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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

Porozmawiaj 
z ks. kaczkowskim

STĘŻYCA

Spotkanie autorskie z ks. Janem 
Kaczkowskim, bohaterem dwóch 
wywiadów opublikowanych 
w książkach „Życie na pełnej pe-
tardzie” i „Szału nie ma, jest rak”, 
odbędzie się 9 grudnia 2015 roku 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Stężycy. / str. 2

Droga otwarta!

ŻUKOWO | Na otwarcie tej ważnej arterii drogowej kierowcy czekali z niecierpliwością - ulica 
Armii Krajowej w Żukowie została otwarta. Przebudowa trasy kosztowała 4,65 mln zł, gmina 
uzyskała dofinansowanie na tę inwestycję z budżetu państwa w ramach Narodowego Progra-
mu Budowy Dróg Lokalnych, tzw. „schetynówek”. Jak podkreśla Wojciech Kankowski, burmistrz 
gminy Żukowo, realizacja tak dużego projektu nie byłaby możliwa bez współpracy z samorzą-
dem powiatu i lokalnymi przedsiębiorcami. / str. 3
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Ks. Jan Kaczkowski, 
okrzyknięty „najbardziej lu-
bianym księdzem w Polsce”, 
jest dyrektorem Puckiego 
Hospicjum pw. św. Ojca Pio. 
Poza tym: doktorem nauk hu-
manistycznych, wykładowcą 
akademickim, vlogerem i... 
pacjentem. Ksiądz Jan od 
urodzenia ma lewostronny 
niedowład, chorował na no-
wotwór nerki i glejaka mó-
zgu („paskudny, czwartego 
stopnia” – jak mówi ks. Jan 
w jednym z wywiadów).

Znany jest szerszej pu-
bliczności z publicznych 

wystąpień, podczas których 
– z jednej strony, zaraża opty-
mizmem i energią, z drugiej 
zaś – czasem nie przebiera 
w słowach, szczególnie w sy-
tuacjach, w których wypo-
wiada się stając w obronie 
chorych, wykluczonych i nie-
pełnosprawnych.

„O swoim życiu i polskim 
Kościele mówi z odwagą 
i dystansem osoby, która nie 
ma już nic do stracenia. Wzru-
szające do łez świadectwo 
człowieka, który wie, że nie 
zostało mu wiele czasu” - czy-
tamy w jednej z recenzji jego 

książek. A winnej, że podczas 
czytania „łzy i śmiech prze-
platają się ze sobą”. 

Rzeczywiście – ksiądz Jan 
bez skrępowania przyzna-
je, że na religię w szkole nie 
chodził. Powołanie przyszło 
później. Dokładnie rzecz 
biorąc - podczas spowie-
dzi, w Toruniu, po szkolnej, 
mocno zakrapianej imprezie 
(„zalatywało ode mnie nie-
strawioną gorzałą”). Potem 
nie przyjęli go Jezuici. Trafił 
do seminarium duchownego, 
gdzie „głosy pełne troski” 
wyrażały obawę, czy ks. Jan 

da sobie radę ze swoją wadą 
wzroku (ks. Jan bardzo sła-
bo widzi, kiedy czyta, musi 
zbliżyć tekst do samej twa-
rzy - „jakbym wąchał kartki” 
- mówi). 

Po święceniach był kateche-
tą, wikarym, potem zaangażo-
wał się w budowę hospicjum. 

Jako dyrektor puckiego 
ośrodka stał się znany w Pol-
sce – jako ktoś, kto w obli-
czu śmierci nie traci wiary, 
optymizmu, poczucia humoru 
i odwagi, żeby mówić otwar-
cie - o swojej chorobie i zbli-
żającej się śmierci. 

Ks. Jan Kaczkowski zo-
stał odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, otrzymał ty-
tuł honorowego obywatela 
Pucka,  Papieska Rada ds. 
Duszpasterstwa Służby Zdro-
wia wyróżniła go medalem 
„Curate Infirmos”, jest lau-
reatem Nagrody Ślad im. Bi-
skupa Jana Chrapka, nagrody 
Pontifici przyznawanej przez 
warszawski Klub Inteligencji 
Katolickiej, Nagrody New-
sweeka im. Teresy Torańskiej 
za działalność publiczną, Me-
dalu św. Jerzego „Tygodnika 
Powszechnego” oraz Róży 
Gali za działalność charyta-
tywną.

Na spotkaniu w stężyckiej 
bibliotece będzie możliwość 
zakupienia książek: „Życie 
na pełnej petardzie” i „Szału 
nie ma, jest rak”. /T.S./

Porozmawiaj 
z ks. Kaczkowskim
STĘŻYCA | Spotkanie autorskie z ks. Janem Kaczkowskim, bohaterem dwóch wywiadów opu-
blikowanych w książkach „Życie na pełnej petardzie” i „Szału nie ma, jest rak”, odbędzie się 9 grud-
nia 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy.

PRZODKOWO | W sobotę 5 
grudnia odbędzie się „Przod-
kowska Biesiada dla Senio-
rów Gminy”. Impreza, na któ-
rą zaproszeni zostali wszyscy 
mieszkańcy gminy, którzy 
ukończyli 65 lat z osobami 
towarzyszącymi, odbędzie 
się na sali sportowo – wido-
wiskowej w Przodkowie.

Wszystko rozpocznie się 
o godzinie 11.00, a zakończenie 
zaplanowano na godz. 14.30. 
Uczestnicy z poszczególnych 
miejscowości dowiezieni zosta-

ną specjalnie podstawionymi 
autobusami (rozkład jazdy au-
tobusów poniżej). Na biesiadę tą 
zaplanowano mnóstwo atrakcji 
i niespodzianek. Jak co roku bę-
dzie poczęstunek, wspólne śpie-
wanie kolęd i nie tylko... /raf/

TRASA NR 1
Warzenko – Caritas    10.15
Tokary – Remiza (Tokary Pnie, Nowe Tokary)  10.30
Kczewo (Przystanek PKS)    10.45

TRASA NR 2
Szarłata – Szkoła (Bielawy, Brzeziny, 
Czarna Huta, Bagniewo, Gliniewo)   10.25
Wilanowo – Szkoła    10.30
Hopy – Przystanek    10.35
Załęże – Szkoła (Stanisławy, Kawle Dolne ) 10.40

TRASA NR 3 
Kłosówko – Przystanek   10.25
Kłosowo – Szkoła    10.30
Czeczewo – Szkoła   10.40
Kawle Górne – Przystanek ( Bursztynik ) 10.45

TRASA NR 4
Kobysewo na żądanie/ul. Górna, Mokra, 
Piaskowa, Twarda, Osowa Góra/  10.10
Smołdzino – Przystanek   10.20
Kobysewo – DPS /ul. Długa Ryga, 
Jodłowa, Smołdzińska, Polna/  10.30
Kobysewo – Przystanek /ul .Jarzębinowa, 
Nowa, Przodkowska, Świerkowa/  10.35

TRASA NR 5
Barwik /przystanek szkolny 
k. państwa Drążkowskich/   10.00
Rąb – (przystanek szkolny)   10.15
Rąb – Szkoła    10.20
Pomieczyno – Kościół   10.30
Kosowo – Szkoła    10.40

TRASY:

Biesiada dla seniorów

O godz. 13 czekać będzie 
na dzieci i dorosłych w Parku 
Solidarności. 

 Organizatorami imprezy są: 
Fundacja Pomorskie Centrum 
Pomocy Alkoholikom i Ich 
Rodzinom oraz Kartuskie 
Centrum Kultury.

- To doskonała możliwość 
do zabawy dla rodzin i za-
razem okazja do poczucia 
magii zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia – mówi 
Karol Słabek, Prezes Zarządu 
w Fundacji Pomorskie Cen-
trum Pomocy Alkoholikom 
i Ich Rodzinom. – Serdecz-

nie zapraszamy na spotkanie 
z Mikołajem.

Na miejscu dzieci będą 
miały możliwość zabawy ze 
Świętym Mikołajem. Naj-
młodsi wezmą również udział 
w specjalnie na ten dzień 
przygotowanych konkursach. 
Nie zabraknie też wspólnego 
śpiewania, a na amatorów 
pyszności kulinarnych czekać 
będzie zupa Świętego Miko-
łaja.

- Mikołajki organizujemy od 
wielu lat, cieszą się ogromną 
popularnością i przewiduje-
my rekordową frekwencję 

– mówi Leszek Przewoski 
z Kartuskiego Centrum Kul-
tury. - Zapowiada się wiele 
atrakcji i niespodzianek. To 
będzie najlepszy Mikołaj na 
Kaszubach.

Oprócz tego w mikołajko-
wą niedzielę, 6 grudnia na 
sali sportowo-widowiskowej 
w Kiełpinie odbędzie się 
Energa Futsal Cup dla dzie-
ci. Na gości i kibiców czeka 
mnóstwo atrakcji – mikołaj-
kowe niespodzianki - goście 
specjalni oraz pokaz trików 
piłkarskich Dawida Krzy-
żowskiego.

Mikołajki, Mikołajki...
KARTUZY | Mikołaj istnieje! Każdy będzie mógł się o tym przekonać 
już 6 grudnia, gdy Święty pojawi się w Kartuzach. 

W turnieju udział wezmą 
zespoły dziecięce z woje-
wództwa pomorskiego. Or-
ganizatorem Mikołajkowego 

turnieju dla dzieci „Energa 
Futsal CUP” jest Futsal Club 
Kartuzy.  Patronat nad im-
prezą objęli burmistrz Kar-

tuz i Pomorski Związek Piłki 
Nożnej. Start – o godz. 9.00, 
wstęp wolny. 

/raf/
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Z okazji oddania do użytku 
drogi łączącej Żukowo z Pę-
powem spotkały się władze 
samorządowe, w tym władze 
gminy, powiatu i wojewódz-
twa, aby przeciąć wstęgę - bia-
ło czerwoną oraz żółto czarną, 
kaszubską. I mimo kapryśnej 
pogody, uroczystość się udała 
i wszystkim dopisały humory. 
Dzieci z pobliskiego gimna-
zjum pomagały przy wręcza-
niu upominków kierowcom, 
za co Wojciech Kankowski, 
burmistrz Żukowa, obdarował 
je odblaskowymi gadżetami 
i krówkami z logo gminy.

Dla gości zostały przygo-
towane specjalne upominki. 
Burmistrz wraz z reporterem 
Maciejem Kosycarzem, przy-
gotowali archiwalne zdjęcia 
Żukowa autorstwa Zbigniewa 
Kosycarza. Stare kadry Żu-
kowa pięknie kontrastowały 
z nowoczesną drogą - ulicą Ar-
mii Krajowej.

Inwestycja budowy drogi zo-
stała zrealizowana dzięki środ-
kom pozyskanym z budżetu 

państwa (w ramach programu 
tzw. schetynówek), ale również 
dzięki współpracy gminy Żu-
kowo z samorządem powiatu 
i lokalnymi przedsiębiorcami.

Przypomnijmy: 10 listopada 
odebrano III etap budowy ul. 
Armii Krajowej w Żukowie. 
W wyniku całej inwestycji zre-
alizowanej w bieżącym roku 

przebudowano 1,3 km ul. Ar-
mii Krajowej oraz wykonano 
roboty na części ul. Polnej, 
która na czas prowadzonych 
robót została wyznaczona jako 
alternatywny objazd dla użyt-
kowników drogi.

Dodatkowo na ul. Fredry wy-
budowano kolektor deszczo-
wy, który był niezbędny, aby 

umożliwić odprowadzanie 
wód deszczowych z ul. Armii 
Krajowej. I tak, w bieżącym 
roku na samej ul. Armii Krajo-
wej utworzono nawierzchnię 
bitumiczną na powierzchni 
niemal 9 tys. m2, wybudowa-
no chodniki i ścieżki rowe-
rowe o łącznej powierzchni 
ponad 6,8 tys. m2, zamonto-

wano 44 słupy oświetleniowe, 
usunięto kolizje energetyczne 
i teletechniczne, wybudowano 
odwodnienie drogi.

- Na ten odcinek gmina Żuko-
wo zawarła z wojewodą pomor-
skim umowę o dofinansowanie 
dotacją celową z budżetu pań-
stwa zadania pn. :„Przebudowa  
ul. Armii Krajowej w Żukowie 
i Pępowie w ramach uspraw-
nienia połączenia drogowego 
Kaszub ze stacją Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej i portem 

lotniczym” - wyjaśnia  Woj-
ciech Kankowski, burmistrz 
Żukowa. - Wysokość dotacji 
wyniosła niemal 1,8 mln zł. Do 
realizacji zadania gmina Żuko-
wo pozyskała także partnera 
publicznego – powiat kartuski 
- oraz partnera prywatnego - 
Mieczysława Trybę prowadzą-
cego działalność gospodarczą.

Koszt  robót budowlanych 
dla tego odcinka to w sumie 4, 
65 mln złotych brutto.

/raf/

Wyczekiwana inwestycja 
zakończona
ŻUKOWO | Niedawno kierowcy przejeżdżający przez nowo wybudowaną ulicę Armii Krajowej otrzymali samochodowe upominki od gminy Żu-
kowo. Zmodernizowaną i przebudowaną trasę włąśnie oficjalnie otwarto. 

Przyznana kwota stanowi 
niespełna 19 proc. kosztów 
kwalifikowanych poniesio-
nych na wykonanie zada-
nia. 

W ramach konkursu wy-
mieniono 40 kotłów wę-
glowych o łącznej mocy 
561 kW, w 29 budynkach 
i lokalach mieszkalnych. 
Kotły węglowe zostały za-
stąpione ogrzewaniem ga-
zowym w 24 przypadkach i 
biomasą w 5 przypadkach. 

Wymiana kotłów węglo-
wych na ogrzewanie ga-
zem ziemnym i biomasą 
przyczyniła się do reduk-
cji zjawiska niskiej emisji. 
O ponad 3,2 tony została 
ograniczona emisja py-
łów, dwutlenku węgla o 
188,7 ton, tlenku węgla o 
7,1 ton, dwutlenku siarki 
o 1,5 tony, a tlenków azotu 
o 0,064 tony. Poprawa ja-
kości powietrza na pozio-

Tysiące zł na czyste powietrze
KARTUZY | W ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2015”, realizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gmina Kartu-
zy otrzymała dotację na wymianę węglowych źródeł ciepła, w wysokości niemal 80 tys. zł. 

mie lokalnym przełoży się 
na ogólną poprawę jakości 
powietrza. Wymienione źró-

dła ciepła polepszą komfort 
życia mieszkańców poprzez 
ograniczenie emisji spalin i 

uciążliwości odorowej zwią-
zanej nierzadko ze spalaniem 
paliw niskiej jakości. /raf/
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SOMONINO | Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Somoninie przystąpił do 
projektu „Karta Dużej Ro-
dziny”. Właśnie rozpoczął się 
nabór wniosków od osób, 
które mogą i chcą skorzystać 
z szeregu udogodnień prze-
znaczonych dla rodzin wielo-
dzietnych.

- Karta Dużej Rodziny zapew-
nia zniżki przy zakupie jedzenia 
i kosmetyków, odzieży i obuwia, 
książek, zabawek oraz paliwa - 
informuje Aneta Szymichowska 
z GOPS-u w Somoninie. - Ob-
niża także koszty rachunków za 
usługi telekomunikacyjne czy 
bankowe. Pozwala na tańsze 
przejazdy pociągami i komuni-
kacją publiczną w niektórych 
miejscowościach. 

Karty Dużej Rodziny są prze-
znaczone dla rodzin (niezależnie 
od uzyskiwanych dochodów), 
które można zaliczyć do jed-
nej z poniższych kategorii:  Po 
pierwsze – są to rodziny z co 
najmniej trójką dzieci - w wieku 
do 18 roku życia. Po drugie – są 
to rodziny z co najmniej trójką 
dzieci w wieku do 25 roku ży-
cia - w przypadku gdy dziecko 

uczy się w szkole lub szko-
le wyższej. Po trzecie – są 
to rodziny z dziećmi bez 
ograniczeń wiekowych 
- w przypadku dzieci le-

gitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawno-
ści. 

Kartę taką – oznaczoną kon-
kretnym imieniem i nazwiskiem, 
wydaje się bezpłatnie każdemu 
członkowi rodziny. 

- Rodzice, przez których rozu-
mie się także rodziców zastęp-
czych lub osoby prowadzące 
rodzinny dom dziecka, mogą 
korzystać z karty dożywotnio, 
dzieci – do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki w szkole lub 
szkole wyższej, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 roku życia. Osoby 
posiadające orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności otrzymują 
Kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności – infor-
muje Aneta Szymichowska. 

Wnioski o wydanie Karty 
Dużej Rodziny można składać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Somoninie, w po-
koju nr 2. 

Co zaskakujące w następnym 
roku liczba wydanych kart wy-
raźnie się zmniejszyła – w 2015 
roku (do 20 listopada) wydano 
zaledwie 448 kart. /T.S./

Urzędnicy czekają 
na duże rodziny
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Są to „konsultacje spo-
łeczne projektu uchwały 
o wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i ob-
szaru rewitalizacji”, 
do udziału w których 
mieszkańców Kartuz za-
prasza burmistrz miasta. 
Konsultacje już się roz-
poczęły i potrwają do 28 
grudnia bieżącego roku 
do godz. 18:00.

Do udziału w konsul-
tacjach uprawnieni są: 
mieszkańcy gminy Kar-
tuzy; mieszkańcy obsza-
ru rewitalizacji oraz wła-
ściciele, użytkownicy 
wieczyści nieruchomo-
ści i podmioty zarządza-
jące nieruchomościami 
znajdującymi się na tym 
obszarze, w tym spół-
dzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkanio-
we; podmioty prowa-
dzące lub zamierzające 
prowadzić na obszarze 
miasta działalność go-
spodarczą; podmioty 
prowadzące lub zamie-
rzające prowadzić na 
obszarze miasta działal-
ność społeczną, w tym 
organizacje pozarządowe 
i grupy nieformalne; jed-
nostki samorządu teryto-
rialnego i ich jednostki 
organizacyjne; organy 
władzy publicznej; inne 
podmioty realizujące na 
obszarze rewitalizacji 
uprawnienia Skarbu Pań-
stwa.

Konsultacje prowadzone 
są w formie pisemnej. Aby 
wziąć w nich udział należy 

pobrać odpowiednie formu-
larze ze strony internetowej 
kartuskiego urzędu miasta 

i wypełnić je, a następnie 
dostarczyć (osobiście lub 
za pośrednictwem poczty) 

do Urzędu Miejskiego 
w Kartuzach, ul. gen. 
J. Hallera 1, 83- 300 
Kartuzy lub przesłać 
na adres e-mail: gmi-
na@poczta.kartuzy.pl 
w terminie do dnia 28 
grudnia 2015 roku do 
godz. 18:00. 

W ramach konsulta-
cji organizowane są 
też spotkania konsul-
tacyjne - w sali nr 27 
Urzędu Miejskiego 
w Kartuzach w dwóch 
terminach: 7 grud-
nia 2015 r. o godzinie 
17:00 i 14 grudnia 
2015 r. o godzinie 
17:00. 

Istnieje tez moż-
liwość przekazania 
uwag ustnych osobi-
ście lub telefonicznie 
pod nr tel. 58 69 45 
245. 

Nie przedstawienie 
w wyznaczonym wyżej 
terminie opinii i uwag 
oznacza akceptację 
z a p r o p o n o w a n y c h 
w projekcie uchwały 
rozwiązań i regula-
cji bądź rezygnację 
z przysługującego pra-
wa do przedstawienia 
swojego stanowiska. 

Osobą wyznaczoną 
do udzielania wyja-
śnień i przyjmowa-
nia uwag jest Sylwia 
Biankowska, kierow-
nik Wydziału Rozwoju 
w Urzędzie Miejskim 

w Kartuzach, pokój nr 
215, tel. 58 69 45 245. 

/raf/

Konsultacje społeczne trwają
KARTUZY | Jak będzie w przyszłości wyglądać śródmieście stolicy powiatu kartuskiego, czyli 
miasta Kartuzy? O tym mają zdecydować m.in. sami mieszkańcy. Właśnie trwają konsultacje spo-
łeczne w tej sprawie, w których może wziąć udział każdy. 

Poczucie humoru, zmysł de-
koratorski oraz kaszubska 
sztuka kuchenna warta głów-
nej nagrody Master Chief - to 
cechy Kół Gospodyń Wiej-
skich z gminy Żukowo. Wal-
cząc o nagrody oraz GRAND 
PRIX do rywalizacji w roz-
maitych konkurencjach sta-
nęło aż 15 kół. 
1. Zmagania kulinarne „Pro-
dukt tradycyjny - pierogi” - 
I miejce KGW Skrzeszewo 
i KGW Pępowo. II miejsce 
KGW Małkowo, III miejsce 
KGW Niestępowo.
2. Rywalizacja artystyczna 
„Moda - sukienka z papie-
ru” - I miejsce KGW Glincz 
i KGW Łapino. II miejsce 
KGW Tuchom, a III miejsce 
- KGW Przyjaźń.

3. Konkurs wokalny „Piosen-
ka kabaretowa z inscenizacją 
„Przez dziurkę od klucza”  - 
I miejsce KGW Borkowo, 
II miejsce - KGW Otomino, 
a III miejsce - KGW Widli-
no.
4. Turniej tańca „Taniec lu-
dowy mojego Regionu” - 
I miejsce KGW Sulmin, II 
miejsce KGW Miszewo, a na 
III miejscu stanęło KGW Żu-
kowo.

Grand Prix wywalczyły 
gospodynie z KGW Chwasz-
czyno. Zwyciężczynie otrzy-
mały puchary, a wszystkie 
koła zostały obdarowane 
nagrodami rzeczowymi. Im-
prezę uświetnił występ Do-
miniki Kwiatkowskiej oraz 
zespołu Rapsodia. /raf/

Gospodynie 
z Chwaszczyna 
są najlepsze

GM. ŻUKOWO | XIII Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 
odbył się niedawno w Żukowie. Jak co roku, panie dały niesa-
mowity popis artystyczno - modowo - kulinarny. 
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Gmina Atrakcyjna Tury-
stycznie oraz Powiat Atrak-
cyjny Turystycznie to konkurs 
adresowany do wszystkich 
gmin i powiatów w Polsce, 
na terenie których znajdują 
się atrakcje turystyczne. Star-
tują do niego zarówno gminy 
małe, jak i duże, które swojej 
szansy upatrują w rozwoju 
turystyki. Członkowie Rady 
Programowej i Kapituły Ple-
biscytu już od 13 lat przyzna-
ją tytuły atrakcyjnym tury-
stycznie samorządom. 

- Ta nagroda ma wymiar 
symboliczny, nie idą za nią 
żadne konkretne pieniądze, 
ale jest dla nas niezmiernie 
ważna. Czujemy się wyróż-
nieni, to dla nas sygnał, że 
nasze wysiłki zostały doce-
nione – mówi Maciej Kon-
kol, sekretarz gminy. Dodaje, 
że nagroda ta, choć nie wiąże 
się z żadnymi bezpośrednimi 
profitami, to jednak ma zna-
czenie dla rozwoju gminy. 
– Tytuł Gminy Atrakcyjnej 
Turystycznie z pewnością 
będziemy wykorzystywać do 
celów promocyjnych – doda-
je sekretarz gminy.

W sobotni wieczór zorga-
nizowano finały kilku ple-

biscytów: „Orły Polskiego 
Samorządu” i „Orły Polskiej 

Przedsiębiorczości”, „Orły 
Polskiego Budownictwa” 

i „Perły Medycyny”. Nasz 
„Orzeł” - gmina Chmiel-

no zwyciężyła w kategorii 
„Gmina Wiejska”. Podczas 
gali odbyły się występy zna-
nych artystów scenicznych, 
m.in. Grupy VOX i Tetiana 
Galistyna – gwiazda progra-
mu „Mam Talent”.

Konkurs jest organizowa-
ny w ramach Narodowego 
Programu Promocji Polska 
Przedsiębiorczość przez 
Ogólnopolską Federację 
Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców – Przedsiębiorcy.pl oraz 
Mazowieckie Zrzeszenie 
Handlu Przemysłu i Usług. 
„Laureaci to podmioty, któ-
re odnoszą sukcesy, są wzo-
rowo zarządzane, rozwijają 
się w dynamiczny sposób, 
dlatego śmiało można o nich 
powiedzieć, że są wizytówką 
polskiej gospodarki” - napi-
sali organizatorzy stwierdza-
jąc jednocześnie, ze wyróż-
nieni w konkursie – między 
innymi gmina Chmielno, to 
„najlepsi z najlepszych”, zaś 
same nagrody „ umacniają 
pozytywny wizerunek marek 
i podnoszą ich konkurencyj-
ność na rynkach krajowych 
i zagranicznych”. /T.S./

Chmielno „Orłem” samorządu
SUKCES | Gmina Chmielno otrzymała tytuł Gminy Atrakcyjnej Turystycznie. Podczas uroczystej gali w Hotelu Gromada w Warszawie, która od-
była się kilka dni temu, wójt Jerzy Grzegorzewski odebrał tę prestiżową nagrodę. 
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Inwestycja będzie reali-
zowana w oparciu o unijny 
Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko na lata 
2014-2020. Wartość kontraktu 
opiewa na 14,6 mln zł netto. 

We wtorek, 1 grudnia, spółka 
STRABAG zawarła umowę 
z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich w Gdańsku na realizację 
I etapu budowy obwodnicy 
Kartuz. 

- Oprócz odciążenia miasta 
i wyprowadzenia z niego ru-
chu pojazdów ciężarowych, 
obwodnica Kartuz ma udroż-
nić szlak komunikacyjny 
przez teren Kaszub i uczynić 
jej okolice atrakcyjnymi dla 
potencjalnych inwestorów 
i przedsiębiorców - - mówi 
Wojciech Trojanowski, czło-
nek zarządu STRABAG Sp. 
z o. o. - To kolejna po obwod-
nicy Kościerzyny ważna pod 
tym względem inwestycja 
drogowa budowana na Ka-
szubach przez naszą firmę. 
Prace na obu budowach będą 
prowadzone jednocześnie. 
Angażujemy do nich najlep-
szych specjalistów, którzy 
poza dużym doświadczeniem 

w realizacji tego rodzaju zna-
czących inwestycji, związa-
ni są z Pomorzem od wielu 
lat, znają lokalne potrzeby 
i współpracują z najlepszymi 
podwykonawcami obecnymi 
w regionie.   

W ramach kontraktu po-
wstanie 2-kilometrowa ob-
wodnica Kartuz. Wykonawca 
przebuduje drogę wojewódz-
ką 224 w śladzie ulicy Wę-
glowej od Grzybna do skrzy-
żowania z ulicą 3-go Maja 
o długości niespełna 1 km 
i następnie wybuduje nowy 
odcinek jezdni o długości 
1,1 km od skrzyżowania ulic 
Węglowej i 3-go Maja aż do 
skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką nr 211 (ul. Gdań-
ska). Ponadto przebudowany 
zostanie odcinek drogi wo-
jewódzkiej 224 o długości 
niemal 0,7 km, która po wy-
budowaniu nowego odcinka 
drogi, stanie się drogą obsłu-
gującą ruch lokalny. Powstaną 
także dwa ronda: jedno przy 
ulicy Gdańskiej (DW 211) 
z trzema zjazdami i drugie 
przy ulicy 3 Maja z czterema 
zjazdami. Połączone zostaną 

one nowym fragmentem drogi 
o długości 0,6 km i szerokości 
8 metrów, która przebiegać bę-
dzie równolegle do ulicy Wę-
glowej. Powstaną także m.in. 
wyspy rozdzielające, azyle dla 

pieszych, chodniki, ścieżki ro-
werowe i ciągi pieszo-rowe-
rowe oraz trzy przepusty pod 
jezdnią, w których powstaną  
przejścia dla małych zwierząt.  

Z uwagi na charakter terenu, 

na którym będzie przebiegała 
obwodnica Kartuz, konieczne 
będzie wykonanie wymian 
gruntów, wzmocnienia podło-
ża, a także wykonanie szczel-
nego systemu odprowadzenia 

wód opadowych, zespołów 
podczyszczających wody opa-
dowe z jezdni, zbiorników 
retencyjnych i infiltracyjnych. 
Inwestycja będzie realizowana 
w oparciu o unijny Program 
Infrastruktura i Środowisko.   

Budowa obwodnicy Kartuz 
składać się będzie z kilku eta-
pów, w ramach których łącznie 
powstanie ok 9-kilometrowy 
odcinek drogi. Etap I obejmo-
wać będzie 2,1km fragment od 
wsi Grzybno (skrzyżowanie 
z DW 224 w kierunku Przod-
kowa) do skrzyżowania z DW 
211 w kierunku Żukowa. 
W późniejszym okresie, na 
etapie II, do realizacji przewi-
dziany został 2,6-km fragment 
od skrzyżowania z DW 211 
w kierunku Żukowa do skrzy-
żowania z DW 228 w kierun-
ku Bytowa. Ostatni III etap 
obejmie drogę o długości 4,2 
km, od skrzyżowania z obecną 
DW 211 na zachód od granic 
miasta Kartuzy do początku 
odcinka wg Etapu I. Plano-
wane zakończenie wszystkich 
etapów przewidziane jest na 
2020 r.   

/opr. raf/

Jest umowa na budowę obwodnicy!
KARTUZY | Inwestycja, która pochłonie niemal 15 mln zł netto, ma być zakończona już w lutym 2017 roku – rusza długo wyczekiwana budowa 
obwodnicy Kartuz. W tym tygodniu podpisano umowę z wykonawcą. 
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Koniec roku to czas podsu-
mowań. Co zatem wymieniłby 
Pan jako największe sukcesy 
minionego roku?

- Myślę, że w kategoriach 
sukcesu należy traktować fakt, 
że rośnie wartość budżetu Gmi-
ny Żukowo. Mimo realizowa-
nia wielu zadań udało nam się 
uzyskać wzrost wydatków na 
inwestycje z 32 milionów do 
38 milionów złotych. Warto tu 
podkreślić, że nie podnieśliśmy 
wcale podatków, co także uwa-
żam za sukces. Nasza polityka 
to oszczędność i rozważne wy-
dawanie pieniędzy. A inwestuje-
my dużo. Dominujące kierunki 
inwestowania  to infrastruktura 
wodno-kanalizacyjna, szkolnic-
two i drogi gminne oraz bezpie-
czeństwo publiczne. 

Znaczne wydatki inwestycyjne 
stanowi oświata. Poza subwencją 
oświatową, praktycznie drugie 
tyle gmina przeznacza na inwe-
stycje oświatowe i najróżniejsze 
formy wsparcia dydaktycznego. 
W tym roku dla podmiotów pro-
wadzących żłobki przeznaczyli-
śmy 150 zł miesięcznie na każde 
dziecko, a dla podmiotów pro-
wadzących kluby dziecięce -75 
zł miesięcznie na każde dziecko. 
Dzięki temu rośnie ich liczba na 
terenie gminy. Obecnie działa 6 
żłobków i cztery kluby dziecięce. 
To konkretne wsparcie dla mło-
dych rodziców. 

Na terenie gminy trwa ciągła 
budowa i modernizacja dróg 
osiedlowych. W 2015 roku wy-
damy na budowy dróg osiedlo-
wych ponad 2 mln zł, a do tego 
dochodzą asfalty za pewnie ok. 
1 mln zł i modernizacje płytami 
YOMB za pewnie 1,5 mln zł 
oraz ulica Armii Krajowej, któ-
rej budowa pochłonęła prawie 
5 mln.  Wybudowaliśmy ulice 
osiedlowe: Dąbrowskiego, Ko-
nopnickiej i Dambka, została 
podpisana umowa z wykonaw-
cą na budowę ulicy Północnej 
w Baninie. 

Które z inwestycji, przepro-
wadzonych w ostatnich latach, 
uważa Pan za najważniejsze, 
które zmieniły oblicze gminy 
lub znacząco podniosły jakość 
życia mieszkańców?

- Wraz z nadejściem wiosny 
otworzyliśmy park rekreacyjno-
edukacyjny dla dzieci i młodzie-
ży. W parku znajdują się alejki 
poświęcone takim dziedzinom 
fizyki, jak: dynamika, akusty-
ka i optyka. To ważny element 
architektury naszego miasta, 
służy dzieciom, uczniom, które 
poprzez zabawę przyswajają nie-
łatwą, ale fascynującą przecież 
dziedzinę nauki, jaką jest fizyka. 

Chciałbym powiedzieć o na-
szym wkładzie i ogromnym wy-

siłku w budowę sali gimnastycz-
nej przy szkole podstawowej 
w Baninie, która w sumie kosz-
towała 8 843 764 złote. Podczas 

prac ziem-
nych bu-
d o w l a ń c y 
natrafili na 
stary system 

odprowadzający wodę. Należało 
wymienić ziemię, co wzmocniło 
fundamenty. Podczas budowy 
zmieniały się koncepcje doty-
czące wyposażenia sali oraz jej 
ostatecznego wyglądu. Według 
pierwotnego zamysłu sala miała 
mieć sufit z widoczną konstruk-
cją stalową. Jednak ze wzglę-
dów nie tylko estetycznych, ale 
z uwagi na ważny walor aku-
styczny - sufit został przykryty 
warstwą wełny i wykończony. 
Jest to zmiana nie wymagają-
ca wielkich nakładów kosztów, 
a poprawiająca znacznie warun-
ki użytkowania pomieszczenia. 
Takim „dodatkiem” są również 
trybuny mieszczące 300 widzów. 
Doprowadziliśmy do uzyskania 
takiej wysokości Sali, aby moż-
na było przeprowadzać certyfi-
kowane zawody sportowe. 

Kolejna inwestycja, jedna 
z najważniejszych, to budowa 
drogi – ulica Armii Krajowej 
w Żukowie. Kilka tygodni temu 
oficjalnie otworzyliśmy tę dro-
gę. W wyniku całej inwestycji 
zrealizowanej w bieżącym roku 
przebudowano 1,3 km ul. Armii 
Krajowej oraz wykonano robo-
ty na części ul. Polnej, która na 
czas prowadzonych robót została 
wyznaczona jako alternatyw-
ny objazd dla użytkowników 
drogi. Dodatkowo na ul. Fredry 
wybudowano kolektor deszczo-
wy, który był niezbędny, aby 
umożliwić odprowadzanie wód 
deszczowych z ul. Armii Krajo-
wej. I tak, w bieżącym roku na 
samej ul. Armii Krajowej utwo-
rzono nawierzchnię bitumiczną, 
wybudowano chodniki i ścieżki 
rowerowe, zamontowano słupy 
oświetleniowe, usunięto kolizje 
energetyczne i teletechniczne, 
wybudowano odwodnienie dro-
gi. Obecnie jesteśmy w trakcie 
stawiania wiat przystankowych 

przy drodze. 
Kolejne ważne zadanie to bu-

dowa Centrum Zarządzania Kry-
zysowego w Żukowie. Obecnie 
trwają roboty wykończeniowe. 
Według zawartej umowy wyko-
nawca ma termin na ukończenie 
prac budowlanych do końca maja 
2016 r., a termin uzyskania po-

zwolenia na użytkowanie upły-
wa w dniu 29.07.2016 r., jednak 
biorąc pod uwagę duże zaawan-
sowanie prac budowlanych, 
zakłada się, że obiekt powinien 
zostać oddany do użytkowania 
w pierwszym kwartale 2016 r.

Ponadto wybudowaliśmy bo-
isko do piłki nożnej ze sztucz-
ną nawierzchnią na ul. Książąt 
Pomorskich w Żukowie – na tę 
inwestycję otrzymaliśmy do-
finansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości  
640 100zł. Ponadto wybudowa-
liśmy drogi osiedlowe, trwają 
prace nad budową kanalizacji.  
Jak wspomniałem, rozpoczę-
liśmy budowę ulicy Północnej 
w Baninie. Droga ma mieć 420 
metrów, będzie wyposażona 
w chodnik i ścieżkę rowerową. 
W obrębie traktu zostanie prze-
prowadzone odwodnienie za 
pomocą kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej z okolicznych do-
mów. Nawierzchnia ulicy zosta-
nie wykonana z asfaltu, z kolei 
chodnik i ścieżka rowerowa będą 
wybudowane z kostki betono-
wej. Na całej długości drogi zo-
stanie zamontowane oświetlenie. 
Ulica Północna będzie włączona 
do ruchu przez skrzyżowania 
z ulicą Borowiecką oraz - z dru-
giej strony - bezpośrednio z uli-
ca Lotniczą w Baninie. Jest to 
pierwszy etap budowy pełnego 
układu drogowego w skład któ-
rego wchodzi ulica Tuchomska 
i Borowiecka. To newralgiczny 
punkt dla Banina, z uwagi na 
wzmożony ruch, bliskość Szkoły 
Podstawowej, a także bliskość 
przystanku PKM. 

Czy gmina Żukowo współ-
pracuje z innymi samorząda-
mi, składa wspólne projekty, 
razem sięga po pieniądze unij-
ne? Jakie najważniejsze cele 

udało się zrealizować właśnie 
dzięki takiej współpracy?

- Gmina Żukowo partycypuje 
finansowo w zadaniach inwesty-
cyjnych związanych z drogami 
wojewódzkimi oraz powiatowy-
mi znajdującymi się na naszym 
terenie, zasilając odpowiednio 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
i Zarząd Dróg Powiatowych bez-
pośrednią pomocą finansową. 
W ten sposób powstało skrzyżo-
wanie ul. Lotniczej i Borowiec-
kiej w Baninie, zakończono bu-
dowę drogi ul. Armii Krajowej 
w Żukowie. Została wykonana 
kanalizacja sanitarna w Chwasz-
czynie (ul. Tuchomska, Leśna, 
Podleśna, Wąska, Słoneczna) 
w ramach zadania „Poprawa ja-
kości życia mieszkańców Gminy 
Żukowo poprzez budowę kana-
lizacji sanitarnej na terenie miej-
scowości Chwaszczyno”.

Jak wspomniałem, przebudowa  
ul. Armii Krajowej w Żukowie 
odbyła się dzięki wsparciu woje-
wództwa i powiatu kartuskiego. 
W tym roku powstało w Baninie 
skrzyżowanie na ulicy Lotniczej 
i Barniewickiej – również przy 
współpracy Gminy z Powia-
tem. Projekty, które składamy 
z wnioskiem o dofinansowanie 
z puli środków unijnych otrzy-
mują więcej punktów, jeśli są 
realizowane na bazie współpracy 
gmin. Przykładem jest tu także 
projekt złożony wspólne z gminą 
Chmielno dotyczący zagospoda-
rowania terenów wokół zbiorni-
ków wodnych  - budowa ścieżek 
rekreacyjno dydaktycznych wraz  
utworzeniem internetowej bazy 
informacyjnej z mapą i prze-
wodnikiem po wybudowanych 
trasach. Wspólnie z Gdańskiem 
realizowane węzły integracyj-
ne – w tym ścieżki rowerowe 
w celu dostępności gminy do 
przystanków PKM.  

W gminie działa Kaszubski 
Związek Pracodawców. Jak 
Pan ocenia, czy współpra-
ca z przedsiębiorcami jest 
ważna dla rozwoju gminy 
i czy przynosi wymierne 
korzyści?

- Współpraca nie tyl-
ko z samorządami jest 
bardzo ważna. Pomoc 
ze strony przedsię-
biorców jest nieoce-
niona. Do realizacji 
zadania Budowy 
Armii Krajowej 
gmina Żukowo 
pozyskała part-
nera prywatne-
go Mieczysława 
Trybę prowa-
dzącego działal-
ność gospodarczą 
pod nazwą Mie-
czysław Tryba 

Firma „ALBATROS”, podczas 
budowy ulicy Polnej w Chwasz-
czynie dostaliśmy 100 tysięcy 
złotych od pięciu przedsiębior-
ców, w tym: EKO-KRUSZ s.c, 
FB-JELCZ Franciszek Bergań-
ski, SCROL  B. Wysocki , A. 
Jędrzejewski, Champion Trans 
Krzysztof Sprengel, PHU „DiF” 
s.c. Wsparcie przedsiębiorców 
bardzo usprawnia pracę, ich 
sugestie i wskazówki często 
usprawniają pracę urzędu. 

Jakie chce Pan realizo-
wać plany rozwojowe gminy 
w przyszłości, jakie są kierunki 
rozwoju?

- Na etapie projektowym  znaj-
dują się inwestycje związane 
z się ulicą Pałacową w Małko-
wie oraz ulicami osiedlowymi 
w Chwaszczynie (ul. Mickie-
wicza, ul. Sienkiewicza, ul. Sło-
wackiego, ul. Norwida i ul. Że-
romskiego).  W fazie wstępnej 
znajduje się obecnie wspomnia-
ny przeze mnie projekt polegają-
cy na utworzeniu dwóch węzłów 
integracyjnych, tj. w Żukowie 
i Rębiechowie, w ramach budo-
wanej Pomorskiej Kolei Metro-
politarnej. Węzły te mają ułatwić 
korzystanie przez mieszkańców 
z dworców kolejowych i PKM 
i łączyć gminę Żukowo z pozo-
stałymi środkami transportu: 
kołowym oraz rowero-
wym. Dzięki temu utwo-
rzonych zostanie ponad 
10 km ścieżek rowe-
rowych, parkingi przy 
dworcach w Żukowie 
oraz Borkowie oraz 
dojazdy i dojścia do 
nich. Cały projekt 
ma zostać zakończo-
ny do roku 2018.

Obecnie na ukończe-
niu jest opracowywanie 
dokumentacji pro-
jektowych 

na budowę kanalizacji sanitarnej 
na terenie miejscowości  Borko-
wo, Żukowo, Pępowo, Banino, 
Miszewko, Miszewo, Tuchom 
i Dąbrowa. Jest to pierwszy etap 
dużego projektu na który mamy 
szansę otrzymać dofinansowanie 
unijne. Ponadto  w opracowaniu 
znajdują się projekty dotyczące 
skanalizowania części miejsco-
wości Rębiechowo, Nowy Świat,  
Czaple i Rutki.

W zakresie inwestycji oświa-
towych warto wspomnieć o wy-
konanej dokumentacji na roz-
budowę szkoły podstawowej 
w Miszewie o pomieszczenia 
socjalne, dydaktyczne oraz salę 
sportową (obecnie na etapie 
kompletowania wniosku o wy-
danie pozwolenia na budowę) 
oraz o podpisanej umowie na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej dotyczącej budowy no-
wej szkoły podstawowej w Tu-
chomiu. Kończymy budowę 
Sali gimnastycznej w Baninie 
– w przyszłym roku, prawdopo-
dobnie w styczniu odbędzie się 
oficjalne otwarcie Sali. 

Obecnie zapowiadana przez 
Sejm reforma oświaty stawia 
pod znakiem zapytania decyzję 
o budowie szkoły w Żukowie. 
Mam jednak nadzieję, że wkrót-
ce sprawa się wyjaśni i przystąpi-

my do realizacji pla-
nów również 

w stolicy 
Gminy.

Przed nami kolejne wyzwania
WYWIAD | Z Wojciechem Kankowskim, burmistrzem gminy Żukowo, rozmawia rafał Korbut. 

JEDNą Z NAJWAŻNIEJSZyCH 
INWESTyCJI, TO BuDOWA DrOGI – 
uLICA ArMII KrAJOWEJ W ŻuKOWIE. 
KILKA TyGODNI TEMu OFICJALNIE 
OTWOrZyLIŚMy Tę DrOGę. 
W WyNIKu CAŁEJ INWESTyCJI 
ZrEALIZOWANEJ W BIEŻąCyM 
rOKu PrZEBuDOWANO 1,3 KM uL. 
ArMII KrAJOWEJ OrAZ WyKONANO 
rOBOTy NA CZęŚCI uL. POLNEJ
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Prezes Zarządu Pekabex Bet 
S.A., Przemysław Borek pod-
czas otwarcia poinformował, że 
„...integracja zakładu Kokosz-
ki Prefabrykacja z Grupą Pe-
kabex oznacza kompleksową  
restrukturyzację i moder-
nizację tej fabryki w ra-
mach wieloletniego planu 
inwestycyjnego”. Dodał że 
plan zakłada zwiększenie 
mocy produkcyjnych zakła-
du, poszerzenie rodzajów  
wytwarzanych produktów, 
wzrost zatrudnienia oraz wdra-
żanie nowoczesnych technolo-
gii. 

Prezes Borek wyjaśnił, 
że Grupa chciała mieć 
swoją fabrykę w Gdań-
sku m.in. ze względu na to,  
że dużo eksportuje w kate-
gorii mieszkaniówki do kra-
jów skandynawskich. Jest 
to taka dawna wielka pły-
ta, natomiast dużo bardziej 
zaawansowana technolo-

gicznie- z zamontowanymi  
już oknami, instalacją elek-
tryczną. Należy przypomnieć, 
że swego czasu Fabryka 
Domów w Kokoszkach wy-
twarzała elementy z których 
powstały wszystkie wiel-
kie osiedla mieszkaniowe  

Gdańska i Gdyni. I ta, tak u nas 
obśmiewana i pogardzana tech-
nologia jest teraz hitem budow-
lanym w Skandynawii. Tyle, 
że to już bardzo udoskonalona 
technologia. Obecnie zakład w  
Gdańsku produkuje m.in. fili-
granowe płyty stropowe, słu-

py, belki, ściany, płyty tram-
wajowe i balkony.

W 2016 r. planowane jest 
rozpoczęcie produkcji ścian 
trójwarstwowych z różnymi 
typami warstwy zewnętrznej; 
docelowo zakład będzie ofe-
rował ściany z warstwą cegły 
klinkierowej, betonu malowa-
nego, betonu architektonicz-
nego o różnych strukturach. 
Ściany na etapie produkcji 
w zakładzie prefabrykacji 
będą wyposażone w okna, 
parapety i gotową elewację. 
Atutem gdańskiej lokaliza-
cji jest bliskość portu, dzięki 
czemu produkty będą mogły 
być sprawnie i tanio dostar-
czane transportem morskim do 
Skandynawii.W momencie za-
kupu zakład produkował 25 m 
sześc. prefabrykatów dziennie, 
docelowe moce produkcyjne 
szacowane są w najbliższym 
czasie na ok. 110 m sześc. 
Dziennie. /Anna Kłos/

PEKABEX działa w Kokoszkach
POMORZE | W środę 25 listopada 2015 została oficjalnie otwarta gdańska fabryka prefabryka-
tów PEKABEx. Zakład znajduje się w przemysłowej dzielnicy Kokoszki, przy ul. Budowlanych. Jest 
to dawny Zakład Kokoszki Prefabrykacja, który Grupa PEKABEx kupiła w kwietniu 2015 r. za 25 
mln zł. Dodatkowe 10 mln zł kosztowała modernizacja i wyposażenie fabryki. Następne 10 mln zł 
ma być zainwestowane w przyszłym roku. 

Obecnie do zasiłku macie-
rzyńskiego uprawnieni są 
rodzice będący pracowni-
kami, a także osoby niebę-
dące pracownikami, jednak 
podlegające ubezpieczeniu 
chorobowemu.

Kto będzie mógł sko-
rzystać ze świadczenia/
Komu będzie przysłu-
giwało świadczenie? 
Świadczenie rodzicielskie 
będzie przysługiwać rodzi-
com, którzy nie otrzymują 
zasiłku macierzyńskiego. 
Z nowego świadczenia będą 

mogli skorzystać:
 

• studenci, 
• osoby bezrobotne (nieza-
leżnie czy są zarejestrowane 
w Urzędzie Pracy czy nie), 
• osoby pracujące na umo-
wach cywilno-prawnych. 

 
O przyznanie świadczenia 
będą mogły również ubiegać 
się osoby zatrudnione lub 
prowadzące pozarolniczą 
działalność gospodarczą je-
żeli nie będą pobierały zasił-
ku macierzyńskiego. /GB/

Świadczenie rodzicielskie 
już od stycznia

Tysiąc złotych miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą 
mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które 
do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub 
macierzyńskiego.

Organizacje pozarządowe 
mogą składać wnioski na 
dofinansowanie projektów 
ukierunkowanych na zwięk-
szenie zatrudnienia osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 
w tym osób z niepełnospraw-
nościami.

W projektach mogą być do-
finansowane działania o cha-
rakterze:

a) społecznym, których 
celem jest przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji 
społecznych, zaradności, sa-
modzielności i aktywności, 
obejmujące m.in.: porad-
nictwo psychologiczne lub 
psychospołeczne, warsztaty 
terapeutyczne kształtujące 
umiejętności osobiste, po-
radnictwo prawne i obywa-
telskie;

b) zawodowym, których 
celem jest pomoc w podję-
ciu decyzji dotyczącej wy-
boru lub zmiany zawodu, 
wyposażenie w kompeten-
cje i kwalifikacje zawodowe 
oraz umiejętności pożądane 
na rynku pracy, obejmujące 
m.in.: kursy, szkolenia, po-
radnictwo zawodowe, po-
średnictwo pracy,  staże;

c) edukacyjnym, których 

celem jest wzrost poziomu 
wykształcenia lub jego do-
stosowanie do potrzeb rynku 
pracy, wyłącznie w powią-
zaniu z usługami o charak-
terze zawodowym, obejmu-
jące m.in.: zajęcia szkolne, 
związane z uzupełnieniem 
wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjal-
nym, ponadgimnazjalnym 
lub policealnym, zajęcia 
ukierunkowane na rozwój 
zainteresowań i aspiracji 
edukacyjnych, usługi wspie-
rające aktywizację edukacyj-
ną.

Konkurs organizowany 
jest w ramach Poddziałania 
6.1.2 Aktywizacja Społecz-
no-Zawodowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
(RPO WP).

Wnioski należy składać 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego, ul. 
Augustyńskiego 2 , 80-819 
Gdańsk (sekretariat – pokój 
nr 33).

Szczegóły – 
na stronie pomorskie.eu.  
/raf/
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21 milionów zł do wzięcia!
PoMorzE | Aż 21 milionów złotych, pochodzących z fun-

duszy unijnych, jest do rozdysponowania dla organizacji 
pozarządowych. Wnioski można składać tylko do 14 grud-
nia bieżącego roku. 

Kampania „Pokaż pasję, 
która uzależnia” to pozytywna 
odpowiedź na błędne stwier-
dzenie, że tylko dopalacze 
są dobre na zabawę i zabicie 
nudy. 

Organizatorem kampanii 
jest Centrum Park Chojnice 
Sp. z o.o.  Aby zwrócić uwagę 
na rosnący problem zażywa-
nia dopalaczy przez młodzież, 
akcja ma charakter ponad-
lokalny i z założenia swoim 
zasięgiem ma objąć całe wo-
jewództwo pomorskie.  Trwać 
będzie od listopada 2015 do 
końca kwietnia 2016 r.

Każdy z nas ma pasję, któ-
ra uzależnia. Trzeba ją tylko 
pokazać! Powodzenie kampa-
nii zależy od nas wszystkich. 
Tylko dzięki pomocy jak naj-
szerszego grona pozytywny 
przekaz dotrze do jeszcze 
większej liczby odbiorców. 
Dopalacze to nie tylko pro-
blem dzieci i młodzieży z tzw. 
„złych domów”. Skutki ich 
zażywania odczuwamy wszy-
scy.  Jak można pomóc? Jest 
kilka sposobów:

1. Polubić na facebooku pro-
fil Pokaż Pasję – www.fb.com/
pokazpasje

2. Zrobić film o swojej pasji 

według instrukcji pomocni-
czej – http://pokazpasje.pl/
index.php/jak-dodac-film

3. Lub zrobić zdjęcie z kart-
ką z napisem #PokazPasje

Kampanię „Pokaż pasję, 

która uzależnia” honorowym 
patronatem objął Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. Dołączył 
tym samym do grona osób 
wspierających akcję przeciw 
dopalaczom. W spocie rekla-
mującym dobroczynne działa-
nie pasji marszałek Struk opo-
wiadał o swoim największym 
pozytywnym „uzależnieniu” 
– żeglarstwie.

– Mam wiele pasji, ale 
najsilniejszą, do której naj-
bardziej mnie ciągnie, jest 
żeglarstwo – powiedział mar-
szałek Struk. - Już jako młody 
chłopak żeglowałem poma-
gając swojemu tacie w pracy. 
Teraz to przede wszystkim 
przyjemność. Żeglarstwo 
kształtuje również charakter, 
uczy pracy zespołowej i od-
powiedzialności za załogę. To 
również poczucie wolności, 
które pozwala oderwać się od 
codziennych trosk.

Wśród wspierających akcję 
są już również m.in. Mate-
usz Kusznierewicz, Otylia 
Jędrzejczak, Andrzej Bargiel 
czy Aleksandra Kiedrowicz, 
finalistka programu „Mam 
talent”.
/raf/

Pokaż pasję, która uzależnia
POMORZE | ruszyła kampania przeciwko dopalaczom. „Dopalacze to zabawa, to sposób na 
nudę” - tak myśli znaczna część młodzieży. Ale prawdziwa zabawa dotyczy tych, co mają pasje. 
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Zadanie jest następujące: 
byliście w jakimś ciekawym 
miejscu, widzieliście piękne 
krajobrazy? Prześlijcie nam 
zdjęcia wraz z krótkim opi-
sem. Najciekawsze zdjęcia 
opublikujemy w naszej gaze-
cie, a te najlepsze nagrodzi-
my. 

Zdjęcia prosimy nadsyłać e-
mailowo na adres: r.korbut@
expressy.pl (w e-mailu proszę 
przesłać krótki opis, swoje 
imię i nazwisko oraz numer 
telefonu kontaktowego).

Nadesłanie zdjęcia jest 

równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na jego publikację na 
łamach naszzych portali in-
ternetowych oraz Expressu 
Powiatu Kartuskiego. Osoba 
nadsyłająca oświadcza, że 
jest autorem fotografii i do-
sponuje prawami autorskimi 
do niej.

A co mozna wygrać? Na-
grodą będą dwuosobowe 
zaproszenia do kina Helios 
w Gdyni. Konkurs rozstrzy-
gniemy w kolejnym, przed-
świątecznym wydaniu naszej 
gazety. /raf/

Nagradzamy najpiękniejsze zdjęcia!
KONKURS | Nasz konkurs trwa! Otaczająca nas okolica obfituje w prze-
piękne, niesamowite miejsca. Warto uwiecznić je na zdjęciach, podzielić 
się tymi zdjęciami z naszymi Czytelnikami, a przy okazji wygrać nagrodę. 

KRYSTYNA ZAWORSKA

KAROlINA HERMAN

NAGrODą 
BęDą 
DWuOSOBOWE 
ZAPrOSZENIA 
DO KINA HELIOS 
W GDyNI.
”

IRENA ATMANOWICZ
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Grupa Energa w trakcie trzech 
kwartałów 2015 roku wypraco-
wała 8,0 mld zł przychodów, 
co oznacza wzrost o 2 proc. 
w porównaniu do roku ubiegłe-
go. EBITDA wyniosła 1,7 mld 
zł wobec 1,8 mld zł w trzech 
kwartałach 2014 roku, zysk 
netto wyniósł 703 mln zł i był 
o 15 proc. niższy niż w analo-
gicznym okresie roku 2014.

Na wyniki trzech kwartałów 
największy wpływ miały: po-
prawa wyników w Segmencie 
Dystrybucji, spadek EBIT-
DA w Segmencie Wytwarza-
nie - spowodowany głównie 
skrajnie trudnymi warunkami 
hydrologicznymi, czynnikami 
rynkowymi i mniejszą pro-

dukcją związaną z remontem 
jednego z bloków w Elektrow-
ni Ostrołęka (3. kwartał) oraz 
mniejszym zapotrzebowaniem 
na pracę w wymuszeniu.

- Minione trzy kwartały to dla 
nas okres poprawy jakości biz-
nesu i rozwoju projektów OZE. 
Mimo trudnych warunków ryn-
kowych poprawiliśmy wyniki 
w obszarze dystrybucji, który 
odpowiada za największą część 
naszych zysków. W ostatnich 
miesiącach sfinalizowaliśmy 
projekt budowy drugiej farmy 
fotowoltaicznej – to najwięk-
sza elektrownia fotowoltaiczna 
w Polsce. Trwają prace związa-
ne z budową farmy wiatrowej 
Parsówek, a w przygotowaniu 

Grupa Energa: wzrost w dystrybucji 
i dalszy rozwój OZE
ENERGETYKA | W pierwszych trzech kwar-
tałach Grupa Energa osiągnęła przychody na 
poziomie 8,0 mld zł i wypracowała 1,7 mld zł 
EBITDA. W kluczowym dla Grupy Segmencie 
Dystrybucji EBITDA wzrosła o 15 proc. Spółka 
rozpoczyna Program Poprawy Efektywności, 
który do 2018 roku ma przynieść 250 mln zł do-
datkowego zysku EBITDA.

są kolejne 2 projekty wiatrowe. 
Do 2020 roku chcemy znacząco 
zwiększyć udział OZE w posia-
danych mocach wytwórczych 
- mówi Andrzej Tersa, Prezes Za-
rządu Energa SA.

Spółka w celu poprawy wyni-
ków w kolejnych okresach wdraża 
Program Poprawy Efektywności, 
który w 2018 roku ma przynieść 
ok. 250 mln zł dodatkowego zy-
sku EBITDA. Program zostanie 
zrealizowany dzięki inicjatywom 
jakościowym, przychodowym 
oraz kosztowym. Energa będzie 
pracowała m.in. nad wzrostem 
efektywności handlowej, opty-
malizacją zarządzania majątkiem, 
a podjęte działania pozwolą na 
określenie dodatkowego poten-
cjału wzrostu przychodów.
-Zakładamy, że Program Popra-
wy Efektywności już w pierw-
szym roku będzie miał pozy-
tywny wpływ na nasze wyniki 
finansowe, natomiast największe 
efekty zostaną osiągnięte w 2018 
roku. Odchodzimy od prostego 
szukania oszczędności – będzie-
my koncentrować się na wielo-
aspektowej poprawie efektywno-
ści funkcjonowania wszystkich 
segmentów biznesowych Grupy 
– mówi Jolanta Szydłowska, Wi-
ceprezes Energa SA ds. Korpora-
cyjnych. /GB/
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Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku przygotował dla rolników 
nową formę kontaktu z doradcą - Elek-
troniczną Platformę Świadczenia Usług 
(EPSU).
Platforma oferuje możliwość zadawania 
pytań drogą elektroniczną, dostęp do od-
powiedzi na najczęściej zadawane pytania 
oraz możliwość otrzymywania zaproszeń 

na szkolenia i inne imprezy organizowa-
ne przez PODR.
Usługa dostępna jest tylko dla zalogowa-
nych użytkowników portalu Elektronicz-
nej Platformy Świadczenia Usług.
Przedstawiciele PODR proszą osoby, któ-
re otrzymują z PODR Oddział Stare Pole 
newsletter oraz sygnalizację Integrowanej 
Ochrony Roślin (IOR) o zalogowanie się 

do nowej bazy ePODR. Da to możliwość 
korzystania z szerszej oferty usług elek-
tronicznych PODR w Gdańsku, łącznie 
z dotychczas otrzymywanymi informa-
cjami mailowymi. Osoby, które nie sko-
rzystają z nowej funkcji będą otrzymywać 
dotychczasowy newsletter drogą ma-
ilową, na obecnych zasadach, do końca 
I kwartału 2016 r. (GB)

Elektroniczny 
kontakt z doradcą

Od 1 grudnia przetwórcy 
z sektora rolno-spożywczego 
mogą składać wnioski o po-
moc 

Od 1 grudnia do 30 grudnia 
2015 r. Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie przyjmowała wnioski 
o przyznanie pomocy finan-
sowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w prze-
twarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi i ich rozwój”. Jest 
to pewnego rodzaju konty-
nuacja pomocy rozdzielanej 

przez ARiMR w ramach dzia-
łania „Zwiększanie wartości 
dodanej podstawowej pro-
dukcji rolnej i leśnej”, które 
finansowane było z budżetu 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 
- 2013, choć są w niej nowe 
elementy. 
Pomoc w ramach kierowana 
jest do mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw działają-

cych w sektorze przetwórstwa 
lub handlu hurtowego pro-
duktami rolnymi. W nabo-
rze, który odbędzie się od 1 
do 30 grudnia, mogą się o nią 
starać tylko zakłady zajmują-
ce się przetwórstwem rolno-
spożywczym oraz przedsię-
biorstwa wprowadzające do 
obrotu artykuły spożywcze 
- czyli podmioty, które mo-
gły ubiegać o takie wsparcie 
w poprzedniej perspektywie 
finansowej. W kolejnych na-
borach wniosków w ramach 
tego poddziałania pomoc 

skierowana zostanie także do 
zupełnie nowej grupy benefi-
cjentów. Należą do niej rolni-
cy, domownicy, małżonkowie 
rolników, którzy w pełnym 
zakresie podlegają ubezpie-
czeniu społecznemu rolników 
i którzy rozpoczną prowadze-
nie działalności gospodarczej 
w zakresie przetwórstwa pro-
duktów rolnych. 
(GB)

Pomóc dla przetwórców

30 listopada ARiMR zakończy-
ła wypłacanie zaliczek na po-
czet płatności bezpośrednich 
za 2015 r.
Operacja ta rozpoczęła się 16 
października i w tym czasie na 
konta bankowe 1,073 mln rol-
ników trafiło blisko 2,7 mld zł.

Uruchomienie wypłaty zali-
czek miało na celu złagodzenia 
niekorzystnych skutków suszy 
i było możliwe dzięki działa-
niom Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.
Zaliczki otrzymali rolnicy, któ-
rzy nie zostali objęci kontrola-
mi na miejscu i do których nie 
miały zastosowania zmniejsze-
nia, wykluczenia i inne kary ad-
ministracyjne oraz odliczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 
2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 
r. o płatnościach w ramach sys-

temów wsparcia bezpośrednie-
go. Zaliczki przyznawane były 
z urzędu (nie jest potrzebny 
dodatkowy wniosek), na tery-
torium całego kraju.
Zaliczki, w wysokości 50%, były 
wypłacane na poczet jednolitej 
płatności obszarowej, płatno-
ści dodatkowej, płatności do 
roślin wysokobiałkowych oraz 
płatności do owoców miękkich. 
Biorąc pod uwagę stawki wyżej 
wymienionych form wsparcia, 
płatności zaliczkowe w kam-
panii 2015 r. wyniosły:226,85 
zł/ha w przypadku jednolitej 
płatności obszarowej, 85,86 zł/
ha w przypadku płatności do-
datkowej, 211 zł/ha w przypad-
ku płatności do roślin wysoko-
białkowych oraz 459,52 zł/ha 
w przypadku owoców miękkich 
(truskawek i malin).
(GB)

ARiMR zakończyła 
wypłatę zaliczek

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku zorganizuje drugą edycję 
spotkania dla grup producenckich i osób 
zainteresowanych założeniem takich grup. 
II Pomorskie Forum Grup Producenckich 
zaplanowano na 8 grudnia,  spotkanie od-
będzie się w Słupskim Inkubatorze Tech-
nologicznym.
Spotkanie jest kierowane do członków 
grup producentów rolnych,uznanych or-
ganizacji producentów owoców i warzyw, 
a także osób zainteresowanych założe-
niem grup producenckich oraz innych 

mieszkańcy obszarów wiejskich.
Podczas spotkania zaplanowano wykła-
dy na temat stanu zorganizowania grup 
producenckich w województwie pomor-
skim,finansowaniu takich grupm, omó-
wione zostaną  zasady i regulacje prawne 
grup producenckich w PROW 2014-2020.  
Organizatorzy zaplanowali również pa-
nel dyskusyjny, gdzie Roman Paluszczak, 
Naczelnik Wydziału Grup i Organizacji 
Producentów w Departamencie Działań 
Społecznych i Środowiskowych AriMR  
w Warszawie opowie o „Podstawowych 

problemach w realizacji planów i funkcjo-
nowaniu wstępnie uznanych grup produ-
centów owoców i warzyw oraz uznanych 
organizacji producentów owoców i wa-
rzyw”, Magdalena Adamkiewicz – specja-
lista z dziedziny podatków i rachunkowo-
ści omówi podstawowe zasady gospodarki 
podatkowej dla grup producenckich. W 
ramach forum odbędzie się również pre-
zentacja firm z branży rolniczej. Udział 
w forum jest płatny, 40 złotych od osoby. 
Organizator zapewnia uczestnikom wyży-
wienie i materiały reklamowe. (GB)

II Pomorskie Forum Grup Producenckich



Sprzedaż nowych ciągników wciąż nie wygląda 
najlepiej. Od stycznia do października nabywców 
znalazło 10437 traktorów, a więc o 1771 mniej niż 
w analogicznym okresie roku 2014. Październik nie 
przyniósł poprawy sytuacji na rynku – zarejestro-
wano 650 nowych ciągników rolniczych, co oznacza 
kolejne spadki sprzedaży. 
– Ten rok pokazuje jak bardzo polski rynek trakto-
rów zależny jest od dopłat unijnych. W momencie, 
w którym wypłacane są środki z PROW, jak miało to 
miejsce w czerwcu br. sprzedaż rośnie o kilkadzie-
siąt procent, by w już w kolejnym miesiącu wrócić 
do poziomu zero. Takich pików nie było w tym roku 
za wiele, stąd ogólny wynik sprzedaży jest znacznie 
niższy niż przed rokiem. Sam październik nigdy nie 
należał do najlepszych, jeśli chodzi o sprzedaż trak-
torów, więc przy obecnej sytuacji na rynku niska 
sprzedaż nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. 
- mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin & Jacob.  

Październik szczęśliwy 
dla marki John deere

Październikowe podium dla marki John Deere. 
Ciągniki tego producenta cieszyły się w minionym 
miesiącu największym zainteresowaniem, trafiając 
do 152 nabywców. Dokładnie tyle samo traktorów 
tej marki zostało zarejestrowanych we wrześniu br., 
ale wówczas pozwoliło to uplasować się na drugim 
miejscu. Z kolei w październiku 2014 roku marka 
John Deere także zajęła pierwsze miejsce, ale sprze-
dała wówczas  o 21 proc. więcej ciągników niż obec-
nie. W omawianym miesiącu na drugim miejscu 
ulokowała się marka Zetor. Czeski producent sprze-
dał 85 sztuk, a więc o 20 proc. mniej niż we wrześniu 

i o 17 proc. mniej w stosunku do października 2014 
roku. Ostatnie miejsce w zwycięskiej trójce przypa-
dło ciągnikom marki New Holland. W październiku 
zarejestrowano 75 traktorów tej marki, czyli o 53 
proc. mniej niż we wrześniu i o 43 proc. mniej niż 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tuż za po-
dium, z wynikiem 65 rejestracji znalazła się marka 
Kubota. 

naJlePszy model 
od new holland

Kolejny miesiąc z rzędu New Holland TD 5.85 po-
zostaje na prowadzeniu wśród najbardziej popular-

nych modeli ciągników. W październiku traktor 
ten wybrało 19 nabywców. To wciąż zwycięski 
wynik, choć aż o 46 proc. gorszy niż we wrześniu 
br., kiedy to model TD 5.85 sprzedał się w liczbie 
35 sztuk. Na kolejnym szczeblu podium uplaso-
wały się ex aequo modele 5085M marki John De-
ere i L5040 marki Kubota. W omawianym miesią-
cu zarejestrowanych zostało po 17 sztuk każdego 
z tych ciągników. Dla modelu 5085M oznacza to 
utrzymanie ubiegłorocznego poziomu sprzedaży, 
z kolei liczba rejestracji traktora L5040 marki 
Kubota jest o 48 proc. niższa niż w analogicznym 
okresie roku 2014. 

mazowsze znowu Górą

Najwięcej ciągników ponownie zostało zareje-
strowanych na Mazowszu. Było to 119 traktorów, 
czyli o 20 proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu 
i aż o 41 proc. mniej niż w październiku ubie-
głego roku. Drugie miejsce i 98 rejestracji to 
wynik Wielkopolski. Dla Wielkopolan oznacza 
to o jeden zarejestrowany traktor więcej niż we 
wrześniu i o 23 mniej niż w analogicznym okre-
sie roku poprzedniego. Na ostatnim szczeblu 
podium uplasowało się tym razem województwo 
kujawsko-pomorskie, w którym w omawianym 
miesiącu zarejestrowano 55 ciągników. To o 38 
proc. mniej niż we wrześniu i o 10 proc. mniej 
niż w październiku 2014 roku.

Nowe ciągniki rolnicze – 
sprzedaż ponownie w dół
Po niewielkim wzroście sprzedaży we wrześniu w październiku liczba rejestracji ponownie spa-
dła i wyniosła 650 sztuk. To o 25 proc. mniej niż we wrześniu i o 29 proc. mniej niż przed dwuna-
stoma miesiącami. Od początku roku zarejestrowano w sumie 10437 nowych ciągników – infor-
muje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

marcin chrobot
agencja Martin & Jacob, 
monitorująca rynek rolniczy

Marka Liczba 
ciągni-

ków rol-
niczych 

w marcu

Udział 
rynkowy 

%

Zmiana 
proc. w 

stosunku 
do 2014 r. 
[Marz15-
Marz14]

JOHN DEERE 152 23,38% -21,24%   

ZETOR 85 13,08% -16,67%   

NEW 
HOLLAND

75 11,54% -42,75%   

KUBOTA 65 10,00% -23,53%   

DEUTZ-FAHR 53 8,15% -14,52%   

CASE IH 42 6,46% -46,84%   

CLAAS 29 4,46% 11,54%   

URSUS 27 4,15% 8,00%   

FARMTRAC 26 4,00% -7,14%   

VALTRA 14 2,15% -65,00%   

POZOSTAŁE 82 12,62% -42,66%   

650 100,00% -28,88%   

Sprzedaż nowych ciągników 
rolniczych w październiku 2015
(mierzona liczbą rejestracji)

Źródło: AgriTrac 2005-2015

W październiku zarejestro-
wano 170 nowych przyczep 
rolniczych. Taki wynik jest 
alarmująco niski w porów-
naniu do sprzedaży zarówno 
z września, jak i z analogicz-
nego okresu 2014 roku. Licz-
ba zarejestrowanych przyczep 
spadła w październiku o 45 
proc. w porównaniu do po-
przedniego miesiąca i o 55 
proc. biorąc pod uwagę dane 
z października 2014 roku – 
informuje agencja Martin & 
Jacob, monitorująca rynek 
rolniczy.

Rekordowe wyniki sprzedaży 
nowych przyczep rolniczych 
w pierwszej połowie 2015 roku 
napawały optymizmem. Jed-
nak od kilku miesięcy liczba 
rejestrowanych maszyn syste-
matycznie spada i w paździer-
niku osiągnęła bardzo niski 
poziom 170 sztuk. – -Paździer-
nikowy wynik jest najgorszym 
od kiedy monitorujemy rynek 
przyczep, a więc od co naj-
mniej 6 lat. Spodziewaliśmy 
się co prawda, że sprzedaż 
nie przekroczy poziomu 300 
sztuk, ale październikowy po-
pyt na przyczepy jest rekordo-
wo niski. Rynek z całą pewno-
ścią nasycił się w pierwszym 
półroczu i obecnie potrzebna 
jest zdecydowanie większa 
presja ze strony producentów 
i dealerów. Mam tutaj na myśli 
podjęcie bardziej odważnych 
działań promocyjnych, któ-
re będą w stanie wykreować 
potrzebę zakupu po stronie 
rolnika – mówi Mariusz Chro-
bot, z firmy Martin & Jacob. 
(mch)

Przyczepy – 
alarmująco 
niska 
sprzedaż

Firma Michelin opracowała 
nową oponę z myślą o rol-
nikach, którzy intensywnie 
korzystają z przyczep nie tyl-
ko na polach, ale również na 
zwykłych drogach, także pod-
czas przewożenia ciężkich ła-
dunków. Właśnie dlatego MI-
CHELIN CargoXBib Heavy 
Duty wyróżnia się wszech-
stronnością zastosowania oraz 
dużą wytrzymałością i odpor-
nością na uszkodzenia, nawet 
podczas jazdy przy dużym 
obciążeniu po nawierzchni 
asfaltowej.
Wytrzymały karkas nowej 
opony rolniczej MICHELIN 
CargoXBib Heavy Duty za-
pewnia jej długą żywotność, 
bardzo dobrą przyczepność 
na pochyłościach, komfort 
prowadzenia, a także efektyw-
ny system czyszczenia. Takie 
osiągi i właściwości to także 
efekt innowacyjnych rozwią-
zań, takich jak bieżnik „Tri-
pod” z trójkątnymi klockami 
oraz nowy kształt rowków 
bieżnika wspomagających sa-
mooczyszczanie.
Nowe ogumienie Michelin 
może być stosowane w pojaz-
dach o obciążeniu do prawie 8 
330 kg na jedną oponę.
(GB)

Nowa opona 
rolnicza
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SpRZEDAM działkę sie-
dliskowa 7600m2, media 
przy drodze i 5000m2 łąki, 
Łówcz Górny. Tel: 782-167-
653

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią 
za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13 !!!!!

SpRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SpRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad mo-
rzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, 
z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 
483

SpRZEDAM działkę bu-
dowlaną, 600 m kw, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898 

SpRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

30m na biuro lub cichą 
działalność parter, niedro-
go, Wejherowo. Tel: 502-
351-988

UDOStĘpNIĘ 2 miejsca 
na garaże blaszaki, Wejhe-
rowo. Tel.502-351-988

BLASZAK pozwolę wsta-
wić ogrodzenie, Wejhero-
wo. Tel: 502-351-988

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SpRZEDAM spawarkę 225 
bester mało używaną 2 
faz, długie przewody, cena 
500zł do uzgodnienia, Luzi-
no. Tel: 605-061-393

KUPIĘ

SKUp aut, kasacja, awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, auto części. Tel: 
789-345-593

INNE

SKUp aut, kasacja, awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, auto części. Tel: 
789-345-593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizy-
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 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

pOpROwADZĘ dom lub 
zaopiekuje się domem wy-
jeżdżających. Tel: 502-351-
988

pODEjmĘ opiekę nad 
dzieckiem lub chorymi. 
Emerytka bez nałogów, 
Wejherowo i okolice. Tel: 
502-351-988

USŁUGI

WIDEOfILMOWANIE: ślu-
by, rocznice, studniówki. 
www.kamerzysta.esy.es 
Tel: 505-908-307

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

pROfESJONALNA fo-
tografia okolicznościowa: 
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NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
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Regulamin drobnych ogłoszeń
jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

jak nadać drobne 
ogłoszenie przez SMS

EXP.ROZ. Sprzedam 
kanapę, tanio, 
tel. 500 500 XXX

PRZYKŁAD:

• Treść SMSa lub MMSa 
   nie może przekraczać 
   100 znaków. 
• MMS nie może 
   przekraczać 100 kB.
• Nie należy używać polskich 
  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.

śluby, wesela, sesje plene-
rowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

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

TOWARZYSKIE

SEx – sex – sex to lubię. 
Gorąca blondi pozna Pa-
nów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

SAMOTNY, zadbany 45 
latek bez nałogów po roz-
wodzie pozna miłą Panią 
do stałego związku, pomor-
skie. Tel: 786-197-025

RÓŻNE

MAM sześcioro dzieci, po-

trzebuje ubrań przyborów 
szkolnych. Z góry bardzo 
dziękuję. Tel: 512-757-719

SpRZEDAM piłę – kraj-
zege 1000 zł, Luzino. Tel: 
663-613-048 

USŁUGI budowlane, re-
monty i wykończenia, so-
lidnie i tanio. Tel: 508-646-
592

pOMOC mam 5-cioro 
dzieci. Potrzebuję ubrań, 
środków czystości oraz ar-
tykułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-594

SpRZEDAM drewno do 
CO i gałęziówkę, możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927

SpRZEDAM dwa kaski 
czarne, jak nowe, silnik 
7,5kw oraz piłę motorową 
marki Makita. Tel: 601-638-
877

BURSZTYN kupię Tel: 532-
110-190

SpRZEDAM beczki pla-
stikowe 50zł/szt. Tel: 503-
631-333

MATA dla dziecka do leże-
nia i przewijania, kolor po-
marańczowy, wym.85 cm 
x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-
567-034

SpRZEDAM fotelik 50 zł, 
krzesełko 150 zł,  łóżeczko 
30 zł, tel. 505-567-034

SpRZEDAM sofę 2 os. roz-
kładaną, pojemnik na po-
ściel, 190x112, welur, stan 
idealny, 450 zł, tel. 517-
782-024

SpRZEDAM łyżwy figuro-
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, róż-
ne zapachy, duży wybór, 
tel. 660 731 138

KUpIĘ militaria (umun-
durowanie, odznaczenia, 
ekwipunek wojskowy, czę-
ści pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

SpRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wej-
herowo, tel. 660 731 138

ZŁOtA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381

510 894 627

ZAMÓW DROBNE 
OGŁOSZENIE 
W RAMCE
OGŁOSZENIE

zadzwoń: 
tel. 796 944 155

lub napisz: 
p.krzewicki@expressy.pl

Nasz specjalista przygotuje ofertę  
indywidualnie dopasowaną 
do Twoich potrzeb!
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W lidze uczestniczy 16 
drużyn. W skład zespołów 
wchodzą panie w różnym 
wieku reprezentujące miej-
scowości z całego powiatu 
kartuskiego a także Trójmia-
sta.

Obecnie mecze odbywają 
się systemem „każdy z każ-
dym”. Panie rozgrywają je 

w każdy piątek w hali sporto-
wo – widowiskowej w Przod-
kowie. Mecze odbywają się 
jednocześnie na trzech bo-
iskach a sędziują je sędziowie 
Pomorskiego Wojewódzkie-
go Związku Piłki Siatkowej. 
Dotychczas rozegrano już 5 
kolejek. Wyniki poszczegól-
nych spotkań śledzić można 

na bieżąco na stronie inter-
netowej gminy Przodkowo. 
Wszystkich miłośników 
piłki siatkowej zapraszamy 
do aktywnego kibicowania 
w każdy piątek o godzinie 
17.30. Do zobaczenia w hali 
spor towo-widowiskowej 
w Przodkowie.
/raf/

Siatkarskie zmagania
PRZODKOWO | Minął już miesiąc od rozpoczęcia  w gminie Przod-
kowo pierwszych  rozgrywek Amatorskiej Przodkowskiej Ligii Piłki Siat-
kowej Kobiet, odbywających się pod patronatem wójta gminy.

Za nami pierwsza kolej-
ka sezonu 2015/16. Kibi-
ce, którzy przybyli na halę 
sportową przy Gimnazjum 
nr 1 mieli okazję zoba-
czyć 7 spotkań, w których 
w sumie strzelono 50 goli. 
W I lidze najciekawsze spo-
tkanie rozegrały drużyny 
Elus Kartuzy i Syldar Kieł-
pino. Był to zacięty mecz, 
w którym przez większość 
czasu na tablicy wyników 
utrzymywał się wynik remi-
sowy. Dopiero w końcówce 
spotkania bardziej doświad-
czony Elus wykorzystał 
swoje sytuacje i zwyciężył 
5-2. Również zwycięstwo 
trzema bramkami odnoto-
wała drużyna Kwiaciarnia 
Zaremba Kartuzy, która po-
konała tec4you Gdańsk 4-1. 
Pierwszym liderem 1 ligi jest 
obrońca tytułu mistrzow-
skiego Markbud Grzybno, 
który wysoko pokonał ze-
spół Sokół Kartuzy 11-0. 
W II lidze po pierwszej ko-
lejce na czele znajdują sie 
dwie ekipy. Klejna Dachy 
Sierakowice, która pokonała 
debiutanta rozgrywek CUBE 

Kartuzy 8-2 oraz Kostbet Mi-
szewko, który zwyciężył rów-
nież debiutującą w KHLPN 
drużynę Gryf Goręczyno. 
Najwięcej emocji w tej lidze 
dostarczyło spotkanie Elwoz 
Szklana - Gaz Rom. Am-
bitna postawa zawodników 
Gaz Romu nie wystarczyła 
na bardzo dobrze grającą 
tego dnia drużyną Elwozu 
Szklana, która wygrała 3-0. 
Również sporo emocji do-
starczyło spotkanie FC Kar-
tuzy - Markbud II Grzybno. 
Kluczem do sukcesu w tym 
meczu chyba była ... ławka 
rezerwowych. Zdecydowanie 
„dłuższa” w zespole Mark-
budu pozwoliła zachować 
więcej sił co musiało mieć 
wpływ na końcowy wynik 
spotkania: 4-0 dla Markbud 
II Kartuzy.

Na czele Klasyfikacji strzel-
ców znajduje się Maciej Jó-
skowski – Klejna Dachy Sie-
rakowice – 5 bramek.

2 kolejka spotkań - w naj-
bliższą niedzielę od godziny 
10.00. /raf/

Pierwsza kolejka za nami
KARTUZY | Aż pół setki goli strzelono podczas 7 spotkań, które rozegrane zostały w ramach Kartuskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. 

1. Markbud Grzybno  3 11-0
2. Elus Kartuzy   3 5-2
3. Kwiaciarnia Zaremba  3 4-1
4. Syldar Kiełpino   0 2-5
5. Tec4you Gdańsk  0 1-4
6. Sokół Kartuzy   0 0-11

1. Klejna Dachy Sierakowice 3 8-2
1. Kostbet Miszewko  3 8-2
3. Markbud II Grzybno  3 4-0
4. Elwoz Szklana   3 3-0
5. Gaz Rom Kartuzy  0 0-3
6. FC Kartuzy   0 0-4
7. CUBE Kartuzy   0 2-8
7. Gryf Goręczyno   0 2-8

TABElA I lIGI:

TABElA II lIGI:
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Natomiast pierwsza drużyna 
kilka dni wcześniej rozegra-
ła zaległy mecz w swojej hali 
z GTK Gdynia. Niestety, na 
konto TROPSa wpisała się 
porażka. Przegrana 52:66 
to konsekwencja nie zreali-
zowania założeń przedme-

czowych w obronie i słaba 
decyzyjność w ataku.
Koszykarki TROPSa tak 
łatwo się nie poddają. Tę 
samą drużynę we własnej 
hali podejmowała UKS Sió-
demka Sopot. Po ostatniej 
porażce kartuzjanki wyszły 

na parkiet żądne zwycię-
stwa. Skupienie nad realiza-
cją wskazówek trenerskich 
przyniosły pożądany skutek 
- pewną wygraną 70:48, co 
pozwala z optymizmem pa-
trzeć w przyszłość.
/raf/

Koszykarki żądne zwycięstw
KARTUZY | Przegraną 34:88 zakończył się mecz wyjazdowy drużyny 
uKS TrOPS II Kartuzy w Pruszczu Gdańskim z miejscową uKS Bryza. Od 
pierwszych minut gospodynie agresywną obroną i wysoką skuteczno-
ścią z gry (10 rzutów za 3 pkt) kontrolowały mecz. 

Rozgrywki, w których do 
rywalizacji stanęło 66 mło-
dych graczy, zorganizowane 
zostały przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 „Copernicus” 
oraz Szkołę Podstawową Nr 
2 im. Mikołaja Kopernika 
w Kartuzach. Na uczestni-
ków turnieju czekały atrak-
cyjne nagrody rzeczowe, 
puchary oraz dyplomy. Za-
wodnicy zagrali w trzech 
kategoriach wiekowych – 
turnieje C, D, E. Nagrodę dla 
najmłodszego zawodnika 
otrzymała pięcioletnia Na-
talia Górska. Turniej mógł 
być rozegrany dzięki dotacji 
z budżetu gminy Kartuzy.

WYNIKI: 

Turniej Siedmiu Gwiazd
KARTUZY | Wysoka frekwencja, wspaniała atmosfera i zacięta rywa-
lizacja towarzyszyły zawodnikom przybyłym na tegoroczny Szachowy 
Turniej „Siedmiu Gwiazd”.

ROCZNIK 1999 I MŁODSI, 

dziewczęta: 1 - Justyna Połom, TKKF Rze-
myk Gdynia, 2 - Izabela Lejkowska, SP2 Kar-
tuzy, 3 - Faustyna Maciąg, Kiełpino.

chłopcy: 1 - Nikodem Paszki, SP2 Kartuzy, 
2 - Albert Lemke, TKKF Rzemyk Gdynia, 3 
- Dawid Zieliński, Ormuzd Kartuzy, 4 - Ma-
teusz Patoka, SP2 Kartuzy, 5 - Julian Prycz-
kowski, Kartuzy, 6 - Szymon Kowalczuk.

ROCZNIK 2005 I MŁODSI, 

dziewczęta: 1 - Dorota Stenka, SP Stani-
szewo, 2 - Agata Sobczak, SP Staniszewo, 
3 - Hanna Miszk, SP2 Kartuzy, 4 - Anna Ła-
jewska, SP Staniszewo, 5 - Zuzanna Stacho-
wiak, SP2 Kartuzy, 6 - Julia Pawelczyk, SP2 
Kartuzy. 
chłopcy: 1 - Karol Dembicki, TKKF Rzemyk 
Gdynia, 2 - Paweł Janzen, SP2 Kartuzy, 3 - 

Hubert Łobaczewski, TKKF Rzemyk Gdynia, 
4 - Szymon Drywa, SP Staniszewo, 5 - Se-
weryn Kamiński, SP Żukowo, 6 - Mateusz 
Byzdra, Rumia.

ROCZNIK 2007 I MŁODSI, 

dziewczęta: 1 - Krystyna Ziegert, UKS Ko-
rona Gdańsk, 2 - Julia Lejkowska, SP2 Kar-
tuzy, 3 - Monika Tusk, SP2 Kartuzy, 4 - Ja-
goda Pogorzelsaka, DK Rumia Janowo, 5 
- Sara Browarczyk, SP2 Kartuzy, 6 - Urszula 
Mroczek, DK Rumia Janowo, 7 - Dominika 
Kowalczuk, SP2 Kartuzy, 8 - Natalia Górska, 
DK Rumia Janowo.

chłopcy: 1 - Antoni Szymczyk, TKKF Rze-
myk Gdynia, 2 - Paweł Gałkowski, Kartuzy, 
3 - Jan Malek, SP34 Gdynia, 4 - Jan Ząbkie-
wicz, UKS MDK Gdynia, 5 - Kamil Szybkow-
ski, SP12 Gdynia, 6 - Ksawery Bonk, Gdańsk 
Osowa. 

Ludowe zespoły 
z nowymi władzami
POMORZE | Podsumowanie minionej kadencji i wybór nowych władz 
– to najważniejsze sprawy, jakie poruszono podczas wojewódzkiego 
zjazdu delegatów Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

W sali Ośrodka Kultury, Sportu 
i Biblioteki Publicznej Gminy 
Pruszcz Gdański w Cieplewie 
odbył się V Wojewódzki Spra-
wozdawczo Wyborczy Zjazd 
Delegatów Pomorskiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe.  Podczas Zjazdu 
podsumowano mijającą ka-
dencję, a sprawozdanie z lat 
2012-2015 złożyła Magdale-
na Kołodziejczak, dotychcza-
sowa przewodnicząca rady 
wojewódzkiej Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS. 
Mieczysław Pietroń, przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej, 
złożył sprawozdanie i wnio-

skował o udzielenie absolu-
torium ustępującemu prezy-
dium i radzie wojewódzkiej. 
Delegaci Zjazdu jednogłośnie 
udzielili absolutorium ustępu-
jącym władzom. 
W wyniku wyborów nowym 
Przewodniczącym Pomorskie-
go Zrzeszenia LZS został Piotr 
Klecha, dyrektor GOSRiT 
Luzino, wiceprzewodniczą-
cymi zostali: Jan Trofimowicz 
z Linii oraz Jarosław Ścigała 
z Borzytuchomia. Ponadto 
w skład prezydium weszli: 
Wiesław Szczodrowki z Go-
dziszewa - sekretarz, Tomasz 
Kempa z Trąbek Wielkich – 
skarbnik, oraz Jerzy Tkaczyk 
z Pucka, Ryszard Mazerski ze 
Sztumu, Lech Kwiatkowski 
z Kwidzyna,  Jarosław Dywi-
zjusz z Nowego Dworu Gdań-
skiego. Pozostali członkowie 
rady wojewódzkiej to: Mag-
dalena Kołodziejczak - gmina 
Pruszcz Gdański, Anna Mo-
ritz - Cedry Wielkie,  Andrzej 
Pryczkowski  -  Kartuzy, Da-

nuta Janczak - Pszczółki, Ta-
deusz Malek - Stowarzyszenie 
Jutrzenka Borzytuchom,  Zbi-
gniew Podolak -  Słupsk, Mo-
nika Chabior  - Puck, Janusz 
Sampolski - gmina Pruszcz 
Gdański.  Do komisji rewi-
zyjnej wybrano Mieczysława 
Pietronia, Wojciecha Licau 
i Rafała Bronk.
Warto dodać, że na zjeździe 
gościli m.in.: Wacław Hurko, 
zastępca przewodniczącego 
rady krajowej LZS, Krzysz-
tof Trawicki, wicemarszałek 
województwa pomorskiego, 
Józef Sarnowski, wiceprze-
wodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego, 
Maciej Kowalczuk, dyrektor 
Departamentu Sportu Urzę-
du Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego, 
byli przewodniczący woje-
wódzkich struktur LZS Jerzy 
Schwarz i Franciszek Richert 
oraz wieloletni przyjaciele 
LZS: Tadeusz Fiszbach i Jan 
Kulas. /raf/
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