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POMOC | Temperatury spadły poniżej zera. Mróz jest zagrożeniem dla życia i zdrowia osób bezdom-
nych, w podeszłym wieku oraz samotnych. 

POWIAT | W powiecie kartuskim działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku w zamian za punkt w Centrum Interwencji Kryzysowej 
w Kartuzach działa punkt w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

AKCJA | Udało się już zebrać ponad dwanaście 
tys. złotych. To jednak nie koniec zbiórki, któ-
ra prowadzona jest na stronie www.pomagam.
pl. Poprzez popularny portal można wpłacać 
pieniądze, które mają zostać przeznaczone na 
ogrzanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce.

ZDROWIE | Wzrasta zagrożenie ptasią grypą w Polsce. Na terenie kraju wykryto już ponad dwadzie-
ścia ognisk choroby. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Głównym Lekarzem Weterynarii 
oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym apelują do mieszkańców o zachowanie podstawowych wa-
runków bezpieczeństwa.

Niebezpieczeństwo to dotyczy także osób nietrzeźwych, 
przebywających na dworze, bądź w opuszczonych i nieogrze-
wanych pomieszczeniach. Jeśli widzisz osobę potrzebującą 
wsparcia – zadzwoń!
Każdego roku w okresie jesienno-zimowym odnotowywane 
są przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem or-
ganizmu. Z policyjnych statystyk wynika, że w okresie od 1 
listopada do 31 grudnia 2016 roku na terenie województwa 
pomorskiego odnotowano już dziesięć takich przypadków.
- Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszego 
województwa z prośbą o przekazywanie nam informa-
cji o osobach bezdomnych, a także samotnych, czy leżą-
cych nietrzeźwych oraz tych, które wymagają pomocy. 

Nasze służby patrolowe sprawdzają każdy z otrzymanych 
sygnałów. Policja współpracuje z przedstawicielami po-
mocy społecznej, noclegowniami oraz ośrodkami dzia-
łającymi na rzecz pomocy bezdomnym - apeluje funk-
cjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 
Każde zgłoszenie o siedzącym czy leżącym na mrozie czło-
wieku może zapobiec tragedii. Informacje można przekazy-
wać na numery alarmowe policji: 997 lub 112. Zgłoszenia 
można kierować także do straży miejskiej (986) lub pogoto-
wia ratunkowego (999). Wystarczy tylko jeden telefon, aby 
uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie. 

/AW/
Ile popularnej placówce po-
trzeba środków? Koszt całe-
go okresu grzewczego osza-
cowany został na 18 tys. 
zł. Dodatkowo pracownicy 
Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrówce 
zamierzają zakupić piecyki 
gazowe i elektryczne.
„Te, które aktualnie posia-
damy, są już wyeksploato-
wane i nie dają tyle ciepła, 
co nowe. Na ten cel potrze-
bujemy 2 000 zł. W związ-
ku z tym łączny koszt okre-
su grzewczego w naszym 
schronisku wynosi 20 000 
zł. To dla nas ogromna kwo-
ta” - czytamy na stronie Po-
magam.pl.
Choć zbiórka spotkała się ze 
sporym zainteresowaniem 
internatów, to do tej pory 

udało się zebrać wyłącznie 
część środków. Według sta-
nu na niedzielę w sumie do-
konano 391 wpłat na łączną 
kwotę 12 281 zł. Ze szcze-
gółami akcji można zapo-
znać się tutaj.
„Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich darczyńców, 
którzy pomogli naszym 
podopiecznym w tym naj-
gorszym dla nich okresie. 
W ciągu 24 godzin dzięki 
Wam uzbieraliśmy na cały 
miesiąc ciepła dla chorych 
i potrzebujących zwierząt. 
Mamy nadzieję, że kolejne 
dni również będą tak owoc-
ne i uda nam się uzbierać 
całą kwotę” - przekonu-
ją pracownicy Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce.  /AW/

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać: 
młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające waż-
ną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 
lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprze-
dzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji 
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, kom-
batanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani kata-
strofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią tech-
niczną oraz kobiety w ciąży. 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformo-
wanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub 
o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie 
osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej proble-
mu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu 

projektu pisma w sprawach, o których mowa powy-
żej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyj-
nym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw po-
datkowych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego 
i handlowego, związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej (z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności). 

/raf/

Wystarczy jeden telefon, aby uratować życie

Uwaga! Ptasia grypa atakuje!

Pomóż zwierzętom 
przetrwać mrozy!

Nieodpłatna pomoc prawna 

Szczególną ostrożność mają zachować 
hodowcy drobiu, którzy powinni za-
bezpieczyć paszę przed dostępem dzi-
kich zwierząt. Ważne, aby ich działania 
związane z karmieniem drobiu nie były 
prowadzone na zewnątrz budynków. 
Bezpieczeństwo ma im zapewnić odzież 
i obuwie ochronne, które obecnie stano-
wi podstawę w przypadku kontaktów 
z drobiem.

„Ponadto zaleca się, aby osoby pracu-
jące na fermach, w których wystąpiły 
przypadki zakażeń u ptaków lub mające 
bezpośredni kontakt z zakażonym ptac-
twem dzikim, prowadziły monitoring 
stanu swojego zdrowia przez dziesięć 
dni pod kątem wystąpienia objawów 
zakażenia” - czytamy w komunikacie 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Warto zaznaczyć, że dotychczas nie 

stwierdzono przypadków zakażeń wiru-
sem grypy typu A(H5N8) u ludzi i oce-
nia się, że ryzyko przeniesienia wirusa 
na człowieka w krajach Unii Europej-
skiej jest dość niskie. Wiele państw 
rekomenduje jednak osobom, które są 
narażone na kontakt z drobiem, szcze-
pienia przeciwko grypie sezonowej. 

/AW/

PUNKTy NIeODPłaTNej POMOCy PRaWNej W POWIeCIe 
KaRTUSKIM:

Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
tel. 58 694 51 58 (wejście od strony ul. 3 Maja)
w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 12.00
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12.30 – 16.30
Dawne salki katechetyczne. ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice:
tel. 609 180 637
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 12.00
we wtorki w godzinach 12.00 – 16.00
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza, ul. Armii Krajowej 2e, 
83-330 Żukowo:
tel. 697 444 044
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00 – 19.00
we wtorki w godzinach 9.00 – 13.00
w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 
Stężyca:
tel. 58 684 33 54
Godziny otwarcia punktu:
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 12.00
w czwartki w godzinach 13.00 – 17.00
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 
83-333 Chmielno:
tel. 661 998 166
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 14.00 – 18.00
czwartki w godzinach 16.00 – 20.00
piątki w godzinach 8.00 – 12.00
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Znów zagrają dla dzieci i seniorów
POWIAT | Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia god-
nej opieki medycznej seniorom – na te cele już w najbliższą niedzielę będą zbierane pieniądze podczas XXV 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pediatria już po raz kolejny będzie 
tematem Finału. Do tej pory na 
rzecz pediatrii ogólnej WOŚP grała 
w czasie 11, 12 i 24. (ubiegłorocz-
nego) Finału. 
- 25 lat grania Orkiestry to po-
ważna część historii Polski, przez 
ten okres pomogliśmy praktycz-
nie każdemu szpitalowi w naszym 

kraju - mówi Jerzy Owsiak prezes 
zarządu Fundacji Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. -  Tym razem 
chcemy wspomóc oddziały pedia-
trii ogólnej. 
- To przerażające, jak pediatria 
w Polsce wciąż jest zaniedbana 
– dodaje prof. nadzw. dr hab. n. 
med. Teresa Jackowska, konsultant 

krajowy  w dziedzinie pediatrii. - 
Mimo ogromnej pomocy ze strony 
Orkiestry, nadal na tych oddziałach 
brakuje elementarnego wyposaże-
nia. 
Fundacja Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy nie zapomina rów-
nież o seniorach. Dzięki zakupom 
w ramach ostatnich czterech Fina-

łów stan polskiej geriatrii poprawił 
się, jednak wciąż jest jeszcze dużo 
do zrobienia.
Warto dodać, że w ramach zaku-
pu ze środków zebranych podczas 
24. Finału WOŚP Fundacja Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy do-
konała zakupu m.in. 2 rezonansów 
magnetycznych, wysokiej klasy 

kardiomonitorów czy urządzeń 
do nieinwazyjnego wspomagania 
oddychania noworodka, a także 
wyposażenia laboratoriów onko-
logicznych. W ramach zakupu dla 
geriatrii wymieniono ponad 1 500 
łóżek z materacami oraz szafkami 
nocnymi oraz aparaty EKG czy in-
halatory. Rafał Korbut

Jak co roku, tak i tym razem w Kartuzach Or-
kiestra zagra dla ratowania życia i zdrowia. 
Od samego rana ponad 100 wolontariuszy 
kwestować będzie przy szkołach, kościołach 
i w innych wyznaczonych punktach. 
W samym sercu sztabu, czyli w budynku Kar-
tuskiego Centrum Kultury przy ul. Klasztor-
nej 1 już od godz. 15:00 rozpocznie się im-
preza integracyjna. Podczas wielkiego finału 
wystąpią m.in.: zespół dziecięcy „Krôsniăta”, 
Anna Brzeska, Hubert, VOX CORDIS, Beata 
Sypion, TUROK, Szubi Dubi oraz zespoły ta-
neczne i muzyczne działające przy KCK
Podczas występów odbywać się będą licyta-

cje. Te główne przewidziane są na godz.18:00 
i 19:00. 
- Gorąco zachęcamy do udziału i włączenia 
się w akcję pomocy innym poprzez udział 
w imprezie i licytacji – zachęcają organiza-
torzy z kartuskiego sztabu WOŚP. - A jeśli 
macie Państwo przedmioty, które można by 
podarować na rzecz licytacji, to zapraszamy 
wszystkich darczyńców do przekazania ich 
w sztabie WOŚP w Kartuzach. Tel. kontak-
towy z szefem sztabu Aleksandrą Lewna: 58 
681 29 39, lub w sekretariacie KCK od ponie-
działku do piątku w godz.9:00 do 17:00.

Na ulicach Żukowa, Chwaszczyna, Borkowa, 
Skrzeszewa, Leźna i Przyjaźni kwestować bę-
dzie 60 wolontariuszy. Najmłodszy liczy sobie 
zaledwie 3 lata. 
Od godz. 15.00 rozpocznie się impreza na Hali 
Widowiskowo – Sportowej. Zaraz po powitaniu 
odbędzie się podsumowanie biegu „Policz się 
z cukrzycą” i wręczenie pucharów, później wy-
stąpią „Banińskie Kwiatuszki”, na skrzypcach 
zagra Zuzanna Stromska z gimnazjum w Przy-
jaźni, później wystąpią soliści z PSPiG w Bani-
nie (Oliwia Makurat i Nikola Miąskowska). 
Agata Kalisz z SP w Glinczu wystąpi w pokazie 
tanecznym, następnie zaśpiewają soliści z PSPiG 
w Baninie (Sofia Kozerska i Aleksandra Grzesz-
czak), zaś o godz. 16:00 rozpocznie się pierwsza 
część licytacji. Później pokaz dadzą tancerze ze 
Studia Tańca Mambo, zagrają uczniowie Sławka 
Matuszaka, zaśpiewają po kaszubsku i zatańczą 
dzieci z SP Żukowo oraz zaśpiewają uczniowie 
z PSPiG w Baninie. Około 17.00 na scenie po-
jawią się Zespół wokalny Fermata  z PG nr 2 
w Żukowie oraz zespół Rapsodia, a chwilę póź-
niej zaplanowano drugą część licytacji. 
Następnie wystąpią: wokaliści z gimnazjum nr 2 
w Żukowie, akrobatka Natalia Chustak z Bani-
na, zespół Rapsodia (Samba, grupa najmłodsza), 
absolwenci PG nr 2 w Żukowie i tancerze Hip-
Hop uczęszczający na zajęcia w Skrzeszewie. 
Kilka minut przed 18.00 rozpocznie się trzecia 
część licytacji, Później zaprezentują się: absol-
wenci PG nr w Żukowie, starsza grupa zespołu 
Rapsodia i muzycy z Gminy Żukowo (Monika 
Dejk-Ćwikła, Iga Pobłocka, Oskar Majkowski).
Ostatnia część licytacji zaplanowana jest na 
godzinę 18:45, chwilę później wystąpi gwiaz-

da wieczoru Weronika Korthals. Punktualnie 
o godz. 20.00 „Światełko do nieba”, czyli pokaz 
fajerwerków. 
Wiele firm i osób prywatnym przekazało upo-
minki i gadżety na „licytacje”, które odbędą 
się około godziny 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00. 
Wśród nich sztandarowe pozycje wszystkich żu-
kowskich licytacji czyli kosz produktów Gmin-
nej Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz torty 
z Cukierni Markiza. Ponadto burmistrz gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski ufundował kola-
cję w Restauracji Mulk, a Marszałek Mieczy-
sław Struk przekazał album „Polska w Europie 
wczoraj i dziś – Województwo Pomorskie”. Bę-
dzie też coś dla fanów sportu czyli gadżety od 
Lechii Gdańsk, koszulka z autografem kolarza 
reprezentanta Polski Pawła Poljańskiego oraz 
koszulka z autografem trenera Bogdana Wenty. 
Oprócz tego organizatorzy przygotowali: Ką-
cik Łasucha” (pyszne ciasta sprzedawać będą 
uczniowie i nauczyciele z Gimn. nr 2 w Żu-
kowie), kramik WOŚP  (robiąc zakupy będzie 
można wziąć udział w losowaniu cennych na-
gród, fotobudkę, warsztaty plastyczne dla dzieci 
u Wiolki Krejzolki, zabawy z suchym lodem i gi-
gantycznym bańkami oraz „dmuchańce”. Będzie 
też strefa kolorowanek i budowania z klocków 
lego, natomiast panie z pewnością skorzystają 
z zabiegu kosmetycznego na dłonie. 
Trwa też rejestracja osób, które chciałby wystar-
tować w II Biegu „Policz się z Cukrzycą i Ucz 
się Pierwszej Pomocy” w Żukowie. Pobiec moż-
na na dystansie 2 i 4 km, a na każdego biegacza 
czeka pakiet startowy, medal na mecie oraz zupa 
regeneracyjna przygotowaną przez Restaurację 
Gryf w Żukowie.

Wolontariusze będą kwestować na rzecz Or-
kiestry przed każdą Mszą Św. przy bramach 
kościoła. Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy zagra po raz ósmy w Zespole Szkół 
w Pomieczynie. 
- Zapraszamy wszystkich do nas – zachęcają 
przedstawiciele sztabu WOŚP w Pomieczy-
nie. - W tym roku zbierać będziemy pienią-
dze na zakup urządzeń medycznych dla od-
działów pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej dla seniorów.
Program VIII Festynu z okazji 25 Finału 
WOŚP: o godz. 14.00 powitanie gości, na-
stępnie występ chóru z Pomieczyna oraz ze-
społu „Gwiazdki z Wilanowa”. O godz. 15.00 

zaplanowano występ Kaszubskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca ,,Przodkowianie”, chwilę póź-
niej zespołu muzycznego ,,Premium”, zaś 
o godz. 16.00 rozpocznie się aukcja. Od godz. 
16.30 do 17.00 trwać będzie wspólna zabawa 
przy muzyce. 
 W czasie festynu dobrą zabawę zapewni ze-
spół Premium. Goście będą mogli miło spę-
dzić czas w kawiarence przy kawie, ciastku, 
zapiekance lub chlebie ze smalcem. Można 
będzie skorzystać z wyrobów cateringowych 
przygotowanych przez Radę Rodziców Ze-
społu Szkół w Pomieczynie. Zorganizowana 
zostanie też aukcja i loteria. 

Od godzin porannych na ulicach kwestować 
będzie 50 wolontariuszy. W Sierakowicach 
25 Finał WOŚP rozpocznie się o godz. 13.30. 
Impreza orkiestrowa zorganizowana zostanie 
w miejscowym gimnazjum. Na scenie zapre-
zentują się m.in. koszykarki z KS Bat z opra-
wą taneczną zespołu Black Dance. Rozegrany 
zostanie także mini turniej piłkarski juniorów, 
natomiast taniec belgijski (to chyba  ulubio-
ny taniec uczestników pielgrzymek) zatańczą 
uczniowie, absolwenci, nauczyciele i przyja-
ciele gimnazjum. O godz. 16:20 wolontariusze 

zrobią sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie. 
Zaraz potem na scenie zaśpiewają i zatańczą 
lokalni artyści (Kornelia Wenta, sekcja gita-
rowa), natomiast na godz. 17.30 zaplanowa-
no początek meczu koszykarskiego – zagrają 
oldboje Bat Sierakowice.
W programie zaplanowano również licytacje 
oraz poczęstunek. Na licytacji znajdą się piłki 
i koszulki z autografami koszykarek i koszy-
karzy grających w turnieju oraz gadżety or-
kiestrowe. 

W XXV Finał WOŚP włączyło się także So-
monino. Wielki Finał rozpocznie się o godz. 
15.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Tu 
także – podobnie jak w innych miejscowo-
ściach - od samego rana na ulicach kwestować 
będą wolontariusze. Warto dodać, że każdy 

może przekazywać przedmioty na licytację. 
Pracownicy GOK czekają na nie od godz. 8 
do 18.00 do piątku.
W ramach somonińskiego finału wystąpi Ko-
lorowa Orkiestra, zespół Mat Music, na dzieci 
czekają cyrkowe atrakcje. 

- 15 stycznia gramy razem z WOŚP w Domu 
Kultury w Chmielnie! - mówią przedstawiciele 
lokalnego sztabu WOŚP. - Będzie wiele atrak-
cji, zaprezentują się dzieci z chmieleńskiego 
przedszkola oraz ze świetlicy wiejskiej w Mak-
sie, które zagrają na „BOM-BOM RURKACH”. 
Nie zabraknie również grupy z zajęć wokalnych 
działających w GOKSiR prowadzonych przez 
Joannę Bielińską. Gościem specjalnym będzie 
Patrycja Etmańska - finalistka Kaszubskiego 
Idola.
Zaplanowano również loterie i licytacje. Jest 
m.in. zestaw galanterii skórzanej, aksamitne 
apaszki i biżuteria z kolekcji Arytonu, bony na 
strzyżenie damskie i męskie do fryzjera dzia-
łającego przy GOKSiR, anielskie dekoracje od 
chmieleńskich sklepów, kaszubskie kufle i fi-
gurki od GENIUSA, kupony na pizzę do Baru 
Szwagier, bardzo wiele gadżetów sportowych na 
loterię przeznaczył sklep SPORTLINE. Zespół 

SARCAST, który od nowego roku w Domu Kul-
tury ma swoją salę prób przekazał na licytację 4 
płyty, w tym jedną w wersji winylowej.
W Chmielnie WOŚP ruszy o godz. 15.00 w sali 
tutejszego Domu Kultury. Zaprezentują się dzie-
ci z chmieleńskiego przedszkola oraz ze świe-
tlicy wiejskiej w Maksie, nie zabraknie również 
grupy z zajęć wokalnych działających w GOK-
SiR, prowadzonych przez Joannę Bielińską. 
Gościem specjalnym będzie Patrycja Etmańska 
– finalistka Kaszubskiego Idola.
Zaplanowano również loterie i licytacje. Do 
wygrania m.in. zestaw galanterii skórzanej, ak-
samitne apaszki i biżuteria z kolekcji Arytonu, 
bony na strzyżenie damskie i męskie do fryzjera 
działającego przy GOKSiR, anielskie dekoracje 
od chmieleńskich sklepów, kaszubskie kufle i fi-
gurki, kupony na pizzę do Baru Szwagier, gadże-
ty sportowe, a także cztery płyty, w tym jedna 
winylowa, od zespołu Sarcast.

Gmina Somonino

Gmina Chmielno

Kartuzy

Gmina Przodkowo

Gmina Żukowo

Gmina Sierakowice
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Kolejne środki na 
termomodernizację szkół
KARTUZY | Ponad 3,75 mln zł kosztować będzie termomodernizacja placówek eduka-
cyjnych: Szkoły i Przedszkola w Brodnicy Górnej, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartu-
zach oraz Szkoły Podstawowej w Kolonii.

Poprawa efektywności sys-
temów wytwarzania i dys-
trybucji energii cieplnej, 
ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń gazowych i pyło-
wych do atmosfery, poprawa 
jakości życia mieszkańców 
oraz ochrona posiadanych 
walorów środowiska natural-
nego to główny cel projektu 
‘’Kompleksowa moderniza-
cja energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej sta-
nowiących własność gminy 
Kartuzy - etap I’’. 

Burmistrz Kartuz w Urzę-
dzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Pomorskiego, 
podpisał umowę o dofi-
nansowanie projektu pn. 
„Kompleksowa  moderniza-
cja energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej sta-
nowiących własność gminy 
Kartuzy”. Prace dotyczą-
ce możliwości uzyskania 
wsparcia rozpoczęły się już 
w 2014 roku, a negocjacje 
zostały zakończone suk-
cesem. Zarząd Wojewódz-

twa Pomorskiego wybrał 
do dofinansowania w 2016 
roku jedynie 3 projekty po-
zakonkursowe,  planowane 
do realizacji w ramach me-
chanizmu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, 
w tym projekt gminy Kar-
tuzy. 
W ramach projektu gminy 
Kartuzy wsparciem zosta-
ną objęte placówki Szkoły 
i Przedszkola w Brodnicy 
Górnej, Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Kartuzach oraz Szko-

ła Podstawowa w Kolonii. 
Działania poprawiające 
efektywność energetyczną 
będą polegały na wykona-
niu robót dociepleniowych 
stropodachu, stropów, ścian 
zewnętrznych, wymianie 
oświetlenia, wymianie sta-
rych nieszczelnych okien 
na nowe okna o niższym 
współczynniku przenikania 
ciepła U, wymianie insta-
lacji c.o. oraz instalacji od-
nawialnych źródeł energii. 
W części placówek prace 
już się rozpoczęły.
Inwestycja realizowana  
jest w ramach mechanizmu  
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych  Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Dofinan-
sowanie w Unii Europejskiej 
wyniosło ponad 2,2 mln zł, 
wkład gminy Kartuzy to nie-
mal 1,5 mln zł. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 
nieco ponad 3,75 mln zł, zaś 
termin zakończenia jego re-
alizacji to 31 sierpnia 2017r. 
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Budżet na 2017 rok zatwierdzony

Zimowe ferie

ŻUKOWO | Podczas sesji Rady Miejskiej w Żukowie zatwierdzono jednogłośnie plan finansowy 
na 2017 rok. Dochody wyniosą blisko 161 mln złotych, a wydatki ponad 175 mln złotych.

PRZODKOWO | Czas leci nieubłaganie. Nie tak 
dawno były święta, powitaliśmy Nowy Rok a tu 
już przyszedł czas na planowanie zimowych fe-
rii, które za kilka dni rozpoczynają na terenie 
naszego województwa. 

Dochody jak i wydatki budżetu zapla-
nowane na 2017r. są wyższe od prze-
widywanego wykonania w 2016 r. 
Wzrost dochodów wynosi ok. 5,3 mln 
zł, znacząco wzrastają wydatki - o ok. 
16 mln zł, w tym wydatki majątkowe 
będą wyższe o ponad 40% i wyniosą 
32,1 mln zł. Mimo wzrostu wydatków 
nastąpi zmniejszenie zadłużenia w sto-
sunku do 31 grudnia 2016 r. o 1 mln 
zł.
Dwie trzecie budżetu przeznaczono na 
wydatki w trzech działach: transport 
i drogi – 10,4% (17,5 mln zł), oświata 
– 34,4% (58,2mln zł), rodzina – 21,7% 
(36,7 mln zł).
W 2017 r. na wydatki majątkowe prze-
znaczono 32,1 mln zł (ok. 19% bu-
dżetu). Najwięcej, bo ponad 11 mln zł 
(34,3% wszystkich wydatków inwe-
stycyjnych) kosztować będą inwesty-
cje drogowe. Ponad 3 mln zł pójdzie 
na budowę ul. Tuchomskiej, ul. Boro-
wieckiej i ul. Północnej w Baninie. 2 
mln zł zabezpieczono na opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz budowę 
i modernizację dróg i ścieżek rowero-
wych, w tym m.in. modernizację dróg 
z płyt yomb, wykonanie nawierzchni 
na ul. Sienkiewicza w Chwaszczynie, 
ul. Tuchomskej w Baninie i ul. Mickie-
wicza w Żukowie. 1,3 mln zł wydatko-

wanych ma być na budowę ul. Mickie-
wicza w Chwaszczynie, a pond 2 mln 
zł na budowę węzłów integracyjnych 
w Rębiechowie i Żukowie.
Na inwestycje oświatowe zabezpieczo-
no 2,7 mln zł, w tym: na na rozbudowę 
szkoły w Miszewie – 1,5 mln zł; rozbu-
dowę systemu wodociągowego i kana-
lizacyjnego – 4,2 mln zł zł; inwestycje 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
– 3,2 mln zł (w tym na rozbudowę bu-
dynku OSP w Chwaszczynie o funkcje 
kulturalne i świetlicę - 2,7 mln zł); na-
bycie nieruchomości – 1,8 mln zł; Po-
morskie Szlaki Kajakowe – 1,2 mln zł; 
budowę i modernizację boisk i terenów 
rekreacyjnych – ok. 800 tys. zł; budo-
wę oświetlenia ulicznego – 400 tys. zł.
W 2017 r. dochody będą niższe od 
wydatków o ok. 8,2 mln zł, a po do-
daniu kwoty przewidzianej na spłatę 
rat zadłużenia (6,4 mln zł) do zrówno-
ważenia budżetu niezbędna jest kwota 
14,6 mln zł, która sfinansowana będzie 
w większości z wolnych środków z lat 
ubiegłych (ok. 8,4 mln zł) oraz obli-
gacji o wartości 6 mln zł i z pożyczki 
z NFOŚiGW w wys. 232 tys. zł.
Po uwzględnieniu spłaty rat długu za-
ciągniętego w poprzednich latach za-
dłużenie na koniec 2017 r. wyniesie 
nieco ponad 51 mln zł, czyli 31,7% 

planowanych dochodów.
W 2017r. kolejny raz znacznie zwięk-
szono środki na wydatki finansowane 
z funduszu sołeckiego: łącznie wyno-
si on niemal 1,8 mln zł (1,05% ogółu 
wydatków), z czego 606 tys. zł to fun-
dusz podstawowy, natomiast 1,2 mln 
zł (65,74% całego funduszu) to środki 
dodatkowe. Środki funduszu przezna-
czono na sfinansowanie 127 zadań 
bieżących (ok. 405 tys. zł) i 88 zadań 
inwestycyjnych (łącznie ok. 1,4 mln 
zł). Ponadto osiedla w Żukowie otrzy-
mały do dyspozycji 279 tys. zł, a 200 
tys. zł zarezerwowano na realizację 
zadań w ramach budżetu obywatel-
skiego miasta Żukowo. Łącznie sołec-
twa i osiedla otrzymały 2.25 mln zł do 
wykorzystania zgodnie z wnioskami 
zgłoszonymi na zebraniach sołeckich 
i osiedlowych oraz tych, które zostaną 
wybrane w ramach budżetu obywatel-
skiego w mieście Żukowo. /raf/
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Dla uczniów, którzy zimo-
we wakacje spędzą w domu, 
Gmina Przodkowo jak co 
roku przygotowała ciekawą 
ofertę. 
W szkołach przygotowano 
szereg zajęć dydaktycznych 
i ruchowych. Będą bale kar-
nawałowe i wyjazdy do kina. 
Bliższych informacji na ten 
temat udzielą dyrektorzy pla-
cówek i wychowawcy klas. 
Samorząd Przodkowski za-
prasza dzieci do spędzenia 
ferii w sposób aktywny. Przez 
cały okres ferii do dyspozycji 
dzieci i młodzieży będzie bo-
isko Orlik oraz tamtejsi ani-
matorzy. 
W pierwszym tygodniu zi-
mowej przerwy, zajęcia zor-
ganizowane będą pod hasłem 
„Sport to zdrowie. Ruszaj na 

Orlika” . W godzinach 10.00 
do 14.00 wszystkich chęt-
nych zapraszamy do udziału 
w rozgrywkach w różnych 
dyscyplinach sportowych. Na 
wszystkich uczestników co-
dziennie czekać będą słodkie 
upominki i i ciepły posiłek. 
Młodsze dzieci na zorganizo-
wane zajęcia w pierwszym ty-
godniu ferii zaprasza również 
Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Przodkowo. Codziennie 
w godzinach od 9.30 – 13.00 
uczestników odwiedzi cie-
kawy gość. Będą też zajęcia 
manualne, gry i zabawy na 
wesoło a także poczęstunek. 
W drugim tygodniu ferii dla 
chętnych dzieci projekcje ba-
jek i filmów oraz głośne czy-
tanie bajek.

/opr. raf/

Fo
t. 

M
at

. P
ra

so
w

e

HaRMONOGRaM Zajęć
Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w Pomieczynie:
16 stycznia - Zabawy plastyczno-techniczne
16 stycznia - Spotkanie z baśnią od godz. 9.00 
– 12.00
17 stycznia - Gry i zabawy świetlicowe od 
godz. 9.00 – 12.00
18 stycznia - Zajęcia komputerowe od godz. 
9.00 – 12.00
19 stycznia - Zajęcia sportowe od godz. 9.00 
– 12.00
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Czeczewie:
16 stycznia – 27 stycznia - zajęcia świetlicowe 
od godz. 8.00 – 14.00.
Szkoła Podstawowa w Szarłacie:
16 stycznia - Gry planszowe i komputerowe - 
od godz. 9.00 – 12.00
17 stycznia - Gry i zabawy językowe - od godz. 
9.00 – 12.00
18 stycznia - Prace plastyczno – techniczne 
oraz oglądanie filmów - od godz. 9.00 – 12.00
19 stycznia - Gry i zabawy - od godz. 9.00 – 
12.00
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Nowy wóz dla 
strażaków

Stypendia dla najzdolniejszych
BANINO | Nowoczesny i doskonale wyposażo-
ny – nowy wóz gaśniczo-bojowo-alarmowy tra-
fił w ręce strażaków ochotników. Dzięki niemu 
ratownicy będą mogli szybciej i skuteczniej re-
agować w przypadkach zagrożenia. 

GM. ŻUKOWO | Ponad 850 uczniów z całego Pomorza otrzymało stypendia na łączną kwotę 2,4 
mln zł. Finansowe nagrody wręczył podczas uroczystej gali marszałek województwa Mieczy-
sław Struk. Wśród najzdolniejszych znalazło się 21 uczniów z gminy Żukowo. 

Nowoczesny wóz został pod 
koniec ubiegłego roku ofi-
cjalnie przekazany jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Baninie (gm. Żyukowo). 
W ceremonii uczestniczy-
li przedstawiciele powiatu 
oraz gminy Żukowo z bur-
mistrzem Wojciechem Kan-
kowskim na czele. Samochód 
został poświęcony przez pro-
boszcza ks. dr Daniela Kna-
pińskiego.
- Całkowity koszt samocho-
du to niemal 735 tys. zł – in-
formuje Daniel Hinz, prezes 
OSP Banino. - Powiat prze-
kazał na ten cel dotację w 
wysokości 20 tys. zł, marsza-
łek województwa pomorskie-
go – ponad 45 tys. zł, a naj-
więcej gmina Żukowo – aż 
445 tys. zł. Pozostała kwota 
to środki własne OSP Banino 
oraz pieniądze pozyskane od 
sponsorów.

Samochód gaśniczo-bojowo-
alarmowy Iveco EuroCargo 
wyposażony jest w zbiornik 
3,5 tys. litrów wody oraz 350 
litrów środka pianotwórcze-
go. Posiada napęd na cztery 
koła oraz zraszacze dookoła 
samochodu. Wyposażony jest 
także w kamerę cofania oraz 
ładowarki do radiotelefonów 
i latarek. Nowe auto zastąpi-
ło wysłużonego Jelcza 004. 

/raf/

Jeden wspólny bilet na Pomorzu
KOMUNIKACJA | W 2020 roku na terenie województwa pomorskiego osoby korzystające ze środków komunikacji zbiorowej pojadą na 
podstawie jednego wspólnego biletu.

To efekt rozpoczynającego się 
wczoraj z inicjatywy władz woje-
wództwa pomorskiego programu, 
dzięki któremu powstanie regio-
nalny, ujednolicony system poboru 
opłat za przewozy w transporcie 
pasażerskim oraz jednolita infor-
macja pasażerska.
Wdrożenie programu nastąpi do 30 
czerwca 2020 roku, a jego szaco-
wany całkowity koszt wynosi 55 
mln zł (bez kwot na wyposażenie 
autobusów przewoźników prywat-
nych). Budżet programu został 
określony na postawie wstępnych 
wywiadów rynkowych, a więc 
jego wartość może się zmienić w 
ostatecznym trybie udzielenia za-
mówienia publicznego. Założono, 
iż poziom dofinansowania ze środ-
ków zagranicznych wyniesie 85 
proc.
- Regionalny system poboru opłat 
za przewozy w transporcie pasa-
żerskim oraz jednolitej informacji 
pasażerskiej jest jednym z elemen-
tów szerszej polityki promowania 
publicznego transportu zbiorowe-
go w regionie – mówi marszałek 
Mieczysław Struk. - Wdrożenie 
w województwie pomorskim tego 
wspólnego, dla wszystkich orga-
nizatorów transportu i przewoźni-
ków, systemu jest kolejnym, można 

wręcz powiedzieć, że ostatecznym 
krokiem do uproszczenia sposobu 
uiszczania opłat za przejazd komu-
nikacją zbiorową w regionie, a w 
szczególności Aglomeracji Trój-
miejskiej. 
Jednym z elementów wspomnianej 
polityki w zakresie zwiększania 
atrakcyjności publicznego trans-
portu zbiorowego było wybudowa-
nie przez Województwo Pomorskie 
całkowicie nowej linii kolejowej 
- Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
(pierwszej linii kolejowej wybu-
dowanej w Polsce po roku 1989), 
łączącej Gdańsk i Gdynię z Portem 
Lotniczym oraz „tzw. korytarzem 
kościerskim”. Towarzyszące temu 
inwestycje miast w infrastrukturę 
dojazdową oraz tabor w komunika-
cji miejskiej, powodują, iż wspólny 
cel samorządów staje się realny.
- Jeszcze wiele pozostaje do re-
alizacji – mówi Ryszard Świlski, 
członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego. - Obecnie, przy wy-
korzystaniu środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 planuje się realizację 
inwestycji dotyczących węzłów 
transportowych na terenie zarówno 
Gmin Obszaru Metropolitalnego 
oraz Miejskich Obszarów Funk-
cjonalnych województwa. Jedno-

cześnie chcemy pozyskać środki 
ujęte w tzw. „programach krajo-
wych”, a dotyczące jakże ważnych 
dla rozwoju województwa: zakupu 
taboru kolejowego, elektryfikacji 
linii PKM oraz dalszej moderniza-
cji podstawowej sieci linii kolejo-
wych. 
Naczelnym celem uruchamianego 
wczoraj Programu jest wdrożenie 
na obszarze województwa pomor-

skiego wspólnego dla wszystkich 
organizatorów transportu i prze-
woźników - systemu poboru opłat 
za przewozy w transporcie pasa-
żerskim oraz jednolitej informa-
cji pasażerskiej. W konsekwencji 
zintegrowania poszczególnych 
podsystemów transportu, zarzą-
dzanych przez organizatorów 
wszystkich szczebli (wojewódz-
two, powiaty i gminy), oczekiwa-

ne jest zwiększenie korzystania 
z udziału publicznego transportu 
zbiorowego w ogólnej liczbie po-
dróży mieszkańców. Zakłada się, 
iż wprowadzenie systemu jednoli-
tych, prostych płatności za przejaz-
dy jednorazowe oraz bilety okreso-
we w znakomity sposób podniesie 
standard korzystania ze środków 
transportu publicznego i zwiększy 
ich wykorzystanie.  /AW/
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W 2016 roku przyznano trzy rodzaje stypendiów dla 869 
uczniów. Pierwsza kategoria to stypendia i nagrody finan-
sowane z budżetu województwa – dedykowane uczniom bę-
dącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad 
przedmiotowych (wpłynęło 417 wniosków; przyznano 42 
stypendia w wysokości od 150 do 300 zł przez okres 10 mie-
sięcy). Druga kategoria to stypendia finansowane ze środków 
europejskich – dedykowane uczniom uzdolnionym w szcze-
gólności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrod-
niczych, informatycznych i języków obcych (wpłynęło 1908 
wniosków; przyznano 417 stypendiów w wysokości  250 zł 

przez okres 12 miesięcy). Ostatnia kategoria to stypendia fi-
nansowane ze środków europejskich – dedykowane uczniom 
uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych (wpły-
nęło 1220 wniosków; przyznano 412 stypendiów w wysoko-
ści 250 zł przez okres 10 miesięcy). 
W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym 
uczniom z całego Pomorza, obok przedstawicieli Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, uczestniczyli dyrektorzy szkół 
i nauczyciele, jak również rodzice i opiekunowie wyróżnio-
nych uczniów. Stypendia trafiły m.in. do 21 uzdolnionych 
uczniów z gminy Żukowo. /raf/

Fo
t. 

U
G

 Ż
uk

ow
o



6 | metropolia.info/aktualnościCzwartek, 12 stycznia 2017

Noworoczne prezenty dla 4 samorządów
POMORZE | Tuż przed Nowym Rokiem samorządowcy z 4 pomorskich gmin mieli przyjemność podpisać w Urzędzie Marszałkowskim umowy 
przyznające ich jednostkom unijne wsparcie.

Całkowita wartość tych 4 projektów wynosi 
21,2 mln złotych, na ich realizację benefi-
cjenci otrzymają dofinansowanie w wyso-
kości 11,9 mln złotych. Najwyższa dotację 
przyznano Gminie Miasto Lębork. To pro-
jekt z działania „Materialne i niematerialne 
dziedzictwo kulturowe”. Pozostałe projekty 
zostaną dofinansowane z podziałania Efek-
tywność energetyczna, z mechanizmu Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). 
Ich celem jest poprawa efektywności ener-
getycznej budynków użyteczności publicz-
nej i mieszkaniowych. O ile projekt Lęborka 
musiał zostać poddany procedurom konkur-
sowym, o tyle do wyboru trzech pozostałych 
wystarczyła decyzje Zarządu Urzędu Mar-
szałkowskiego. Wybrano te projekty, które 
jako pierwsze osiągnęły gotowość realizacyj-
ną. W efekcie realizacji 3 projektów zostanie 
zmodernizowanych energetycznie 9 budyn-
ków użyteczności publicznej, co spowoduje 
zmniejszenie rocznego zużycia energii pier-
wotnej w budynkach o 240,9 tys. kWh/rok, 
a także spadek emisji gazów cieplarnianych 
o 1 847,00 ton równoważnika CO2/rok.
Stary będzie jak nowy
Największe dofinansowanie otrzymały wła-
dze Lęborka. Marszałek Mieczysław Struk 
zwrócił uwagę, że wytrwałość popłaca. 
Projekt tego miasta po procedurach kon-
kursowych od dłuższego czasu był na liście 
rezerwowej. Projekt zostanie zrealizowany 
do marca 2019 r. Jego wartość to 13,1 mln 
zł, w tym unijne dofinansowanie 7,4 mln zł. 
Przedmiotem projektu jest wykonanie prac 
budowlano-montażowych i dostawa wyposa-
żenia w zabytkowych budynkach i obszarach 
miasta Lęborka. Projekt obejmie: Wieżę Ci-
śnień, kościół Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski, Sanktuarium św. Jakuba, ulice: 
Waryńskiego, Młynarską, Długosza i Armii 
Krajowej (z fragmentami przyległych ulic), 
fragment murów obronnych i skwer przy ul. 
Przymurnej. Celem nadrzędnym projektu jest 
podniesienie atrakcyjności turystycznej i kul-

turalnej Lęborka. Nastąpi to poprzez udo-
stępnienie obiektów na potrzeby turystyczne 
(punkty widokowe, sale muzealne w Wieży 
Ciśnień, ekspozycje w kościołach), poprawę 
estetyki przestrzeni publicznej i stworzenie 
miejsc wypoczynku. W efekcie planowany 
jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 
w objętych wsparciem miejscach należących 
do dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 10 
tys. odwiedzin/rok.
Zaoszczędzą na ogrzewaniu
Projekt Gminy Luzino zostanie zrealizowa-
ny do listopada 2017 r. Jego wartość – 2,7 
mln zł, unijne dofinansowanie 1,6 mln zł. 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa 
modernizacja szkół podstawowych w Gmi-
nie Luzino, do których uczęszcza łącznie ok. 
450 dzieci (tj.: budynek Szkoły Podstawo-
wej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie; 
budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie 
– oddział przedszkolny w Zelewie; budynek 
szkoły Podstawowej w Sychowie – oddział 
przedszkolny w Robakowie;  budynek Szko-
ły Podstawowej w Wyszecinie). Działania 
modernizacji energetycznej w szkołach pod-
stawowych obejmą: wykonanie docieplenia 
ścian, stropodachów; wymienienie stolarki 
okiennej i drzwi zewnętrznych; moderniza-
cję lub wymianę instalacji ogrzewania obiek-
tów; modernizację lub wymianę istniejącego 
źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyj-
ne w Szkole Podstawowej w Robakowie, na 
pompy ciepła powietrze/woda w szkołach 
w Wyszecinie oraz Zelewie oraz jako alter-
natywne źródło ciepła kotły gazowe w Wy-
szecinie i Zelewie. W efekcie planowane jest 
zmniejszenie rocznego zużycia energii pier-
wotnej w budynkach publicznych o 710,2 
tys. kWh/rok, a także spadek emisji gazów 
cieplarnianych o 193,55 ton równoważnika 
CO2/rok.
Termomodernizacja gminnych budynków
Projekt Gminy Kartuzy zostanie zrealizowa-
ny do sierpnia 2017 r. Jest wart 3,7 mln zł, 

otrzyma ł dofinansowanie 1,5 mln zł. Przed-
miotem realizacji projektu jest kompleksowa 
termomodernizacja czterech obiektów pu-
blicznych na terenie gminy Kartuzy: Szkoły 
Podstawowej w Brodnicy Górnej, Przedszko-
la w Brodnicy Górnej, Szkoły Podstawowej 
w Kolonii oraz Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kartuzach. Głównym celem inwestycji jest 
poprawa efektywności energetycznej obiek-
tów użyteczności publicznej położonych na 
terenie gminy Kartuzy.  W efekcie planowa-
ne jest zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych o 976,2 
tys. kWh/rok, a także spadek emisji gazów cie-
plarnianych o 329,81 ton równoważnika CO2/
rok.]
Zmodernizują szkołę
Projekt Gminy Trąbki Wielkie zostanie zreali-
zowany do września 2017 r.  Jego realizacja 
wymaga wydania 1,6 mln zł, w tym 700 tys. 
gmina otrzyma z pieniędzy unijnych. W ra-

mach przedsięwzięcia nastąpi termomoder-
nizacja Szkoły Podstawowej w Sobowidzu. 
Przewiduje się: modernizację instalacji c.o. (tj. 
wykonanie izolacji przewodów instalacji c.o. 
w piwnicy i kanałach, uruchomienie central-
nej automatyki pogodowej, wymiana zaworów 
grzejnikowych na zawory termostatyczne, 
regulacja wstępna instalacji, montaż auto-
matycznych zaworów odpowietrzających na 
pionach, wydzielenie obiegu grzewczego sali 
gimnastycznej z możliwością jej niezależnego 
użytkowania), ocieplenie ścian zewnętrznych 
o pow. 1497,2 m2, ocieplenie dachów o pow. 
1305 m2, wykonanie obróbek blacharskich. 
Przewiduje się również: wymianę okien i na-
świetli o pow. 13,12 m2 na nowe okna jed-
noramowe, montaż 125 szt. nawiewników 
okiennych regulowanych ręcznie w oknach 
istniejących, a także odwodnienie dachów bu-
dynków. 

Anna Kłos

Na zdjęciu: burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński i wicemarszałek Wiesław Byczkowski
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Dla kogo Pomorska Nagroda Artystyczna?
POMORZE | Pomorska Nagroda artystyczna jest najważniejszą nagrodą samorządu województwa po-
morskiego kierowaną do środowiska artystycznego. 
Nagroda honoruje najbardziej znaczące 
wydarzenia, jakie miały miejsce w roku po-
przedzającym jej wręczenie. Kandydatury 
do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 
2016 można zgłaszać do 27 lutego 2017 r.
Kto może zgłaszać i w jakich kategoriach? 
Prawo do zgłaszania kandydatur do Po-
morskiej Nagrody Artystycznej, Po-
morskiej Nadziei Artystycznej oraz 
honorowej PNA za Mecenat Kultury 
mają: dotychczasowi laureaci nagro-
dy, stowarzyszenia i związki 
twórcze, instytucje kultury, 
organy administracji publicz-
nej, szkoły wyższe i artystycz-
ne, media, organizacje pozarzą-
dowe oraz pozostałe podmioty 
działające w sferze kultury.
Organizatorzy konkursu proszą 
o zgłoszenie trzech najlepszych 
twórców, autorów najciekaw-
szych wydarzeń roku 2016, za-
sługujących na wyróżnienie Po-
morską Nagrodą Artystyczną, 
jednej kandydatury do nagrody 
Pomorskiej Nadziei Artystycznej 
oraz jednej kandydatury do nagrody za Me-
cenat Kultury.
Zgłoszenia w formie pisemnej wraz z uza-

sadnieniem należy wysłać w nieprzekraczal-
nym terminie do 27 lutego 2017 r. na adres: 
Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej, 
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, 
ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk 50, e-
mail: nagroda@nck.org.pl. 
Kapituła rozpatrywać będzie jedynie wnio-

ski dotyczące wydarzeń artystycz-
nych odbywających się w roku 

2016. Wielką Pomorską Na-
grodę Artystyczną za cało-
kształt twórczości przyznaje 
osobiście marszałek woje-
wództwa pomorskiego.
Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nr 58 326 
10 36 (Nadbałtyckie Centrum 
Kultury w Gdańsku) oraz 58 
326 82 86 (Departament Kultu-
ry w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Pomorskiego).
Pomorska Nagroda Artystyczna wrę-
czana jest od 1998 r. Uhonorowane 
nią osoby otrzymują statuetkę Gryfa 
Pomorskiego. Obecnie wręczane gryfy 
zaprojektowała Maria Teresa Kuczyń-

ska, w pierwszych latach były to statuetki 
autorstwa Sławoja Ostrowskiego. 
/opr. raf/

Rola szczepień 
ochronnych
POMORZE | Rośnie liczba niezaszczepionych 
dzieci oraz osób uchylających się od obowiązko-
wych szczepień ochronnych na Pomorzu.

Stanowisko w tej sprawie za-
jął Samorząd Województwa 
Pomorskiego. 
- Mając na uwadze stano-
wisko członków Rady Pro-
gramowej  Regionalnego 
Programu Strategicznego 
Zdrowie dla Pomorzan, Pol-
skiej Akademii Nauk oraz 
Naczelnej Rady Lekarskiej 
stanowczo podkreślamy wy-
soką wagę szczepień ochron-
nych w systemie ochrony 
zdrowia – czytamy w oficjal-
nym piśmie. 
Jak podkreśla dr n. med. 
Barbara Ratajczak, Naczel-
ny Lekarzy Szpitala Dzie-
cięcego Polanki im. Macieja 
Płażyńskiego w Gdańsku, 
specjalista pediatrii i epide-
miologii, szczepienia pozwa-
lają wyeliminować choroby, 
które zagrażają życiu czy 
też prawidłowemu rozwo-
jowi człowieka. To właśnie 
dzięki szczepieniom całko-
wicie została wyeliminowa-
na ospa prawdziwa, która 
w przeszłości dziesiątkowa-
ła ludność na całym świeci, 

a blisko wyeliminowania 
jest np. wirus polio, który 
w latach 50-tych ubiegłego 
wieku pozostawił wiele osób 
niepełnosprawnych - dla 
wielu chorych będąc choro-
bą śmiertelną. Przykładem 
może być także szczepie-
nie przeciwko Wirusowemu 
Zapaleniu Wątroby typu B. 
Dzięki szczepieniom zapo-
mnieliśmy o takich choro-
bach jak błonica czy tężec. 
Należy wziąć również pod 
uwagę fakt, iż  istnieją osoby, 
które nie mogą być zaszcze-
pione czy takie, które gorzej 
niż inni reagują na szczepie-
nie, wytwarzają niższą od-
porność lub nie wytwarzają 
żadnej odporności. W przy-
padku tych osób bardzo waż-
ne jest, aby w ich otoczeniu 
znajdowały się wyłącznie 
osoby zdrowe. Dlatego rów-
nież z tego względu wszyst-
kie zdrowe dzieci powinny 
być szczepione – podkreślają 
przedstawiciele pomorskie-
go samorządu. 

/raf/

Zostań przedsiębiorcą, 
zdobądź dotację
BIZNES | Mieszkańcy powiatu kartuskiego, wejherowskiego oraz puckiego stają przed 
możliwością otrzymania dotacji unijnej na założenie własnej działalności gospodarczej.

„Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszu-
bach” to największy program wspierania 
przedsiębiorczości, który powiat wejhe-
rowski wraz z partnerami wdraża w życie. 
Uczestnicy programu mogą ubiegać się 
o kwotę do nieco ponad 19 tys. zł jednora-
zowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcie 
pomostowe w wysokości do 1850 zł przez 
sześć miesięcy, a także skorzystać ze szko-
leń i doradztwa.
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdań-
sku pod koniec ubiegłego roku podpisano 
umowy pomiędzy przedstawicielami Za-
rządu Województwa Pomorskiego (mar-
szałkiem Mieczysławem Strukiem i wice-
marszałkiem Wiesławem Byczkowskim) 
a przedstawicielami Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego (Gabrielą Lisius, staro-
stą wejherowskim oraz Jackiem Thielem, 
członkiem zarządu) przy udziale Joanny 
Kwiecień, starosty kartuskiego, Jarosława 
Białka, starosty puckiego oraz Honoraty 
Bliźnierskiej, przedstawicielki Spółdzielni 
Socjalnej „Pasja”.
Projekt skierowany jest do osób pozosta-
jących bez pracy, w tym: kobiet, osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, z niepełnospraw-
nościami, o niskich kwalifikacjach oraz 
w wieku 50 lat i więcej, z wyłączeniem 
osób przed ukończeniem 30 roku życia oraz 
tych, którzy posiadali zarejestrowaną dzia-
łalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do projektu.
Program „Wsparcie przedsiębiorczości na 
Kaszubach” realizowany jest przez: powiat 
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wejherowski, powiat pucki, powiat 
kartuski, Spółdzielnię Socjalną „Pa-
sja” oraz Powiatowy Cech Rzemiosł 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw - 
Związek Pracodawców w Wejherowie. 
Jego celem jest utworzenie i zwięk-
szenie trwałości nowo powstałych 270 
mikroprzedsiębiorstw na terenie trzech 
powiatów.
Aby zakwalifikować się do projektu 
należy wypełnić formularze rekruta-
cyjne wraz z załącznikami dostępne 
na stronie internetowej: www.powia-
twejherowski.pl i przesłać je elektro-
nicznie lub złożyć osobiście w jednym 
z  Punktów Rekrutacji. 

Nabór rozpoczyna się  17 stycznia 2017 
r. i potrwa do 20 stycznia 2017 r. Do-
kumenty będzie można składać w go-
dzinach 8.30-14.30 w trzech punktach. 
Na terenie powiatu wejherowskiego 
wnioski przyjmować będzie Powiato-
wy Cech Rzemiosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Wejherowie przy 
ulicy Hallera 1. W Kartuzach doku-
menty będzie można złożyć w Spół-
dzielni Socjalnej „Pasja” mieszczącej 
się na ulicy Mściwoja II nr 28 a, zaś 
na terenie powiatu puckiego w Staro-
stwie Powiatowym przy ulicy Orzesz-
kowej 5.  

 /raf/

Fo
t. 

M
at

. P
ra

so
w

e

Fo
t. 

M
at

. P
ra

so
w

e



8 | metropolia.info/aktualnościCzwartek, 12 stycznia 2017

Hu, hu, ha... nasza zima nie taka zła!
Powiało, przymroziło i przysypało. I zrobiło się biało i pięknie. Nasi Czytelnicy udowadniają, że ta mroźna 
pora roku może być piękna i radosna.

Otrzymaliśmy od Was zdjęcia pokazujące piękno zimy, 
a także fotografie z zabaw na śniegu i świeżym powietrzu. 
Poniżej publikujemy wybrane zdjęcia. Dziękujemy!
I jednocześnie zachęcamy wszystkich: przysyłajcie do nas 
zdjęcia pokazujące, jak wygląda zima na Kaszubach. Poza 
tym, niedługo zaczynają się zimowe ferie – to czas za-
baw, zimowego szaleństwa, aktywnego spędzania czasu. 
Pokażcie, jak Wy się bawicie i przyślijcie zdjęcia z wycie-
czek, wyjazdów, itp. Najciekawsze fotografie opublikuje-
my, a autorów niektórych zdjęć nagrodzimy biletami do 
kina Helios w Gdańsku! /raf/

AGA KlebbA

KinGA nASTAły

ARiKA boReK

nATAliA dAmPC

AleKSAndRA dąbRowSKA

dominiKA boChenTyn

AnnA ZAbielowiCZ

ewelinA TRedeR

mARiolA GRoTh

KATARZynA hARTyn - 
leSZCZyńSKA

iZA domAńSKA
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SylwiA PodGóRSKA

KASiA PAdyKułA

joAnnA KAS - CybulSKA

KAmil GRyń - bloK

mARCin mioTACZ

AleKS fRAnCZewSKi

SylwiA PodGóRSKA

mARCin mARiolA jASnoCh

PATRyCjA mAjKA mARCin

AniA AndZiA
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Nowa wysokość składek na  
ubezpieczenie społeczne
W Monitorze Polskim z 5 grudnia 2016 r., poz. 1201, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego z dnia 5 grudnia 2016 r. W sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 
w I kwartale 2017 r.

Składka ta wyniesie 42,00 zł mie-
sięcznie za każdą osobę podlegającą 
temu ubezpieczeniu. Za osoby obję-
te wymienionym ubezpieczeniem na 
wniosek w ograniczonym zakresie 
składka ta będzie stanowić miesięcz-
nie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. 
Podstawowa miesięczna skład-
ka na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe w I kw. 2017 r. stanowić 
będzie 10 proc. obowiązującej 
w grudniu 2016 r. emerytury pod-
stawowej (882,56 zł), tj. 88 zł. 
Dodatkowa miesięczna składka na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

w I kw. 2017 r. dla prowadzących go-
spodarstwo rolne o powierzchni po-
wyżej 50 ha przeliczeniowych użyt-
ków rolnych stanowić będzie:
-12 proc. emerytury podstawowej, tj. 
106,00 zł - w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących obszar użyt-
ków rolnych do 100 ha przeliczenio-
wych
-24 proc. emerytury podstawowej, tj. 
212,00 zł - w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących obszar użyt-
ków rolnych powyżej 100 ha przeli-
czeniowych do 150 ha przeliczenio-
wych

-36 proc. emerytury podstawowej, tj. 
318,00 zł - w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących obszar użyt-
ków rolnych powyżej 150 ha przeli-
czeniowych do 300 ha przeliczenio-
wych
-48 proc. emerytury podstawowej, tj. 
424,00 zł - w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących użytki rolne 
powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Ustawowy termin uregulowania na-
leżnych składek za I kwartał 2017 r., 
upływa z dniem 31 stycznia 2017 r.
(KR)
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Wycinka na nowych 
zasadach
Od 2017 roku wycinka drzew na prywatnej posesji będzie moż-
liwa bez zezwolenia.
Nowa ustawa ma także zwiększyć kom-
petencje samorządów w zakresie wycinki 
drzew i krzewów oraz ustalania wysokości 
opłaty za te czynności.
Nowe zasady to efekt stworzenia ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r,  
która 20 grudnia 2016 roku została przyję-
ta przez Senat RP bez poprawek. Ustawa 
powinna wejść w życie o 1 stycznia ale 
wymaga jeszcze podpisu Prezydenta RP.
Ustawa umożliwi wycinkę drzew lub krze-
wów, które rosną na nieruchomościach 

stanowiących własność osób fizycznych 
i są usuwane na cele niezwiązane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz 
drzew lub krzewów usuwanych w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych 
do użytkowania rolniczego bez występo-
wania o zgodę do wójta, burmistrza czy 
prezydenta miasta.
Ustawa zwiększa też kompetencje samo-
rządów w zakresie wycinki drzew i krze-
wów oraz ustalania wysokości opłaty za te 
czynności.   (KiR)
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Natura 2000 i rozwój 
gospodarstw
W siedzibie PODR w Lubaniu zorganizowano konferencję woje-
wódzką „Kierunki i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych na 
obszarach Natura 2000”.  Wydarzenie otworzył andrzej Dolny, 
Dyrektor PODR w Lubaniu.

Temat działalności rolniczej prowadzonej 
na obszarach Natura 2000 przedstawiła 
Anna Moś z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. W pierwszej części swojego 
wystąpienia prelegentka wskazała i omówi-
ła przykłady działań obligatoryjnych i fa-
kultatywnych w planach zadań ochronnych 
ustanowionych dla obszarów Natura 2000 
w woj. pomorskim. W drugiej części, przy-
bliżyła procedurę ocen oddziaływania na 
obszar Natura 2000 w ramach każdej decyzji 
wymaganej przed realizacją przedsięwzięć. 
Normy i wymogi wzajemnej zgodności 
obowiązujące rolników na obszarach Natu-
ra 2000 przedstawiła Joanna Wilińska z Po-
morskiego Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Prelegenci podkreślali, że obszary Natura 
2000 to nie tylko ograniczenia. Do tej pory 
system dotacji stwarzał preferencje dla rol-

ników, którzy zdecydowali się użytkować 
łąki i pastwiska w sposób sprzyjający za-
chowaniu ich wartości przyrodniczej (pa-
kiety przyrodnicze programów rolno-środo-
wiskowych). W pierwszym kwartale 2017 
r. rolnicy, którzy zamierzają rozwijać go-
spodarstwa w kierunku racjonalnego wyko-
rzystania trwałych użytków zielonych oraz 
produkcji zwierzęcej, prowadzonej zgodnie 
z wymogami ochrony środowiska, po raz 
pierwszy będą mogli skorzystać z dotacji 
inwestycyjnych. 
Projekt rozporządzenia z dnia 5 grudnia 
2016 r. dotyczący inwestycji w gospodar-
stwach położonych na obszarach Natura 
2000 omówiła kolejna prelegentka: Sylwia 
Skupień z Pomorskiego Oddziału Regional-
nego Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa.
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Zmiany w systemie wsparcia  
bezpośredniego od 2017 r.
Najważniejsze zmiany odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją. Wsparcie nadal będzie realizowane w 4 sektorach produkcji 
zwierzęcej (młode bydło, krowy, owce, kozy) i 8 sektorach produkcji roślinnej (buraki cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, owoce mięk-
kie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len, konopie włókniste).

W ramach przeglądu funkcjonowania tego instrumentu, 
wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania płatności 
w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiał-
kowych, owoców miękkich i buraków cukrowych.
W przypadku sektorów młodego bydła i krów zmniejszono 
maksymalną liczbę zwierząt, do których może zostać przy-
znana płatność, z dotychczasowych 30 szt. do 20 szt., ale za-
chowano dotychczasową kopertę finansową. Wprowadzona 
zmiana pozwala na skoncentrowanie wsparcia w gospodar-
stwach, w których następuje systematyczny spadek liczby 
stad i pogłowia zwierząt, a więc gospodarstw, których sytu-
acja ekonomiczna jest najtrudniejsza.
Dzięki zachowaniu koperty finansowej, w wyniku wpro-
wadzanych zmian stawka płatności dla pierwszych 20 szt. 
zwierząt w stadzie (zarówno w przypadku młodego bydła 
jak i krów) będzie wyższa niż w poprzednich latach. Szacuje 
się, że zwiększenie wsparcia obejmie około 82% rolników 
posiadających ok. 50% krajowego stada młodego bydła oraz 
około 79% rolników posiadających ok. 43% krajowego stada 
krów. Zwiększenie wsparcia dotyczyć będzie tej wielkości 
stad, w przypadku których w okresie 2009-2016 odnotowuje 
się systematyczny spadek liczby stad i pogłowia zwierząt.
W przypadku płatności do owiec ustanowiono nowy okres 
przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wspar-

cia – od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania 
wniosków (zamiast okresu od dnia 20 października do dnia 
20 listopada). Zmiana została dokonana w związku z postu-
latami zgłaszanymi przez organizacje zrzeszające hodow-
ców owiec i ma na celu ułatwienie zarządzania stadem
Niezależnie od tego uproszczono procedurę ubiegania się 

o wsparcie związane z produkcją w sektorze owiec i w sek-
torze kóz (tzw. system bezwnioskowy). Wprowadzenie tego 
rozwiązania ułatwi rolnikom ubieganie się o wsparcie do 
owiec i kóz, zwłaszcza w przypadku, gdy liczba zwierząt 
zgłaszanych do płatności jest duża (z uwagi na brak limi-
tu liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte 
płatnością, liczba zwierząt zgłaszanych do płatności często 
wynosi kilkaset sztuk). Dotychczas wiązało się to z koniecz-
nością wypisania w dołączanym do wniosku specjalnym 
oświadczeniu wielu numerów identyfikacyjnych, co było 
czasochłonne i stwarzało ryzyko popełnienia błędu.
W miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiał-
kowych wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin 
strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw pa-
szowych. Dokonane zmiany biorą pod uwagę potrzebę za-
pewnienia krajowej produkcji białka roślinnego na pasze 
oraz lepszego ukierunkowania wsparcia, uwzględniającego 
sposób wykorzystania roślin wysokobiałkowych.Płatność 
do roślin strączkowych na ziarno będzie przysługiwała do 
powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów 
i soi. Płatność będzie miała charakter degresywny – wyższa 
stawka będzie stosowana do pierwszych 75 ha upraw w go-
spodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha.  (mR)
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Trwa rywalizacja o charytatywne nagrody
PLEBISCYT | Blask rozświetlonych miejskich iluminacji widać jeszcze w całym kraju, a to oznacza, że nadal można zgłaszać miasta 
do udziału w plebiscycie „Świeć się z energą”.

To już ostatni moment na mo-
bilizację swoich sympatyków, 
by mieć szansę na zwycięstwo 
w swoim regionie. Głosowa-
nie w etapie wojewódzkim 
trwa do 15 stycznia. Głosy 
można oddawać codziennie 
na SwiecSie.pl oraz przez 
SMS. 
„Świeć się z Energą” to ple-
biscyt miast na najpiękniej 
rozświetloną miejscowość 
w Polsce. Organizowana od 
ośmiu lat przez Grupę Ener-
ga zimowa zabawa nie tyl-
ko zwraca uwagę na piękne 
iluminacje w okresie świą-
tecznym i wybiera „Świetlną 
stolicę Polski”, ale także łączy 
mieszkańców we wspólnym 
celu – pomocy potrzebują-
cym. Dzięki głosowaniu sym-
patycy mogą pomóc miastom 
zdobyć nagrody w postaci 
energooszczędnego sprzętu 
AGD. Zestawy nowoczesnych 
urządzeń, których łączna war-
tość to aż 200 tys. zł, trafią do 

instytucji społecznych z 16 
zwycięskich miast z całej Pol-
ski. W zeszłym roku w ple-
biscycie rywalizowało ponad 
220 miejscowości, a nagrody 
trafiły do domów dziecka i in-
nych ponad 70 placówek spo-
łecznych!
Doroczna zabawa w „Świeć 
się z Energą” daje także szan-
sę na rywalizację miłośnikom 
świetlistych fotografii oraz 
najpiękniej rozświetlonym 
galeriom handlowym. 
liczy się każdy głos! 
Noworoczna, zimowa aura 
zachęca do spacerów wśród 
pięknych miejskich ilumina-
cji. Warto docenić starania 
miasta o tworzenie niezwy-
kłej atmosfery na ulicach, 
skwerach czy placach, i zgło-
sić swoją miejscowość do 
zabawy lub oddać na nią głos 
w plebiscycie „Świeć się 
z Energą”. Każdy, kto chce 
pomóc miejscowości w zdo-
byciu tytułu i dobroczynnych 

nagród, powinien oddać swój 
głos przez stronę internetową 
lub wysyłając SMS o treści 
MIASTO (numer konkretne-
go miasta podany jest na stro-
nie SwiecSie.pl przy każdym 
zdjęciu) na nr 71750 (koszt 
sms to 1,23 zł z VAT). Gło-
sować bez ograniczeń można 
codziennie! Jeśli miasto nie 
zostało jeszcze zgłoszone do 
rywalizacji w plebiscycie wy-
starczy wejść na stronę www.
SwiecSie.pl w zakładce  Ple-
biscyt Świetlna stolica Polski  
wybrać województwo i dodać 
zdjęcie rozświetlonych ilu-
minacji swojego miasta. Po 
weryfikacji zdjęć, miejsco-
wość dołączy do rywalizacji 
o nagrody. Zarówno zgłosze-
nia jak i oddawanie głosów 
w etapie regionalnym trwa do 
15 stycznia.
Zabawa podzielona jest na 
dwa etapy: w regionalnym 
miasta z danego wojewódz-
twa rywalizują o najwięcej 
oddanych głosów i nagrody – 
energooszczędny sprzęt AGD 
o wartości 10 tys. zł. W etapie 
ogólnopolskim 16 wyłonio-
nych zwycięzców z każdego 
regionu, weźmie udział w fi-
nale i powalczy o nagrodę 
główną: sprzęt AGD dla po-
trzebujących, o wartości 40 
000 zł oraz tytuł „Świetlnej 
stolicy Polski”.
Konkurs dla każdego
Akcja „Świeć się z Energą” to 
także konkurs fotograficzny. 
Może wziąć w nim udział każ-
dy, kto robi zdjęcia – zarówno 
profesjonalnym aparatem jak 

i smartphonem. W konkursie 
można zgłosić aż 8 fotografii 
w czterech kategoriach: Moje 
Miasto, Moja Iluminacja, Mój 
Dom, Moi Bliscy. Ważna jest 
uchwycona atmosfera, świa-
tło i klimat. W dwóch etapach 
uczestnicy powalczą o na-
grody rzeczowe ufundowane 
przez Grupę Energa: aparaty 
fotograficzne, powerbanki, 
Ipad air i bony zakupowe do 
sklep.energa.pl. Na finalistę 
etapu ogólnopolskiego czeka 
nagroda główna – warsztaty 
fotograficzne z Lidią Popiel 
– fotografką i przewodniczą-

cą jury konkursowego. Kon-
kurs fotograficzny obywa się 
również w mediach społecz-
nościowych. Na miłośników 
robienia zdjęć telefonem, 
którzy zamieszczą zdjęcia 
i oznaczą je #SWIECSIE, 
czekają smartphony i bony 
zakupowe do sklep.energa.pl. 
Zakupy w rozświetlonej at-
mosferze 
Świąteczne iluminacje to 
także okazja, aby docenić 
ulubione miejsca na zakupy 
w swoim mieście, głosując 
w plebiscycie „Jaśnie Gale-
ria”, na najładniej oświetloną 

galerię handlową. Nagrodą 
dla obiektu, który otrzyma 
najwięcej głosów jest kam-
pania reklamowa w serwisie 
WP o wartości 50 tys. zł.
harmonogram „Świeć się 
z energą” 
I etap: Zgłaszanie miast 
i zdjęć, oraz oddawanie gło-
sów na miasta w regionie, 
trwa do 15 stycznia 2017
II etap: Głosowanie na finało-
we miasta, galerie handlowe 
i zdjęcia w konkursie foto-
graficznym, trwa od 19 do 31 
stycznia.
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Przyszłość przestrzeni województwa
POMORZE | Sejmik Województwa Pomorskiego, jako pierwszy w kraju, uchwalił plan zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa pomorskiego 2030 (wraz ze stanowiącym jego część projektem planu 
zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia–Sopot 2030).  Doku-
ment określa politykę przestrzenną naszego regionu w perspektywie roku 2030.

Oba plany zostały przygo-
towane przez zespół Pomor-
skiego Biura Planowania Re-
gionalnego, przy czym plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
2030 powstał we współpracy 
z Biurem Rozwoju Gdańska 
i Biurem Planowania Prze-
strzennego Miasta Gdyni 
oraz przedstawicielami miast 
i gmin obszaru metropolital-
nego. Nie było to proste, bo 
trzeba było przeanalizować 
plany zagospodarowania 
przestrzennego 123 gmin, 
przeprowadzić konsultacje 
społeczne i pogodzić różno-
rodne oczekiwania. 
- Taka formuła współpracy 

między jednostkami samorzą-
dów terytorialnych różnych 
szczebli była możliwa dzię-
ki porozumieniu zawartemu 
między Województwem Po-
morskim a stowarzyszeniem 
Obszar Metropolitalny Gdań-
sk-Gdynia-Sopot – wyjaśnia 
marszałek Mieczysław Struk. 
– Plan pozwala skoordyno-
wać inwestycje ponadlokalne, 
zarówno w zakresie kolejno-
ści ich realizacji, jak ich efek-
tywności i w skali ogólnopol-
skiej, co jest ewenementem. 
Przyjęty dokument, prócz 
wytyczenia priorytetów, za-
wiera też konkrety: przewi-
duje realizację m.in. drogi 
ekspresowej S6 (od Słupska 
do Gdańska), obwodnicy 

metropolitalnej Trójmiasta 
(równoległej do istniejącej 
obwodnicy zachodniej) i ob-
wodnicy północnej aglome-
racji Trójmiasta (od strony 
Gdyni). Zakłada stworzenie 
docelowego systemu obsługi 
transportu zbiorowego, m.in. 
w oparciu o istniejące i reak-
tywowane linie kolejowe np. 
Pruszcz Gdański-Żukowo, 
Kartuzy-Sierakowice, Wejhe-
rowo-Garczegorze oraz sys-
temu węzłów integracyjnych. 
Plan przewiduje też kształto-
wanie węzłów transportowo-
logistycznych, w tym rozwoju 
układu drogowo-kolejowego 
poprawiającego dostępność 
do portów morskich, m.in. 
połączenie portu w Gdyni 

z obwodnicą zachodnią Trój-
miasta.
Plan zakłada też tworzenie 
warunków dla poprawy bez-
pieczeństwa energetycznego 
całego regionu a nawet pół-
nocnej Polski (która jest po-
zbawiona liczących się elek-
trowni), poprzez możliwość 
lokalizacji w obszarze metro-
politalnym nowych systemo-
wych źródeł energii. 
Nie zapomniano też o tury-
stycznych i ekologicznych 
walorach województwa -do-
kument określa strukturę pro-
duktów turystycznych, w tym 
tras rowerowych, szlaków ka-
jakowych i żeglarskich.

Anna Kłos

Pomorski budżet 2017 
– proinwestycyjny
POMORZE | Głosami radnych PO i PSL, którzy 
mają w sejmiku zdecydowaną większość, przegłoso-
wano budżet województwa na 2017 rok. Dochody wo-
jewództwa zaplanowano na 870,7 mln zł, natomiast 
wydatki na kwotę 960,8 mln zł. Deficyt budżetowy 
wyniesie ponad 90 mln zł i ma zostać pokryty z wol-
nych środków województwa w kwocie blisko 40 mln zł 
oraz kredytu na ok. 50 mln zł.
- Zawsze by się chciało, 
żeby budżet był lepszy, ale 
ten spełnia nasze oczeki-
wania - mówi marszałek 
Mieczysław Struk. - To jest 
budżet inwestycyjny. Zapla-
nowaliśmy wiele inwestycji 
drogowych - np. dojazdy do 
A1, modernizacje dróg 214 
w kierunku Łeby, w obrębie 
Ustki, drogi 521 w kierunku 
Kwidzyna. Jest wiele inwe-
stycji w służbę zdrowia, np. 
budowa bloku operacyjnego 
w Wejherowie, lądowisko 

w szpitalu w Gdyni albo 
modernizacja oddziałów 
w szpitalu na Zaspie. Są też 
ważne inwestycje w kulturę 
- np. w Muzeum Pomorza 
Środkowego, modernizacja 
Teatru Wybrzeże, stała wy-
stawa Muzeum Archeolo-
gicznego. Nasze wojewódz-
two jest krajowym liderem 
w ilości zakontraktowanych 
unijnych funduszy, a w przy-
szłym roku będziemy równie 
skutecznie te pieniądze wy-
dawać. oprac. A.K.
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SPRZEDAM

SPRZEDAm mieszkanie po remoncie 
39,20 m2 lub zamienię na większe 3 
piętru, tel. 507 486 424

SPRZEDAm działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

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

SPRZEDAm nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StARSZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju 
gościnnego w domu jednorodzinnym, 
tel. tel. 503 590 203

JEStEm zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KuPIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKuP aut kasacja, pomoc drogowa, 
auto części, Wejherowo, Trójmiasto, tel. 
789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAm komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

KIERowNIK produkcji, Wejherowo, z 
doświadczeniem, branża meblarska, 
tel. 503 472 755

USŁUGI

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKowANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

PRofESJoNALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KotŁowNIE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

BIuRo Rachunkowe, Mechowo, ul. 
ks. Zygmunta Trelli 50, odbieramy do-
kumenty od klientów z Wejherowa, 
Pucka i okolic, tel. 692 138 786, e-mail: 
br.kkrzebietke@gmail.com, jesteśmy 

na facebooku

TOWARZYSKIE

wDowA pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowanego, 
na SMSy nie odpowiadam, tel. 881 237 
164

SZuKAm Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213, Sopot

RÓŻNE

DREwNo do co i gałęziówkę sprze-
dam, możliwy transport gratis, tel. 782 
846 927

SPRZEDAm gazowy grzejnik wody 
przepływowe, Ariston Junkiers, cena 
120 zł, tel. 510 501 955

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

SPRZEDAm łyżwy figurowe, 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 Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

KuPIę militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com

SPRZEDAm kurtkę narciarską, damską, 
rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, 
stan idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, 
tel. 660 731 138

ZŁotA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAm rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAm krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZuKASZ 
PRACowNIKA?
wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

wyKAZ KAtEGoRII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
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.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

wyŚLIJ mmSa!
EXP.RoZ. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 904868

Chcesz, żeby wraz z ogłoszeniem 
ukazało się zdjęcie?

  REKLAMA                                       U/2016/RL
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Rekordowy Kaszub Cup Cartusia zaczyna 
przygotowania

Malwina Walter żeglarzem roku

Pobiegną z Orkiestrą

PIŁKA NOŻNA | Ostatnie miejsce w tabeli, 
zaledwie 9 punktów w 17 meczach – kartu-
scy piłkarze z pewnością nie mogą nazwać 
ubiegłej rundy udaną. 

PIŁKA NOŻNA | W ubiegły weekend w luzińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej od-
była się kolejna odsłona Kaszub Cup – tym razem rywalizowali zawodnicy z roczni-
ka 2006. W turnieju wzięło udział 30 zespołów, tym samym ponad 320 zawodników 
i zawodniczek (które grały razem z chłopcami), co stanowi rekordową dotychczas 
frekwencję. 

STĘŻYCA | Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy Stężyca spotkał się na 
spotkaniu świąteczno-noworocznym, na którym przyznano nagrody dla 
najlepszych żeglarzy, które wręczył Kapitan Robert Kresło.

ŻUKOWO | Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie organizuje bieg „Policz 
się z Cukrzycą i Ucz się Pierwszej Pomocy”. jest to część programu 25. fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świętej Pomocy organizowanego z Żukowie.

Teraz zawodnicy Cartusii wra-
cają do treningów. Cel na wio-
snę jest jasny: utrzymać się.
Pomóc w utrzymaniu ma oso-
ba trenera – Marian Geszke, 
który objął drużynę w grudniu, 
jest bardzo doświadczonym 
szkoleniowcem. Trenował 
on m.in. ŁKS Łódź, Lechię 
Gdańsk i Zawiszę Bydgoszcz. 
Jego asystent, Ryszard Dawi-
dowski, to jednocześnie kapi-
tan zespołu.
Treningi zaczęły się 10. stycz-

nia, cztery dni później roze-
grana zostanie gra wewnętrz-
na, a 21. oraz 24. stycznia 
zespół planuje rozegrać mecz 
sparingowy, ale przeciwnik 
nie jest jeszcze znany. Trenin-
gi i mecze towarzyskie będą 
odbywały się jeszcze przez 
cały styczeń, luty, a okres 
przygotowawczy zakończy 
ostatni z meczów kontrolnych 
– w Sierakowicach z tamtej-
szym GKS-em.
/KG/

Głównym organizatorem zawodów był Piotr Jasielski, a po-
magali mu Wojciech Krasucki, Paweł Hinz i Rafał Freitag. 
Młodzi piłkarze i piłkarki poprzez wstępne eliminacje zo-
stali podzieleni na grupy, odpowiednio, od najlepszej, były 
to: Liga Mistrzów, Puchar Interkontynentalny, Liga Europy i 
Puchar Intertoto. Zwycięzcą najlepszej z grup został Olimpij-

czyk Kwakowo, który pokonał w finale Jaguar Gdańsk. Trze-
cie miejsce przypadło drużynie Błękitnych II Wejherowo. 
Puchar Interkontynentalny wygrał U2 Bytów, Ligę Europy 
Gwardia Koszalin (pierwszy zespół rocznika 2006), a Puchar 
Intertoto – Gwardia Koszalin (druga drużyna rocznika 2007)

/KG/

Najlepszą żeglarką została Mal-
wina Walter, drugie miejsce za-
jął Wojciech Wysocki, trzecie 
Laura Czapiewska, na czwartej 
pozycji uplasował się Marcin 
Kowalka, a piąte Dominik Reu-
ther. Wyróżnieni zostali też de-
biutanci roku – Ola Norkowska i 
Jakub Klasa. Tytuł rodzica roku 
przypadł pani Beacie Ostrow-
skiej. Sponsorem nagród była 
Gmina Stężyca, a także Daniel 
Budenas, Marta Rygielska, oraz 
Justyna i Danuta Mańczak. 

/KG/

Celem akcji jest propagowanie zdrowego try-
bu życia oraz popularyzację wiedzy na temat 
cukrzycy. Bieg odbędzie się na dystansach 2 
km (start o 13:30), oraz 4 km (start o 14:00). 
Wręczenie nagród odbędzie się o 15:00. Opła-
ta to 10 zł, które należy wrzucić do puszki 

wolontariuszowi WOŚP. Wszyscy uczestnicy 
otrzymają pamiątkowy medal, pakiet starto-
wy, oraz zupę regeneracyjną przygotowaną 
przez restaurację „Gryf”. Kilkunastu najlep-
szych dostanie pamiątkowe koszulki biegu 
WOŚP z Warszawy. /KG/
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Liga Mistrzów:
1. Olimpijczyk Kwakowo
2. Jaguar Gdańsk
3. Błękitni II Wejherowo
4. Piki II Gdańsk
5. Gryf Słupsk
6. Jaguar Gdańsk Północ
7. Gryf II Słupsk
8. Cartusia 1923 Kartuzy II
Puchar Interkontynentalny:
1. U2 Bytów
2. GKS Kowale
3. GKS Linia
4. Błękitni Wejherowo
5. Cartusia 1923 Kartuzy
6. Bałtyk Gdynia
7. GOSRiT Luzino
8. Gwardia Koszalin 2007 A

Liga Europy:
1. Gwardia Koszalin 2006
2. GTS Pruszcz Gdański
3. GOSRiT Luzino 
Dziewczyny
4. KTS-K GOSRiT Luzino
5. GTS Pruszcz Gdański II
6. Bałtyk II Gdynia
7. Stolem Gniewino
8. Lew Lębork

Puchar Intertoto:
1. Gwardia Koszalin 2007 B
2. Orkan Rumia
3. Iras Czaplinek II
4. Iras Czaplinek
5. Piki Gdańsk
6. Wikęd Luzino

WyNIKI KaSZUB CUP (ROCZNIK 2006):
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Piotr Chrapkowski 
w barwach Niemiec
PIŁKA RĘCZNA | Piotr Chrapkowski – zawod-
nik pochodzący z Kartuz, wychowanek Cartu-
sii Kartuzy i rozgrywający reprezentacji Polski 
w piłce ręcznej - od nowego sezonu będzie repre-
zentował zespół SC Magdeburg.

Przez ostatnie lata (od 
2013 roku) Piotr grał 
w zespole Viva Tauron 
Kielce, do którego z kolei 
przeszedł z Wisły Płock. 
Podczas gry w kieleckim 
klubie wraz z drużyną 
zdobył mistrzostwo i Pu-
char Polski, a także wy-
grał ligę mistrzów. Teraz 
zagra w niemieckim klu-
bie. O tym transferze po-
informował zarząd zespo-
łu Mistrzów Polski Viva 
Tauron Kielce.
- Jesteśmy pełni uznania 
dla pracy, jaką wykonał 
Piotrek w ostatnich sezo-
nach. Zdecydowaliśmy 
się jednak na rozwiązanie 
kontraktu za porozumie-
niem stron, więc po za-
kończeniu sezonu nasze 
drogi się rozejdą - czy-
tamy na stronie mistrza 
Polski. 

/raf/
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Ponad 100 sportowców 
wyróżnionych
KARTUZY | Podziękowania, gratulacje i nagrody za osiągnięcia, ambicje i sportową 
walkę otrzymała ponad setka sportowców, reprezentujących aż 13 dyscyplin.
Kartuska Gala Sportu odbyła 
się po raz drugi. 
- Jest to okazja, aby wspól-
nie przyjrzeć się rozwojowi 
sportu w gminie Kartuzy z 
udziałem tych najbardziej 
wyróżniających się klubów 
sportowych, organizacji, tre-
nerów i zawodników – mówi 
Mieczysław Gołuński, bur-
mistrz Kartuz. - To również 
okazja, aby podziękować 
i pogratulować sukcesów 
sportowych minionego roku. 
O tym, że w kartuskim spo-
rcie sukcesy są coraz licz-
niejsze i to w różnych dyscy-
plinach nikogo przekonywać 
nie trzeba. Nawet Marszałek 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk, podczas 
ostatniej wizyty w Kartu-
zach, nie krył zdziwienia, 
słuchając o osiągnięciach tyl-
ko samych zapaśników i ko-
larzy GKS Cartusia Kartuzy. 
W dyscyplinach indywidu-
alnych nie brakuje talentów, 
ale i w grach zespołowych 

zostają one raz po raz zauwa-
żone przez działaczy sporto-
wych. Często bowiem pisze-
my o powołaniach do kadry 
województwa pomorskiego 
albo nawet narodowej, jak 
koszykarki TROPSa. 
Kluby sportowe otrzymały 
od burmistrza stosowne upo-

minki finansowe, a zawod-
nicy z najwybitniejszymi 
osiągnięciami sportowymi 
- nagrody. 
W sumie wyróżnienia otrzy-
mało 102 sportowców i 
działaczy sportowych dzia-
łających na rzecz krzewienia 
kultury fizycznej i sportu oraz 

promocji gminy Kartuzy. 
Na zakończenie, przed 
wspólnym zdjęciem bur-
mistrz Mieczysław Gołuński 
otrzymał specjalną koszulkę 
od klubu GKS Cartusia Kar-
tuzy stworzoną z okazji 40 
lecia istnienia klubu.  

/raf/
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Kaszuby Biegają już po raz piąty!
KASZUBY | To będzie już piąty z kolei rok, w którym organizowany jest cykl sportowych imprez „Kaszuby Biegają”.

Wszystkich miłośników biegania oraz ak-
tywnego spędzania czasu wolnego organi-
zatorzy zapraszają do wzięcia udziału w aż 
dwunastu niezależnych biegach. 
- Startujemy prologiem 11 marca 2017 
w Chwaszczynie (gm. Żukowo) biegiem na 
10 km – zachęcają organizatorzy. - Kolejne 
biegi przeprowadzone będą średnio co trzy 
tygodnie w różnych miejscach cudownych 
Kaszub. Cykl tych wydarzeń ma na celu 
przede wszystkim promowanie zdrowe-
go stylu życia, ale również chcemy zapre-
zentować tysiącom miłośników biegania 
fantastyczne miejsca na Kaszubach i ich 
unikatowe piękno. Uczestnicy będą mogli 
podziwiać uroki przyrody, zadbane lasy, cu-
downe jeziora oraz wspaniałe widoki, które 
z pewnością oczarują każdego.
Śmiałkowie, którzy ukończą wszystkie biegi, 

pokonując w sumie 155 km, otrzymają statuy 
„Kaszubskiego Stolema”. Aby uatrakcyjnić 
biegową zabawę organizatorzy przygotowali 
szereg atrakcji w postaci m.in.: biegów to-
warzyszących dla dzieci i młodzieży - Małe 
Kaszuby Biegają, festynów, rywalizacji dru-
żynowej pn. „Liga Biegowa”.
W roku 2017 odbędą się dwie duże imprezy 
towarzyszące tj. I Festiwal Biegów Polski 
Północnej, który odbędzie się w Wdzydzach 
w dniach 10 – 11 czerwca oraz Bieg Dooko-
ła Kaszub w dniach 30 kwietnia – 7 maja. 
Tytułu najlepszych biegaczy na Kaszubach 
bronić będą Monika Czapiewska ze Skorze-
wa oraz Łukasz Kujawski z Żukowa.
- Cieszy mnie fakt, że wspólnie z całymi śro-
dowiskami samorządowymi możemy two-
rzyć wspaniałą imprezę promującą Ziemię 
Kaszubską oraz gospodarność poszczegól-

Prolog:
11 marca (g.11.00) - Chwaszczyno - Ii Chwaszczyńska ’10

V jubileuszowy Cykl Kb 2017:
8 kwietnia (g.10.30) - Piaśnica - Bieg Piaśnicki (10)
29 kwietnia (g.11.00) – Kartuzy – Kartuskie Biegi Uliczne (10)
21 maja (g.13.00) - Sierakowice - Iii Sierakowicka ‘15
11 czerwca (g. 9.00) – Wdzydze - V Półmaraton Stolema – Bieg Kościerskiego Browaru
17 czerwca (g.11.00) – Żarnowiec - Ii Krokowska ‘10
1 lipca (g.13.00) - Przodkowo – Vi Ćwierćmaraton Szwajcarii Kaszubskiej (11,5)
29 lipca (g.16.40) - Lipusz – V Pętla Tuszkowska Matka (11,5)
19 sierpnia (g. 11.00) – Chmielno – Chmieleńska 10
27 sierpnia (g.13.00) - Bąkowo – V Kolbudzka ‘10
10 września (g.13.00) - Somonino - Półmaraton Kamiennych Weselników
16 września (g.11.00) – Złota Góra K/Kartuz – Iv Bieg O Złotą Górę (10)
8 października (g.13.00) – Przyjaźń K/Żukowa - V Bieg Przyjaźni (15) /Festiwal Zdrowia/

Imprezy Towarzyszące:
30 kwietnia – 7 maja – I Bieg Dookoła Kaszub
9 – 11 czerwca (Pt-Nd) – Wdzydze - I Festiwal Biegów Polski Północnej

Gala Cyklu „Kaszuby Biegają 2017”:
27 października

nych samorządów – mówi Henryk Miotk, dyrek-
tor cyklu „Kaszuby Biegają”. - Cały czas trwają 
prace nad usprawnieniem cyklu, o szczegółach 
będziemy systematycznie informować. Wierzę, 
że wszyscy uczestnicy będą mile wspominać 
udział w tym wielkim przedsięwzięciu.

Wszystkie szczegóły dotyczące regulaminu 
i wiele innych ciekawych informacji można zna-
leźć na stronie partnera organizacyjnego www.
KaszubyBiegaja.pl. Zapisów można dokonywać 
na nowej stronie www.zapisy.info.

/raf/

Terminy cyklu „Kaszuby Biegają 2017”
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