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Fot. UG Żukowo

20 sierpnia 2015 r. Koło Go-
spodyń Wiejskich w Żukowie 
obchodziło zasłużony jubi-
leusz. Już 85 lat żukowianki 
działają na rzecz tradycji 
kaszubskiej, spotykają się 
i wspólnie haftują, kultywują 
folklor, biorą udział w turnie-
jach kół gospodyń wiej-
skich, zdobywając nagrody 
i przekazując kolejnym 
pokoleniom dziedzictwo 
żukowskiej kultury.

Czwartkowa uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą w ko-
ściele WNMP w Żukowie, 
podczas której gospodynie zło-
żyły przed Ołtarz dary (wypie-
ki, owoce i rękodzieło). Dalsza 
część miała miejsce w restaura-
cji Gryf. 

Na uroczystości nie zabrakło 
władz gminnych i powiato-

wych (wicestarosty Bogda-
na Łapy i Przewodniczącego 
Rady Powiatu Mieczysława 
Woźniaka), a także przedstawi-
cieli Wojewódzkiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa oraz Powiatowej Izby 
Rolniczej i Pomorskiego ODR. 

Podczas imprezy zostały tak-
że odznaczone „Matki Wsi” 
przez Zarząd Krajowy Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych. Matki Wsi, czyli 
Janina Ulenberg, Irena Naczk 
i Urszula Sobiecka od lat wspie-
rają kaszusbką wieś, folklor, 
haft, tradycje żukowskie i wła-
śnie koła gospodyń wiejskich.

85-LEcIE KGW ŻUKOWO! Przewodnicząca KGW Żuko-
wo, Miaria Szlachecka ode-
brała wiele życzeń, gratulacji, 
kwiatów i upominków. Wśród 
nich znalazły się także życzenia 
od burmistrza Żukowa Wojcie-
cha Kankowskiego i wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej  
Waldemara Dampca. Składając 
życzenia burmistrz w imieniu 
własnym i przewodniczącego 
Rady Miejskiej odczytał treść 
pamiątkowego grawertonu:

Z okazji uroczystego Jubileuszu 
85-lecia istnienia Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Żukowie, pro-
simy przyjąć najserdeczniejsze 
gratulacje oraz wyrazy szczere-
go uznania za zaangażowanie 
Pań w upowszechnianie trady-
cji kaszubskiej wsi, promowa-
nie regionu Ziemi Żukowskiej 
nie tylko w Kraju, ale także za 
granicą oraz za nieocenioną po-
moc w inicjatywach gminnych.

Przypomnijmy: sprawa toczy 
się już od kilku lat. Tadeusz 
Kobiela, wójt gminy Sierako-
wice, sprzeciwia się otwiera-
niu dyskontów typu Biedron-
ka, czy Lidl na terenie gminy. 
Dlaczego?
- Zależy nam na tym, aby chro-
nić nasz lokalny rynek i na-
szych mieszkańców – wyjaśnia 
wójt Kobiela. - Sierakowice to 
gmina, której funkcjonowa-
nie od wieków oparte jest na 
lokalnym handlu i rzemiośle, 
czyli właśnie na niedużych 
sklepach i zakładach usługo-
wych. Aby dbać o rodzimych 
przedsiębiorców, wprowadzi-
liśmy m. in. wiele obostrzeń 
w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzenne-
go, uniemożliwiając budowę 
i otwieranie wielkopowierzch-
niowych sklepów. Stawia-
my na rodzinne fi rmy, gdzie 
mieszkańcy kupują jeden od 
drugiego i wszyscy się nawza-
jem wspierają. Uważam, że to 
dobry kierunek, czego dowo-

dem jest to, że gmina wciąż się 
bogaci, a pieniądze nie są wy-
prowadzane na zewnątrz przez 
międzynarodowych gigantów. 
Jeśli powstanie tu Biedronka, 
to z pewnością upadnie wiele 
rodzinnych sklepów.
I właśnie Biedronka o mały 
włos nie została otwarta w Sie-
rakowicach, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Parku Ośmiu 
Błogosławieństw. Starostwo 
kartuskie wydało zgodę dla 
powstania tego dyskontu z na-
ruszeniem zasady bezstron-
ności. Sierakowice – ku zdzi-
wieniu wójta – nie były stroną 
przy wydawaniu tej decyzji po-
mimo tego, że gmina jest wła-
ścicielem sąsiadującej działki. 
Wójt złożył więc zażalenie 
do wojewody, który niedawno 
uchylił postanowienie starosty 
i skierował je do ponownego 
rozpatrzenia. Co ciekawe, nie 
wpłynęło to na zatrzymanie 
prac w obiekcie, gdzie Bie-
dronka chce otworzyć sklep. 
Co na to władze gminy? Wójt 
czeka na ponowną decyzję sta-
rosty i zapowiada, że podejmie 
dalsze kroki, aby nie dopuścić 
do otwarcia dyskontu. 

Wójt kontra Biedronka
SIERAKOWICE | Wojewoda pomorski 
uchylił w całości i skierował do ponow-
nego rozpatrzenia postanowienie sta-
rosty kartuskiego, w którym wydano 
zgodę na rozbudowę obiektu na dział-
ce przylegającej do parku kulturowego 
w sierakowicach, gdzie inwestor zapla-
nował otwarcie dyskontu Biedronka. 
Mimo tego prace budowlane wciąż 
trwają. Tymczasem władze gminy cze-
kają na ruch ze strony starostwa. 

Dotacje na zabytki

150 tys. zł gmina Żukowo prze-
znaczyła na dofi nansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych kościoła 
WNMP w Żukowie oraz parafi i p.w. 
Św. Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza w Chwaszczynie.

str. 2

Dotacje na zabytki

Dwa złote medale i dwa tytułu Mi-
strza Polski przywiózł z katowickiego 
Spodka zawodnik KKSz ORMUZD 
Kartuzy - Paweł Teclaf. Tym samy po-
twierdza, że tytuł Mistrzowski uzy-
skany w kwietniowych zawodach 
w Suwałkach nie był przypadkiem.

str. 8
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Wszystkich chętnych 
zainteresowanych star-
tem w Amatorskiej Lidze 
Piłki Siatkowej Kobiet  
w Przodkowie serdecznie 
zapraszamy do zgłoszenia 
swojej drużyny. Zgłoszenie 
oraz udział w rozgrywkach 
są bezpłatne. Gwarantujemy 
dobrą zabawę, atrakcyjne 

nagrody oraz profesjonalny 
przebieg rozgrywek. Liga 
odbędzie się pod patrona-
tem Wójta Gminy Przod-
kowo.

Prosimy zgłaszać drużyny 
do dnia 30 września 2015 
roku na adres ligaprzod-
kowska@gmail.com. 

Czekamy na Was!

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Żukowie otrzymała 
dotację w wysokości 130 tys. zł 
na prace w kościele parafialnym 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Żukowie. Będą 
one polegały na konserwacji i od-
restaurowaniu późnobarokowej 
ambony drewnianej z obrazami 
wraz z chórem zakonnic, a także 
ołtarza bocznego p.w. św. Rodzi-
ny z XVII - XVIII wieku. 
Z kolei Parafia p.w. Św. Aposto-
łów Szymona i Judy Tadeusza 
w Chwaszczynie otrzymała dota-

cję w wysokości 20 tys. zł na za-
danie pn.: „Prace konserwatorskie 
i restauratorskie bocznego ołtarza 
rokokowego z 2 poł. XVIII wie-
ku”, w kościele parafialnym p.w. 
Św. Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza w Chwaszczynie.
Warunki ubiegania się o dotacje 
zostały skierowane do Burmistrza 
Gminy Żukowo, następnie były 
zaopiniowane pozytywnie przez 
komisję Rady Miejskiej w Żuko-
wie właściwą do spraw oświaty 
i kultury oraz komisję budżetową. 
Efektem końcowym było właśnie 
udzielenie dotacji. (raf)

Dotacje na zabytki
ŻUKOWO | 150 tys. zł gmina Żukowo przeznaczyła na dofinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych kościoła WNMP w Żukowie oraz parafii p.w. 
Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie.

Mianowanie to kolejny sto-
pień awansu zawodowego 
nauczyciela przewidziany 
w Karcie nauczyciela. Sto-
pień nauczyciela mianowane-
go nadaje organ prowadzący 
szkołę, czyli w tym wypadku 
gmina Kartuzy.
W tym roku tego zaszczy-
tu dostąpiło 10 nauczycieli 
z kartuskich jednostek oświa-
towych. Po złożeniu przez 
wyróżnionych ślubowania, 
Mieczysław Gołuński, bur-
mistrz Kartuz, każdemu wrę-
czył gratulacje.

Nauczycielami mianowa-
nymi zostali: Emilia Bie-
latowicz (ZS Staniszewo), 
Teresa Bronk (ZKiW Dzier-
żążno), Marianna Byczkow-
ska (Przedszk. AP Kartuzy), 
Lucyna Kacprzak (ZKiW 
Brodnica Górna), Anna Ko-
walkowska (Przedszk. AP 
Kartuzy), Bożena Mielew-
czyk (ZS Kiełpino), Lidia 
Prymas (ZSO 2 Kartuzy), 
Paweł Pytka (SP 1 Kartuzy), 
Seweryn Szlachetka (ZKiW 
Dzierżążno), Anna Wąsak 
(SP Prokowo). (raf)

Awanse 
dla nauczycieli
KARTUZY | 10 nauczycieli ze szkół gminy 
Kartuzy z rąk burmistrza otrzymało tytuły 
‘’nauczyciela mianowanego’’.

AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI 
KOBIET – ZAPRASZMY!
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Przebudowa kosztowała nie-
mal 1,8 mln zł, z czego ok. 
900 tys. zł to dofinansowanie 
ze środków Budżetu Państwa. 
Inwestycję  zrealizowano 
w partnerstwie z powiatem 
kartuskim (50 tys zł) i 2 pod-
miotami gospodarczymi (70 
tys zł).
W ramach inwestycji dro-
gę utwardzono płytami be-
tonowymi typu YOMB na 
odcinku około 3 km, prze-
budowano też skrzyżowanie 
drogi powiatowej z gminną, 
wykonując nową nawierzch-
nię asfaltową na odcinku 130 
mb wraz z elementami służą-
cymi poprawie bezpieczeń-
stwa: pas do skrętu w lewo 
(od strony Czeczewa kierun-
ku Bursztynika) oraz  2 wy-
spy  kanalizujące ułatwiające 
dokonanie manewru skrętu 
w lewo z drogi powiatowej 
wymuszające zredukowanie 
prędkości i ułatwiające ma-
newr oraz płynność ruchu.
Wykonano tez chodnik 
z kostki betonowej prowa-
dzący z drogi powiatowej do 
powstałego osiedla o długo-
ści 300 mb oraz wykonano 5 
miejsc postojowych z kostki 
betonowej, w tym dwa dla 
osób niepełnosprawnych. Ca-
łość drogi została wyposażo-
na w oznakowanie poziome 
i pionowe.
- Przebudowując tą drogę 
i starając  się o środki finan-
sowe na jej realizację za-
planowałem uruchomienie 
dowozu szkolnego dla dzieci 
mieszkańców tego rejonu 
uczęszczających do szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
w Przodkowie – wyjaśnia 
Andrzej Wyrzykowski, Wójt 
Gminy Przodkowo. - Dzię-

ki tej inwestycji z dniem 1 
września  takowy zostanie 
uruchomiony. W tym celu 
wykonaliśmy zatoki przystan-
kowe, przy których  zostaną 
postawione wiaty przystan-
kowe i zamontowano lampy 
solarne, które mają poprawić 
bezpieczeństwo po zmro-
ku. Lampy solarne w ilości 
10 sztuk zamontowane zo-
stały na skrzyżowaniu oraz 
w miejscach postojowych na 
nowej drodze. W tym miejscu 
chciałbym bardzo podzię-
kować partnerom: zarówno 
Powiatowi Kartuskiemu jak 
i dwóm podmiotom gospodar-
czym – mieszkańcom naszej 
gminy, za finansowy wkład 
partnerski do tej inwestycji 
a także wszystkim mieszkań-
com korzystającym z tej dro-
gi za wyrozumiałość w czasie 
trwania inwestycji i bezkon-
fliktowy jej przebieg. Warto 
dodać, że firma  „Produkcja 
i Eksploatacja Kruszywa For-
mella” s.c. z Niepoczołowic 
wykonująca to zadanie zre-
alizowała je z miesięcznym 
wyprzedzeniem i bardzo so-
lidnie. Pragnę również zaape-
lować do wszystkich właści-
cieli gruntów przylegających 
do tej drogi, aby wykonywa-
ne przy drodze prace i zabiegi 
agrotechniczne nie powodo-
wały dewastacji drogi w tym 
pobocza. Szczególnie mam tu 
na myśli dokonywanie orki, 
podrywki i innych prac. Liczę 
na zostawienie odpowiednie-
go pasa gruntu przylegają-
cego oszczędzającego drogę 
wraz z poboczem przed ero-
zją. Wszystko we własnym 
dobrze pojętym interesie, za 
co z góry serdecznie dziękuję. 
(raf)

Kolejna 
„schetynówka” 
oddana do użytku
PRZODKOWO | Niedawno dokonano 
odbioru końcowego drogi Kczewo – Burszty-
nik - Kawle Górne. Trasa powstała w ramach 
Narodowego Programu Przebudowa Dróg 
Lokalnych (tzw. schetynówki).

Co zmieniło się od czasu, 
gdy starosta kartuski wydał 
zezwolenie na otwarcie Bie-
dronki w Sierakowicach?
- Zmieniło się sporo, bo złoży-
liśmy zażalenie do wojewody 
pomorskiego na to postano-
wienie i wojewoda je całkowi-
cie uchylił, kierując do ponow-
nego rozpatrzenia.
 
Co – waszym zdaniem, jako 
władz gminy – było niepra-
widłowe podczas wydawania 
zgody?
- To, że po pierwsze nie uzna-
no nas wówczas jako zaintere-

sowaną stronę. Zostaliśmy po-
minięci. Dlatego wystąpiliśmy 
z wnioskiem o uznanie nas do 
wojewody. Jesteśmy bowiem 
właścicielami działki grani-
czącej z tą, na której zamierza 
się zainstalować Biedronka. Po 
drugie, wystąpiliśmy do woje-
wody o wyznaczenie organu 
zastępczego, ze względu na 
bliskie pokrewieństwo starosty 
(organu wydającego decyzję) 
i prezesa firmy, która prowa-
dziła w tym obiekcie prace re-
montowe. 

Chodzi o syna pani starosty?

- Tak, w marcu 2013 r. została 
wydana decyzja budowlana na 
firmę projektową (zgoda na re-
mont pomieszczeń) i wówczas 
wszystko było w porządku, ale 
w listopadzie została przepisa-
na na inną firmę, której preze-
sem jest właśnie syn pani staro-
sty. Wychodzimy z założenia, 
że jest to naruszenie prawa. 

Czy interweniowaliście naj-
pierw w starostwie?
- Tak, ale nie uznano naszych 
racji, dlatego zwróciliśmy się 
do wojewody. I okazało się, 
że wojewoda podzielił nasze 

zdanie, uchylając w całości 
postanowienie starosty. Po-
wód? Wojewoda dopatrzył się 
poważnych błędów procedu-
ralnych. 

W ślad za decyzją wojewody 
nie poszło wstrzymanie prac...
- Zgadza się. Widzimy, że pra-
ce wciąż idą pełną parą. Wi-
docznie inwestorowi bardzo 
się spieszy, żeby je zakończyć 
i Biedronkę jednak otworzyć. 
Czyli: „wojewoda sobie, inwe-
stor sobie”... My teraz musimy 
czekać na ruch ze strony staro-
stwa i ponowną decyzję.

Piłeczka po stronie starostwa
SIERAKOWICE | Z Tadeuszem Kobielą, wójtem gminy Sierakowice, rozmawia Rafał Korbut. 
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- Dlaczego nazywają Pana 
marszałkiem polnym? 
 
Wychowałem się na wsi, po-
magałem moim rodzicom na 
gospodarstwie,  cały czas żyję 
z moją rodziną w Grabów-
ku.  Codziennie rozmawiam 
z ludźmi którzy żyją w spo-
łecznościach wiejskich, rozu-
miem ich. Jest to miłe jak ktoś 
nazywa mnie   marszałkiem 
polnym  bo to przecież tytuł 
dowódcy. 

- Jak się ma pomorska 
wieś?

Pomorska wieś ma się dobrze. 
Obserwujemy to w każdej 
sferze życia  począwszy od 
podniesienia standardów 
w rolnictwie  przez edukację, 
bezpieczeństwo publiczne 
po kulturę. Jesteśmy bardzo 
sprawni w pozyskiwaniu i  
wykorzystywaniu środków 
unijnych. Bardzo duże pienią-
dze pochodzące z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
trafiły na Pomorze. Kwoty do-
tacji wypłacane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa to dziesiątki mi-
lionów złotych. 

- A jak te zmiany odczuwa 
przeciętny mieszkaniec Po-
morskiej wsi?

Zaczynając od Rolników myślę 
że dużym wsparciem są dopłaty 
obszarowe do każdego hektara 
ziemi oraz  dotacje na moder-
nizację gospodarstwa. Dzięki 
środkom na różnicowanie 
działalności rolniczej udało się 
stworzyć wiele firm i nowych 
miejsc pracy, które działają przy 
rolnictwie. Najważniejsze jest 
jednak to, że rolnik to co wy-
tworzy może to sprzedać  tu na 
miejscu. Służby sanitarne czy 
weterynaryjne powiedziałbym, 
że bardziej edukują produ-
centów rolnych niż starają się 
utrudnić handel ekologicznymi 
swojskimi produktami. Ważna 
w tym względzie jest też edu-
kacja rolników. Tutaj myślę, 
że ważną rolę w niej odgrywa 
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, który na bieżąco 
informuje i doradza pomorskim 
Rolnikom. 

- Mówi Pan o Rolnikach a co 
z tymi mieszkańcami, którzy 
nie pracują na roli?

Tak jak wcześniej  powiedzia-

łem, na wioskach powstało 
wiele nowych miejsc pracy poza 
rolnictwem. Są to firmy usługo-
we, handlowe, produkcyjne, ale 
także gospodarstwa rybackie 
czy branże związane z  gospo-
darką leśną.  Dzięki temu  wiele 
osób znalazło pracę i nie musi 
wyjeżdżać do miasta.
Pomorskie dzieci  chodzą do 
nowoczesnych szkół. Proszę 
sobie wyobrazić, że  na tę 
chwilę tylko dwie gminy w wo-
jewództwie nie posiadają pełno-
wymiarowych hal sportowych, 
każda szkoła ma nowe boisko 
a w każdym powiecie jest co 
najmniej jedna pływalnia. Wiej-
skie Ochotnicze Straże Pożar-
ne są coraz lepiej wyposażone 
i w co raz większym stopniu 
ochraniają i pomagają miesz-
kańcom. Ostatnio przekazali-
śmy z  samorządu województwa  
2,5 mln. zł na dofinansowanie 
zakupu wozów strażackich. 
Otrzymają je min. jednostki  
w Brusach, Cewicach, Gniewie, 
Lublewie, Żarnowcu, Łęczycy, 
Nowej Karczmie, Somoninie, 
Suchym Dębie, Szymbarku. 

- Czy  wszystkie miejscowo-
ści w naszym województwie 
dorównują tym najbardziej 

rozwijającym się?

Niestety nie, jest wiele gmin, 
które rozwijają się słabiej.  To 
głównie obszary gdzie funkcjo-
nowały państwowe gospodar-
stwa rolne. Tutaj bardziej trzeba 
pochylić się nad tymi mieszkań-
cami, niekiedy nad zmianą ich 
mentalności. Cały czas przeko-
nuję do tego żebyśmy jako sa-
morząd bardziej zadbali o tych 
mieszkańców.  Czasami stwo-
rzenie wiejskiej świetlicy czy 
wyremontowanie budynku po 
byłej szkole albo wsparcie ja-
kiejś lokalnej  inicjatywy gospo-
darczej może przynieść takiej 
społeczności wiele korzyści. 
Pomaga to ludziom uwierzyć 
w własne umiejętności. W wielu 
miejscach ludzie zaczęli ciężko 
pracować, ale co za tym idzie 
osiągać sukcesy i zadowolenie. 

- Kandydując do sejmu czym 
będzie się chciał Pan zająć 
pracując jako poseł? 

Jestem Kaszubą i z dalszym 
uporem będę walczył o to żeby 
do województwa pomorskiego  
trafiło jeszcze więcej środków 
na jego rozwój. Tym samym zy-
skają na tym mieszkańcy.

Pomorska wieś ma się dobrze
WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego
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Ze względu na panujące upały, 
niski stan wód oraz wysoką 
temperaturę w rzekach i je-
ziorach wykorzystywanych 
do chłodzenia bloków ener-
getycznych, 10 sierpnia 2015 
roku Polskie Sieci Elektro-
energetyczne, po raz pierwszy 
od ponad 20 lat wprowadziły 
administracyjne ograniczenia 
poziomu zużycia energii elek-
trycznej - tzw. stopnie zasila-
nia.
- W Grupie Energa funkcjo-
nuje między innymi Operator 
Systemu Dystrybucyjnego, 
który bezpośrednio realizu-
je zalecenia PSE w zakresie 
ograniczenia zużycia energii. 
Niezmiennie jednak podkre-
ślamy, że do dyspozycji PSE 
pozostają także rynkowe 
możliwości redukcji zużycia 
energii elektrycznej, jakie ofe-
rują inne spółki naszej Grupy 
– mówi Andrzej Tersa, prezes 
Zarządu Energa SA.
Operator Systemu Dystrybu-

cyjnego należący do Grupy, 
spółka Energa Operator, wy-
wiązała się ze swoich zobo-
wiązań wynikających z decy-
zji PSE wprowadzającej 20. 
stopień zasilania.
- Zgodnie z dyspozycją PSE 
ograniczyliśmy pobór energii 
elektrycznej dla największych 
odbiorców przemysłowych. 
Udowodniliśmy, że potrafimy 
szybko i efektywnie reagować 
także na kolejne decyzje doty-
czące dostosowania zapotrze-
bowania naszych odbiorców 
do bieżących możliwości Kra-
jowego Systemu Elektroener-
getycznego – mówi Roman 
Pionkowski, prezes Zarządu 
Energa Operator SA.
Nie oznacza to jednak, że 
wyczerpane zostały wszyst-
kie możliwości polepszenia 
warunków pracy sieci elek-
troenergetycznej. Stabilność 
systemu skutecznie mogą 
wspierać także tzw. negawaty 
(NW) oferowane przez nale-

Negawaty od Grupy Energa
ENERGETYKA | Grupa Energa umożliwia dobrowolną redukcję poboru energii elektrycznej o mocy do 350 MW oferując od-
biorcom biznesowym wynagrodzenie za ograniczenie zużycia. Należąca do Grupy spółka Enspirion, jako jedyny agregator w Polsce, 
stwarza im możliwość przygotowania się do redukcji oraz może wspierać stabilność systemu elektroenergetycznego w sytuacji, 
z jaką mamy do czynienia w ostatnich dniach. 

procesu otrzymują stosowne 
wynagrodzenie finansowane 
przez PSE. Negawaty oferują 
podmioty, które pomimo ko-
nieczności wykorzystania ener-
gii elektrycznej, decydują się 
przesunąć swoje zapotrzebowa-
nie mocy na inny okres doby. 
Do redukcji przystępują dobro-
wolnie, po kalkulacji korzyści 
wynikających z wynagrodzenia 
za jej przeprowadzenie.
- Każdorazowo, gdy profil ob-
ciążenia systemu elektroener-
getycznego zbliża się do punktu 
bliskiego przeciążeniu sieci, 
podkreślamy szanse i możli-
wości, jakie dają negawaty, 
czyli zaoszczędzone jednostki 
energii elektrycznej. Porozu-
mienia podpisane z klientami 
gwarantują szacowany oczeki-
wany poziom redukcji mocy na 
poziomie od 150 MW do doce-
lowo 350 MW w paśmie czte-
rogodzinnym – mówi Tomasz 
Lubicki, wiceprezes Zarzą-
du Energa Obrót. - Jesteśmy 
gotowi na pełną współpracę 
z PSE, która dziś odpowiada za 
rozwój rynku w tym zakresie. 
Liczymy, że podejmowane dzi-
siaj decyzje poprawią sytuację 
klientów i doprowadzą do ren-
towności usług świadczonych 
przez agregatorów.
Firma szacuje, że do końca III 
kwartału może powiększyć 
potencjał negawatów do około 
430 NW, a do końca roku do 
500 NW. Cały potencjał Polski 
szacuje się na 2 tys. NW. (GB)

żącą do Grupy Energa spółkę 
Enspirion. Spółka, która za-
pewnia możliwości redukcji 
poboru energii elektrycznej 

dzięki współpracy ze swoimi 
partnerami biznesowymi, 
jest pierwszym w Polsce tzw. 
agregatorem i świadczy usługi 

zarządzania popytem energii 
elektrycznej. 
W zamian za redukcję pobie-
ranej z sieci energii, partnerzy 

fo
t. 

En
er

ga
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejherowie, 
działka 1202 m2, cztery garaże, mu-
rowane, pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią za dopłatą, 
tel. 501 549 579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę budowlaną 
w Goręczynie, cena do negocjacji. 
Tel: 505-864-616

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

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

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 
m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898 

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

MAM do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe na os.1000 lecia. Tel: 605-
651-466

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 1 po-
kojowe w domku jednorodzinnym 
w Centrum Wejherowa. Tel: 693-
370-251

JESTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Ford s-max, 2010r., 
2000cm, 115km, srebrny lakier oraz 
szyby oryginalny przebieg 162tys. 
stan bardzo dobry, cena 48500 zł, 
Reda. Tel: 510-260-315

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, awaryjne otwie-
ranie aut, pomoc drogowa, auto czę-
ści. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

SPRZEDAM okap kuchenny pod za-
budowę 60, używany, srebrny 99zł. 
Tel: 510-260-315

PRACA

DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ pracza i maglarki do 
Pralni w Wejherowie. Tel: 602-447-
261 lub 58/ 677-27-36

SZUKAM Pani do prania, sprzątania 
domu jednorodzinnego, jestem oso-
bą wymagającą. Stawka 15 zł/h. Tel: 
691-916-700

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

USŁUGI elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto i okolice 

KS.EL, tel. 515 151 370

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM drewno do CO i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927 

SPRZEDAM silnik 7.5 kw 960 obro-
tów oraz markizę 2.95 na 2 m. Tel: 
601-638-877
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BIURO REKLAM
Małgorzata Mielewczyk, 
m.mielewczyk@expressy.pl,
tel. 793 311 155
tel. 58 736 33 22

reklama@expressy.pl
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Rozpowszechnianie redakcyjnych 
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wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
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REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
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SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

ODDAM piec kafl owy. Tel: 515-411-
954

SPRZEDAM narty młodzieżowe buty, 
kijki za niewiele. Tel: 691-916-700

SPRZEDAM worek ubrań, około 
10kg, rożne damskie, młodzieżowe, 
stan dobry, cena 200 zł. Tel: 691-916-
700

SPRZEDAM beczki plastikowe 200 
litrów, cena 45zł/szt. Tel: 511-841-826

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 960 obro-
tów oraz piłę motorową marki Makita, 
mało używaną. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM dwa kaski jak nowe na 
motor lub skuter, czarne. Tel: 601-
638-877

SPRZEDAM dwa fotele dwuosobowe 
stylowe, solidne drewno, niemiecki 
wyrób. Tel: 780-070-086

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

SPRZEDAM fotelik samochodowy 

0-13 kg 80 zł, krzesełko do karmie-
nia  kółka 200 zł, łóżeczko drewnia-
ne 50 zł, tel. 505-567-034

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, 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 Światowej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
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
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Sprawdź się! Triathlon to 
wszechstronna dyscyplina 
sportowa będąca kombinacją 
pływania, kolarstwa i biega-
nia. Zawodnik kolejno płynie, 
jedzie na rowerze i biegnie, 
a czas końcowy obejmuje rów-
nież zmianę stroju i sprzętu 
sportowego.
I takie zawody odbędą się nie-
długo w powiecie kartuskim. 
Krótki dystans, malownicze 
miejsce i gościnni gospoda-
rze...
Dystans sprint: 750 m pływa-
nia na Jeziorze Wielkie Brod-
no, 20 km rowerem malow-
niczymi trasami rowerowymi 
wokół Jez. Ostrzyckiego oraz 
miejscowości Brodnica Górna 
oraz 5 km biegu – z tym będą 
musieli się zmierzyć zawodni-
cy. 

Przewidywane są starty indy-
widualne oraz sztafety 2 lub 3 
osobowe. Uwaga – warto się 
pospieszyć, bo limit zgłoszeń 
wynosi zaledwie 150 osób! 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia można dokonać 
poprzez formularz zgłosze-
niowy dostępny na oficjalnej 
stronie internetowej www.
kartuzytriathlon.pl w zakładce 
REJESTRACJA lub osobiście 
w biurze zawodów (wyższa 
opłata startowa).
Podczas rejestracji osobistej 
w biurze zawodów, organiza-
tor zastrzega sobie prawo do 
udostępnienia niekompletnego 
pakietu startowego, a w szcze-
gólności braku odpowiedniego 
rozmiaru koszulki lub braku 
koszulki, a także odmowy re-
jestracji w przypadku braku 

miejsc (limit uczestników) itp.
Za zgłoszenie uważa się reje-
strację w systemie zgłoszenio-

wym Imprezy na stronie in-
ternetowej i wpływu na konto 
Organizatora wpisowego lub 

osobiście w biurze zawodów 
Organizatora po dokonaniu 
opłaty (wyłącznie gotówką). 

W Katowicach za-
kończyły się Mi-
strzostwa Polski 
Juniorów w sza-
chach szybkich 
i błyskawicznych. 
Zawody zgro-
madziły w sumie 
ponad 900 zawod-
niczek i zawodni-
ków z całej Polski. 
Rozegrane zostały 
w 6 grupach wie-
kowych (do 8, 10, 
12, 14, 16 i 18 lat). 
Miejscem rozgry-
wek był katowicki 
„Spodek”.
W turnieju szachów szybkich 
(15 min. na partię + 10 sek. na 
ruch) w grupie chłopców do 
lat 12 wystartowało 124 za-
wodników. Złoty medal zdo-
był zawodnik KKS Ormuzd 
Kartuzy Paweł Teclaf, drugie 
miejsce zajął Sanz-Wawer 
Daniel z UKS Czternastka 
Warszawa, brązowy medal 
zdobył Jakub Suder z MLKSz 
Myślenice.
W turnieju szachów błyska-
wicznych (3 min+2 sekundy 
na posunięcie) w Pawła grupie 
wystartowało 121 zawodni-
ków. Gracz „Ormuzdu”  rów-

nież i tutaj nie dał szans rywa-
lom i pewnie zdobył pierwsze 
miejsce i złoty medal. Drugi 
był Miś Mieszko z GCKiP 
Czarna, brąz przypadł Sanz - 
Wawerowi Danielowi z UKS 
Czternastka Warszawa.
Przypomnieć należy że Paweł 
jest także tegorocznym złotym 
medalistą Mistrzostw Polski 
w szachach klasycznych ,któ-
re rozegrane zostały w kwiet-
niu b.r. w Suwałkach.
Obecnie Paweł Teclaf przy-
gotowuje się do Mistrzostw 
Europy w Poreć (Chorwacja), 
które odbędą się w dniach 21-
30 września 2015 r.
(raf, źródło: KKSz Ormuzd)

Paweł Teclaf
Mistrzem Polski
SZACHY | Dwa złote medale i dwa tytułu Mistrza Polski przywiózł z katowickiego Spodka zawodnik 
KKSz ORMUZD Kartuzy - Paweł Teclaf. Tym samy potwierdza, że tytuł Mistrzowski uzyskany w kwiet-
niowych zawodach w Suwałkach nie był przypadkiem.

W pierwszym starciu z Po-
gonią II Szczecin pod-
opieczni Aleksandra Cy-
bulskiego ulegli  0:3 (0:2). 
Choć początek spotkania 
wydawał się obiecujący dla 
Cartusii, to dalsze losy tego 
pojedynku niestety nie były 
już tak różowe.
Pierwszy gol dla gości pada 
już w 13 minucie - faul przy 
linii bocznej boiska Wojtka 
Sterczewskiego na jednym 
z zawodników Pogoni został 
wykorzystany bezwzględ-
nie przez rywali. Dorzucona 
z tego stałego fragmentu gry 
piłka spada na 5 metr przed 
bramkę Cartusii. a tam zza 
dwójki biernie interweniu-
jących stoperów wybiegł 
niezwykle groźny napastnik 
Pogoni Patryk Paczuk, któ-
ry strzałem z pierwszej piłki 
bez problemów umieszcza 
futbolówkę w siatce bramki. 
Niestety niewiele do powie-
dzenia przy tym strzale miał 
golkiper Cartusii Michał 
Jajkowski. 

W drugiej połowie zmoty-
wowani w przerwie piłkarze 
Cartusii ruszyli próbując 
odrobić straty. W 53 minu-
cie po błędzie linii obro-
ny rywali kartuzian piłkę 
w polu karnym gości przejął 
Marcin Adamkiewicz, który 
po przejęciu piłki minął tak-
że wychodzącego z bramki 
bramkarza Pogoni i mając 
już tylko pustą bramkę i pił-
kę pod nogami został ewi-
dentnie powalony na ziemię 
przez rozpaczliwie interwe-
niującego bramkarza Po-
goni, ale niestety sędzia 
główny nie zauważył tego 
przewinienia i bez reakcji 
nakazał grać dalej, nie dyk-
tując rzutu karnego. Tym-
czasem, w kolejnej akcji 
zauważył z kolei zbyt ostry 
atak na nogi rywala naszego 
zawodnika Marcina Adam-
kiewicza i  odgwizdał faul 
dla gości w polu karnym 
Pogoni, a zawodnikowi 
Cartusii pokazał czerwony 
kartonik. (raf)

SEZOn ROZPOcZęTY
PIŁKA NOŻNA | Na kartuskim stadionie GKS Car-
tusia 1923 odbył się mecz inaugurujący sezon 2015-
2016 III ligi. 

Spróbuj swoich sił w triathlonie
ZAPISY | Klimatyczne miejsce, wspaniała impreza, sportowa rywalizacja - to wszystko czeka na uczestników i kibiców wydarze-
nia o nazwie Kartuzy Triathlon MTB na Złotej Górze koło Kartuz. 

Zgłoszenia są przyjmowane od 
12 sierpnia 2015 roku.
Potwierdzenie zgłoszenia oraz 
odbiór pakietów startowych 
(chipów i numerów starto-
wych) jest możliwe osobiście 
lub za okazaniem upoważnienia 
(wzór na końcu regulaminu) 
w dniach:
11 września w godz. 18.00 – 
21.00 w biurze zawodów
12 września w godz. 8.00 – 
11.00 w biurze zawodów.
Uczestnicy zobowiązani są do 
posiadania dokumentu potwier-
dzającego tożsamość w chwili 
potwierdzenia zgłoszenia i od-
bioru pakietów startowych.
Organizator zastrzega sobie 
możliwość przekazania dodat-
kowych miejsc dla zaproszo-
nych gości.
Każdy Uczestnik otrzymuje 
pamiątkowy medal oraz oko-
licznościowy T-shirt. Impreza 
organizowana na zlecenie Gmi-
ny Kartuzy w ramach promocji 
Regionu.
Regulamin imprezy oraz formu-
larz rejestracyjny dostępny na 
stronie www.kartuzytriathlon.pl
Rafał Korbut


