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Komisariat
za 3 miliony

Nowoczesne wyposaże-
nie wnętrz w połączeniu 

ze świeżo zakupionym 
profesjonalnym sprzę-

tem z pewnością zwięk-
szy wydajność żukow-

skiego komisariatu, a co 
za tym idzie poprawę 

bezpieczeństwa i więk-
szą wykrywalność prze-

stępstw i wykroczeń. 
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Polonezem 
przez miasto str.  2

KARTUZY | Za dwa lata 
ma się rozpocząć przebudo-
wa ważnej dla miasta arterii, 
czyli ulicy Gdańskiej. Kie-
rowcy będą mogli skręcić 
z ul. Kościerskiej w Gdańską 
w czasie, gdy zamknięty jest 
przejazd kolejowy. 

Inwestycja ułatwi życie kie-
rowcom i rowerzystom. W ra-

mach rozbudowy dworca ko-
lejowego zostaną zbudowane 
ścieżki rowerowe, w ich sieć 
zostanie włączona także ścież-
ka przy ul. Gdańskiej. 

O tym, jak powinna być 
zmodernizowana ta ważna uli-
ca dyskutowano podczas spo-
tkania, w którym wzięli udział 
przedstawiciele urzędu mar-

szałkowskiego, włądz miasta, 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
oraz przedsiębiorcy. 

- Ulica Gdańska to główna 
arteria miasta, mająca kluczo-
we znaczenie komunikacyjne 
- tłumaczy Mieczysław Gołuń-
ski, burmistrz Kartuz. - Mo-
dernizacja usprawni przejazd 
przez miasto i poprawi wize-

runek Kartuz. Ważnym aspek-
tem jest fakt, że przy Gdańskiej 
swoje siedziby ma wiele firm, 
dlatego poprosiliśmy przed-
siębiorców, aby uczestniczyli 
w przygotowaniach do plano-
wanej inwestycji. 

W tym roku zostanie opra-
cowana dokumentacja, a prace 
ruszą w roku 2017. /raf/

Przebudują najważniejszą ulicę w mieście
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W tym roku Pomorskie zna-
lazło się w ostatniej waka-
cyjnej turze i ferie zimowe 
nasi uczniowie rozpoczną 
dopiero w połowie lutego. 
W sumie w tym roku szkol-
nym w całym kraju wolne od 
zajęć szkolnych będzie miało 
prawie 5 milionów uczniów 
z 28 tys. 845 szkół – infor-
muje Ministerstwo Edukacji 
Narodowej.
Jako pierwsi (18-31 stycznia) 
już odpoczywają uczniowie 
z województw: kujawsko-
pomorskiego, lubuskiego, 
małopolskiego, świętokrzy-
skiego i wielkopolskiego.
W kolejnych turach (25 
stycznia – 7 lutego) ucznio-
wie z: podlaskiego i warmiń-
sko-mazurskiego; od 1-14 
lutego z: dolnośląskiego, 
mazowieckiego, opolskiego 
i zachodniopomorskiego, 
a od 15 do 28 lutego z: lu-
belskiego, łódzkiego, pod-
karpackiego, pomorskiego 
i śląskiego.

Przypomnijmy, że terminy 
ferii zimowych w poszcze-
gólnych województwach 
są ogłaszane przez Mini-
stra Edukacji Narodowej 
na podstawie rozporządze-
nia w sprawie organizacji 
roku szkolnego. Organiza-
cja ferii w jednym terminie 
dla uczniów ze wszystkich 
województw powodowała 
wiele perturbacji komuni-
kacyjnych i spore kłopo-
ty w zakresie możliwości 
skorzystania z ośrodków 
wypoczynkowych i bazy 
turystycznej w chętnie od-
wiedzanych w okresie zimy 
województwach.
Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej stworzyło publiczną 
bazę danych o wypoczynku, 
za pomocą której każdy ro-
dzic może sprawdzić, czy 
dany organizator zgłosił tur-
nus do właściwego kurato-
rium oświaty na 21 dni przed 
terminem rozpoczęcia wypo-
czynku. /raf/

Ferie zimowe 
na Pomorzu
WYPOCZYNEK | W województwie pomorskim ferie zi-
mowe trwać będą od 15 do 28 lutego. W poniedziałek prze-
rwę od szkoły zrobi sobie prawie półtora miliona uczniów 
z pięciu województw.

Korowód poprowadzili 
włodarze starostwa i gminy 
Kartuzy: Bogdan Łapa, wice-
starosta powiatu kartuskiego i 
Mieczysław Grzegorz Gołuń-
ski, burmistrz Kartuz. 

Już niemal tradycją jest 
wspólne odtańczenie polone-
za na kartuskim Rynku przez 
maturzystów. Nie mogło więc 
zabraknąć tego wydarzenia 
także i w tym roku. Inicjator-

ką i wieloletnią organizator-
ką przedsięwzięcia jest Anna 
Dereń, dyrektor Centrum 
Inicjatyw Edukacyjnych w 
Kartuzach. 

Przejęci i poważni maturzy-

ści przeszli tanecznym kro-
kiem ulicami miasta. Teraz 
czekają ich ostatnie tygodnie 
przygotowań do egzaminu 
dojrzałości. 
/raf/

Polonezem przez miasto

KARTUZY | Przy dźwiękach poloneza spotkali się tegoroczni maturzyści powiatu kartu-
skiego na kartuskim rynku. 
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Teraz około 40 policjantów 
będzie mogło wykonywać 
swoje obowiązki służbowe 
w znacznie lepszych warun-
kach. Budynek jest bowiem 
dużo większy od poprzedniej 
siedziby Policji, poza tym zo-
stał doskonale wyposażony. 
Na parterze i piętrze znaj-
duje się kilkanaście pokoi 
dwuosobowych, a także mała 
sala konferencyjna. W użyt-
kowej piwnicy przygotowa-
no pomieszczenia dla służby 
patrolowej. Ponadto są tam 
szatnie, prysznice i część ma-
gazynowa.

Nowoczesne wyposaże-
nie wnętrz w połączeniu ze 
świeżo zakupionym profe-
sjonalnym sprzętem z pew-
nością zwiększy wydajność 
żukowskiego komisariatu, 
a co za tym idzie poprawę 
bezpieczeństwa i większą 
wykrywalność przestępstw 
i wykroczeń. 

- Nowy budynek ma 690 
m2 powierzchni użytkowej, 
to jest o ponad dwa razy 
więcej, niż miał poprzedni 
– podkreślił podczas uroczy-
stości komendant powiatowy 
policji w Kartuzach, inspek-
tor Tadeusz Trybuś - Jest no-
woczesny, funkcjonalny oraz 
wyposażony we wszystkie 
niezbędne środki biurowe 

i teleinformatyczne potrzeb-
ne do pracy policjantowi 
w XXI wieku.

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi i oddania do użytku 
nowego komisariatu doko-
nali Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo, 
insp. Zbigniew Maj, komen-
dant główny Policji, Dariusz 
Drelich, wojewoda pomor-
ski, insp. Marian Szlinger, po. 
komendanta wojewódzkiego, 
Dawid Knopp, komendant 
komisariatu w Żukowie oraz 
przedstawiciel wykonawcy. 
Obiekt poświęcił metropoli-
ta gdański arcybiskup metro-
polita gdański Sławoj Leszek 
Głódź.

W uroczystości wzię-
li udział również Janina 
Kwiecień, starosta kartuski, 
Witold Szmidtke, przewod-
niczący Rady Miasta w Żu-
kowie, radni miejscy, ksiądz 
proboszcz Krzysztof Sagan 
oraz mieszkańcy Żukowa.

- Policja dzięki nowej sie-
dzibie będzie miała inną 
twarz, twarz bliską społe-
czeństwu - mówił insp. Zbi-
gniew Maj - Jakość pracy 
i warunki pracy policjantów 
i pracowników będą lepsze, 
lepszy będzie także stosu-
nek do społeczeństwa, bo 
tutaj tak naprawdę jest kon-

takt mieszkańców z Policją. 
Wiem, że w powiecie kartu-
skim potrzeby Policji są bar-
dzo jasno zrozumiałe i czy-
telne. Samorząd rozumie, co 
to jest bezpieczeństwo i jak 
o nie dbać.

Koszt inwestycji wyniósł 
niemal 3 mln zł, z czego 1 
mln zł pochodzi z budżetu 
gminy Żukowo. Komisariat 
powstał w ramach Programu 
Standaryzacji Komend i Ko-
misariatów Policji.

Mimo wielu protestów, skarg, 
odwołań i starań wójtowi Siera-
kowic nie udało się zablokować 
otwarcia Biedronki w Sierako-
wicach. Sklep funkcjonuje. Czy 
zgodnie z prawem, czy żadne 
dokumenty potrzebne do bu-
dowy oraz otwarcia sklepu nie 
były wydane z przekroczeniem 
obowiązujących przepisów? To 
prawdopodobnie rozstrzygnnie 
sąd, nie jest bowiem wykluczo-
ne, że tam właśnie sprawa znaj-
dzie swój koniec. 

Tadeusz Kobiela, wójt gminy 
Sierakowice, od wielu lat powta-
rzał, że sklepy wielkopowierzch-
niowe niszczą lokalny handel 
i negatywnie wpływają na rozój 
lokalnej przedsiębiorczości, a co 
za tym idzie, na rozwój całej 
gminy.

Gdy dowiedział się o tym, że 
starostwo powiatowe wydało 
zgodę na rozbudowę obiektu, 
w którym miała być otwarta 
Biedronka, natychmiast zapro-

testował. Ale nie tylko chodzi-
ło o sam fakt planów otwarcia 
sklepu – wójt wyjaśniał, że po 
pierwsze gmina Sierakowice 
nie została uznana za stronę 
i pozwolenie zostało wydane 
bez jakiejkolwiek zgody władz 
gminy, po drugie zaś dowie-
dział się, że prezesem jednej ze 
spółek będących właścicielami 
obiektu, w którym ma powstać 
Biedronka, jest Tomasz Kwie-
cień, syn starosty kartuskiego. 
Te dwa fakty – zdaniem wójta 
– powodowały, że pozwole-
nia zostały wydane niezgodnie 
z prawem. Dlatego zaskarżył de-
cyzję do wojewody. Wojewoda 
nie podzielił jednak jego zdania, 
zarzuty stawiane przez wójta 
uznał za bezpodstawne i uznał, 
że w decyzjach wydanych przez 
Starostwo Powiatowe w Kartu-
zach nie ma żadnych uchybień. 
Firma Jeronimo Martins, wła-
ściciel sieci Biedronka, mogła 
więc bez przeszkód otworzyć 

dyskont w Sierakowicach – 
pierwszy wielkopowierzchnio-
wy sklep w tej gminie. 

Sami mieszkańcy tłumnie sta-
wili się na otwarcie sklepu. Jesz-
cze przed godziną rozpoczęcia 
sprzedaźy przed drzwiami usta-
wił się spory tłum. Klienci liczyli 
oczywiście na znaczne obniżki 
cen i promocje, przygotowane 
specjalnie na okazję urucho-
mienia sklepu. 

Gdy więc punktualnie o godz. 
7.00 otwarto drzwi, klienci 
dosłownie rzucili się w stronę 
sklepowych półek. Przepycha-
jąc się łokciami, popychając je-
den drugiego i wyrywając sobie 
z rąk towar kupowali dosłownie 
wszystko. Film z otwarcia sie-
rakowickiej biedronki trafił do 
internetu i niemal natychmiast 
stał się memem. Doczekał się 
też kilku przeróbek, w których 
ich autorzy wyśmiewają się 
z ogarniętych szałem zakupów 
klientów.  /raf/

Nowy komisariat już otwarty
ŻUKOWO | Nowoczesny, spełniający wszystkie wymogi i prze-
stronny – tak wygląda oddany właśnie do użytku nowy komi-
sariat Policji w Żukowie.

Powstał pierwszy dyskont w gminie
SIERAKOWICE | Dyskont Biedronka został jednak otwarty w Sierakowicach. „Jednak”, 
ponieważ jeszcze do niedawna nie było to pewne. A to za sprawą wójta gminy, który od lat wal-
czył o to, aby w gminie nie były otwierane sklepy wielkopowierzchniowe. 
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BEZPŁATNY 
MAGAZYN 
ROLNIKÓW 
- TARGI 
- PORADY 
- WIADOMOŚCI     
   BRANŻOWE

Thiego z Brazylii i Ilona z 
Ukrainy wybrali Polskę jako 
kraj, który chcieli odwiedzić 
w ramach wymiany młodzie-
ży z różnych krajów i prak-
tyk. Od 11 stycznia realizują 
zajęcia językowe w Publicz-
nym Gimnazjum w Baninie. 
Podczas lekcji prowadzonych 
w języku angielskim przybli-
żają uczniom banińskiego 
gimnazjum historie swoich 
krajów, przekazują informa-
cje o swojej bogatej kulturze 
i tradycji. 

Dla uczniów z Banina pro-
wadzony projekt to szansa 
na usprawnienie swojej ko-
munikacji językowej i po-
głębienie wiedzy o świecie. 
W spotkaniu wolontariuszy 
z burmistrzem brała rów-
nież udział dyrektor Zespołu 
Publicznego Gimnazjum i 
Szkoły Podstawowej w Bani-
nie, Ewa Kosznik. Poruszono 

tematy organizacji edukacji, 
działalności samorządów 
w państwach wolontariu-
szy oraz organizacji Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Bra-
zylii.

- Żywimy nadzieję, że za-
graniczni goście będą długo 
i miło wspominać pobyt w 
naszej gminie i spotkania 
z polską młodzieżą – pod-
sumował wizytę Wojciech 
Kankowski, burmistrz gmi-
ny Żukowo.

AIESEC, czyli Association 
Internationale des Étudiants 
en Sciences Économiques 
et Commerciales to jedna z 
największych międzynaro-
dowych organizacji studenc-
kich działająca w Polsce od 
1971 r. Członkowie AIESEC 
zdobywają doświadczenie i 
wiedzę uczestnicząc w prak-
tykach zagranicznych w 126 
krajach świata. /raf/

Jak informują przedsta-
wiciele kartuskiego urzędu 
miasta, budowa obwodnicy 
Kartuz wymaga wybudo-
wania na tym odcinku 3 
przepustów, stąd wyniknęła 
konieczność chwilowego za-
mknięcia odcinka drogi. 

To nie jedyne utrudnienia: 
znacznie ograniczony bę-
dzie bowiem ruch na ulicy 

Węglowej. Pojazdy osobowe 
o masie do 15 ton będą mu-
siały kierować się poprzez 
Kobysewo - Smołdzino na 
drogę nr 221 na odcinku Żu-
kowo - Kartuzy. Natomiast 
pojazdy ciężarowe o wadze 
powyżej 15 ton zobowiąza-
ne będą do objazdu poprzez 
Żukowo. 

/raf/

Kierowco! Uwaga na 
utrudnienia drogowe
KARTUZY | Do ostatniego dnia stycznia zostanie wyłączony z ruchu pojazdów odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 224 łączący Kartuzy z Grzybnem. 

Wolontariusze o edukacji i samorządach
ŻUKOWO | Wolontariusze z organizacji AIESEC, którzy przyjechali z zagranicy do naszego kraju, spotkali się z Wojciechem Kankowskim, 
burmistrzem gminy Żukowo.

pojazdy osobowe 
o masie do 15 ton 
będą musiały kierować 
się poprzez Kobysewo 
- smołdzino na drogę 
nr 221 na odcinku 
Żukowo - Kartuzy. 
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Celem projektów była zmia-
na w kierunku zwiększa-
nia możliwości dostępu do 
internetu, w szczególności 
wewnątrz społeczności lo-
kalnych. Szczególny nacisk 
położono na pomoc dla osób 
zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym: osoby w trudnej 
sytuacji materialnej i spo-
łecznej oraz dzieci i mło-
dzież osiągająca bardzo dobre 
wyniki w nauce, z rodzin w 
trudnej sytuacji materialnej i 
społecznej. 

W ramach projektu final-
nie zakupiono 168 zestawów 
komputerowych wraz z opro-
gramowaniem, zapewniono 
dostęp do szerokopasmowego 
internetu beneficjentom osta-
tecznym i jednostkom pod-
ległym oraz przeprowadzono 
szkolenia dla 30 uczestników 
projektu.

W świetlicach wiejskich i 
innych jednostkach podle-
głych gminie powstały ogól-
nodostępne sale komputero-
we z bezpłatnym dostępem 
do internetu: Zespół  Szkoły 
Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w Przodkowie – 
20 zestawów komputerowych 

i 34 komputery przenośne (2 
pracownie), Zespół Szkoły 
Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w Pomieczynie – 
20 zestawów komputerowych, 
Zespół Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Czeczewie – 
20 zestawów komputerowych, 
Szkoła Podstawowa w Szarła-
cie – 20 zestawów kompute-
rowych, Szkoła Podstawowa 
w Wilanowie – 20 zestawów 
komputerowych, Biblioteka 
Publiczna Gminy Przodkowo 
– 4 zestawy komputerowe. 

Korzyści z realizacji projektu 
to m.in. wzrost umiejętności 
informatycznych mieszkań-
ców, rozwój zawodowy, lepsza 
pozycja na rynku pracy, lep-
szy dostęp uczniów do źródeł 
wiedzy – poprawa wyników w 
nauce, ułatwienia w załatwia-
niu spraw administracyjnych, 
aktywniejsze uczestnictwo w 
życiu gminy.

Projekt realizowany był w 
ramach działania 8.3 Progra-
mu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka. Inwesty-
cja finansowana była w 85% 
ze środków Unii Europejskiej 
i w 15% ze środków budżetu 
państwa. /raf/

Przeciw wykluczeniu cyfrowemu
PRZODKOWO | Podsumowano projekt „Internet w naszej gminie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Przod-
kowo”. Niedawno odbyła się konferencja, na której przedstawiono wnioski oraz zrealizowane cele.
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CHWASZCZYNO | 
W najbliższy piątek przy 
chwaszczyńskiej szkole 
odbędzie się akcja rozda-
wania jabłek, pochodzą-
cych od polskich sadow-
ników. Po owoce może się 
zgłosić każdy. 

Aż 20 ton jabłek ma tra-
fić do mieszkańców. Owoce 
przekazane są poprzez sto-
warzyszenie „Amor Omnia 
Vincit”, z którym współ-
pracę nawiązali dyrektorzy 
szkół z gminy Żukowo. Or-
ganizacja od kilku lat prze-
kazuje nadwyżkę jabłek, 
pochodzących z polskich 
sadów, które ze względu na 
wprowadzenie przez Rosję 
embargo zostały wycofane 
ze sprzedaży. Warto pod-
kreślić, że są to pełnowar-
tościowe, najwyższej jako-
ści owoce. 

W najbliższy piątek, 22 
stycznia, ciężarówka wyła-
dowana jabłkami zatrzyma 
się przed Zespołem Publicz-
nego Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Chwasz-
czynie około godz. 13.00. 
Owoce będą rozdawane za 
darmo.

/raf/

Tony jabłek 
za darmo
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Z Anną Rogowską tym razem 
spotkali się (i jeszcze spotkają) 
uczniowie szkół znajdujących 
się poza Trójmiastem. Polska 
lekkoatletka, która w ubiegłym 
roku zakończyła swoją karierę, 
w ramach programu ENERGA 
Athletic Cup, popularyzuje 
„królową sportu” wśród naj-
młodszych.

Mistrzyni świata z 2009 roku 
z Berlina wczoraj spotkała się 
w Zespole Szkół w Chmielnie 
z dziećmi i młodzieżą z terenu 
całej gminy.

- W ramach ENERGA Athle-
tic Cup każdego roku szukamy 
szkół chętnych do współpracy, 
a tym samym miejsc, w któ-
rych być może kryją się przy-
szłe gwiazdy lekkiej atletyki. 
Wizyta w Chmielnie była wy-
jątkowa. Wzięło w niej udział 
około pół tysiąca uczniów, któ-
rzy przyjechali z całej gminy 
– mówi Katarzyna Kowalska, 
Dyrektor Departamentu Mar-
ketingu i Komunikacji Ener-
ga SA. – Tym razem możemy 
mówić o Spotkaniu z Mistrzy-
niami, bo poza tyczkarką Anią 
Rogowską, ambasadorką pro-
gramu Energa Athletic Cup, 
z najmłodszymi amatorami 

sportu spotkali się również 
Karolina Tymińska i Marta 
Jeschke.

Były więc opowieści o hekto-
litrach wylanego na treningach 
potu i codziennych wyrzecze-
niach, ale i o sukcesach, które 
warte są każdego poświęcenia. 
Ania podzieliła się swoimi 
doświadczeniami i wyjaśniła, 

dlaczego warto mierzyć wyso-
ko i sięgać szczytów.

Uczniowie biorący udział 
w spotkaniu nie tylko spraw-
dzili swoją wiedzę o lekkiej 
atletyce, ale i chwycili za tycz-
kę. 

– Wizyty w mniejszych 
ośrodkach, jak Chmielno, 
mają za zadanie zaszczepić 

w dzieciakach bakcyla sportu, 
na początek choćby w wymia-
rze rekreacyjnym. A kto wie, 
czy przy okazji nie ujawni się 
talent na miarę nie tylko Szla-
chetki, ale pokroju innych 
znanych zawodników, którzy 
pochodzą z Kaszub: sprinte-
ra Łukasza Chyły z Dziemian 
czy Patryka Dobka z Karsina, 

który jako pierwszy uczestnik 
programu szkolenia ENERGA 
Athletic Cup wypłynął na głę-
boką, światową wodę – mówi 
Jerzy Smolarek, Dyrektor 
SKLA.

Spotkaniu Rogowskiej 
z dziećmi z gminy Chmielno 
towarzyszył mecz siatkówki 
między reprezentacją SKLA 

Sopot a gospodarzami, w któ-
rym udział – w ekipie przy-
jezdnych – wzięła między 
innymi nasza siedmioboistka, 
Karolina Tymińska.

„Spotkanie z Mistrzem” 
w Chmielnie już za nami, ale 
kolejne dwa zaplanowano na 4 
lutego w Pinczynie i 10 lutego 
w Elblągu. /raf/

Ruszył cykl „Spotkanie z Mistrzem”
CHMIELNO | Można oglądać mistrzynię świata w skoku o tyczce na szklanym ekranie, jednak dużo lepiej mieć ją na wyciągnięcie ręki. 
W Chmielnie ruszył kolejny cykl „Spotkań z Mistrzem”. 
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W szkole w Borkowie dzie-
ci uczą się historii nie tylko 
z książek. Miejscowa Mło-
dzieżowa Grupa Rekonstruk-
cyjna przedstawiła uczniom 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II trudne dzieje z hi-
storii Polski. Aby lepiej zro-
zumieć tamte czasy, dzieci 
zapoznały się z tym, co sta-
nowi niełatwą część naszych 

dziejów: bronią, umunduro-
waniem i oprzyrządowaniem 
żołnierzy walczących podczas 
II wojny światowej.

Dzieci klas starszych zapo-
znały z dramatycznymi wa-
runkami funkcjonowania żoł-
nierzy na froncie wschodnim. 
Poznały także okoliczności 
przejścia przez Kaszuby armii 
niemieckiej i radzieckiej.

Gimnazjaliści Sebastian 
Słabek, Adam Formela, Ma-
teusz Dampc i Dominik 
Belgrau ubrani w mundury, 
zaopatrzeni w broń i osprzęt 
opowiadali ciekawostki 
frontowe. Skąd np. żołnie-
rze radziccy posiadali całe 
kolekcje zegarków, dlaczego 
ich prostsze mundury były 
bardziej praktyczne i przy-

datne w warunkach klima-
tycznych i bojowych frontu 
wschodniego.

Borkowscy uczniowie mie-
li okazję zobaczyć z bliska 
i dotknąć eksponaty z tamtej 
epoki. Na koniec otrzymali 
od grupy rekonstrukcyjnej 
na pamiątkę po łusce kara-
binku Kałasznikowa.

/raf/

Punkt prowadzo-
ny jest przez organi-
zację pozarządową 
Pomorskie Centrum 
Terapeutyczno – 
Prawne. Otwarty 
w godzinach: w po-
niedziałki, środy, 
czwartki i piątki od 
8.00 do 12.00, zaś 
we wtorki od 12.00 
do 16.00, tel. 609 
180 837. 

Kto może skorzy-
stać z nieodpłatnej 
pomocy prawnej? 
Młodzież do 26 
roku życia, osoby posiadające 
ważną Kartę Dużej Rodziny, 
seniorzy po ukończeniu 65 
lat, osoby fizyczne, którym 
w okresie roku poprzedza-
jącego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej, kom-
batanci, weterani, zagrożeni 
lub poszkodowani katastrofą 
naturalną, klęską żywiołową 
lub awarią techniczną. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
obejmuje: poinformowanie 
osoby uprawnionej o obo-
wiązującym stanie prawnym, 
o przysługujących jej upraw-
nieniach lub o spoczywają-
cych na niej obowiązkach, 
wskazanie osobie uprawnio-
nej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego, udziele-
nie pomocy w sporządzeniu 
projektu pisma w sprawach, 
o których mowa powyżej, 
z wyłączeniem pism proceso-

wych w toczącym się postępo-
waniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym, sporządze-
nie projektu pisma o zwolnie-
nie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w po-
stępowaniu sądowo-admini-
stracyjnym. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
nie obejmuje spraw: podatko-
wych związanych z prowadze-
niem działalności gospodar-
czej, z zakresu prawa celnego, 
dewizowego i handlowego, 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalno-
ści. 

/raf/

W Sierakowicach przy Orli-
ku czynne jest lodowisko, tzw. 
„Biały Orlik”. Obiekt czynny 
jest w godzinach: od ponie-
działku do piątku od 16.00 do 
20.00, w sobotę od godz. 10.00 
do 20.00, natomiast w nie-
dzielę od 13.00 do 20.00. Na 

lodowisku nie ma możliwości 
wypożyczania łyżew.

Organizatorzy zalecają jaz-
dę w kasku i nakolannikach, 
dzieci do lat 10 mogą korzy-
stać ze ślizgawki tylko pod 
opieką dorosłych.

/raf/

Żywa lekcja historii
BORKOWO | Lekcje nie muszą być nudne i polegać tylko na wytrzymaniu 45 minut w szkol-
nej ławie. Przekonali się o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Borkowie. 

Szaleństwo na lodzie
SIERAKOWICE |  Lubisz jeździć na łyżwach? Chcesz, 
aby twoje dziecko miało świetną zabawę na świeżym powie-
trzu? Wybierz się na lodowisko! 

Nieodpłatna 
pomoc prawna
SIERAKOWICE | Od początku bieżącego roku w daw-
nych salkach katechetycznych przy ul. B. Łosińskiego 1 
w Sierakowicach działa punkt nieodpłatnej pomocy praw-
nej. Osoby uprawnione mogą skorzystać z pomocy adwo-
kata i radcy prawnego.
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Wielka Orkiestra zagrała po raz 24.
POWIAT | Oj działo się, działo! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 24. W kilku miejscowościach powiatu kartuskiego zorganizowano koncerty, występy artystyczne, licytacje i mnóstwo 
innych atrakcji. Zebrano około 200 tys. zł. 

W tym roku zbierane były 
pieniądze dla pediatrii (tym 
razem na wyposażenie od-
działów podstawowych, 
co umożliwi zakup sprzętu 
dla większej ilości szpitali, 
także tych małych) oraz dla 
seniorów. Przypomnijmy 
sobie raz jeszcze, jak w tym 
roku bawiliśmy się podczas 
XXIV Finału WOŚP. 

W Kartuskim Centrum Kul-
tury było głośno, muzycznie 
i gorąco. I tak, jak zapo-
wiadali organizatorzy, nie 
brakowało emocji. Jednym 
z najważniejszych w tym 
dniu elementów programu 
była licytacja orkiestro-
wych gadżetów. Były więc 
kubki, koszulki, maskotki, 
kurs języka angielskiego, 

karnety wstępu do kartuskiej 
FORMY, były podarunki od 
sponsorów, których także 
nie zabrakło wśród publicz-
ności i wiele innych. Muzy-
ka, śpiew i taniec królowały 
od godzin popołudniowych. 
Zagrały zespoły: Grupa 51, 
Poematic, Beata Sypion, Or-
liki i Orły. W pierwszą część 
licytacji bardzo aktywnie 
włączyli się włodarze: Mie-
czysław Grzegorz Gołuński, 
burmistrz Kartuz oraz Mie-
czysław Woźniak, przewod-
niczący Rady Powiatu Kar-
tuskiego a także Aleksandra 
Maciborska-Pytka, dyrektor 
KCK. Nieco później pu-
bliczność zostałą rozgrzana 
słonecznym reggae, drugą 
częścią licytacji i koncertem 
finałowym, podczas którego 
wystąpił Ras Luta. 

W Kartuzach łącznie ze-
brano 43 tys. 635 zł. 

W Kartuskim Centrum 
Kultury było głośno, 
muzycznie i gorąco. 
I tak, jak zapowiadali 
organizatorzy, nie 
brakowało emocji. 
Jednym z najważ-
niejszych w tym dniu 
elementów programu 
była licytacja orkiestro-
wych gadżetów. Były 
więc kubki, koszulki, 
maskotki, kurs języka 
angielskiego, karnety 
wstępu do kartuskiej 
FOrMY, były podarunki 
od sponsorów, których 
także nie zabrakło 
wśród publiczności 
i wiele innych.

Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl
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Także rekordową kwotę, bo 
ponad 45 tysięcy, zebrano 
w Żukowie. Dzięki zaanga-
żowaniu mieszkańców udało 
się zebrać w Żukowie 45 tys. 
91 złotych! Oprócz zbiórki 
przeprowadzanej przez wo-
lontariuszy harcerzy, pulę 
wzbogaciła licytacja, w której 
można było wylicytować wie-
le ciekawych przedmiotów, 
podarowanych m.in przez 
burmistrza Wojciecha Kan-
kowskiego, spółdzielnię SCH 
Żukowo, KGW Tuchom, cu-
kiernię Markiza, a także fir-
mę Berendsen, Marbę, gminę 
Wendelstein (Gimnazjum nr 
2 Żukowo), Lechię Gdańsk 
oraz lokalnych przedsiębior-
ców, dzięki którym można 
było wylicytować m. in. se-
sję fotograficzną, zabiegi 
kosmetyczne, wejściówki do 
groty solnej, karnet na siłow-
nię, kurs komputerowy. Finał 
był uświetniony atrakcjami 

i występami artystów. W tym 
roku wystąpili: Studio Tańca 
„Mambo”, Soliści z PSPiG 
w Baninie: Laura Wardzińska, 
Nikola Miąskowska, Soliści 
z PSPiG w Baninie: Laura Ko-
za-Zatońska, Nikola Bugajek, 
Maria Otoka, zespół taneczny 
„Perełki”, Aleksandra Doczik 
z PSPiG w Baninie, Natalia 
Durkiewicz z SP w Żukowie, 
Kaja Dolińska z Gimnazjum 
w Baninie, Weronika Jakub-
czyk z Gimnazjum w Baninie, 
Maximilian Witt - perkusja, 
zespół taneczny „Rapsodia”, 
soliści z P.G. nr 2 w Żukowie, 
Julianna Woźniak, duet: Anita 
Torłop i Ania Prochowska, ze-
spół wok. „Fermata”, Kacper 
Kamiński, Beata Bach, chór 
„ Strzelenka” z Tuchomia, 
zespół COLORED i zespół 
Czarodzieje z Kaszub. Na sali 
lustrzanej przeprowadzony 
został pokaz ćwiczeń z ele-
mentami tańca Sniżana. No-

wością finału był bieg „Policz 
się z cukrzycą”. Organizato-
rem WOŚP 2016 był Ośrodek 
Kultury i Sportu, szefową 
sztabu - Aleksandra Rogalew-
ska, dyrektor OKiS Żukowo.

Finał WOŚP odbył się też w: 
Baninie (zebrano nimal 36 
tys. złotych), Chmielnie (ze-
brano prawie 6 tys. zł oraz 
kilka monet zagranicznej wa-
luty), Pomieczynie (zebrano 
niemal 8 tys. zł), Sierakowi-
cach (zebrano ponad 27tys. 
zł.) i Somoninie.
W całej Polsce już dzień po 
Finale łączna kwota wyniosła 
ponad 44 mln zł. Ile ostatecz-
nie uda się zebrać? Jeszcze 
nie wiadomo, bo wciąż trwa-
ją licytacje. Liczenie pienię-
dzy w niektórych sztabach 
również trwało kilka dni. 
Tegoroczną kwotę poznamy 
więc w ciągu najbliższych 
tygodni.

Wielka Orkiestra zagrała po raz 24.
POWIAT | Oj działo się, działo! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 24. W kilku miejscowościach powiatu kartuskiego zorganizowano koncerty, występy artystyczne, licytacje i mnóstwo 
innych atrakcji. Zebrano około 200 tys. zł. 
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Uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonał Czesław Elza-
nowski, radny województwa pomorskiego, oraz  Barbara Dykier 
– Wójt Gminy Słupsk. Czesław Elzanowski przedstawił uczestni-
kom spotkania zagadnienia związane z możliwością finansowania 
przedsięwzięć inicjowanych przez KGW.
Gościem spotkania był także Piotr Hałuszczak – Prezes Woje-
wódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, 
które przedstawił formę rozliczenia finansowego za rok 2016 które 
przedstawicielki KGW muszą złożyć do 31 marca br. w Urządzie 
Skarbowym.Podkreślił jak ważna jest współpraca z kołami gospo-
dyń wiejskich gdzie na przestrzeni dwóch lat nastąpił dynamiczny 
wzrost i reaktywacja kół (w samej Gminie Słupsk zarejestrowanych 
jest ich 19).

Poprzez inicjowane działania PODR, Gminy Słupsk, Starostwa 
powiatowego – koła gospodyń wiejskich zapraszane są do wspól-
nej rywalizacji podczas Powiatowego Turnieju KGW, który od lat 
cieszy się dużym zainteresowaniem. W trakcie spotkania przedsta-
wiono regulamin tegorocznego Wojewódzkiego Turnieju, którego 
w tym roku jesteśmy gospodarzami. Wcześniej jednak eliminacje 
powiatowe odbędą się20 lutego br. w sali widowiskowo-sportowej 
w Jezierzycach. W ramach spotkania przedstawione zostało nowe 
narzędzie komunikacji KGW w wersji  papierowej i elektronicznej 
(www.mojekgw.pl). Uczestniczki spotkania dowiedziały się gdzie 
mogą uzyskać informacje o konkursach, projektach adresowanych 
do organizacji wiejskich.
(MCH)

O finansowaniu KGW 
na seminarium
O możliwościach wspierania finansowego KGW rozmawiano w Bruskowie Wielkim. 18 stycz-
nia w świetlicy wiejskiej w tej miejscowości zorganizowano seminarium regionalne „Źródła 
finansowania KGW”.

fo
t. 

PO
D

R 
G

da
ńs

k

Zakończyło się przyjmowa-
nie wniosków o pomoc od 
przetwórców z sektora rol-
no-spożywczego 

30 grudnia był ostatnim 
dniem na złożenie w ARiMR 
wniosków o przyznanie po-
mocy finansowej w 
ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie pro-
duktów rolnych, obrót 
nimi i ich rozwój” na-
leżącego do Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 
- 2020. Nabór wnio-
sków o taką pomoc trwał od 
1 grudnia. Na razie w ARiMR 
zarejestrowanych zostało 835 
wniosków, w których prze-
twórcy ubiegają się o przyzna-
nie im wsparcia w wysokości 
1,58 mld zł. Nie jest to liczba 
ostateczna, ponieważ część 
przetwórców zdecydowała się 
zapewne na wysłanie swoich 
wniosków za pośrednictwem 
poczty i minie trochę czasu 
zanim trafią one do ARiMR. 
-Nie pomyliliśmy się prze-
widując tak duże zaintereso-
wanie otrzymaniem pomocy 

na realizację inwestycji przez 
branżę przetwórstwa pro-
duktów rolnych- skomento-
wał liczbę i kwotę złożonych 
wniosków Dominik Kocon 
zastępca dyrektora Departa-
mentu Oceny Projektów In-
westycyjnych. 

O dofinansowanie w tym na-
borze mogły starać się tylko 
zakłady zajmujące się prze-
twórstwem rolno-spożyw-
czym oraz przedsiębiorstwa 
wprowadzające do obrotu 
artykuły spożywcze. 
Złożone wnioski zostaną 
teraz poddane ocenie punk-
towej. Punkty będą przyzna-
wane za przynależność do 
grupy czy organizacji produ-
centów rolnych ich związków 
czy zrzeszeń, a także za to, że 
działalność prowadzona jest 
w formie spółdzielni. (AR)

Pomoc dla przetwórców

Na rynku pojawił się pro-
gram komputerowy OptiPasz 
przeznaczony do optymali-
zacji mieszanek paszowych. 
Odbiorcą oprogramowania 
mają być hodowcy, żywie-
niowcy, technolodzy i jed-
nostki akademickie.

- OptiPasz łączy w sobie pro-
stotę użytkowania ze złożony-

mi algorytmami optymaliza-
cyjnymi, których wynikiem 
jest zbilansowana receptura 
o najniższym koszcie mie-
szanki paszowej (ang. least 
cost optimization). W efekcie 
OptiPasz umożliwia poprawę 
opłacalności produkcji zwie-
rzęcej poprzez obniżenie kosz-
tów wytwarzanych pasz -pod-
kreślają twórcy programu.

Program  zawiera rozbu-
dowaną przykładową bazę 
danych polskich surowców 
paszowych, składników po-
karmowych oraz zaleceń ży-
wieniowych. Umożliwia on 
tworzenie optymalnych pasz, 
premiksów, koncentratów, 
przedmieszek i dodatków 
paszowych dla dowolnych 
gatunków zwierząt i grup 

produkcyjnych.
P o d s t a w o w a 
wersja progra-
mu kosztuje 
1189 PLN netto 
(dożywotnio), 
dostępne są 
również wersje 
demo.
- Program bę-
dziewspierany 

i uaktualniany o nowe wersje 
i nowe aktualizacje (bezpłat-
ne). Planujemy poszerzenie 
baz danych, dodatkowe uła-
twienia i normy dla więk-
szości gatunków. Wersje 
PRO będą dedykowane dla 
mieszalni pasz – zapowiada 
Dawid Kołacz, współautor 
programu.
(GB)

Komputerowa optymalizacja 
mieszanek



Pierwszy raz od wielu lat nie udało się przekroczyć poziomu 14 tys. 
sprzedanych nowych traktorów. Najlepszym miesiącem roku nie-
oczekiwanie okazał się czerwiec, kiedy zarejestrowano 2002 nowe 
ciągniki, najgorszym zaś listopad – 610 szt. Rosła za to sprzedaż 
traktorów używanych – rynek używek urósł w porównaniu z 2014 
r. o ponad 6 proc. (z 15 421 do 16 390 szt.). 
– Rok 2015 nie należał do najlepszych, był też kolejnym spadko-
wym, biorąc pod uwagę rekordowy 2012. Sprzedaż przebiegała pod 
dyktando finansowania zewnętrznego, co najlepiej widać na przy-
kładzie czerwca, kiedy na rynku pojawiły się pieniądze z PROW. 
W kwestii 2016 r. nie jestem optymistą. W perspektywie nie widać 
dofinansowania na zakup ciągników rolniczych. Należy się zatem 
spodziewać dalszego wzrostu na rynku używek, przy utrzymaniu 
trendu na rynku nowych traktorów – mówi Mariusz Chrobot z fir-
my Martin & Jacob. 
Z danych zebranych przez firmę monitorującą rynek rolniczy wy-
nika, że grudzień z 1256 rejestracjami był jednym z lepszych mie-
sięcy minionego roku. 
– Biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży, jaki nastąpił między listopa-
dem a grudniem – blisko 106 proc. – można by uznać, że grudzień 
był wyjątkowo pomyślnym miesiącem. Tak jednak nie jest, w re-
jestrze pojawiło się aż 438 rejestracji na firmę (35 proc.), co tylko 
dowodzi, że grudniowy wynik został wykreowany przez samych 
dilerów, którzy zwyczajowo w ostatnim miesiącu roku poprawiają 
własne statystyki – komentuje Mariusz Chrobot. 

NiePOKONANy NeW HOllANd

Kolejny rok z rzędu New Holland był producentem, który zareje-
strował najwięcej ciągników. W sumie w statystykach pojawiło się 
2055 traktorów tej marki, czyli o 20 proc. mniej niż w 2014 r. W sa-
mym grudniu zarejestrowano 201 niebiesko-białych traktorów, co 
zapewniło drugie miejsce w klasyfikacji miesięcznej. Podobnie jak 
przed rokiem drugie miejsce na podium rocznym przypadło mar-
ce John Deere. W całym 2015 r. 1874 nabywców zdecydowało się 
na zakup ciągnika spod znaku jelenia (o 26 więcej niż w 2014 r.). 
W ostatnim miesiącu roku John Deere był jednak dopiero 8. Trze-
cie miejsce w rocznej klasyfikacji producentów zajął Zetor, który 
wypuścił na rynek 1658 nowych ciągników. Czeski producent był 
jednocześnie liderem grudnia dzięki 231 rejestracjom.

ZłOtO dlA MAjORA

Pierwsze miejsce wśród najchętniej wybieranych modeli w 2015 r. 
zajął Zetor Major 80. W sumie zarejestrowano 366 takich ciągni-
ków, a więc o 7 proc. mniej niż w 2014 r. W ostatnim miesiącu 
roku Major 80 potwierdził swoją pozycję – zarejestrowano 40 szt., 
co zapewniło mu pierwsze miejsce. Drugi stopień podium w rocz-
nym zestawieniu przypadł innemu z modeli Zetora. Od stycznia 
do grudnia sprzedano 269 ciągników sygnowanych jako Proxima 
90 (w grudniu 35). Wynik tego modelu jest jednak o 15 szt. niższy 
niż w analogicznym okresie 2014 r. Podium zamyka Kubota z mo-
delem L5040. W całym 2015 r. zarejestrowano 254 takie maszyny, 
a więc o 37 proc. mniej niż rok wcześniej.

WielKOPOlsKA lideReM

Wśród regionów nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Pierwsze miej-
sce zajęło woj. wielkopolskie, na terenie którego zarejestrowano 
2051 nowych ciągników (169 w grudniu). W porównaniu z ana-
logicznym okresem roku 2014 sprzedaż w Wielkopolsce wzrosła 
o 13 proc. Spore spadki odnotował za to ubiegłoroczny lider tego 
zestawienia – Mazowsze. Od stycznia do grudnia zarejestrowano 
tam 2015 szt., co oznacza, że liczba rejestracji spadła o 36 proc., 
biorąc pod uwagę dane z 2014 r. W grudniu na Mazowszu sprze-
dano 189 traktorów i był to najlepszy wynik wśród regionów. Po-
dium z wynikiem rocznym 1333 rejestracji zamyka Lubelszczyzna. 
W porównaniu z rokiem 2014 sprzedaż w woj. lubelskim wzrosła 
o 11 proc. 

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników, 
należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Ciągniki rolnicze 
– słaby rok
Rok 2015 zamknął się z wynikiem znacznie gorszym od poprzedniego. Zarejestrowano 12 303 nowe 
ciągniki rolnicze, a więc o ponad 13 proc. mniej niż przed rokiem. sam grudzień nie wypadł jednak na 
tym tle najgorzej, w sumie w statystykach Centralnej ewidencji Pojazdów i Kierowców pojawiło się w 
ostatnim miesiącu 1256 rejestracji – informuje agencja Martin & jacob,monitorująca rynek rolniczy.

Marcin Chrobot
agencja Martin & Jacob, 
monitorująca rynek rolniczy

dla producentów przy-
czep rolniczych rok 2015 
oznaczał zarówno wzloty, 
jak i upadki. do czerwca 
sprzedaż równomiernie 
rosła, po czym gwałtow-
nie spadła i pogarszała 
się z miesiąca na miesiąc. 
W porównaniu z poprzed-
nimi dwunastoma miesią-
cami odnotowano jednak 
minimalny wzrost.

Sprzedaż w 2015 r. wynosi-
ła bowiem 6160 szt., a więc 
o 364 więcej niż w 2014. 
W samym grudniu do rąk 
nowych właścicieli trafiło 
257 nowych przyczep – in-
formuje agencja Martin & 
Jacob.
Między 2014 a 2015 r. rynek 
urósł o ponad 6 proc. Naj-
lepszym miesiącem okazał 
się fenomenalny pod wzglę-
dem sprzedaży czerwiec 
z wynikiem 1421 szt., naj-
gorszym zaś październik, 
w którym zarejestrowano 
170 przyczep. 
Rok 2015 można w zasa-
dzie podzielić na dwa rów-
ne okresy: okres wzrostu 
sprzedaży, który trwał od 
stycznia do czerwca, i spad-
ku sprzedaży w drugiej po-
łowie roku. Rynek nasycił 
się do czerwca, później już 
nieliczni nabywcy decydo-
wali się na zakup przyczep. 
Myślę, że w bieżącym roku 
sprzedaż utrzyma się na po-
ziomie ok. 5500–6000 szt. 
– mówi Mariusz Chrobot 
z firmy Martin & Jacob.

PRONAR Nie 
dO POKONANiA!

Liderem rynku niezmiennie 
pozostaje Pronar, który od 
stycznia do grudnia 2015 
r. zarejestrował 2463, czy-
li o 446 więcej niż w roku 
ubiegłym. Pronar najlepszą 
pozycję zajął także w sa-
mym grudniu, wprowa-
dzając na rynek 127 przy-
czep. Podobnie jak przed 
rokiem, drugie miejsce 
zajął Metal-Fach. W tym 
roku producent z Sokółki 
sprzedał 896 nowych przy-
czep, a więc o 50 więcej niż 
w 2014. W grudniu tego 
roku Metal-Fach także był 
drugi. Ostatnie miejsce na 
podium rocznym przypa-
dło natomiast marce Me-

taltech, która jako jedyna 
z czołówki odnotowała spa-
dek sprzedaży w skali roku 
(o 13 proc.). Od stycznia 
do grudnia Metaltech zare-
jestrował bowiem 645 szt., 
czyli o 104 mniej niż rok 
wcześniej. Wynik z samego 
grudnia nie jest również 
powalający – producent 
z Mirosławca zarejestrował 
zaledwie 6 przyczep. Trze-
cie miejsce na podium gru-
dniowym należało w związ-
ku z tym do Wieltonu, który 
sprzedał 13 szt.
W grudniu 6–7 T, w 2015: 
10–12 T.
W całym 2015 r. najwięk-
szą popularnością cieszyły 
się przyczepy o ładowności 
10 000–12 999 kg, których 
sprzedano aż 2048 szt. Przy-
czepy tej ładowności stano-
wiły ponad 33 proc. rynku. 
Kolejny pod względem po-
pularności okazał się tonaż 
8–9 T. W tym przypadku 
sprzedaż od stycznia do 
grudnia wynosiła 1132 szt. 
Zaledwie 27 nabywców 
mniej zdecydowało się za-
kupić przyczepy z segmen-
tu 6–7 T, który w całym 
roku zajął trzecie miejsce, 
w klasyfikacji grudniowej 
pozostając jednak liderem 
z wynikiem 61 szt.

WielKOPOlANie 
PRZOdują

Wielkopolska utrzymała 
pozycję lidera wśród regio-
nów zarówno w zestawieniu 
rocznym, jak i miesięcznym. 
W ciągu dwunastu miesięcy 
2015 r. w woj. wielkopol-
skim zarejestrowano 1293 
nowe przyczepy. W samym 
grudniu Wielkopolanie na-
byli natomiast 32 szt., czyli 
o 62 proc. mniej niż w ana-
logicznym okresie ubiegłe-
go roku i o 14 proc. więcej 
niż w listopadzie. Wiceli-
derem roku 2015 została 
Lubelszczyzna ze sprzedażą 
734 przyczep. Trzecie było 
natomiast woj. mazowiec-
kie, w którym do rąk no-
wych właścicieli trafiły 664 
przyczepy.
*Każdorazowo gdy w mate-
riale jest mowa o sprzedaży 
przyczep rolniczych, należy 
ją rozumieć jako sprzedaż 
mierzoną liczbą rejestracji.
(MCH)

Sprzedaż przyczep – 
wzloty i upadki
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Najlepsze zespoły oraz ich 
szkoły otrzymają cenne na-
grody. Piąta edycja konkursu 
„ENERGIA Przyszłości” wła-
śnie się rozpoczyna.
„ENERGIA Przyszłości” to 
konkurs, który wpisał się już 
trwale w kalendarze szkol-
nych wydarzeń. Z roku na rok 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem szkół i sa-
mych uczniów. Temat pracy 
pisemnej, którą w tegorocz-
nej edycji mają przygotować 
uczestnicy konkursu brzmi: 
„ENERGIA Przyszłości. 
Moja szkoła jako wyspa ener-
getyczna”. Termin nadsyłania 
prac upływa 15 marca 2016 
roku.
– Liczymy na to, że uczniowie 
kreatywnie połączą wiedzę 
zdobytą w szkole, informacje 
pozyskane z innych źródeł 
oraz własne niebanalne pomy-
sły – mówi Rafał Hyrzyński, 
dyrektor Wydziału Rozwoju 
i Polityki Regulacyjnej Ener-
ga SA. - Ich sukces w konkur-

sie zależy od tego, czy będą 
potrafili udowodnić przed 
jury, że ich nowatorskie idee 
mają szansę znaleźć zastoso-
wanie w praktyce. Organizu-
jąc konkurs „ENERGIA Przy-
szłości” za cel stawiamy sobie 
rozwijanie wśród młodzieży 
zainteresowań poznawczych 
i badawczych. Chcemy też 
budować świadomość wśród 
uczestników, i wśród obser-
watorów konkursu, jak blisko 
każdego z nas, każdego dnia 
są lub mogą być innowacyjne 
rozwiązania związane z elek-
trycznością i energetyką.
W konkursie mogą wziąć 
udział zespoły składające się 
z 3 uczniów pracujących pod 
opieką nauczyciela. Każda 
szkoła może zgłosić dowol-
ną liczbę zespołów, pod wa-
runkiem, że jeden nauczyciel 
będzie się opiekował tylko 
jednym zespołem.
Oceniając prace konkursowe, 
oprócz możliwości zastoso-
wania proponowanych roz-

wiązań w praktyce, jury bę-
dzie brało pod uwagę poziom 
merytoryczny i nowatorskie 
ujęcie tematu. Autorzy pięciu 
najwyżej ocenionych opra-
cowań zostaną zaproszeni do 
finału, który odbędzie się 22 
kwietnia 2016 roku w Gdań-

Wyzwanie dla energetycznie kreatywnych
POMORZE | Jak sprawić, by szkolny budynek stał się samowystar-
czalny – niezależny od zewnętrznych dostaw prądu, ciepła i gazu? 
Grupa Energa czeka na innowacyjne pomysły uczniów ze szkół po-
nadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym z całej 
Polski. 

sku. Finaliści zaprezentują 
swoje pomysły i odpowiedzą 
na pytania jury. Nowością w tej 
edycji będą pytania zadawa-
ne przez inne zespoły. Ocenie 
podlegać będzie merytoryczna 
warstwa prezentacji, jak i jej 

forma. Trzy najlepsze zespoły 
oraz ich opiekunowie otrzyma-
ją nagrody rzeczowe, a szkoły, 
które reprezentują – nagrody 
pieniężne.
Finaliści będą walczyć o: za 
zajęcie 1 miejsca – laptopy dla 
każdego członka zespołu oraz 

jego opiekuna oraz nagroda 
pieniężna w wysokości 12 000 
zł dla szkoły reprezentowanej 
przez zwycięski zespół na za-
kup pomocy naukowych dla 
uczniów, za zajęcie 2 miejsca – 
nagrody rzeczowe w postaci ta-

bletów oraz nagroda pieniężna 
w wysokości 8 000 zł, za zaję-
cie 3 miejsca – nagrody rzeczo-
we w postaci smartfonów oraz 
nagroda pieniężna w wysoko-
ści 5 000 zł. 
Konkurs „ENERGIA Przy-
szłości” jest jedną z inicjatyw 

realizowanych przez Grupę 
w ramach programu Energa 
Edukacja, którego głównym 
celem jest popularyzacja 
wiedzy na temat energii elek-
trycznej, a także kształtowanie 
postaw proekologicznych.

Patronat honorowy nad kon-
kursem objęli Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki i Prezy-
dent Miasta Gdańska.
Szczegółowe informacje 
o konkursie znajdują się na 
www.actaenergetica.org.
 /raf/

Na ten cel samorząd woje-
wództwa ze środków Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Pomorskiego  przeznaczył 
69 mln zł.  
W konkursie mogą być re-
alizowane wyłącznie pro-
jekty ukierunkowane na 
utworzenie oraz zapewnie-
nie trwałości nowoutworzo-
nych mikroprzedsiębiorstw, 
realizowane w postaci 
kompleksowego wsparcia 
związanego z rozpoczęciem 
działalności gospodarczej, 
przez osoby znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, w tym oso-
by z niepełnosprawnościami 
(z wyłączeniem osób przed 
ukończeniem 30 roku życia), 
w oparciu o analizę umiejęt-
ności, predyspozycji i pro-
blemów danego uczestnika 
projektu, w szczególności 
poprzez:
a) wsparcie umożliwiające 
uzyskanie wiedzy i umiejęt-
ności niezbędnych do pod-
jęcia i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej (jako 
wsparcie uzupełniające do 
pomocy finansowej), obej-
mujące m.in.: doradztwo 
(indywidualne i grupowe), 
kursy, szkolenia, warsztaty, 

pomoc prawną,
b) wsparcie finansowe na 
podjęcie działalności gospo-
darczej w formie bezzwrot-
nej dotacji,
c) wsparcie pomostowe 
obejmujące m.in.: usługi 
doradczo-szkoleniowe (np.: 
konsultacje, coaching, men-
toring),finansowe wsparcie 

pomostowe w początkowym 
okresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej.
Do konkursu, jako wnio-
skodawcy, mogą przystąpić 
w szczególności: jednostki 
samorządu terytorialnego 
i ich jednostki organizacyj-
ne, związki i stowarzyszenia 
jednostek samorządu teryto-

rialnego, instytucje otocze-
nia biznesu, instytucje po-
mocy i integracji społecznej, 
instytucje rynku pracy, izby 
gospodarcze i organizacje 
przedsiębiorców, przedsię-
biorcy, organizacje pozarzą-
dowe, podmioty ekonomii 
społecznej/przedsiębiorstwa 
społeczne./raf/

69 milionów złotych na mikroprzedsiębiorstwa
POMORZE | Od 18 lutego do 10 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego można składać wnioski 
w konkursie na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. 

Na spotkaniu przybliżone 
zostaną zasady aplikowania 
w konkursie, w tym m.in.: 
typy beneficjentów, prefero-
wane projekty, poziom dofi-
nansowania, kwalifikowalność  
wydatków, pomoc publiczna 
w projektach, zasady składa-
nia wniosków o dofinansowa-
nie, kryteria oceny projektów, 
zasady wyboru projektów do 
otrzymania dofinansowania 
i podpisywania umów.  
Spotkanie odbędzie się we wto-
rek, 2 lutego 2016 r., o godz. 
9.00 w siedzibie Agencji Roz-
woju Pomorza, w Olivia Bu-
siness Centre, Budynek Olivia 
Six przy Al. Grunwaldzkiej 
472 D w Gdańsku, w sali kon-
ferencyjnej (piętro 12).
Aby wziąć udział w spotkaniu, 
należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy (dostępny na 

stronie pomorskie.eu) i prze-
słać w wersji elektronicznej do 
Działu Promocji Agencji Roz-
woju Pomorza S.A. na adresy 
e-mail: anna.bochynska@arp.
gda.pl lub katarzyna.kapar-
ska@arp.gda.pl lub barbara.
merchel-czech@arp.gda.pl. 
Pocztą elektroniczną zostaną 
przesłane potwierdzenia przy-
jęcie zgłoszenia i wpisanie na 
listę uczestników.
Liczba miejsc na spotkaniu 
ograniczona. O udziale decy-
duje kolejność zgłoszeń. 
W związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem tematyką 
konkursu nr 2.2.1, w przypad-
ku wyczerpania limitu miejsc, 
zorganizowane zostanie ko-
lejne spotkanie. Szczegółowe 
informacje będą dostępne na 
stronie Agencji Rozwoju Po-
morza. /raf/

Inwestycje profilowane – 
wsparcie dotacyjne
POMORZE | Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na 
spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach 
RPO WP 2014-2020 konkursu „Inwestycje profilowane – 
wsparcie dotacyjne”.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOm w Wejherowie, dział-
ka 1202 m2, sprzedam, 
zamienię na dwa pokoje z 
kuchnią z dopłatą, tel. 501 
549 579

SpRZEDAm lub wynajmę 
lokal na parterze 124m2 w 
Wejherowie na os. Przy-
jaźni. Tel: 662-047-503

mIESZKANIE 100m2  
Gościcino, pierwsze za-
siedlenie, gotowe do za-
mieszkania. Tel: 662-047-
503

DOm Gościcino, działka 
1749 m2. Okolica kościo-
ła, dojazd - asfalt. Tel: 
662-049-708

SpRZEDAm działkę bu-
dowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

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

SpRZEDAm działkę bu-
dowlaną, 600 m kw, Wej-
herowo, tel. 513-005-898 

SpRZEDAm działkę bu-
dowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUp aut, złomowanie, 
kasacja, awaryjne otwie-
ranie aut, sprzedaż czę-
ści, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z 
fizyki i chemii, w tym za-
dania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wej-
herowo, 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

USŁUGI

POżycZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 
ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

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

pROfESJONALNA fo-
tografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

KOtŁOwNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i 

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:   EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:  EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:   EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:    EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:    EXP.ZWI.
RÓŻNE:     EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

INStRuKCJA na nr 72051 (2 zł + VAT) na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEmmS
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:          EXP.MTI.

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.

okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SUpER seksi blondi, po-
zna Panów sponsorów, 
będzie gorąco, Sopot. Tel: 
511-470-498

mAm 46 lat poznam Pa-
nią brunetkę lub szatynkę 
drobnej budowy ciała w 
wieku 40 lat z Lęborka lub 
okolic. Tel: 692-915-998

ZADBANy, młodo wy-
glądający 46 latek po-
zna zadbana kobietę do 
związku, Wejherowo. Tel: 
730-499-146

SEx-sex-sex to lubię. Go-
rąca blondi pozna Panów 
sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

RÓŻNE

SpRZEDAm silnik 7,5 kw 
960 obrotów. Tel: 601-
638-877

SpRZEDAm wieżę z gło-
śnikami, adapter video 
oraz 100 płyt do adapteru 
i do wieży, cena 230 zł. 
Tel: 510-501-955

SpRZEDAm atrakcyjny 
księgozbiór z lat 1945-
1970, Gdynia. Tel: (58) 
624-35-66

SpRZEDAm beczki pla-
stikowe 200 litrowe, cena 
40zł sztuka. Tel: 511-841-
826

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

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

SpRZEDAm fotelik samo-
chodowy 0-13 kg, grana-
towy, 50 zł, Wejherowo, 
505-567-034

SpRZEDAm sofę 2 os. 
rozkładaną, pojemnik na 
pościel, 190x112, welur, 
stan idealny, 400 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 wło-
skie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 
138

KUPIĘ militaria (umun-
durowanie, odznaczenia, 
ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z 
okresu II Wojny Świato-
wej oraz antyki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

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

ZŁOtA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

510 894 627

ZAMÓW DRobNE 
oGŁoSZENIE 
W RAMCE

SZENIE

zadzwoń: 
tel. 796 944 155

lub napisz: 
p.krzewicki@expressy.pl

Nasz specjalista przygotuje ofertę  
indywidualnie dopasowaną 
do Twoich potrzeb!



15|metropolia.info/sport Czwartek, 21 stycznia 2016

Sparing rozegrany został na 
treningowym boisku Car-
tusii. Przeciwnikiem pod-
opiecznych Aleksandra Cy-
bulskiego był II ligowy Gryf 
Wejherowo. W tym starciu 
piłkarze z Kartuz pokonali 
wejherowian 1:0 (0:0). Jedy-
ną bramkę w tym spotkaniu 
strzelił w 65 minucie Ryszard 
Dawidowski, który zaskoczył 
bramkarza strzałem z 25 me-
tra. 
Obie drużyny stworzyły cie-
kawe widowisko i po kilka 
sytuacji bramkowych. Bram-
kę udało się jednak zdobyć 
tylko piłkarzom Cartusii. 

Choć niewiele brakowało, 
a wynik byłby inny - przy sta-
nie 1:0 Cartusię w 76 minucie 
uratował słupek.

W Cartusii nastąpiły pewne 
zmiany personalne. Z dalszej 
gry zrezygnowali Mirek Mitura, 
Arek Kordyl, Wojtek Hufnagel 
oraz Oskar Zmysłowski, a Pa-
tryk Brzeski szuka szczęścia na 
boiskach w Niemczech. W ich 
miejsce szybko pojawili się 
nowi piłkarze. Kadra zespołu 
została odmłodzona, a w wyj-
ściowym składzie sparingu zna-
lazło się aż 8 młodzieżowców. 
Teraz celem kartuskich za-
wodników jest jak najszybsze 
zamknięcie kadry i wzięcie się 
do solidnej i ciężkiej pracy, aby 
dobrze przygotować się do run-
dy wiosennej.

Cartusia pokonała Gryfa Wejherowo
PIŁKA NOŻNA | Po świąteczno- noworocznej przerwie III ligowa 
Cartusia rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej, w której 
nie lada zadanie czeka naszych piłkarzy, aby myśleć o utrzymaniu. 
Po serii treningów przyszedł także czas na pierwszy sparing. 

W Cartusii nastąpiły 
pewne zmiany per-
sonalne. Z dalszej gry 
zrezygnowali Mirek 
Mitura, Arek Kordyl, 
Wojtek Hufnagel oraz 
Oskar Zmysłowski, 
a patryk Brzeski szuka 
szczęścia na boiskach 
w Niemczech.

Idea utworzenia Przodkow-
skiej Amatorskiej Ligii Siat-
kówki Kobiet w Przodkowie 
pojawiła się we wrześniu 
2015 roku, a wynikała z bar-
dzo dużego zainteresowania 
tą dyscypliną sportową wśród 
mieszkanek gminy.
Pierwsze mecze rozegrano 
już w październiku.  W każ-
dy piątek, jednocześnie 
na trzech boiskach, w hali 
sportowo – widowiskowej 
w Przodkowie panie rozgry-
wają spotkania s systemem 
„każdy z każdym”. Nad ich 
przebiegiem czuwają sędzio-
wie Pomorskiego Wojewódz-
kiego Związku Piłki Siatko-
wej. 
Do chwili obecnej panie ro-
zegrały X kolejek. Na pierw-
szym miejscu z 21 punktami 
znajduje się drużyna Kampa-
ri Przodkowo. Tuż  za nimi 
Cordia Przodkowo. Miejsce 
trzecie należy do Kebabek 
a czwarte  do zespołu słod-
kiej nazwie Miód Malina 
. Wyniki poszczególnych 
spotkań śledzić można na 

bieżąco na stronie interne-
towej gminy Przodkowo. 
W lidze uczestniczy 16 dru-
żyn . W skład zespołów wcho-
dzą panie w różnym wieku 
reprezentujące miejscowości 
z całego powiatu kartuskiego 
a także Trójmiasta.

Wszystkich miłośników piłki 
siatkowej zapraszamy do ak-
tywnego kibicowania w każ-
dy piątek o godzinie 17.30. 
Do zobaczenia w hali sporto-
wo-widowiskowej w Przod-
kowie! 
/raf/

Siatkarki wznowiły treningi
PRZODKOWO | Po świąteczno – noworocznej przerwie ruszyły rozgrywki Amatorskiej 
Przodkowskiej Ligii Piłki Siatkowej Kobiet, odbywających się pod patronatem wójta gminy.

KARTUZY | Przedsta-
wiciele kartuskiego urzę-
du miasta poinformowali, 
że trwa procedura zmiany 
uchwały Rady Miejskiej 
w Kartuzach w sprawie 
zasad, trybu przyznawa-
nia i pozbawiania stypen-
diów sportowych gminy 

Kartuzy dla zawodników 
osiągających wysokie wy-
niki sportowe, osiągnięte 
we współzawodnictwie 
krajowym lub międzyna-
rodowym.

W związku z powyższym 
w chwili obecnej nie będą 

przyjmowane wnioski 
o przyznanie stypendium 
sportowego na I półro-
cze 2016 roku. O nowym 
terminie składania wnio-
sków urzędnicy poinfor-
mują w terminie później-
szym.
/raf/

Stypendia sportowe 
chwilowo wstrzymane

Jajkowski (46’ Babiński)- Test (46’ 
Nałęcz), Bejrowski, Zbrzyzny, Breza 
(46’ Dawidowski) - Test (46’ Wenta), 
Sidor (46’ Pietrewicz), Adamkie-
wicz, Skierkowski (46’ Bujnowski), 
Test (46’ Leszkiewicz)- Miłosz (46’ 
Konchuk);

(I połowa) Wiesław Ferra – Paweł Brzuzy, Krzysztof 
Wicki, Łukasz Nadolski, Adrian Klimczak – Kamil Jaku-
bowski, Filip Sosnowski, Piotr Kołc, zawodnik testowany 
– Mateusz Kuzimski, Piotr Okuniewicz.
(II połowa) Filip Wichman – Jakub Bartlewski, Sebastian 
Kowalski, Przemysław Szur, Maciej Dampc – Kamil Ja-
kubowski, zawodnik testowany, Maciej Koziara, Adrian 
Klimczak – Michał Fierka, Kamil Wojciechowski.

SKŁAD CARtuSII: GRyf WEJhERoWo:
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Burmistrz miasta do siedziby 
kartuskiego magistratu za-
prosił sportowców i osoby, 
które ze sportem są związane 
poprzez działalność w rozma-
itych klubach i stowarzysze-
niach. Po raz pierwszy zor-
ganizowano takie spotkanie, 
podczas którego każdy mógł 
przedstawić się oraz swoje 
osiągnięcia, plany i zamierze-
nia na przyszły sezon sporto-
wy. 
- Dzięki wsparciu radnych pla-
ny w zakresie rozwoju sportu, 
bazy i zaplecza sportowego 
są dosyć ambitne – przeko-
nywał Mieczysław Gołuński, 
burmistrz Kartuz. - Jest to 
tym bardziej istotne, że - jak 
powszechnie wiadomo - do 
wykorzystania są ostatnie 
środki pochodzące z Unii Eu-
ropejskiej, a zatem to ostatnia 
szansa na dofinansowanie cie-
kawych projektów.

Podczas spotkania głos zabra-
li prezesi klubów sportowych 
oraz kierownicy sekcji. Każdy 
pokrótce przedstawił zakres 
swojej działalności, osiągnię-
cia swoich podopiecznych 
oraz plany na kolejny rok.
Zdzisław Niklas, prezes Gmin-
nego Klubu Sportowego „Car-
tusia 1923” Kartuzy podkre-
ślił osiągnięcia juniorów oraz 
ciągły rozwój klubu, na który 
składa się m.in. liczba jego 
członków sięgająca na chwilę 
obecną ponad 200 sportow-
ców. 
- Liczbę tę tworzy 7 grup mło-
dzieżowych w wieku od 6 do 
18 lat oraz grupa seniorska 
występująca obecnie w III 
Lidze Bałtyckiej – wyjaśniał 
prezes Niklas. - Nie sposób 
też nie zwrócić uwagi na suk-
cesy naszej piłki seniorskiej 
na przestrzeni ostatnich lat 
i wysokie miejsce GKS Car-

tusia 1923 Kartuzy w rankigu 
na „drużynę wszechczasów III 
Ligi Bałtyckiej”. W rankingu 
tym, do którego zakwalifiko-
wano aż 42 kluby piłkarskie 
z województw pomorskiego 
i zachodniopomorskiego, nasz 
klub zajmuje pierwsze miej-
sce wyprzedzając takie dru-
żyny jak Kotwica Kołobrzeg, 
Gwardia Koszalin, Gryf Wej-
herowo, Bytovia Bytów, Błę-
kitni Stargard Szczeciński, 
Kaszubia Kościerzyna i wiele 
innych. 
Oprócz władz klubów na uro-
czystości obecni byli także 
wyróżniający się zawodnicy. 
Burmistrz Mieczysław Grze-
gorz Gołuński podziękował 
wszystkim za miniony rok 
obfitujący w sportowe emocje 
i życzył dalszych sukcesów 
i wytrwałości w dążeniu do 
celów. 

Rafał Korbut

O sporcie, przez sport i dla sportu
KARTUZY | Przedstawiciele wszystkich klubów i stowarzyszeń sportowych działających w gminie Kartuzy a także przedstawiciele władz 
miasta uczestniczyli w Kartuskiej Gali Sportu. Galę zorganizowano po raz pierwszy. 
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