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Budowa S6 
wstrzymana? 
A jednak nie!

Budowa kaszubskiego odcinka 
trasy S6 została wstrzymana 
ze względu na „brak zgody 
ministerstwa” – taka infor-
macja niedawno zasko-
czyła wielu pomorskich 
samorządowców, 
którzy od lat walczą 
o budowę tej trasy. 
Okazuje się, że 
to nieprawda.
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Twórz razem z nami!
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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety.
e-mail: r.korbut@expressy.pl

ZGŁOŚ TEMAT

tel. 606 112 745

Uroczystość oficjalnego od-
dania do użytku oddziałów 
przedszkolnych odbyła się 
w poniedziałek, 13 lutego. 
Uczestniczył w niej Mie-
czysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
Najpierw goście spotkali się 
w Szkole Podstawowej Nr 2 
w Kartuzach, przy której po-
wstał jeden z czterech nowych 
oddziałów przedszkolnych, 
a zaraz potem w Zespole Szkół 
w Kiełpinie. Wśród zaproszo-
nych gości gości byli także: 
p.o. Dyrektora Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Ko-
ścierzynie Joanna Sawczyn, 
Przewodniczący Komisji Na-
uki, Edukacji, Kultury i Spor-
tu Urzędu Marszałkowskiego 
Dariusz Męczykowski, radni 
gminy Kartuzy, dyrektorzy 
kartuskich szkół, nauczyciele, 
pedagodzy i rodzice. 
Burmistrz Mieczysław Grze-
gorz Gołuński w swoim 
przemówieniu zwrócił uwa-
gę na rozwój gminy Kartuzy 
w ostatnim czasie i nie omiesz-

kał wspomnieć o kolejnych 
planach. Z kolei Marszałek 
Mieczysław Struk przekazał 
komplet dokumentów przy-
znających dofinansowanie 
przedmiotowego projektu, a na 
ręce dyrektora placówki Herb 

Województwa Pomorskiego. 
Po uroczystym przecięciu 
wstęgi i poświęceniu nowego 
przedszkola wszyscy udali się 
do Kiełpina, gdzie także otwar-
to nowy oddział przedszkolny. 
Trzy dni wcześniej podobna 
uroczystość miała miejsce 
w Staniszewie. Przedszkolaki 
otrzymały nowoczesne sale, 
wyposażone w bezpieczne 
meble, pomoce pedagogiczne 
i zabawki. W obiekcie dosto-
sowano też do potrzeb malu-
chów całe zaplecze – szatnie, 
łazienki, itd. 
Projekt gminy Kartuzy współ-
finansowany był z Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go (kwota dofinansowania to 
niemal 7 mln zł). W ramach 
projektu, już od września 
2016, funkcjonować zaczęło 
7 nowych grup przedszkol-
nych: w Łapalicach, Stanisze-

wie, Szkole Podstawowej Nr 
2 w Kartuzach i w Kiełpinie, 
co oznacza, że powstało 99 
nowych miejsc dla przedszko-
laków. 
Dodatkowo, wszystkie dzieci 
z klas ‘’0’’ w gminie Kartuzy 
objęto dodatkowymi zajęciami 
z języka angielskiego, robo-
tyki, gimnastyki korekcyjnej 
i logopedii. Wsparciem objęte 
zostały również osoby niepeł-
nosprawne. 
Jednostki zostały wyposażone 
w nowe pomoce pedagogicz-
ne oraz sprzęt multimedialny: 
laptopy, tablice interaktywne, 
rzutniki i wiele innych. Do-
datkowo powstaną nowe, bez-
pieczne place zabaw dla dzie-
ci: w Łapalicach, przy Szkole 
Nr 2 w Kartuzach oraz dopo-
sażony zostanie plac zabaw 
w Staniszewie.
/raf/

Nowe przedszkola otwarte
GM. KARTUZY | Uroczyście otwarto oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach oraz w Ze-
spole Szkół w Kiełpinie. Nowe przedszkole powstało także w Staniszewie. 

KARTUZY | Klub Wolontariatu „Warto” wyłonił zwycięz-
ców w Powiatowym Otwartym Konkursie Fotograficznym 
„Pomagam bo lubię”. Napłynęły 33 fotografie o szeroko po-
jętej tematyce pomocy.
I miejsce zajęła Julia Sierzputowska, II miejsce - Krystian Ku-
ziemkowski, natomiast III miejsce zajęła Ewa Gierszewska. 
Wyróżnienia otrzymali: W. Kaszlikowski, K. Jancelewicz i A. 
Wołkowska. 
/raf/

Pomoc widziana przez obiektyw

KARTUZY | Wolonta-
riusze z Klubu Wolontariatu 
Warto zorganizowali niedaw-
no akcję walentynkową. 

Na ulicach miasta rozdawali 
przechodniom walentynkowe 
serduszka. 
– W akcji brało udział 15 wo-
lontariuszy. Przechodnie re-
agowali z uśmiechem i często 

wielkim zaskoczeniem. Było 
miło, i wesoło – relacjonuje 
Magdalena Borkowska, ko-
ordynatorka Klubu Wolonta-
riatu Warto.
Na serduszkach, które rozda-
wali wolontariusze, znajdo-
wały się ciekawe lub zabawne 
sentencje oraz powiedzonka.
Akcja spotkała się z bardzo 
pozytywnym odzewem. /raf/

Serduszka dla mieszkańców

Sukcesy te uprawniały za-
wodników do ubiegania 
się o stypendium sporto-
we gminy Kartuzy dla za-
wodników osiągających 
wysokie wyniki we współ-
zawodnictwie międzynaro-
dowym lub krajowym. 
Do Burmistrza Kartuz 
wpłynęły 62 wnioski, 
z czego 56 wniosków speł-
niało kryteria formalne. 
Ilość przyznanych stypen-
diów uzależniona jest od 
wysokości środków finan-
sowych zaplanowanych na 
ten cel w budżecie gminy 
Kartuzy oraz liczby za-
wodników spełniających 
warunki określone w cyto-

wanej uchwale przy czym 
pierwszeństwo w otrzyma-
niu stypendium sportowe-
go mają zawodnicy, którzy 
uzyskali najwyższe wyniki 
sportowe. Ostatecznie bio-
rąc pod uwagę wysokość 
środków przeznaczonych 
w budżecie gminy na sty-
pendia oraz wyniki sporto-
we Burmistrz Kartuz przy-
znał stypendia 29 osobom, 
które osiągnęły następu-
jące wyniki: udział w za-
wodach rangi Mistrzostw 
Świata, Mistrzostw Eu-
ropy oraz zawodnikom, 
którzy zdobyli I lub II 
miejsce w zawodach rangi 
Mistrzostw Polski. /raf/

STYpENDiA 
OTRZYMAli:

Oskar Plichta, Hubert 
Kurjańczyk, Marcel Kurjań-
czyk, Zofia Wolska, Izabela 
Satrjan, Bartłomiej Szlija, 
Diana Malotka – Trzebia-
towska, Paweł Teclaf, Szy-
mon Sajnok, Aleksander 
Mielewczyk, Nikodem Dre-
wa, Jakub Skierka, Armin 
Wilczewski, Marcin Treder, 
Kacper Adamczyk, Damian 
Sławek, Nikola Zaborow-
ska, Rafał Jaszczuk, Miko-
łaj Krause, Andrzej Drewa, 
Kacper Hoppa, Jakub Paw-
likowski, Dawid Plichta, 
Adrian Kaiser, Kamil Mate-
ja, Nikodem Bigus, Maksy-
milian Grzenkowicz, Artur 
Sowiński, Maciej Pojawa.

Stypendia burmistrza przyznane
KARTUZY | Rok 2016 był bardzo udany pod względem sukcesów sportowych zawod-
ników reprezentujących kartuskie kluby sportowe, co miało swoje odzwierciedlenie w 
ilości przyznanych nagród i wyróżnień wręczonych w grudniu ubiegłego roku podczas 
Kartuskiej Gali Sportu.
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O tym, że przedłużenie trasy S6 o odcinek 
od Obwodnicy Trójmiasta przez Żukowo aż 
do Lęborka jest bardzo ważne z punktu wi-
dzenia całego Pomorza mówi się od wielu 
lat. Odbyło się wiele spotkań i konsultacji, 
m.in. w sprawie przebiegu trasy. Za jak naj-
szybszą budową lobbowali lokalni samo-
rządowcy, w szczególności z gmin, przez 
które trasa ma przebiegać. I nic dziwnego 
– S6 znacząco poprawiłaby komunikację 
samochodową. Ułatwiła dojazd do Trój-
miasta oraz Lęborka i Słupska, wpłynęłaby 
na skrócenie czasu podróży i zmniejszyła-
by natężenie ruchu na drogach, a to z ko-
lei wpłynęłoby na szybszy rozwój całego 
regionu. 
I wszystko wskazywało na to, że trasa 
w końcu powstanie. Aż do połowy lutego, 
kiedy to na stronie internetowej trasaka-
szubska.pl (jest to oficjalna strona pro-
wadzona przez Transprojekt Gdański, na 
której publikowane są bieżące informacje 
odnośnie planowanej inwestycji) pojawił 
się komunikat o tym, że przetarg na zapro-
jektowanie i zbudowanie ekspresowej drogi 
został wstrzymany!
- Ze względu na brak zgody z Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Od-
dział w Gdańsku, nie przystąpiła do dru-
giego etapu przetargu w formule ‘Projektuj 
i Buduj’ dla budowy drogi ekspresowej S6 
na odcinku Lębork - Obwodnica Trójmia-
sta – można było przeczytać w oficjalnym 

komunikacie. - W przypadku otrzymania 
oficjalnych informacji z w/w Ministerstwa, 
na temat terminu kontynuacji postępowania 
przetargowe, komunikat zostanie umiesz-
czony na stronie internetowej poświęconej 
budowie tzw. Trasy Kaszubskiej”.
Kilka dni później komunikat zniknął ze 
strony. Dlaczego? Zapytaliśmy o to przed-
stawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 
- Obecnie pracujemy nad przygotowaniem 
nowego harmonogramu, będzie też ogło-
szony drugi etap przetargu – poinformo-
wał nas Piotr Michalski, rzecznik prasowy 
gdańskiego oddziału GDDKiA.
Przypomnijmy, że przetarg na zaprojekto-
wanie i zbudowanie tej drogi ekspresowej 
jest dwuetapowy. Pierwszy etap obejmował 
wybór firm spełniających wstępne warunki 
realizacji inwestycji, w drugim etapie ma 
być wyłoniony ostateczny wykonawca. 
Skąd zatem informacja o wstrzymaniu prze-
targu i braku zgody ministerstwa? 
- Przyznaję, że była to informacja nieprecy-
zyjna i okazała się nieprawdziwa – tłumaczy 
Piotr Michalski. - Podkreślam raz jeszcze, 
że nie ma mowy o wstrzymaniu inwestycji. 
Jakie będą terminy kolejnych etapów reali-
zacji trasy - dowiemy się już wkrótce, gdy 
będzie opracowany harmonogram działań. 
Założenie jest jednak takie, że budowa ma 
ruszyć jeszcze w tym roku, zaś pomorski 
odcinek trasy ma być gotowy do 2021 roku. 
Rafał Korbut

Zamieszanie wokół Trasy Kaszubskiej
POMORZE |  Budowa kaszubskiego odcinka trasy S6 została wstrzymana ze względu na „brak zgody ministerstwa” – taka informacja niedawno zaskoczyła wielu pomorskich samo-
rządowców, którzy od lat walczą o budowę tej trasy. Okazuje się, że to nieprawda.

Założenia rządowego progra-
mu Mieszkanie Plus, lokalne 
inwestycje - w tym budowa 
Obwodnicy Metropolitalnej - 
oraz szanse wsparcia gminy 
w rozwoju infrastruktury to 
niektóre z tematów omawiane 
podczas spotkania z burmi-
strzem. Wiceminister Kazi-
mierz Smoliński podkreślił, 
że mieszkania w programie 
Mieszkanie Plus będą odpo-
wiadać na zapotrzebowanie 
społeczne. 
- Program Mieszkanie Plus 
pozytywnie wpłynie na rynek 
mieszkań w Polsce. Jest pro-
gramem dla wszystkich Pola-
ków. Cieszę się, że wśród nich 
będą mieszkańcy Pomorza  - 
zaznaczył wiceminister.
Spotkanie było także okazją do 
przedstawienia planów doty-
czących pomorskich inwesty-
cji kolejowych i drogowych. 
Rozmawiano o projekcie prze-
budowy linii kolejowej nr 201 
oraz nowych przystankach 
PKP/PKM w miejscowości 
Barniewice, na obszarach 
wskazanych do intensywne-
go rozwoju gospodarczego 
i mieszkalnictwa. Omówiono 
również zagadnienia związa-
ne z zamiarem wprowadze-
nia Kodeksu budowlanego, 

w tym dotyczące problemów 
z partycypacją realizatorów 
zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej (deweloperzy) 
w infrastrukturę gminną (dro-
gi, media).
Burmistrz przedstawił żąda-
nia mieszkańców Niestępowa 
w sprawie planowanej budo-
wy stacji 400/110 kV Gdańsk 
Przyjaźń wraz z wprowadze-
niem linii Żarnowiec – Gdańsk 
Błonia oraz poruszył problem 
małych punktów hazardo-
wych tzw. „777” dotyczący 
ich lokalizacji (wolno stoją-

ce kontenery stawiane bez 
zezwoleń) w tym zwłaszcza 
zagrożeń społecznych tj. uza-
leżnienie przede wszystkim 
młodych ludzi od hazardu.
Sekretarz stanu poruszył rów-
nież temat rządowej inicjaty-
wy przywracania placówek 
pocztowych i posterunków 
policji. Otwieranie urzędów 
pocztowych ma ułatwić oby-
watelom załatwianie codzien-
nych spraw oraz zwiększyć 
poczucie bezpieczeństwa 
i stabilności. Wiceminister 
wyraził chęć współpracy z lo-

kalnymi samorządami w tej 
inicjatywie.
Podczas spotkania w siedzibie 
Kaszubskiego Związku Pra-
codawców w Żukowie z pre-
zesem tej organizacji Zbignie-
wem Jareckim oraz członkami 
związku, wiceminister infra-
struktury i budownictwa Ka-
zimierz Smoliński dyskutował 
m.in. o zagadnieniach związa-
nych VAT-em, a także proble-
mach wynikającymi z braku 
wykwalifikowanych pracow-
ników na rynku.
/raf/

Sekretarz stanu w Żukowie
ŻUKOWO | Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa, spotkał się z burmistrzem Żukowa Woj-
ciechem Kankowskim oraz członkami Kaszubskiego Związku Pracodawców.

Do urzędu gminy wpłynęły ankiety z oddanymi głosami. Już 
dziś można śmiało powiedzieć, że ten pilotażowy projekt 
w mieście cieszył się dużym zainteresowaniem. 21 lutego ze-
brała się komisja, która zweryfikowała liczbę głosów. 
Ostatecznie czy wygra jeden czy kilka projektów, dowiemy się 
do 1 marca.
Przypominamy, na jakie projekty można było głosować:

Plac sportów miejskich nad Jeziorkiem1. 
Remont chodnika przy ul Polnej w Żukowie2. 
Budowa ul. Jaśminowej – I etap o długości 60 mb3. 
Budowa sygnalizacji świetlnej w zakresie przejścia dla 4. 
pieszych przy Gimnazjum n 2 w Żukowie wraz z tablicą 
informacyjną o prędkościach przejeżdżających samocho-
dów
Budowa „Obszaru Rekreacyjnego Parkowa” 5. /raf/

Budżet Obywatelski 
– koniec głosowania
ŻUKOWO | 15 lutego minął ostateczny termin głosowa-
nia na wybrany projekty w ramach Żukowskiego Budże-
tu Obywatelskiego. 

W tym roku, w niedzielę 19 marca, Kaszubi będą świętować 
w Chmielnie. O godz. 11.00 odprawiona zostanie uroczysta 
msza św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła z udziałem 
biskupa pelplińskiego, następnie kaszubski orszak uda się do 
miejscowej szkoły, gdzie zainaugurowane zostaną obchody 
główne. Na godzinę 15.00 przewidziane jest bicie rekordu 
w jednoczesnej grze na akordeonach.
/raf/

XIII Dzień Jedności 
Kaszubów
CHMIELNO | Corocznie 19 marca na pamiątkę pierw-
szej wzmianki o Kaszubach zawartej w Bulli papieża 
Grzegorza IX z 1238 r. obchodzony jest Dzień Jedności 
Kaszubów. 
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Nowe zasady wycinki drzew 
i krzewów uchwalił Sejm. 
To prawdziwa rewolucja: ra-
dykalnie obniżone zostały 
opłaty za za wycięcie drzew, 
zaś w przypadku prywatnych 
posesji właścicieli zwolnio-
no z obowiązku wystąpienia 
o zgodę na wycinkę 
- Osoby fizyczne nie muszą 
występować o zgodę na wy-
cięcie drzewa na prywatnej 
działce, a co za tym idzie, nie 
będzie również potężnych kar 
za brak zezwolenia - podkre-
śla minister środowiska Jan 
Szyszko w komunikacie Mi-
nisterstwa Środowiska z 20 
grudnia. 
Przeciwnicy zmian alarmują, 
że ustawa wprowadza całko-

witą samowolkę i może spo-
wodować, że z wielu miejsc 
zniknie zieleń. Do takiej sy-
tuacji doszło ostatnio w War-
szawie, gdzie w ciągu dwóch 
godzin właściciele wycięli 
drzewa i krzewy ze skweru 
przy ul. Nowogrodzkiej Śród-
mieściu (był to jedyny zielo-
ny skwer w okolicy). Drze-
wa zniknęły też w ostatnich 
dniach z co najmniej kilkuna-
stu innych miejsc w różnych 
rejonach stolicy,
Przedstawiciele ministerstwa 
twierdzą natomiast, że ustawa 
jest dobra, bo zlikwidowała 
fikcję urzędniczą. Jak przeko-
nują – i tak ok. 95 proc. wnio-
sków o wycięcie drzewa koń-
czyło się wydaniem zgody. 

Aby zapobiec całkowitej sa-
mowoli gminy otrzymały do-
datkowe uprawnienia i to one 
mogą – podejmując stosowną 
uchwałę o charakterze prawa 
miejscowego – określać, w ja-
kich wypadkach nie zezwa-
lają na wycięcie drzew lub 
krzewów na ich terenie. Mogą 

też wskazać, jakich drzew nie 
można wycinać, albo te, na 
których wycinkę obowiązują 
zezwolenia. Ustawa precy-
zuje także, jakimi kryteriami 
samorządy mają się kierować, 
podejmując stosowne decy-
zje. Te kryteria to m.in. ga-
tunek drzewa, jego wiek czy 

ewentualny wpis do rejestru 
zabytków.
Zwolnienie od konieczności 
uzyskania zgody nie dotyczy 
sytuacji, gdy wycinka jest 
związana z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą. 
Także na barki samorządów 
spadło ustalanie stawek opłat 

za wycinkę dla przedsiębior-
ców. Taką decyzję podejmują 
obecnie rady gmin, z zastrze-
żeniem jednak, że opłaty nie 
mogą być wyższe niż 500 zł 
dla drzew i 200 zł za krzewy. 
Jednocześnie należy pamię-
tać, że prawo do wycinki 
drzewa bez zezwolenia nie 
dotyczy pomników przyrody 
rosnących na prywatnych po-
sesjach. W takich sytuacjach 
konieczne jest przeprowadze-
nie obowiązującej dotychczas 
procedury, czyli działań zwią-
zanych ze zniesieniem formy 
ochrony przyrody.
Nowe przepisy o ochronie 
przyrody nie zmieniły okre-
su ochronnego dla ptaków, 
który trwa od 1 marca do 15 
października. Przed usunię-
ciem drzewa stanowiącego 
siedlisko gatunków roślin, 
zwierząt albo grzybów np.: 
występowanie porostów lub 
gniazdowanie ptaków, nadal 
każdorazowo trzeba uzyskać 
zezwolenie na działania do-
tyczące tych gatunków, które 
wydaje regionalny dyrektor 
ochrony środowiska albo Ge-
neralny Dyrektor Ochrony 
Środowiska.
Nadal obowiązuje zakaz wy-
cinki na obszarach chronio-
nych.
/raf/

Wycinka drzew bez nadzoru
EKOLOGIA | Jeszce kilka tygodni temu nie wolno było samowolnie wyciąć drzewa na własnej posesji. Od początku tego roku przepisy zmieniły się i na wycinkę nie potrzeba już zezwoleń. 

Wyjazd był kolej-
nym potwierdze-
niem chęci współ-
pracy opartej na 
doświadczeniach, 
dobrych prakty-
kach  i zawiąza-
nych kontaktach 
pomiędzy regio-
nami. W wydarze-
niu uczestniczyli: 
Wójt Gminy Ce-
dry Wielkie - Ja-
nusz Goliński 
i Dyrektor Żuław-
skiego Ośrodka 
Kultury i Sportu 
w Cedrach Wiel-
kich, Koman-
dor Gdańskiego 
Klubu Morskiego 
„CEDRUS” - Łukasz Żarna 
oraz reprezentanci strony 
włoskiej. Wizyta zagranicz-
na miała na celu omówie-
nie szczegółów współpracy 
w zakresie wymiany dzieci 
z Włoch i Polski w ramach 
dziesięciodniowych obozów 
żeglarskich, w których udział 
wezmą pretendenci do że-
glarstwa - dzieci i młodzież 

w wieku 7 - 13 lat z terenu 
Gminy Cedry Wielkie.
W czasie wizyty studyjnej 
zostały wymienione infor-
mację nt. strategii rozwo-
ju edukacji i żeglarstwa 
w regionach Polski i Włoch, 
a także zaprezentowane naj-
ważniejsze punkty i obiekty 
związane z tą dyscypliną 
sportu. 
Bardzo ważnym elementem 

wizyty było podpisanie listu 
intencyjnego pomiędzy Gmi-
ną Cedry Wielkie - Marina 
Błotnik a Marina di Ragusa. 
Podsumowaniem pobytu 
była wymiana doświadczeń 
oraz nawiązanie kontaktu 
z lokalnym szkółkami że-
glarskimi, a także przedsię-
biorcami działającymi na 
płaszczyźnie turystycznej. 
(BG)

Wyjazd do Włoch
CEDRY WIELKIE | Samorządowcy z Cedrów Wielkich uczestniczyli w wizycie studyj-
nej we włoskim regionie Ragusa (Sycylia).
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W Urzędzie Miejskim 
w Kartuzach podpisano umo-
wy z partnerami tego projektu. 
W ramach przedsięwzięcia 23 
wspólnoty mieszkaniowe będą 
mogły poddać remontom czę-
ści wspólne swoich budynków. 
W szczególności elewacje, klat-
ki schodowe remonty dachów.  
Część Partnerów będzie mogła 
również zagospodarować swo-
je podwórka i w ten sposób 
stworzyć sąsiedzką przestrzeń 
do spędzania czasu wolnego.  
O możliwość dofinansowania 
projektu partnerskiego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 
2020  Gmina Kartuzy starała  
się od kilku lat. 
Wniosek został złożony, teraz 
czekamy na wyniki oceny- 
mówi Burmistrz Kartuz, takie 
wsparcie dla właścicieli bu-
dynków w obszarze Centrum 
jest bardzo ważne. Tym  bar-
dziej, że w znacznej większo-
ści to budynki wiekowe, pilnie 
wymagające interwencji. Już 
dziś poszukujemy możliwości 
uruchomienia programu umoż-
liwiającego objęcie wspar-

ciem pozostałych właścicieli 
w szczególności zabytkowych 
kamienic. 
Nabór dla zainteresowanych 
wspólnot  przeprowadzono już 
październiku.  Wsparciem ob-
jęto wszystkie wspólnoty, które 
potwierdziły chęć uczestnictwa 
w projekcie. Koszty całkowite 
przedsięwzięcia Remont ele-
mentów wspólnych budynków 
wielorodzinnych  wraz z za-
gospodarowaniem bezpośred-
niego ich otoczenia to wartość 
ponad 3,1 mln zł, wnioskowa-
na kwota dotacji ponad 1,7 mln 
zł.
Kartuzy czekały lata na popra-
wę swojego wizerunku. Teraz 

nadszedł ten czas. Wspólna 
realizacja projektu o takim 
znaczeniu dla miasta jest milo-
wym krokiem w podejmowa-
niu  współpracy z mieszkań-
cami. Zmiany, które nastąpią 
w wyniku realizacji całego 
zakresu projektu zintegrowa-
nego z pewnością zmienią do-
tychczasowe oblicze miasta. 
Przede wszystkim odczują je 
mieszkańcy, ale i odwiedzają-
cy nasz region turyści.  Już dziś 
chciałbym Państwu podzięko-
wać za dotychczasowe zaan-
gażowanie. Przed nami jeszcze 
wiele wyzwań i nowych pomy-
słów do zrealizowania.
/UMK/

Dofinansowanie na remonty 
KARTUZY | Rozpoczęto realizację zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. Kom-
pleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz. 
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To niezwykle ważny doku-
ment tworzony przez urzęd-
ników kartuskiego magistra-
tu przy współudziale coraz 
większej ilości mieszkańców 
miasta oraz osób z nim zwią-
zanych. Ma on na celu wska-
zanie oraz eliminację wszel-
kiego rodzaju nieudogodnień, 
które dają się kartuzianom we 
znaki.
W ostatnich kilkunastu mie-
siącach rozwój Kartuz uległ 
znaczącemu przyspieszeniu. 
Szczególny wpływ na tę sy-
tuację miało oddanie do użyt-
ku szeregu inwestycji, w tym 
min. usprawniających lokalną 

komunikację.
Aby stolica Kaszub mogła 
się rozwijać jeszcze szyb-
ciej, w najbliższej przyszłości 
miejscowi urzędnicy planują 
podjąć konkretne działania 
zmierzające do rozwiązania 
najważniejszych problemów, 
z którymi kartuzianie boryka-
ją się na co dzień.
Ważnym zagadnieniom – 
z punktu widzenia właśnie 
rozwoju Kartuz – była po-
święcona czwartkowa konfe-
rencja w Urzędzie Miejskim, 
podsumowująca przebieg 
prac nad jeszcze nieukończo-
nym Gminnym Programem 

Rewitalizacji.
GPRK to dokument będący 
niezwykle ważną częścią stra-
tegii rozwoju gminy Kartuzy. 
Jego zadaniem jest wskaza-
nie rozwiązań konkretnych 
problemów – społecznych, 
gospodarczych, urbanistycz-
nych – zidentyfikowanych 
na obszarze miasta, a także 
wskazanie źródła finansowa-
nia przedsięwzięć, które mo-
głyby wpłynąć na poprawę 
istniejącego stanu rzeczy.
Podczas spotkania Sylwia 
Biankowska, wiceburmistrz 
Kartuz, przedstawiła GPRK 
tuż przed finalizacją prac nad 

Gminny Program 
Rewitalizacji na finiszu
KARTUZY | Podsumowanie przebiegu będących już na ukończeniu prac nad Gminnym 
Programem Rewitalizacji Kartuz (GPRK) miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Kartuzach.

jego zapisami. Kształt doku-
mentu określiły do tej pory 
m.in. dokonane w przestrzeni 
miasta inwentaryzacja tech-
niczna oraz analiza funkcjo-
nalna. Niezwykle owocne oka-
zały się konsultacje społeczne, 
w czasie których sami miesz-
kańcy, w tym ci szczególnie ce-
nieni w lokalnej społeczności, 
mogli wskazać dotyczące ich 
problemy oraz zaproponować 
sposoby ich rozwiązania.
Uczestnicy konferencji zwra-
cali uwagę głównie na koniecz-
ność stworzenia większej ilości 
miejsc parkingowych w obrę-
bie centrum Kartuz, ponadto 
zaapelowali do właścicieli nie-
ruchomości położonych w ser-
cu miasta, aby byli bardziej 
zainteresowani istniejacymi 
możliwościami pozyskania 
wsparcia finansowego np. na 
remont fasadowych ścian sece-
syjnych kamienic.
Dyskusji przysłuchiwali się 
Mieczysław Grzegorz Gołuń-
ski, burmistrz Kartuz, jego 
zastępcy oraz radni gminy. 
Nie zabrakło przedstawicie-
li szkół, wspólnot mieszka-
niowych, licznych instytucji, 
urzędów itd. W budynku przy 
ul. Hallera 1 w ubiegły czwar-
tek zgromadzili się wszyscy ci, 
którym Kartuzy jako miejsce 
ich zamieszkania, pracy itd. są 
szczególnie drogie.
Z Gminnym Programem Re-
witalizacji Kartuz, którego 
ostateczny kształt już niedługo 
zostanie podany do publicznej 
wiadomości, można się zapo-
znać na stronie internetowej 
www.kartuzy.pl. Tam też do-
stępne są jeszcze formularze 
dla osób chcących nanieść do-
datkowe uwagi.
Pracownicy Urzędu Miejskie-
go czekają na ostatnie wnio-
ski mieszkańców, którzy – jak 
pokazuje chociażby przykład 
GPRK – mają realny wpływ na 
kształtowanie otaczającej ich 
przestrzeni.
/UMK/

Mieczysław GrzeGorz 
Gołuński, 
burMistrz kartuz:

Gmina Kartuzy od kilku lat 
planuje inwestycje związane 
z rewitalizacją. Zwieńczeniem 
tych prac jest poddany obec-
nie konsultacjom społecznym 
projekt Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji. Wskazuje 
on główne cele i programuje 
inwestycje, które w efekcie 
wpłyną na poprawę jakości 
życia mieszkańców, rozwój 
gospodarczy i korzystną zmia-
nę w jakości publicznych prze-
strzeni wspólnych. 
Jednym z wielu sposobów  
realizacji programu będzie 
projekt zintegrowany pn. 
Kompleksowa rewitalizacja 
Centrum Kartuz. Na jego re-
alizację w dniu 16 lutego br. 
gmina Kartuzy złożyła wnio-
sek o dofinansowanie ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020.  Środki wynegocjowano 
w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych.  
Projekt będzie realizował sze-
reg przedsięwzięć z zakresu 
działań społecznych oraz in-
frastrukturalnych.  Są one za-
planowane w oparciu o proble-
my społeczne zdiagnozowane 

podczas konsultacji. Jako dzia-
łania społeczne w ramach pro-
jektu  zaplanowano utworzenie 
Klubu Integracji Społecznej 
oraz Centrum Usług Społecz-
nych z ofertą skierowaną za-
równo dla osób poszukujących 
zatrudnienia jak i dla osób 
potrzebujących usług opie-
kuńczych.  Nowe inicjatywy  
powstaną w budynku Dworu 
Kaszubskiego, który ze wzglę-
du na nowe funkcje zostanie 
poddany renowacji oraz grun-
townej przebudowie.  Część 
zadań Klubu Integracji Spo-
łecznej będzie realizowanych 
w nowej siedzibie Biblioteki, 
która powstanie w nowowy-
budowanym budynku węzła 
integracyjnego przy ul. Kole-
jowej. 
Kolejnym przedsięwzięciem 
jest długo wyczekiwana prze-
budowa płyty Rynku oraz ul. 
Dworcowej. Dodatkowo re-
waloryzacji zostaną poddane 
parki im.  A. Majkowskiego 
oraz  im. dr. H. Kotowskiego 
wraz z budową boiska wielo-
funkcyjnego przy Szkole Pod-
stawowej nr 1. W projekcie 
zaplanowano również prze-
prowadzenie remontów części 
wspólnych w budynkach 23 
wspólnot mieszkaniowych. 
Ostatnim przedsięwzięciem 
w ramach omawianego projek-
tu będą Kartuskie Inicjatywy 
Mieszkańców. W ich ramach 
planuje się realizację przedsię-
wzięć angażujących mieszkań-
ców  obszaru zdegradowanego 
w działania rewitalizacyjne 
i kształtujące postawy społecz-
ne. 
Rewitalizacja to bardzo cie-
kawy proces, mający realny 
wpływ nie tylko na otoczenie 
ale i na poprawę jakości życia 
naszych mieszkańców. Znacz-
na większość przewidzianych 
w projekcie przedsięwzięć 
zostanie zrealizowanych już 
w najbliższych miesiącach. 
Dlatego skutki ich realizacji 
będziemy mogli odczuć już 
niebawem.

Jakość życia i rozwój gospodarczy

Bezpłatny magazyn 
rolników

wszytskie wydania przejrzysz online: 
www.expressrolniczy.pl

dowiedz się więcej:
biuro@expressy.pl
tel. 58 736 16 92
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Po podsumowa-
niu inwestycji 
infras t ruktural -
nych zrealizo-
wanych w 2016 
r. przedstawiono 
również plany na 
2017 rok. Wśród 
tych drugich wy-
mienione zosta-
ły m.in. budowa 
ul. Mickiewicza 
i Sienkiewicza, 
wyasfal towanie 
odcinka ul. Tu-
chomskiej (od ul. 
Gdyńskiej) oraz 
utwardzenie nie-
których odcinków 
dróg za pomo-
cą płyt YOMB 
(szczegóły będą 
znane pod ko-
niec kwietnia). 
W planach jest 
także wybudowa-
nie chodnika z Tuchomia do 
Chwaszczyna przez GDD-
KiA.
Priorytety drogowe, bieżące 
utrzymanie, bezpieczeństwo, 
odprowadzanie wód, równa-
nie dróg, przejezdność ulic 
czy też odśnieżane i parko-
wanie przed szkołą, to nie-
które z tematów zgłaszane 
przez mieszkańców podczas 
trwającej ponad 3 godziny 

dyskusji.
Niektórzy z mieszkańców 
podzielili się swoimi do-
świadczeniami w zakresie 
inicjatyw utwardzania płyta-
mi YOMB. Burmistrz nato-
miast podziękował zarówno 
mieszkańcom jak i przed-
siębiorcom za partycypację 
w inicjatywach lokalnych 
i zadeklarował, że w tym 
roku również wszelkie ini-
cjatywy mieszkańców będą 

wspierane. Można je zgła-
szać do sołtys Chwaszczyna 
do końca lutego 2017 r.
W ramach podsumowania 
sołtys Jolanta Wiercińska 
zaprezentowała opracowa-
ną przez Krzysztofa Wanke 
mapę chwaszczyńskich dróg 
z naniesionymi informacja-
mi w zakresie utwardzenia, 
oświetlenia oraz kwestii 
własnościowych. Przedsta-
wiła także propozycję kate-

goryzacji dróg na potrzeby 
sprawniejszego ich równa-
nia.
W spotkaniu uczestniczyli: 
burmistrz Wojciech Kankow-
ski, przewodniczący Rady 
Miejskiej Witold Szmidtke, 
zastępca burmistrza Tomasz 
Szymkowiak, sołtys Jolan-
ta Wiercińska, członkowie 
Rady Sołeckiej oraz radni 
Jacek Fopke, Mirosław No-
wak i Piotr Fikus. /raf/

Z mieszkańcami 
o drogach i inwestycjach
CHWASZCZYNO | W lutym odbyło się spotkanie burmistrza z mieszkańcami Chwaszczyna. Głównym tematem były drogi 
i inwestycje te zrealizowane jak i planowane. Mieszkańcy mieli również okazję do przedstawienia nurtujących ich spraw.

Panie ze Stowarzyszenia Ko-
biet Zgorzałego promowały 
region poprzez degustacje 
potrawami i przetworami 
kaszubskich spiżarni. Dzieci 
częstować się mogły domo-
wymi waflami. Odbywały 
się również liczne prezenta-
cje w strefie regionalnej dla 
publiczności. Udział Stowa-
rzyszenia Kobiet Zgorzałego 
w Targach Food-to-Go uda-

ło się zorganizować dzięki 
wsparciu finansowemu Gmi-
ny Stężyca.
Stowarzyszenie miało przy-
jemność otwarcia uroczy-
stości poprzez marsz inau-
guracyjny. Nie można także 
zapomnieć aby wspomnieć 
o pięknie przygotowanym 
stoisku wystawowym, któ-
re cieszyło się wieloma po-
chlebnymi opiniami. /raf/

Reprezentowały gminę 
na Targach Food-to-Go
GM. STĘŻYCA | W tegorocznej edycji targów Food-to-
Go w Gdańśku uczestniczyło 100 wystawców z całej Polski, 
a tematyka była w szczególny sposób nastawiona na akcenty 
kaszubskie.

Liderem projektu partnerskie-
go była gmina Żukowo. Pra-
wie milion złotych wyniesie 
dofinansowanie, jakie gminy 
uzyskały na modernizację 
oświetlenia, polegającą na 
zastosowaniu energooszczęd-
nych opraw LED i nowocze-
snego systemu sterowania.
W ramach projektu przepro-
wadzona zostanie moderniza-
cja oświetlenia, która zakłada 
wymianę starych energochłon-
nych i nieefektywnych ener-
getycznie opraw sodowych 
wraz z ich zabezpieczeniami. 
W ramach przedsięwzięcia 
zmodernizowanych zosta-
nie 647 punktów świetlnych 
z 673 istniejących w trzech 
gminach wraz z wymianą 12 
wysięgników. Z czego ponad 
500 opraw zlokalizowanych 
jest na terenie gminy Żuko-
wo. 
Modernizacja zakłada rów-
nież zastosowanie innowa-
cyjnego systemu sterowania 
umożliwiającego redukcję 

mocy oprawy w godzinach 
o zmniejszonym natężeniu 
ruchu drogowego, co pozwoli 

na dodatkowe zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej. 
Oszczędności, w przypad-

ku modernizacji w oparciu 
o oprawy w technologii LED 
wynoszą 63% w stosunku do 
aktualnie stosowanych sys-
temów. Zastosowanie inteli-
gentnego systemu sterowania 
pozwoli uzyskać dodatkowe 
15% oszczędności.
Całość inwestycji realizowa-
nej na terenie trzech gmin to 
koszt ponad 1 mln 150 tys. 
złotych, z czego dofinansowa-
nie stanowi 85 proc. kosztów 
kwalifikowanych i wynosi 
ponad 978 tys. złotych.
Środki przyznane zostały 
w wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu przez Zarząd Woje-
wództwa Pomorskiego.
Dofinansowanie pochodzi 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 10. 
Energia, Działanie 10.04 Re-
dukcja Emisji.
Planowany termin realizacji 
inwestycji przewidziany jest 
do I połowy 2018 roku. /raf/

Milion zł na modernizację oświetlenia
INWESTYCJE | Wspólny projekt na modernizację oświetlenia w gminach Żukowo, Chmielno i Somonino otrzymał dofinansowanie. 

Patronat nad targami objął 
Tomasz Brzoskowski, wójt 
gminy Stężyca. 
- Mieliśmy zaszczyt gościć 
dziesięć szkół ponadgim-
nazjalnych z powiatów: 
kartuskiego i kościerskiego 
– opowiadają organizatorzy 
targów. - Celem naszego 
spotkania było przedstawie-
nie gimnazjalistom naszej 
gminy ofert edukacyjnych 
tych placówek.  Uczniowie, 
oprócz przygotowanych pre-
zentacji, mieli też możliwość 

obejrzenia stanowisk po-
szczególnych szkół. Degu-
stowali smakołyki, oglądali 
filmy, przeglądali kroniki 
i  ulotki. Poprzez rozmowy 
z uczniami i nauczycielami 
danej placówki poszerzali 
swoją wiedzę, którą wyko-
rzystają przy podjęciu de-
cyzji o wyborze przyszłej 
szkoły. 
Inicjatorem powyższego 
przedsięwzięci była pedagog 
ZKiW w Stężycy Anna Lass. 
/raf/

I Gminne Targi Edukacyjne
STĘŻYCA | Targi edukacyjne odbyły się w połowie lute-
go w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy. Było to 
pierwsze tego rodzaju wydarzenie w gminie. 
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wraz z anną Poprawską, re-
daktor wydania albumu Ho-
mebook Design 2016 spraw-
dzamy, jakie trendy królo-
wały w naszych wnętrzach 
w ubiegłym roku. 
album Homebook Design, 
w którym zostały zaprezento-
wane efekty pracy najlepszych 
projektantów i biur architek-
tonicznych w kraju, ukazał 
się na rynku już po raz trzeci. 
zdjęcia kilkudziesięciu róż-
norodnych aranżacji stano-

wią inspirację 
dla osób, po-
szukujących 
w sk a z ówek 
podczas pro-
jektowania 
swojego wy-
marzonego 
wnętrza. 

Inspiracje z dalekiej 
północy

Jednym z trendów, które 
podbiły nasze wnętrza w mi-
nionym roku był styl skan-

dynawski. To przede wszyst-
kim minimalistyczne, proste 
rozwiązania – także, jeśli 
chodzi o kolorystykę. Pamię-
tajmy, że wąska gama barw 
nie musi być monotonna. 
Pomimo chłodnej kolory-
styki, wnętrza w stylu skan-
dynawskim wydają się ciepłe 
i przytulne, a to dzięki wyko-
rzystaniu dużej ilości drewna 
i naturalnych materiałów. 
Ciekawe dodatki w postaci 
stolików nocnych z suro-
wych bali lub blatu z wypło-
wiałych - niczym za sprawą 
wody morskiej - desek to 
oryginalne rozwiązania cha-
rakterystyczne dla tego stylu. 
możemy zestawić je z nowo-
czesnymi dodatkami. Połą-
czenie prostego, ciosanego 
stołu z nowoczesnymi pla-
stikowymi krzesłami stworzy 
nieoczywistą kompozycję 
korespondującą z minimali-
stycznymi meblami w reszcie 
pomieszczenia. 
- Styl skandynawski już od 
kilku sezonów nie traci na 
popularności – opowiada ar-
chitekt wnętrz z portalu Ho-

mebook.pl, anna Poprawska. 
- Jest prosty, uniwersalny, 
a co najważniejsze, spraw-
dza się nawet w niewielkich 
mieszkaniach. Pamiętajmy 
jednak, że nie musimy się go 
restrykcyjnie trzymać. może 
stać się punktem wyjścia, 
bazą dla naszego projektu. 

nowe - stare wnętrze

Popularność eklektyzmu 
w wystroju wnętrz spowodo-
wana jest dużą dowolnością, 
jaką nam on daje. Łączenie 
różnych stylów i epok po-
zwala na pełną swobodę 
w projektowaniu, dzięki 
czemu możemy stworzyć 
niebanalne i jedyne w swo-
im rodzaju aranżacje. no-
woczesność z klasyką, stare 
z nowym, minimalizm z pro-
wansalskim detalem - każdy 
chwyt jest dozwolony, a my 
możemy popuścić wodze 
fantazji i eksperymentować 
z najróżniejszymi zestawie-
niami. Pozornie niepasują-
ce do siebie meble i dodat-
ki mogą stworzyć idealnie 

współgrającą całość. w albu-
mie Homebook Design 2016 
znajdują się przykłady zesta-
wienia nowoczesnych mebli 
z kolekcją obrazów w bogato 
zdobionych ramach oraz od-
ważne, nieoczywiste aranża-
cje łączące elementy klasycz-
ne, vintage oraz industrialne. 
w takim przypadku warto 
postawić na jednorodną, 
spokojną kolorystykę, któ-
rą ożywimy pojedynczymi 
intensywnymi akcentami. 
Dzięki temu unikniemy cha-
osu, a przestrzeń będzie spój-
na i harmonijna.
 
Futurystyczny ascetyzm

minimalistyczne, proste for-
my i przestronne wnętrza 
były zdecydowanym fawo-
rytem jeśli chodzi o aranża-
cję. Styl nowoczesny skradł 
serca miłośników designu 
i zawładnął tegoroczną edy-
cją albumu Homebook De-
sign. w projektach przewa-
żały odcienie szarości, brązu 
i beżu, a także delikatne pa-
stele. ascetyczne formy i za-

chowawcze kolory dają nam 
możliwość zabawy kontra-
stującymi wzorami i faktu-
rami, bez ryzyka uzyskania 
chaotycznego efektu. mini-
malistyczne wnętrze zostało 
ożywione poprzez zestawie-
nie ze sobą płytek o różnych 
wykończeniach i deseniach. 
Pomimo tego, że całość 
utrzymana jest w odcieniach 
czarni i szarości, dzięki temu 
zabiegowi wnętrze zyskało 
własny, niepowtarzalny cha-
rakter. Jednak prawdziwym 
hitem minionego roku są 
trójwymiarowe płytki i pane-
le ścienne. mogą być zastoso-
wane na całej ścianie lub jej 
fragmencie. w połączeniu 
z delikatnym oświetleniem 
tworzą delikatny światłocień, 
który wprowadzi we wnętrzu 
przytulny klimat. Dodatkowo 
wykorzystanie takich paneli 
w kilku pomieszczeniach po-
może spoić całą koncepcję.
miniony rok był – jak widać 
- różnorodny pod względem 
trendów w aranżacji wnętrz 
i ciężko wyłonić jeden domi-
nujący styl. /opr. raf/

Jak urządzić mieszkanie idealne
Po kupnie mieszkania 
stajemy przed dylema-
tem: jak je urządzić? 
W szukaniu inspiracji 
mogą pomóc nie tylko 
projektanci wnętrz, 
ale też różnego rodza-
ju publikacje: czasopi-
sma, katalogi, albumy 
i wiele innych. 

ponad 170 m kw. – aż takiej powierzchni 
lokal może kupić 3-osobowa rodzina, któ-
ra całkowicie wykorzysta swoją zdolność 
kredytową. Haczyk tkwi w tym, że żeby 
móc się na tyle zadłużyć trzeba mieć około 
150 tys. zł gotówki na wkład własny i kosz-
ty transakcyjne.

zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny, 
w której dwie pracują i każda z nich otrzy-
muje „średnią krajową” wynosi obecnie 
455,4 tys. zł – wynika z szacunków open Fi-
nance. wartość ta jest medianą, a więc po-
łowa banków chciałaby modelowej rodzinie 
pożyczyć więcej, a połowa zaoferowałaby 
mniejszą kwotę. Do obliczeń przyjęto opty-
mistyczne założenia. Dług ma zostać zacią-
gnięty na 30 lat, kredytobiorcy mają dobrą 
historię kredytową i obecnie nie są zadłuże-
ni, a do tego rodzina skłonna jest skorzystać 
z dwóch dodatkowych produktów - rachun-
ku bankowego, na który będzie przelewane 
wynagrodzenie oraz karty płatniczej lub 
kredytowej. kredytobiorcy wolą unikać 
ubezpieczeń czy programów regularnego 
oszczędzania.
najwyższą zdolność kredytową dla modelo-
wej rodziny zadeklarowały Euro Bank, ing 
Bank Śląski i BgŻ BnP Paribas. Te banki 
byłyby na 30 lat skłonne pożyczyć ponad 
480 tys. zł. na drugim biegunie uplasowały 
się Bz wBk i Bank Pocztowy, które bardziej 
zachowawczo podchodziły do możliwości 
finansowych klientów oferując im możli-
wość zadłużenia się na wyraźnie mniej niż 

400 tys. zł.
Przeciętne zarobki dwóch osób pracują-
cych powinny być więc wystarczające, aby 
w większości miast kupić lokal dla trzyoso-
bowej rodziny. nawet w warszawie, gdzie 
mieszkania są relatywnie drogie, rodzi-
na przy posiadanej zdolności kredytowej, 
mogłaby myśleć o zakupie 78-metrowego 
lokum. 
Ponad dwa razy większe mieszkanie moż-
na by kupić w takich miastach jak katowi-
ce, kielce, Łódź czy zielona góra. Diabeł 
jak zwykle tkwi jednak w szczegółach. Co 
do zasady kredyty są bowiem dziś udziela-
ne z 20-proc. wkładem własnym (połowę 
z tej kwoty można w części banków zastąpić 
ubezpieczeniem). Jeśli więc ktoś myślałby 
o zaciągnięciu kredytu na 455 tys. zł, musi 
mieć prawie 114 tysięcy w gotówce, aby 
mieć 20-proc. wkład własny kupując miesz-
kanie warte prawie 570 tys. zł. Co więcej 
gotówką trzeba będzie też pokryć koszty 
transakcyjne (podatek, opłaty notarialne, 
sądowe i prowizję pośrednika). To oznacza 
konieczność posiadania dodatkowych około 
35 tysięcy w gotówce. Łącznie rodzina mu-
siałaby więc dysponować kwotą prawie 150 
tys. zł, a wciąż są to pieniądze nieuwzględ-
niające kosztu odświeżenia lokalu czy jego 
wyposażenia.
możliwości nabywcze trzyosobowej rodzi-
ny: w gdańsku – 102,5 m2 (5 552 zł - prze-
ciętna cena transakcyjna używanego miesz-
kania za 1 m2); w gdyni – 113 m2 (5 037 
zł). /raf/

Banki chcą pożyczyć więcej, niż potrzebujemy
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Dwuosobowa rodzina na mieszkanie wyda-
je rekordową kwotę około 550 zł miesięcz-
nie. na ten cel wydajemy więc co czwartą 
złotówkę. 

Po „błogim okresie” deflacji koszty dachu 
nad głową rosną już od 7 miesięcy. zasada 
jest taka, że utrzymanie, wyposażenie i pro-
wadzenie domu drożeją szybciej niż ogólny 
poziom cen (inflacja). Trudno się więc dzi-
wić, że koszty związane z dachem nad głową 
znowu zaczęły rosnąć, skoro rok 2017 przy-
niósł stanowczy powrót inflacji. gdyby tego 
było mało, nawet w tak niedawnym okresie 
deflacji, czyli spadku ogólnego poziomu cen, 
dobra i usługi związane z domami i mieszka-
niami i tak przeważnie drożały. okres „miesz-
kaniowej deflacji” trwał krócej niż rok. Jest to 
o tyle ważne, że wydatki na utrzymanie, wy-
posażenie i prowadzenie domu pochłaniają 
ponad 25% wydatków statystycznego obywa-
tela. Pod tym względem znajdujemy się w eu-
ropejskiej czołówce zajmując piąte miejsce 
w gronie krajów, w których na mieszkanie 
obywatele wydają największą część swoich 
pieniędzy.
- Co warto podkreślić, dane gUS nie 
uwzględniają kosztów kredytowych, mimo 
że dla wielu rodzin miesięczna rata to wyda-

tek pochłaniający sporą część domowego bu-
dżetu – mówi Bartosz Turek, analityk open 
Finance. - w statystykach urzędu w bardzo 
ograniczonym stopniu uwzględniane są też 
zmiany ceny najmu mieszkań, ponieważ 
wielkość tego rynku jest w Polsce wciąż nie-
wielka, a gUS pokazuje jak zmieniają się 
ceny dóbr i usług, z których korzysta staty-
styczny obywatel. 
Uwzględnione są natomiast koszty ogrzewa-
nia i nośników energii (odpowiadają za 40% 
kosztów związanych z mieszkaniem), a po-
nadto m.in. wydatki na dostarczenie mediów, 
odprowadzenie nieczystości, zakup mebli, 
agD, środków czystości czy remontów. 
Efekt? od 7 miesięcy przeciętny koszt zwią-
zany z „dachem nad głową” znowu zaczął ro-
snąć. w tym czasie wydatki per capita wzro-
sły z poziomu 271,6 zł do 275 zł ustanawiając 
tym samym historyczny rekord. w ostatnim 
miesiącu wyraźnie podrożały nośniki ener-
gii (ustanowiono nowe taryfy dla energii 
elektrycznej i usług jej dystrybucji). Do tego 
więcej płacono za opał, gaz, energię cieplną, 
kanalizację, najem, wywóz śmieci, wodę czy 
towary i usługi związane z wyposażeniem 
i prowadzeniem gospodarstwa domowego – 
wynika z najnowszej publikacji gUS.
/raf/

Utrzymanie mieszkania znowu drożeje

Jednym z najważniejszych 
materiałów budowlanych 
jest beton. aby ułatwić 
inwestorom złożenie za-
mówienia i ograniczyć do 
minimum konieczność szu-
kania dostawców, powstała 
platforma internetowa. 

Dzięki zamowBeton.com 
zakup betonu staje się nie-
zwykle prosty, bez uciążliwej 
rejestracji. wystarczy podać 
podstawowe informacje, ta-
kie jak: ilość, klasa potrzeb-
nego materiału, termin dosta-
wy oraz miejsce budowy. na 
podstawie zgromadzonych 
danych, klient otrzymuje li-
stę ofert najbliżej położonych 
betoniarni i może wybrać tę, 

która najbardziej mu od-
powiada. Serwis umożliwia 
także wypożyczenie pompy 
do betonu z odpowiednim 
doborem długości wysięgni-
ka. ostatnim krokiem jest 
dokonanie płatności, która 
jest jednocześnie potwier-
dzeniem złożenia zamó-
wienia. Taki sposób zapłaty 
jest bezpieczny zarówno dla 
klienta, jak i betoniarni. Daje 
pewność, że ustalona przy 
zamówieniu cena nie ulegnie 
zmianie. zlecenie realizowa-
ne jest przez wybraną beto-
niarnię, a nabywca oszczędza 
cenny czas, który musiałby 
poświęcić na wyszukiwanie 
ofert oraz kontaktowanie się 
z betoniarniami.

zamowBeton.com to pierw-
szy serwis umożliwiający 
betoniarniom pozyskiwa-
nie klientów w sieci. Uła-
twia dotarcie do nabywców 
betonu, którzy szukają in-
formacji głównie za po-
średnictwem internetu. za-
mieszczenie swojej oferty 
w serwisie - po uprzednim 
kontakcie z firmą - jest cał-
kowicie bezpłatne. Beto-
niarnie same ustalają ceny 
materiałów. Podobnie jest 
z kosztem transportu, który 
zostaje automatycznie wy-
liczony na podstawie odle-
głości pomiędzy lokalizacją 
inwestycji klienta a lokali-
zacją wybranej betoniarni. 
/opr. raf/

Beton z.... internetu

Metraż mieszkania, jego lokalizacja i po-
bliska infrastruktura to nie jedyne czyn-
niki, które wpływają na komfort życia. 
Odgłosy dochodzący zza ściany potrafią 
skutecznie zakłócić odpoczynek i rodzin-
ny spokój. 

Hałas to przecież często nieuświadomiony 
powód zmęczenia i złego samopoczucia. 
Przyszli mieszkańcy powinni zatem zwró-
cić uwagę na to, czy budynek, w którym 
chcą kupić mieszkanie, wyposażony jest 
w odpowiednią izolację akustyczną klatek 
schodowych.  
klatka schodowa jest miejscem, które nale-
ży szczególnie dobrze wytłumić na odgłosy 
kroków, ponieważ korzystają z nich wszy-
scy mieszkańcy. 
właściwej akustyki klatek schodowych nie 
widać na pierwszy rzut oka, lecz to wła-
śnie dzięki niej możliwe staje się skuteczne 
tłumienie hałasów. inwestując sporą sumę 
w nasze wymarzone mieszkanie, warto za-
pytać deweloperów, czy klatka schodowa 
została wyposażona w odpowiedni system 
izolacji akustycznej, który pozwoli zapobie-
gać przenikaniu niepożądanych dźwięków 
do mieszkań. nie mamy również wpływu 
na zachowanie współdzielących z nami bu-
dynek mieszkańców. 

nowa generacja łączników Schöck Tron-
sole to system składający się z sześciu 
produktów, zapewniających kompletne 
rozwiązanie akustyczne do klatek schodo-
wych w budownictwie wielorodzinnym. 
mocuje się je bezpośrednio do schodów, 

eliminując tym samym ewentualne błę-
dy montażowe oraz mostki akustyczne. 
Elementy skutecznie izolują akustycz-
nie schody znajdujące się na klatkach 
schodowych. 
Elementy systemu izolacji akustycznej 
Schöck Tronsole posiadają aprobatę tech-
niczną wydaną przez instytut Techniki 
Budowlanej. Typ T pozwala na oddzie-
lenie akustyczne biegu schodów od spo-
cznika, Typ F – oddziela bieg schodów 
prefabrykowanych od spocznika, typ Q – 
bieg schodów zabiegowych od ścian klatki 
schodowej, natomiast typ B – bieg scho-
dów od płyty fundamentowej lub stropu. 
Typ z służy natomiast do akustycznego 
oddzielenia spocznika od ściany klatki 
schodowej, a typ l zabezpiecza szczeliny 
pomiędzy biegiem schodów i spocznikiem 
lub ścianą. wszystkie typy wzbogacone 
zostały o podporę elastomerową, która za-
pewnia odpowiednią izolację akustyczną. 
/opr. raf/

Gwarancja 
ciszy i spokoju
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Nagrody Perły Kaszub 
już na dobre wpisały się 
w tradycję samorządową 
i życie społeczne Powiatu 
Kartuskiego, gala od kilku 
lat odbywa się w sali wi-
dowiskowej Kartuskiego 
Centrum Kultury. Kapitu-
ła Perły Kaszub docenia 
i nagradza ludzi wielkiego 
serca, sportowców, anima-
torów kultury, społeczni-
ków.
Starosta Kartuski na wnio-
sek Kapituły Nagród, 
w której skład weszli Ja-
nusz Bystron członek 
Zarządu Powiatu Kartu-
skiego, Piotr Chistowski, 
członek Business Centre 
Club Loża Gdańska, Ga-
briela Gołata, dyrektor 
PCPR w Kartuzach, Bar-
bara Kapica dyrektor PUP 
w Kartuzach, Eleonora 
Kułak, animatorka życia 
kulturalnego, Dariusz Try-
zna Wojewódzkie Zrzesze-
nie Handlu i Usług oraz 
przewodniczący Wojciech 
Okroj dyrektor Wydziału 
Kultury i Promocji, przy-
znała 7 wyróżnień, 10 Pe-
reł oraz 3 Superperły i jed-
ną nagrodę specjalną. Do 
kapituły wpłynęło niemal 
100 propozycji do uhono-
rowania nagrodami.
Po wręczeniu nagród go-
ście z partnerskiego po-
wiatu Świdnickiego na 
czele ze starostą Piotrem 
Fedorowiczem uhonoro-
wali Janinę Kwiecień swo-
ją nagrodą „ Orłem Powia-
tu”.
W trakcie uroczystości 
zgromadzenie goście obej-
rzeli po raz pierwszy filmy 
promocyjne o powiecie 
kartuskim (zrealizowane 
przez Arkadiusza i Rafała 
Byczkowski przy współ-
pracy Wydziału Kultury 
i Promocji na zlecenie Za-
rządu Powiatu Kartuskie-
go).
Na zakończenie uroczy-
stości na scenie wystąpili 
znakomici krakowscy ar-
tyści  Andrzej Sikorowski 
i Maja Sikorowska.

Perły Kaszub dla ludzi 
o wielkich sercach
POWIAT | Już po raz 
szesnasty Starosta Kartu-
ski Janina Kwiecień wrę-
czyła dyplomy i statuetki 
mieszkańcom, których ak-
tywność, talent, troska o 
bliźniego i rozwój naszego 
regionu zasługują na po-
dziw i szacunek.

Lista naGrodzonych
i wyróżnionych:

Nagroda Specjalna 

Starosty Kartuskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego:•	
Hanna i Kazimierz Miąskowscy - za wrażliwość społeczną i umiejętność dziele-•	
nia się sukcesem biznesowym z osobami niepełnosprawnymi.

Superperła  Kaszub

Rockfin Sp. Z o.o. z siedzibą w Małkowie - za nowoczesny wizerunek przedsię-•	
biorstwa, profesjonalny management,  dbałość o wysoką jakość marki a także 
wspieranie wielu inicjatyw społecznych
Interplastic Roger Żółtowski z siedzibą w Tuchomiu - za dynamiczny rozwój •	
firmy, wysoką jakość oferowanych produktów oraz aktywne działania na rzecz 
lokalnej społeczności
Patrizia Aryton z siedzibą w Chmielnie - za systematyczny rozwój firmy i utrzy-•	
manie wysokiej marki produktów, rozpoznawalnej w kraju i za granicą

Perła Kaszub

Dr Katarzyna Buława - za wyjątkową wrażliwość w niesienie pomocy ludziom •	
chorym i osobisty wkład w rozwój hospicjum przy kartuskim centrum Caritas
Irena Kulwikowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach - za •	
wieloletnią działalność propagującą kulturę i folklor kaszubski oraz profesjonal-
ną organizację wielu przedsięwzięć artystycznych
Jan Konop - za wieloletnie propagowanie kultury oraz realizację szeregu intere-•	
sujących i wartościowych przedsięwzięć muzycznych
Leszek Zakrzewski, właściciel Dworu Rodziny Wybickich w Sikorzynie - za po-•	
łączenie pasji i pracy zawodowej oraz stworzenie niezwykle atrakcyjnej oferty 
turystycznej w malowniczym zakątku Szwajcarii Kaszubskiej
Ks. Kanonik Eugeniusz Grzędzicki, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej •	
Marii Panny w Sianowie - za ogromne zaangażowanie i szeroką współpracę z 
lokalnym środowiskiem
na rzecz rozwoju sanktuarium maryjnego w sianowie•	
Warsztat Rowerów Nietypowych Trop w Sianowie Głusinie, właściciel Kazimierz •	
Leśniewski - za  ogromną pasję i przedsiębiorczość oraz stworzenie zindywidu-
alizowanej oferty biznesowej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Sten-Bud w Przodkowie - •	
za przedsiębiorczość i rozwój rodzinnej firmy współpracującej z lokalnym śro-
dowiskiem
Park Edukacyjny ZOO – Egzotyczne Kaszuby w Tuchlinie, właściciel Jacek Pla-•	
ga - za stworzenie ciekawego produktu turystycznego poszerzającego bogatą 
ofertę  Szwajcarii Kaszubskiej dla jej mieszkańców i turystów
Andrzej Ustowski - za  odwagę i gotowość niesienia pomocy potrzebującym•	
Edmund Lewańczyk, animator kultury kaszubskiej z Żukowa - za wieloletni, bo-•	
gaty dorobek artystyczny oraz propagowanie kaszubskich wartości w kraju i 
za granicą

Wyróżnienia

Firma Handlowo-Usługowa Marek Szczęsny z Borkowa - za systematyczny roz-•	
wój firmy i wysoką jakość oferowanych usług
Piotr Chistowski, animator akcji charytatywnej Szlachetna Paczka - za ogromne •	
zaangażowanie i osobisty wkład w pomoc rodzinom potrzebującym w ramach 
akcji „szlachetna paczka”
Kazimierz Walkusz, prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego o/ Stężyca - •	
za ogromne zaangażowanie w lokalne inicjatywy, propagowanie wartości ka-
szubskich oraz wieloletni aktywny udział w organizacji majówek z gen. Józefem 
Wybickim
Fundacja „Aby chciało się chcieć” w Sulęczynie, prezes Piotr Zatoń - za pasję i •	
ogromne zaangażowanie w propagowanie kultury kaszubskiej
Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i Ich Rodzinom z siedzibą •	
w Kartuzach, prezes Karol Słabek - za podejmowanie wielu inicjatyw i działań 
społecznych na rzecz ludzi potrzebujących
Roman Pytka – za ogromne zaangażowanie na rzecz upowszechniania kultural-•	
nej fizycznej wśród młodzieży z terenu powiatu kartuskiego
Karol Nowakowski, założyciel  Akademii Biegowej przy Klubie Sportowym Ama-•	
tor Kiełpino - za podejmowanie wielu ciekawych inicjatyw wspierających rozwój 
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży powiatu kartuskiego
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CZYTA j 
więCE j:

Co należy zrobić, aby rozpocząć pra-
cę w policji? Na początku wystar-
czy zarejestrować się drogą mailo-
wą. Wyślij email podając swoje imię, 
nazwisko i numer telefonu na adres: 
dobor@gd.policja.gov.pl. 
Policjanci zapowiadają: „Odpowie-
my na twój email, otrzymasz termin 
złożenia dokumentów (we wtorki 
pracujemy do 17.30, jeżeli pracujesz 
daj nam znać – dostosujemy termin 
składania dokumentów do twoich 
potrzeb). Masz pytania ? Dzwoń ! 58 
32-15-500, 58 32-15-556, 58 32-15-
161, 58 32-15-273. Dokumenty nale-
ży składać w Wydziale Kadr i Szkole-
nia KWP w Gdańsku ul. Okopowa 15, 
we wtorki w godz. 8.00-17.30. W tym 
roku planujemy przyjąć 232 poli-
cjantów. Po zakończeniu kursu, nowi 
funkcjonariusze zasilą szeregi w ko-
mendach miejskich i powiatowych 
naszego województwa oraz w Od-
dziale Prewencji Policji w Gdańsku”.
Policjantem może zostać osoba, któ-
ra: posiada polskie obywatelstwo, 
posiada nieposzlakowaną opinię, nie 
była skazana prawomocnym wyro-
kiem sądu za przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe, korzysta z peł-
ni praw publicznych, posiada co naj-
mniej średnie wykształcenie, posia-
da odpowiednią zdolność fizyczną i 
psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych szczegól-
nej dyscyplinie służbowej, której go-
tów jest się podporządkować, daje 
rękojmię zachowania tajemnicy sto-
sownie do wymogów określonych 
w przepisach o ochronie informacji 
niejawnych,
Jeżeli kandydat spełnia powyższe 
wymogi – może ubiegać się o przy-
jęcie do służby w policji. /raf/

Zostań policjantem
Chcesz zostać policjantem? 
pomorska policja chce 
w tym roku zatrudnić po-
nad 200 nowych funkcjo-
nariuszy. 

etapy postępowania: 
1. Test wiedzy – test składa się z 40 pytań. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy 

ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicz-
nego. 2. Test sprawności fizycznej - zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje 
po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test 
sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. 3. Badania psychologiczne - Ba-
dania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w komendzie woje-
wódzkiej Policji w gdańsku. Badania te określą Twoje predyspozycje intelektual-
ne i osobowościowe do służby w Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest 
metodą multiSelect. 4. rozmowa kwalifikacyjna - Ten etap ma formę rozmowy. Jej 
celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. 5. komi-
sja lekarska - kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na 
podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata 
do służby w Policji. 6. ankieta bezpieczeństwa osobowego - Postępowanie ma na 
celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, po-
twierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”.

Możesz mieć wpływ na to, 
czy w Twojej okolicy jest 
bezpiecznie. wystarczy, że 
weźmiesz udział w bada-
niu sondażowym dot. Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa.

- Poczucie bezpieczeństwa 
należy do podstawowych 
potrzeb każdego człowieka 
i ma decydujący wpływ na 
funkcjonowanie każdej spo-
łeczności – wyjaśniają poli-
cjanci. - Dlatego ważnym jest 
tworzenie narzędzi, które 
pozwolą na rzetelne i czytel-
ne zidentyfikowanie i przed-
stawienie, w tym społeczno-
ściom lokalnym, skali i ro-
dzaju zagrożeń oraz instytu-
cji współodpowiedzialnych 
za zapewnienie bezpieczeń-
stwa i porządku publiczne-
go. Identyfikacja ta nie może 
przebiegać bez uwzględnie-
nia oczekiwań społecznych. 
Takim narzędziem powin-
ny być mapy zagrożeń bez-
pieczeństwa. Mapy zagro-
żeń należy traktować jako 
istotny element procesu za-
rządzania bezpieczeństwem 
publicznym, realizowanym 
w partnerstwie międzyinsty-
tucjonalnym i społecznym. 
Powinny one służyć również 
optymalnej alokacji zaso-
bów sprzętowo-kadrowych 
służb, w szczególności do 
podejmowania decyzji co do 
tworzenia komisariatów i po-
sterunków Policji.
Krajowa mapa zagrożeń bez-
pieczeństwa opiera się o in-
formacje skatalogowane w 
trzech płaszczyznach:
- informacje gromadzone w 
policyjnych systemach infor-
matycznych,
- informacje pozyskiwane od 
społeczeństwa w trakcie:

- bezpośrednich kontaktów 
z obywatelami, z przedsta-
wicielami samorządu tery-
torialnego, organizacji poza-
rządowych itp.;
- w trakcie realizowanych de-
bat społecznych poświęco-
nych bezpieczeństwu  pu-
blicznemu,
- informacje pozyskiwane 
od obywateli (internautów) 
z wykorzystaniem platformy 
wymiany informacji.
Informacje prezentowane na 
mapach będą uwzględniały 
zarówno wybrane kategorie 
przestępstw i wykroczeń jak 
i zagrożenia, które w subiek-
tywnym odczuciu mieszkań-
ców negatywnie wpływają 
na ich poczucie bezpieczeń-
stwa.
Program, który ma przyczy-
nić się do poprawy bezpie-
czeństwa, cieszy się dość 
sporym zainteresowaniem 
mieszkańców Pomorza. 
Dzięki Krajowej Mapie Zagro-
żeń Bezpieczeństwa można 
przekazywać policji ważne 
informacje bez konieczności 
wychodzenia z domu. Funk-
cjonowanie wprowadzo-
nego ponad pół roku temu 
urządzenia ma usprawnić 
badanie sondażowe.
- Wypełnienie ankiety zajmu-
je od 3 do 5 minut – informu-
je asp. sztab. Anetta Potrykus, 
oficer prasowy KPP w Wej-
herowie. - Opinie mieszkań-
ców są dla nas bardzo cenne 
i pozwolą na ulepszenie oraz 
dalszy rozwój aplikacji.
Badanie sondażowe dostęp-
ne jest po wejściu na Krajo-
wą Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, pod nazwą„Weź 
udział w badaniu”. Warto za-
znaczyć, że krótka ankieta 
ma charakter anonimowy.
/raf/

STWóRZ KRAJOWą 
MAPę ZAGROżEń
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FOTOGAlERiA

metropolia.info/aktualności

w piątek, 17 lutego, obchodziliśmy Światowy Dzień kota. Przy współpracy z internautami stworzyliśmy wyjątkową galerię futrzanych czworonogów. 
Poprosiliśmy was, abyście przysyłali nam zdjęcia swoich kotów. odzew był ogromny, bo w sumie otrzymaliśmy blisko dwieście fotografii. internautom 
dziękujemy za aktywność, a kotom życzymy, aby zawsze spadały na cztery łapy i miały wiele powodów do mruczenia. Wa

Oto zdjęcia pupili Czytelników!



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

RÓŻNE

SpRZEDAM drewno kominkowe 
i opalowe, tel. 500 640 327

pRASA kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz.4.500 zł, tel.506 250 477

SiANO, słoma w  balotach 120x150, 
siano kostka z magazynu. Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREwNO opalowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

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

SpRZEDAM segment 3 częściowy 
w tym witryna dąb 3x. Dąb, cena 350 
zł, tel. 510 501 955

DREwNO opalowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane,ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

REGAŁ metalowy po wypieku z pie-
ca, tel. 694 642 709 

BlAChY, stal do wypieku 40x60, tel. 
694 642 709

MATA dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, 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 dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-
034

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

KUpię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny 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, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

SpRZEDAM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

SpRZEDAM rowerek treningowy or-
bitrek, 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
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OGŁOSZENiA 
w RAMCE

już od 
10 zł

więcej:
reklama@expressy.pl

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

SpRZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

SpRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

jESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

KUPIĘ

KUpię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUp aut kasacja pomoc drogowa 

auto części Wejherowo, Trójmiasto, 
tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

lEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

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 oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

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

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

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZUKASZ 
pRACOwNiKA?
EXp.pDp. Zatrudnię tapicera...
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.

NEKROLOGI 
I KONDOLENCJE
Przyjmujemy do czwartku godz. 14.

redakcja@expressy.pl    |    tel. 58 736 16 92510 894 627

REKLAMA                                U/2016/RL

SKUP MONET,
ANTYKÓW
darmowa 
wycena
Gdynia, 
ul. 10 lutego 35a
tel. 794 415 490

SpRZEDAM 
mydła włoskie 

Nesti Dante, 250 gram, 
różne zapachy, duży wybór, 

tel. 660 731 138
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Idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą
być widoczni 
wśród przedsiębiorców.

biuro@expressy.pl     |    58 736 16 92

Zawody z cyklu Arnold Classics 
to marzenie każdego strongma-
na. Maciejowi Hirszowi uda się 
je spełnić dzięki temu, że zna-
komicie spisał się w krajowych 
eliminacjach.
- Jestem bardzo zmotywowa-
ny i wiem, że to moje 5 minut 
– mówi siłacz, który cały czas 
szlifuje formę przed zawodami 
poprzez długie treningi. – Dla 
mnie to okazja do znalezienia się 
w gronie najlepszych zawodni-
ków na świecie.
W wyjeździe na turniej zawodni-
kowi pomaga jego sponsor, firma 
Polska Flota z Borkowa. 
- Cieszymy się, że możemy wes-
przeć Maćka w walce na tak pre-
stiżowym turnieju – mówi Paweł 
Słabek, prezes zarządu Polskiej 
Floty. –Jego obecność na tych za-
wodach to świetna promocja dla 
Kaszub i całego kraju.

Maciej Hirsz oraz inni strongma-
ni z całego świata zaczną rywali-
zację w USA już 3 marca.

Strongman z Kaszub 
podbije Amerykę?
STRONGMAN | Maciej Hirsz na początku marca stanie do rywalizacji w zawodach sygnowanych nazwiskiem Arnolda 
Schwarzeneggera. Będzie jednym z dwóch Polaków, którzy wystartują w Arnold Amateur Strongman World Champion-
ships w Columbus w stanie Ohio.

GKS przystępował do spo-
tkania będąc na drugiej od 
końca, 13. pozycji, zaś Bro-
war Kościerzyna znajdował 
się w połowie stawki, czyli 
na 7. miejscu w tabeli I ligi.
Gospodarze rozpoczęli od 
straty dwóch bramek, jednak 
bardzo szybko odrabiali stra-
ty. W ciągu 6 minut zdobyli 
kolejne 6 bramek. Pogoń za 
drużyną z Kościerzyny roz-
począł powracający do dru-
żyny po rozegraniu rundy 
w zespole z Kartuz Paweł Ci-
szewski. Do końca pierwszej 
połowy  zawodnicy z Żuko-
wa systematycznie powięk-
szali swoją przewagę. W 26. 
minucie Marek Marciniak 
ustalił wynik pierwszej czę-
ści spotkania na 16:9.
Początek drugiej połowy nie 
zapowiadał, że w tym meczu 
stanie się coś złego. Wynik 
dla gospodarzy ponownie 
otworzył Paweł Ciszewski. 
Przewaga wynosiła już 8 bra-
mek. W tym momencie coś 
się „zacięło”. Goście zaczęli 
gonić, a zespół gospodarzy 

zaczął popełniać coraz wię-
cej błędów. Do końca meczu 
zdobyli jedynie 2 bramki, 
autorem obydwu był Oskar 
Niedziółka. W 55 minucie, 
po rzucie karnym wykonywa-
nym przez gości z Kościerzy-
ny, na tablicy wyników poja-
wił się wynik 19:19. Mimo 
kilku prób, żadnej z drużyn 
nie udało się zdobyć zwycię-
skiej bramki. 
Przed meczem punkt zdoby-
ty w meczu z doświadczoną 
drużyną z Kościerzyny każdy 
w Żukowie przyjąłby z zado-
woleniem, ale po zakończe-
niu pozostał niedosyt. Jed-
nak po przebiegu gry, można 
śmiało stwierdzić, że walczy-
ły ze sobą dwa równorzędne 
zespoły. GKS-owi zabrakło 
trochę boiskowego doświad-
czenia i lepszej skuteczności.
Jesteśmy przekonani, że 
w kolejnych meczach, nasi 
zawodnicy zaprezentują peł-
nię swoich umiejętności i nie 
będą doprowadzali swoich 
kibiców do przysłowiowych 
granic nerwów.

Żukowo remisuje 
w derbach Kaszub
PIŁKA RĘCZNA | Nieczęsto w piłce ręcznej jesteśmy 
świadkami remisu, ale tym razem to właśnie mecz derbowy 
GKS-u Żukowo z Browarem Kościerzyna zakończył się bez 
wyłonienia zwycięzcy, choć długo wydawało się, że pełną 
pulę zgarną gospodarze.
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Amatorscy piłkarze nie po 
raz pierwszy pokonali wyżej 
notowanych rywali. W 1/32 
finału Budmax okazał się 
lepszy od pierwszoligow-
ców, Team Lębork, teraz, gdy 
poprzeczka wisiała jeszcze 
wyżej,  w pokonanym polu 
zostali Red Dragons Pniewy, 
którzy zajmują 6. miejsce 
w najwyższej klasie rozgryw-
kowej.

Kibice licznie zgromadze-
ni w przodkowskiej hali już 
w 7. minucie mieli okazję do 
radości – Kewin Sidor moc-
nym strzałem ze skrzydła 
dał prowadzenie Budmak-
sowi. Potem na boisku było 
dużo walki, ale kolejne gole 
bardzo długo nie padały – 
gospodarze zeszli do szatni 
prowadząc, a wyrównującą 
bramkę stracili dopiero kilka 

minut przed końcem meczu, 
przez co zespoły czekała 
dogrywka. Ryzyko, które 
podjęli ekstraklasowcy, czy-
li gra z lotnym bramkarzem, 
przyniosło im fatalne skutki 
– Filip Kreft odebrał piłkę na 
własnej połowie i skierował 
jej do pustej bramki, powodu-
jąc wybuch radości kibiców. 
Ostatnie minuty to ataki Red 
Dragons, którzy po czerwonej 

kartce grali w osłabieniu. Na 
nic jednak zdały się te ataki, 
a sekundy przed końcowym 
gwizdkiem Maciej Arndt wy-
korzystał pustą bramkę gości 
ustalając wynik na 3-1.
W 1/8 Halowego Pucharu 
Polski Budmax zmierzy się 
z inną drużyną Ekstraklasy 
– AZS UG Gdańsk. Mecz od-
będzie się 25. lutego w Przod-
kowie. Krzysztof Grajkowski

Budmax idzie jak burza 
– pokonał zespół Ekstraklasy
PIŁKA NOŻNA | Kolejny pasjonujący mecz i kolejny sukces – tym razem Budmax Przodkowo okazał się lepszy od 
zespołu Futsal Ekstraklasy– Red Dragons Pniewy. Zwycięstwo, które udało się osiągnąć po dogrywce dał przodkowskim 
piłkarzom awans do 1/8 finału Halowego Pucharu Polski.

GKS Przodkowo, który 
po bardzo przyzwoitej 
rundzie jesiennej wciąż 
ma szanse na awans do 
II ligi zmierzył się z ze-
społem z właśnie tej ligi. 
Olimpia Elbląg długo 
przegrywała u siebie 
z GKS-em, dla które-
go gola zdobył Łukasz 
Kwaśnik, jednak dwa 
trafienia – w 80., oraz 
90. minucie pozwoliły 
jej ostatecznie wygrać to 
spotkanie. Sparing w nie-
co lżejszej wadze odbyła 
Cartusia, która w meczu 
z występującym w V li-
dze KS-em Mściszewice 

urządziła sobie trening 
strzelecki – zakończył się 
on na 7-0, a gole strzela-
li: dwukrotnie zawodnik 
testowany, dwukrotnie 
Dampc i po jednej bram-
ce Niedźwiecki, Młyński 
oraz Giec.

GKS i Cartusia rozegrają 
jeszcze po dwa sparingi. 
Przodkowianie z Wie-
rzycą Pelplin i Jaguarem 
Gdańsk, a kartuzianie 
z Pogonią Lębork i GKS-
em Sierakowice. Mecz li-
gowe oba zespoły wzno-
wią w weekend 11/12. 
marca. KG

Piłkarze ręczni z Kartuz 
pierwszą rundę zakończy-
li w górnej połowie tabeli 
i byli faworytami spotkania 
12. kolejki ze znajdują-
cym się kilka miejsc niżej 
Szczypiorniakiem. 

Pierwsza połowa była 
bardzo wyrównana – oba 
zespoły miały pewne 
problemy ze skuteczno-
ścią ataków i do przerwy 
11:10 prowadzili goście. 

W drugiej połowie kartu-
scy szczypiorniści pozwo-
lili rywalom odskoczyć na 
kilka bramek i nie udało się 
już odrobić tej straty. Osta-
tecznie goście z Olsztyna 
wygrali 24:19.

Okazja do odniesienia 
pierwszej wygranej w run-
dzie w najbliższą sobotę 
– Cartusia o 17:00 zagra 
u siebie z AZS UMK To-
ruń.

piŁKARZE RęCZNi 
ZACZęli OD pORAŻKi
PIŁKA RĘCZNA | Cartusia Kartuzy zainaugurowa-
ła w miniony weekend rundę wiosenną II ligi. Niestety, 
po gorszej drugiej połowie meczu uległa na własnej hali 
Szczypiorniakowi Olsztyn.

Turniej zaliczał się do Masters 
Pomorze 2017, w hali baniń-
skiego ZSP rozegrano 5 rund po 
32 rozdania. Drużynowo zwy-

ciężyli Borowiacy Chojnice, 
wśród pań najlepsza była 

Elżbieta Kruk, wśród pa-
nów – Edmund Kurzaw-

ski, a w rywalizacji par 
wygrał również Ed-
mund Kurzawski, wraz 

z Józefem Pieńczewskim.

GKS przegrywa z końcówce, Cartusia gromi
PIŁKA NOŻNA | W miniony weekend swoje sparingi rozegrali piłkarze z naszego powiatu. Zawodnicy z Przodkowa do 
80. minuty wygrywali z grającą o jeden szczebel wyżej Olimpią Elbląg, a Cartusia wykorzystała sparing z niżej notowa-
nym zespołem do tego, by sprawdzić skuteczność ataku.
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Wielkie granie 
w Baśkę za nami
W Baninie odbył się Bazuna Cup, czyli turniej gry w popu-
larną na Kaszubach karcianą „Baśkę”. Wzięło udział 120 
zawodników, niektórzy przyjechali nawet spoza wojewódz-
twa pomorskiego.

Młodziczki wygrały VI Tur-
niej Ligowy Młodziczek. Na 
własnej hali pokonały Geda-
nię Gdańsk oraz MTS Kwi-
dzyn, w dodatku nie straciły 
ani jednego seta. Do zakoń-
czenia rozgrywek pozostały 
dwa turnieje, ale podopieczne 
Macieja Stefanowskiego pro-
wadzą w klasyfikacji, która 

wyłoni ćwierćfi-
nalistów mi-

strzostw 
Polski.

Awansu do ćwierćfinału roz-
grywek na szczeblu krajo-
wym nie wywalczyły kadet-
ki. Na turnieju w Rumi zajęły 
ostatnie, czwarte miejsce. Po 
przegranej z Gedanią Gdańsk 
2:3 wydawało się, że w kolej-
nych spotkaniach zawodnicz-
ki z Wieżycy będą w stanie 
osiągnąć lepsze rezultaty, 
jednak znacznie lepsze oka-
zały się siatkarki z Rumi 
i Malborka, które ograły Wie-
życę 3:0.

Będące w bardzo dobrej 
formie młodziki najbliższy, 
przedostatni turniej woje-
wódzki rozegrają 26. lutego.

Młodziczki na plus, 
kadetki z pechem
SIATKÓWKA | Kolejny w tym sezonie turniej woje-
wódzkiej I ligi wygrały zawodniczki Wieżycy 2011 Stężyca. 
Siatkarki odnoszą ostatnio zwycięstwo za zwycięstwem, 
w ubiegłą niedzielę pokonały zespoły z Gdańska i Kwidzy-
na. Gorzej poradziły sobie kadetki, które grały na turnieju 
w Rumi.


