania i bardzo dobre 
wyniki Elektrowni Ostrołęka. 
To wynik wzrostu produkcji 
i sprzedaży energii, efektyw-
nego wykorzystania regulacyj-
nych usług systemowych oraz 
sytuacji na rynku bilansującym. 
Przychody Grupy wyniosły 10,6 
mld zł wobec 11,4 mld zł  rok 

wcześniej, na co wpływ miał 
segment sprzedaży – niższe 
ceny energii uwzględniające 
decyzje Prezesa URE o obni-
żeniu taryfy G oraz mniejszy 
wolumen sprzedanej energii 
do odbiorców. Pomimo spad-
ku całości sprzedaży, zwięk-
szył się przychód na jednego 
zatrudnionego. Wzrost o 5 
proc. odnotowano w segmen-
cie dystrybucji, gdzie przy-
chody osiągnęły poziom nie-
mal 4 mld zł. Istotnie wyższą 
- o ponad 17 proc. - sprzedaż 
wypracował segment wytwa-
rzania - 1,8 mld zł.

To kolejna  poprawa wyni-
ków finansowych w ostatnich 
latach. Od 2010 r. zysk oraz 
EBITDA poprawiły się o po-

Rekordowe wyniki
POMORZE | Energa dołączyła do grona spółek, których zysk przekroczył miliard złotych. 
W 2014 roku Grupa odnotowała najwyższe wyniki roczne w swojej historii. 

nad 60 proc., a przychody -  o 12 
proc.

- Po tych kilku latach dołączy-
liśmy do ekskluzywnego grona 
spółek, których zysk netto prze-
kracza miliard złotych - mówi 
Mirosław Bieliński, Prezes Za-
rządu Energa SA. - Ta symbo-
liczna granica jest dla nas waż-
na, gdyż potwierdza, iż ścieżka 

rozwoju, koncentrująca się na 
regulowanym biznesie i dystry-
bucji energii elektrycznej, była 
słusznym wyborem. Istotnie po-
prawiliśmy wyniki w wytwarza-
niu, m.in. dzięki umiejętnemu 
wykorzystaniu pojawiających 
się szans na rynku, oddaniu 
nowych źródeł i poprawie efek-
tywności tego segmentu. Nato-
miast segment sprzedaży, który 
operuje na coraz trudniejszym 
konkurencyjnym rynku przekro-
czył nasz plan 

W 2014 roku dystrybucja 
energii elektrycznej była wyższa 
niż w roku poprzednim średnio 
o 2 proc. i wyniosła 20,9 TWh. 
O prawie 4 proc. wzrosła rów-
nież średnia stawka dystrybu-
cyjna.

Grupa w ubiegłym roku wy-
dała na inwestycje 1,477 mld zł, 
z czego 78 proc. w segmencie 
dystrybucji. 

Pod koniec marca Energa 
wejdzie do indeksu WIG20, 
skupiającego największe spółki 
notowane na warszawskim par-
kiecie, które odznaczają się wy-
soką kapitalizacją i płynnością 
akcji. (raf)

Umiem pływać!
GM. PRZODKOWO | 
Dzięki staraniom wój-
ta gminy Przodkowo 24 
uczniów z klas III Szko-
ły Podstawowej w Pomie-
czynie rozpoczyna uczest-
nictwo w programie 
powszechnej nauki pływa-
nia  „Umiem pływać” w roku 
szkolnym 2014/2015. 

Program jest współfinanso-
wany przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Po-
morskiego oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Wkład 
finansowy udziału gminy 
w projekcie wyniesie ponad 
8 tys. zł.
Organizatorem projektu 
jest wyłoniony przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-

twa Pomorskiego Operator 
- Słupskie Wodne Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe 
w Słupsku. 
Program „Umiem Pływać” 
zakłada przeprowadzenie 20 
godzin lekcyjnych nauki pły-
wania w ramach 10 wyjaz-
dów po 2 godziny lekcyjne na 
pływalni „NËCZK” w Kartu-
zach w okresie od 9 marca do 
18 maja br.
Celem projektu jest naby-
cie umiejętności pływania, 
podniesienie odporności, 
a przede wszystkim korekta 
wad postawy. Ponadto pro-
jektem objęto szczególnie 
uczniów zamieszkujących 
w miejscowościach, które nie 
posiadają pływalni krytej. (r)



SPRZEDAM kojec dziecię-
cy Brevi, rowerek Sondbi 
(0-3latka), nosidełko dla 
niemowlaka. Tel: 513-151-
005

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową silnik 5,5 
kw oraz silniki 4,5.1,5.1,1 
kw. Tel: 601-638-877   

SPRZEDAM stół pokojo-
wy, ciemny rozkładany, 
cena 250 zł. Tel: 506-251-
697 

SPRZEDAM biżuterię 
damską, korale, bransolet-
ki, paski, odzież. Okazja od 
1zł wzwyż. Tel: 501-534-
260

SPRZEDAM komodę 
jasną, 3 szufl ady, wysokość 
75cm, długość 80cm, sze-
rokość42 cm, Sierakowice. 
Tel: 790-290-835

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i 
kompletem kluczy, wraz 
z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

MATA dla dziecka do 
leżenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

SPRZEDAM białe drzwi, 

80, zewnętrzne, prawe, z 
futryną, zbrojone z wizje-
rem, komplet kluczy, cena: 
400 zł, tel. 600 702 048

SPRZEDAM łyżwy fi guro-
we, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

SPRZEDAM mydła 
włoskie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży 
wybór, tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstawki, 
stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 
138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, muro-
wane, pilnie sprzedam, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

SPRZEDAM lub wynaj-
mę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 
661 582 483

Sprzedam działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

DZIAŁKA z domem, Gdy-
nia Witomino, 521 m2, 380 
tys. zł, tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w 
dolinie Słupi z dostępem 
do rzeki, 7 km do Ustki, 
4700 m2, 180 zł/m2, tel. 
502 686 196

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ lokal na 
działalność gospodarczą 
50m2 ul Gulgowskiego 2B, 
Wejherowo. Tel: 665-060-
275

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

KUPIĘ małą działkę bu-
dowlaną w Rumi do 60tys, 
w Redzie 45 tys. lub tanią 
działkę w Zbychowie. Tel: 
608-893-392

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut kasacja dojazd 
do klienta, tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zy-
ki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

SKUP zboża: pszenica, 
owies, jęczmień, żyto, 
pszenżyto, kukurydze, 
lubin, bobik itp. Min 24t. 
Zapewniam transport, 
płacę w dniu odbioru. Tel: 
509-942-079

USŁUGI elektryczne, 
instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SINGEL 34 lata, szuka Pani 
35-54 lat, samotnej spon-
sorki,schadzki Gdańsk, 
pełna dyskrecja. Tel: 728-
185-466
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Złoto Jędrzeja Wiśniew-
skiego w bardzo mocno 
obsadzonej wadze jest naj-
wyższym osiągnięciem 
w jego karierze w startach 
juniorskich. Jest to pierw-
szy przedstawiciel Grzybna, 
który został mistrzem Pol-
ski. Srebro Krystiana Wiki 
to wynik o jedno miejsce 
wyższy od ubiegłorocznego 
brązu. Turniej w Kartuzach 
pokazał, że jest to zawod-
nik, który zaczyna walczyć 
w sposób coraz bardziej 
dojrzały. Brąz Krzysztofa 
Niklasa  to również świetny 
wynik, ponieważ  to jego 
pierwszy start w juniorach 
i w nowej, wyższej katego-
rii. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Dawid 
Klimek, który otrzymał Pu-
char Starosty Kartuskiego, 
natomiast Jędrzej Wiśniew-
ski otrzymał Puchar Burmi-
strza Kartuz dla najlepszego 
zawodnika z Pomorza. 

W klasyfikacji drużynowej 
Cartusia zajęła drugie miejsce. 

Zespół prowadzony był przez 
trenerów: Marcina Dobkę, 
Bartłomieja Pryczkowskiego 
i Łukasza Konkela. W turnie-
ju wzięło udział ponad 120 
zawodników z 37 klubów. 

Najlepiej zaprezentował się 
zespół Olimpijczyk Radom.

W otwarciu i podczas zawo-
dów wystąpiły: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Łapalic pod 
kierunkiem  Pana Wojciecha 

Hewelta oraz zespół Strefa 
50. Podczas imprezy zrobiono 
pamiątkowe zdjęcie  aktual-
nych i byłych zawodników, 
trenerów i działaczy, którzy 
związani byli z sekcją zapa-

sów w minionym 40-leciu 
(1975-2015).

W trakcie trwania turnieju 
prezes Polskiego Związku Za-
paśniczego Grzegorz Pieron-
kiewicz wręczył wyróżnienia 

PZZ Maciejowi Kowalczu-
kowi, Janinie Kwiecień, Mie-
czysławowi Grzegorzowi Go-
łuńskiemu, Janowi Koszałce, 
Bogdanowi Górskiemu oraz 
klubowi GKS Cartusia. (r)

Mistrzostwa Polski
KARTUZY | Zespół Cartusii, jak przystało na 40-lecie swojego istnienia, zaprezentował się bardzo dobrze podczas Mistrzostw Polski Juniorów 
rozegranych w Kartuzach. Zawodnicy klubu zdobyli trzy medale.

KARTUZY | Pierwszy 
wyścig w sezonie sekcja 
kolarska klubu GKS 
Cartusia Kartuzy zaczyna 
w świetnym stylu. 

Na pierwszym etapie, dzięki 
dobrej jeździe drużynowej na 
czas, kolarze uplasowali się 
na 7 miejscu z 20-sekundową 
stratą do 3 miejsca.
Niedzielny etap był spraw-
dzianem dla  każdego z za-
wodników. Grupa miała do 
wykonania zadania ustalone 
przez sztab szkoleniowy. Po 
defekcie Michała Dąbrow-
skiego drużyna musiała je jed-
nak zweryfikować.
Na pierwszym lotnym fini-
szu Remigiusz Komisarek 

zajął 4 miejsce. Do podjazdu 
kartuska drużyna dyktowała 
mocne tempo. Przed samym 
podjazdem swoich szans pró-
bował Artur Sowiński, ale po 
2 km został doścignięty. Na 
ostatnim kilometrze podjazdu 
II kategorii Comienza Puerto 

Szymon Sajnok 
najlepszym góralem

zaatakował Szymon Sajnok. 
Wygrał premię, a następne 10 
km z zawodnikiem hiszpań-
skim uciekał zajmując 2 miej-
sce na lotnej premii. Niestety 
próba odjazdu i wygrania 

wyścigu nie powiodła się. Ko-
lejny raz kolarz „zaatakował” 
na 2 km przed metą, ale tuż 
przed końcem wyścigu został 
wyprzedzony przez dwóch 
zawodników zajmując 3 lo-
katę i zdobywając koszulkę 
górala. (r)

KARTUZY | Z tarczą 
wrócili nasi sportowcy 
z Mistrzostw Województwa 
Pomorskiego LOK 
w Strzelaniu z Broni 
Pneumatycznej. 

Ustrzelili 
medale

Do Chojnic pojechało czworo 
naszych zawodników i każdy 
z nich „ustrzelił” medal! Za-
wody rozgrywane były w ka-
tegoriach: młodzicy, juniorzy 
młodsi, juniorzy oraz senio-
rzy. Wśród juniorek równych 
sobie nie mała Diana Malot-
ka-Trzebiatowska. Kartuska 
zawodniczka po raz kolejny 
sięgnęła po złoto. Na najwyż-

szym stopniu podium stanęła 
również Izabela Frymark (ka-
tegoria młodzik), która wyni-
kiem 282 pkt „ustrzeliła” swój 
rekord życiowy. Świetnie 
zaprezentowali się także nasi 
pozostali zawodnicy. Dawid 
Zdrojewski był drugi wśród 
juniorów, a Kamila Ojowska 
trzecia wśród juniorek młod-
szych. (r)


