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Przed nami długi, majowy weekend. dla wielu osób to czas odPoczynku, 
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Zaproszenie 
na uroczystości 
3 majowe

Wójt Gminy Stężyca oraz Przewodniczący Rady Gminy 
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy, 
instytucje, organizacje do wzięcia udziału w uroczysto-
ściach uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz  Święta Kró-
lowej Polski. 

O godz. 11.00, w kościele p.w. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Stężycy odbędzie się uroczysta Msza Święta za 
Ojczyznę. Następnie wszyscy w korowodzie udadzą się 
pod  figurę Matki Bożej w Stężycy, gdzie złożone zosta-
ną kwiaty. 

Zadaniem uczestników 
Rajdu będzie odwiedzenie 
trzech  lokalizacji na terenie 
gminy: Pałac w Leźnie, Ko-
ściół w Chwaszczynie i Cen-
trum Zarządzania Kryzysowe-
go w Żukowie. We wszystkich 
tych miejscach uczestnicy 
poznają ich historię i będą 
mogli obejrzeć je w sposób 
niedostępny na co dzień dla 
publiczności. 

W pierwszym odwiedzanym 
miejscu uczestnicy otrzymają 
ulotkę z opisem rajdu, lokali-
zacją poszczególnych atrak-
cji jak również ich opisem. 
W każdym kolejnym miejscu 
na ulotce przybita zostanie 
pieczątka. Na tych, którzy 
zbiorą ich komplet czekać bę-

dzie poczęstunek w Miszew-
ku, praktyczny pokaz broni 
historycznej oraz pamiątko-
we niespodzianki.

Rajd organizowany jest 
przez Klub Strzlecko-Kolek-
cjonerski Perkun. Pomysło-
dawcom przyświecały dwa 
cele: zapoznanie okolicznych 
mieszkańców z dziedzictwem 
kulturowym ich Małej Ojczy-
zny i promocja aktywnego 
spędzanie czasu z historią 
i przyrodą. Impreza ma szan-
sę wpisać się na stałe w kalen-
darz majowego odpoczynku 
podczas długiego weekendu.

Rajd jest imprezą rodzin-
ną, zaadresowaną do tych 
wszystkich, którzy chcą cieka-
wie i aktywnie spędzić dzień 

z dziedzictwem kulturowym 
gminy Żukowo oraz spróbo-
wać swych sił w strzelectwie.

Rajd odbędzie się 2 maja 
br. na terenie gminy Żukowo. 
Stanowiska przy wybranych 
atrakcjach (Chwaszczyno, Żu-
kowo, Leźno) będą czynne od 
godziny 10:00 do 15:00.

10:00 -15:00 – zwiedzanie 
obiektów: Pałac w Leźnie, 
Kościół w Chwaszczynie, Cen-
trum Zarządzania Kryzysowe-
go w Żukowie

15:00 -17:00  – finał na strzel-
nicy KSK Perkun w Miszewku: 
pokazy, poczęstunek, wrę-
czenie nagród

Więcej informacji na stronie 
www.perkunklub.pl.

/raf/

Perkun po raz pierwszy
ŻuKoWo | Pierwszy kaszubski rajd krajoznawczy Perkun 
zorganizowany zostanie w gminie Żukowo. 

Święto Kwiatów i Krze-
wów odbędzie się nie po 
raz pierwszy. W poniedzia-
łek, 1 maja, od samego 

rana targowisko w Sierako-
wicach zamieni się w praw-
dziwy ogród i zapełni się 
niezliczoną ilością kwiatów 

Święto Kwiatów i Krzewów
SIERAKoWIcE | interesujące wydarzenie, szczególnie dla 
wielbicieli Pięknych kwiatów i ogrodów, odbędzie się w długi 
majowy weekend w sierakowicach. 

i krzewów.
Jak co roku do Sierakowic 

przybędzie wielu wystaw-
ców, a do dyspozycji odwie-
dzających będzie szeroki 
wybór krzewów, kwiatów, 
drzewek ozdobnych i owo-
cowych. Nie zabraknie rów-
nież nasion oraz cebulek 
kwiatowych. Święto Kwia-
tów i Krzewów od lat cieszy 
się dobrą opinią wśród wy-
stawców i ogromnym zain-
teresowaniem odwiedzają-
cych gości.

Wraz z nadejściem wiosny 
warto pomyśleć o upiększe-
niu obejść i posesji, w czym 
pomoże z pewnością udział 
w Święcie Kwiatów i Krze-
wów. Początek – o godz.  
8.00. /raf/

to będzie praw-
dziwie roztańczone 
rozpoczęcie majów-
ki w klimatach disco 
polo. 

Disco Piknik startuje 
w niedzielę 30 kwiet-
nia od godziny 16:00. 
Pod zadaszoną sceną 
wystąpią zespoły: 
Defis, Markus P, Powerboy 
oraz Kordian.

- Poza zespołami przewi-
dziana jest również biesiada 
taneczna, która odbywać 
się będzie pod dachem 
ogromnej sceny na Złotej 
Górze – zachęcają organiza-
torzy. - Chcemy wykorzystać 
tę piękną budowlę jako 

ogromny zadaszony parkiet 
taneczny. Dzięki temu bez 
znaczenia na pogodę mogą 
się tu odbywać koncerty 
muzyki disco. Jesteśmy 
przekonani, że mieszkańcy 
regionu chętnie odwiedzą 
Złotą Górę i razem z nami 
będą się bawić przy hitach 
zaproszonych zespołów.

Nie zapomniano również 

o najmłodszych, dla 
których zostanie przy-
gotowane specjalna 
strefa gier i zabaw. 
Przewidziano dmu-
chańce, zjeżdżalnie 
i wiele innych atrakcji, 
które wypełnią nie-
dzielny czas wszyst-

kim dzieciom. Wstęp 
dla dzieci do lat 12-stu jest 
bezpłatny, dla dorosłych 
obowiązują bilety (ceny od 
20 zł). 

Disco Piknik to okazja 
do odwiedzenia Kaszub 
i wspólnej zabawy w  roz-
tańczonym klimacie, jaki 30 
kwietnia zapanuje na Złotej 
Górze. /raf/

disco Piknik – biesiada i muzyka
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Z tej okazji odbędą się rozmaite 
uroczystości patriotyczne, odpra-
wione zostaną msze święte w inten-
cji Ojczyzny, będzie to też dosko-
nała okazja do wspólnej modlitwy 
i wspólnej zabawy. Co w tym czasie 
będzie się działo w powiecie kartu-
skim?

KARtuZy

Uroczystości z okazji 226. Roczni-
cy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
w Kartuzach w Kartuzach będą mieć 
charakter gminno-powiatowy. 

W programie uroczystości, które 
rozpoczną się w środę 3 maja o godz. 
9:15, znalazł się przemarsz Orkie-
stry Dętej OSP Kartuzy i pocztów 
sztandarowych Straży Pożarnych 
z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kartuzach pod 
Urząd Miejski, o godz. 9:30 wymarsz 
pocztów sztandarowych i delegacji 
sprzed budynku UM do kościoła p.w. 
Św. Kazimierza w Kartuzach, gdzie 

o godz. 9:45 rozpocznie się uroczy-
sta msza święta. 

O godz. 10:40 poczty sztandarowe 
i delegacje wyruszą pod figurę Matki 
Boskiej Królowej Korony Polskiej. Na 
miejscu odbędzie się: wystąpienie 
burmistrza Kartuz, okolicznościowa 
modlitwa, złożenie kwiatów przez 
delegacje pod figurą, przejście do 
parku przy budynku poczty i odsło-
nięcie tablicy z nazwą „Park 66 Ka-
szubskiego Pułku Piechoty im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego”. 

O oprawę muzyczną zadba Orkie-
stra OSP Kartuzy. 

Na godz. 11:30 zaplanowano 
spotkanie na Rynku w Kartuzach, 
podczas którego będzie można wy-
słuchać koncertu Orkiestry Dętej 
OSP w Kartuzach, odbędzie się też 
happening CIE w Kartuzach „Konsty-
tucja 3 Maja”, a na wszystkich głod-
nych czeka grochówka. 

Imprezą towarzyszącą będą zawo-

dy sportowo-pożarnicze Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gmi-
ny Kartuzy, które zostaną rozegrane 
na stadionie sportowym w Miracho-
wie. Początek – o godz. 13:30. 

ŻuKoWo

Na uroczystości 3-Majowe w Żuko-
wie zapraszają burmistrz gminy oraz 
proboszcz parafii pw.

WNMP. Jak co roku, Święto Konsty-
tucji 3 Maja odbędzie się przy udzia-
le władz kościelnych, samorządo-
wych, przedstawicieli kaszubskich 
organizacji oraz przedstawicieli rady 
miejskiej, sołtysów, przedstawicie-
li szkół, związków kombatantów, 
strażaków i wszystkich dla których 
historia Polski jest cenna.

Uroczysta msza św. w kościele pod 
wezwaniem WNMP rozpocznie się 
o godz. 11.30, po mszy o godz. 12.30 
zebrani przemaszerują do kościoła 

św. Jana Chrzciciela, gdzie od godz. 
13.00 trwać będą uroczystości. Pod 
pomnikiem Matki Boskiej Królowej 
Korony Polskiej zostaną złożone 
kwiaty. Zakończenie uroczystości 
zaplanowane jest na godz. 13.30. 

SIERAKoWIcE

Świętowanie w Sierakowicach 
rozpocznie się o godz. 12.30. Na 
uroczystości zapraszają wójt gminy, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/
Sierakowice, parafia pw. św. Marcina 
i Gminny Ośrodek Kultury w Sierako-
wicach. 

W programie obchodów, które 
zorganizowane zostaną pod pomni-
kiem Matki Boskiej Królowej Korony 
Polskiej, znalazły się: okolicznościo-
we przemówienie, składanie kwia-
tów i wspólna modlitwa. O oprawę 
muzyczną zadba Młodzieżowa Or-

Radośnie i patriotycznie
PoWIAt | Przed nami długi, majowy weekend. dla wielu osób to czas odPoczynku, ale Przede wszystkim okazja do 
wrócenia myślami do historii Polski. w tym roku obchodzimy 226. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. 

w sierakowicach spod 
pomnika wyruszy pro-
cesja ulicami lęborską 
i kartuską do ołtarza 
Papieskiego. Przy oł-
tarzu o godz. 13.00 
odprawiona zostanie 
msza św. z kaszubską 
liturgią słowa. 

kiestra Dęta Gminy Sierakowice. 
Spod pomnika wyruszy proce-

sja ulicami Lęborską i Kartuską 
do Ołtarza Papieskiego. Przy Oł-
tarzu o godz. 13.00 odprawiona 
zostanie msza św. z kaszubską 
liturgią słowa. Oprawę muzycz-
ną zapewni Kaszubski Zespół  
Pieśni i Tańca „Sierakowice”.  
Natomiast w zabytkowym, drew-
nianym kościele o godz. 16.00 
nastąpi wernisaż wystawy fotogra-
ficznej Magdaleny Zelewskiej pt. „ 
INTO THE TRIBES”.

StęŻycA

Wójt gminy Stężyca oraz prze-
wodniczący rady gminy serdecznie 
zapraszają wszystkich mieszkań-
ców gminy, instytucje, organizacje 
do wzięcia udziału w uroczysto-
ściach uchwalenie Konstytucji 3 
Maja oraz Święta Królowej Polski. 
O godz. 11.00, w kościele p.w. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy 
odbędzie się uroczysta Msza Świę-
ta za Ojczyznę. Następnie wszy-
scy w korowodzie udadzą się pod  
figurę Matki Boskiej w Stężycy, 
gdzie złożone zostaną kwiaty.

Rafał Korbut
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Motoryzacja i sprzedaż 
materiałów budowlanych - 
właśnie w takich branżach 
można zarobić poważne 
pieniądze w powiecie kar-
tuskim i szybko się rozwijać. 
Wśród laureatów nagrody 
Diamentu magazynu Forbes, 
którzy mogą się pochwalić 
przychodami w wyso-
kości od 50 do 250 
mln pln znalazły 
się bowiem tylko 
dwie firmy. Na 
pozycji 31 po-
morskich lau-
reatów znalazła 
się firma Anro 
Trade, znana 
także jako Toyota 
Walder z Chwasz-
czyna, która już pod 
ponad 20 lat działa 
jako autoryzowany dealer 
samochodów marki Toyota. 
W 2015 roku sprzedaż tej fir-
my wyniosła około 145 mln 
złotych, zysk netto wyniósł 
prawie 5 mln złotych, Toyo-
ta Walder może się pochwa-
lić także imponującą średnią 
ważoną wzrostu o wartości 
24,04 procent. Drugim lau-
reatem zostało Przedsiębior-

Region pełen Diamentów
BIZNES | Powiat kartuski to wyjątkowe dobre miejsce do robienia biznesu. Potwierdzeniem tego twierdzenia są lokalne Przed-
siębiorstwa nagrodzone diamentami Forbesa, które traFiają wyłącznie do najbardziej dynamicznie rozwijających się Firm.

Podział
Firmy, do których trafiają Diamenty mie-
sięcznika Forbes dzielone są na trzy kategorie 
– firmy duże, powyżej 250 mln przychodów, 
firmy średnie, 50-250 mln i firmy 
małe – 5-50 mln złotych.

s t w o 
Handlo-

wo-Usłu-
gowe Koszał-

ka Sp. z o.o., które 
już od 1991 roku prowadzi 
sprzedaż hurtową i detalicz-
ną na terenie województwa 
pomorskiego wszelkiego ro-
dzaju artykułów niezbędnych 
do budowy i remontów do-
mów, elementów wykończe-
niowych oraz dekoracyjnych. 
Nagrodzone przedsiębior-

stwo posiada 10 oddziałów 
o średniej powierzchni 2000 
m2 każdy. Sprzedaż PPHU 
Koszałka w 2015 roku wy-
niosła około 81 mln złotych, 
zysk netto wyniósłprawie 5 
mln złotych. Potwierdzeniem 
szybkiego rozwoju firmy jest 
także wartość średniej wa-
żonej wzrostu, która wynosi 
15,27 procent. 

Część mniejszych firm (przy-
chody od 5 do 50 mln złotych), 
które otrzymały nagrody od 

miesięcznika biznesowego 
również działa w szeroko ro-
zumianej branży budowlanej. 
Spółka CSA z Kartuz jest do-
stawcą w branży metalowej, 
nagrodzono również Agencję 
Budowlaną Bis. Szybki wzrost 
został także zauważony w lo-
kalnych firmach zajmujących 
się opakowaniami, Diament 
trafił więc do przedsiębior-
stwa Izipak i spółki Damet. 
Obie firmy działają w okoli-
cach Chwaszczyna.

- Naszą misją jest 
pomagać Klientom 
na każdym etapie 
procesu pakowa-
nia, dostarczając 
nowoczesnych 
i profesjonalnych maszyn, 
urządzeń i materiałów eks-
ploatacyjnych, bazując na 
doświadczonym i znakomicie 
wykwalifikowanym zespole. 
Realizacja tej misji doprowa-
dziła IZIPAK doznalezienia 
się w gronie zdobywców 
cennej nagrody: Diamentu 
miesięcznika Forbes.

Otrzymanie Diamentu jest 
ukoronowaniem ponad 20 
lat działalności handlowej, 
wykonywanej na rynku 
polskim, a od kilku lat także 
na rynkach europejskich. To 
wyróżnienie jest przyznawa-
ne za wzrost wartości firmy, 
a na wzrost tego wskaźnika 
miał wpływ szereg działań 
podejmowanych 
równolegle.

Przede wszystkim zmieni-
liśmy strukturę sprzedaży. 
Z firmy handlującej głównie 
materiałami eksploatacyj-
nymi, przekształciliśmy 
się w firmę stawiającą 
w znacznie większym stopniu 
na sprzedaż maszyn i urzą-
dzeń. Ten proces wiązał się 
z koniecznością podniesienia 
kwalifikacji całego zespołu, 
odpowiedzialnego za sprze-
daż, marketing czy serwis. 
Wszyscy musieliśmy „na-
uczyć się” nowych maszyn. 
Dzięki temu obecnie jesteśmy 
w stanie dostarczać maszy-
ny i urządzenia niezbędne 
nakażdym etapie pakowania 
i transportu ładunków: od 

producenta do ostateczne-
go klienta. Mamy wofercie 
owijarki, wiązarki, maszyny 
do pakowania próżniowego, 
szybkie maszyny typu flow-
pack… iwiele innych maszyn 
dla każdej branży i gałęzi 
przemysłu.

Zmiana struktury sprze-
daży wymusiła na nas także 
wzrost aktywności na krajo-
wych i zagranicznychtargach 
branżowych. Wystawiane 
przez nas maszyny dwu-
krotnie zostały uhonoro-
wane Złotymi Medalami 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, czyli najbar-
dziej prestiżowymi nagroda-
mi targowymi. Uzbieraliśmy 
też całkiem pokaźne stadko 
Gazeli Biznesu, czyli nagród 
dla najbardziejdynamicz-
nie rozwijających się firm. 
Dotychczas zdobyliśmy to 
wyróżnienie aż 6 razy! 
Dbamy o to, aby współpraco-
wać z najlepszymi dostaw-
cami maszyn pakujących. 
Jesteśmy przedstawicielami 
czołowych światowych 
producentów, dzięki czemu 
nasi klienci mają gwarancję, 
żedostarczamy im produkty 
najwyższej jakości.

Widocznym znakiem roz-
woju i zwiększenia wartości 
IZIPAK jest nasza siedziba, 
którą właśnie rozbudowuje-
my. Zwiększamy powierzch-
nię magazynową, wystawo-
wą, oraz tworzymy nowe 
miejsca pracy.

PomAGAmy 
W PAKoWANIu
PAWEŁ WyGNAńcZuK
Prezes Zarządu IZIPAK, 

Chwaszczyno

Nagroda za rozwój
Diamenty Forbesa to nagrody przyznawa-
ne przedsiębiorstwom, które w ciągu trzech 
ostatnich lat rozwijały się najdynamiczniej, 
zanotowały największy wzrost, a tym samym 
wyróżniły się spośród innych firm z regionu. 
Aby ocena była najbardziej sprawiedliwa, twór-
cy rankingu – analitycy Bisnode Polska wyce-
niali przedsiębiorstwa metodą szwajcarską, 
która łączy metodę majątkową i dochodową. 
Metoda majątkowa pomija bowiem potencjał 
pracowników i posiadanego know-how, z kolei 
wycena na podstawie zysków nie uwzględnia 
wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunk-
turalne. Co ważne – firmy, które dużo inwestu-
ją, mogą wykazywać niewielkie zyski.

MIEJSCE 
NA LIŚCIE 
REGIONALNEJ

MIEJSCE 
NA LIŚCIE
OGÓLNO-
POLSKIEJ

NAZWA ŚREDNIA 
WAŻONA
WZROSTU
 (PROC.)

41 309 CSA SP.Z O.O 46,59

59 471 IZIPAK SP. Z. O.O 38,02

118 954 AGENCJA BUDOW-
LANA BIS SP. Z O.O

24,69

124 987 PAKOM SP. Z O.O 23,98

185 1443 NZOZ CENTRUM
MEDYCZNE

17,06

194 1497 DAŃKO JAKISMA
DAMET 
SPÓŁKA JAWNA

16,3

NagrodzoNa diameNtem firma iziPaK 
zajmuje się ProduKcją maszyń PaKujących
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MIEJSCE 
NA LIŚCIE 
REGIONALNEJ

MIEJSCE 
NA LIŚCIE
OGÓLNO-
POLSKIEJ

NAZWA ŚREDNIA 
WAŻONA
WZROSTU
 (PROC.)

31 348 ANDRO 
TRADE 
SPÓŁKA 
JAWNA 
EKSPORT 
IMPORT R 
WALDER 
i T WAL-
DER

24,04

58 587 PHU KO-
SZAŁKA 
SP. Z O.O

15,27

WIęCEJ 
O POMORSKICH 

LAUREATACH 
NAGRODY 

DIAMENTU FORBESA 

NAPISZEMY 
W MAJOWYM 

WYDANIU 
„ExPRESSu 

BIZNESu”

WYBRANI LAUREACI NAGRODY Z POWIATU KARTUSKIEGO
PRZYCHODY OD  5 DO 50 MLN PLN:

WYBRANI LAUREACI NAGRODY Z POWIATU KARTUSKIEGO
PRZYCHODY OD  50 DO 250 MLN PLN:
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Przedstawiciele władz Kar-
tuz podkreślają, że prace 
przebiegają zgodnie z har-
monogramem i w należy-
tym tempie. 

- Jestem przekonany, że 
inwestycje zostaną zrealizo-
wane na czas – mówi Mie-
czysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz. 

Przypomnijmy: realizowa-
na obecnie budowa węzła 
integracyjnego Kartuzy 
wraz z trasami dojazdowymi 
jest jedną z najważniejszych 
w historii miasta. Koncepcja 
zagospodarowania w miej-
scowym planie zagospo-
darowania okolic dworca 
kolejowego przewiduje 
powstanie jednego, integra-
cyjnego węzła komunikacyj-
nego łączącego  kolej, prze-
woźników autobusowych, 
taksówkarzy i rowerzystów. 
Projekt przewiduje także po-
wstanie nowych miejsc dla 
odjazdu autokarów - myl-
nie określanych jako nowy 
dworzec autobusowy. Przy 
dworcu kolejowym, po stro-
nie południowej,  miałyby 
stanąć zadaszone boksy za-

Przebudowa trwa
KARtuZy | szybko Posuwają się Prace Przy budowie dworca kolejowego i uli-
cy kolejowej w kartuzach. inwestycja realizowana jest bez oPóźnień.

pewniające bezpieczne wej-
ście do autokarów i umożli-
wiające bezpośredni wyjazd 
na ulicę kolejową. Po stronie 

północnej dworca kolejowe-
go, oprócz miejsc parkingo-
wych dla samochodów, po-
wstanie specjalny parking dla 

rowerów, a przy obecnej bazie 
firmy Gryf powstaną również 
miejsca postojowe dla tak-
sówkarzy.  /raf/

Prace rozpoczną się już w czwar-
tek 4 maja. Roboty obejmą przede 
wszystkim wymianę nawierzchni. 

- Realizacja prac potrwa do dnia 
23 czerwca – informują przedsta-
wiciele Urzędu Gminy Sierako-

wice. - Licząc na wyrozumiałość 
kierowców wierzymy, iż powyższe 
prace nie zakłócą funkcjonowania 
i dostępności do lokali handlowych 
i usługowych. 

/raf/

Rusza przebudowa parkingu
SIERAKoWIcE | jeszcze Przed rozPoczęciem letnich wakacji 
Przebudowy doczeka się Parking w centrum sierakowic. 
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W pierwszym etapie 
w pomieszczeniu, które peł-
ni funkcję sali gimnastycznej 
powstaną sanitariaty. W ko-
lejnym, rozbudowany zosta-
nie budynek szkolny o salę 
gimnastyczną z zapleczem 
oraz salami dydaktycznymi.

Pierwszy etap dotyczy 
zmiany sposobu użytkowa-
nia poniszczenia pełniącego 
funkcję sali gimnastycznej 
na zespół sanitarny w istnie-
jącym budynku szkolnym. 
Koszt pierwszego etapu wy-
nosi ok. 400 tys. zł. 

Drugi etap to rozbudowa 
budynku szkolnego o salę 
gimnastyczną wraz z sala-

mi dydaktycznymi, budowa 
dwóch zbiorników retencyj-
nych, oświetlenia zewnętrz-
nego wraz z utwardzeniem 
terenu.

Gmina Żukowo ubiega się 
o dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki na 
budowę sali gimnastycznej 
wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą, której koszt wynosi 
ok. 1,5 mln zł. Całość kosztów 
rozbudowy szkoły podsta-
wowej w Miszewie to ponad 
3 mln zł. Ogłoszony został 
przetarg na I etap rozbudowy 
szkoły. Termin składnia ofert 
upływa 8 maja br. do godz. 
10:00. /raf/

Rozbudują szkołę
mISZEWo | w latach 2017/2018 roku Planowana 
jest rozbudowa szkoły Podstawowej w miszewie. 

LED dla pomorskich szkół 
– to nazwa konkursu, w któ-
rym gmina Żukowo stara się 
pozyskać fundusze na insta-
lację energooszczędnego 
oświetlenia. 

Konkurs ogłoszony został 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-

Projekt „świetlik” Liczba dzieci uczęszczających do 
obu szkół wynosi aktualnie 394 
uczniów. Zakres inwestycji obej-
muje wymianę lub przystosowa-
nie obecnie istniejących opraw 
do możliwości wykorzystania 
technologii LED. 

Przewiduje się zastosowanie 
energooszczędnego oświetlenia 
LED w oprawach restorowych 
i żarówkowych w formie pane-
li świetlnych lub zamienników 
świetlówek i żarówek. Dodatko-

wo zadanie przewiduje wyko-
nanie instalacji automatycznej 
regulacji oświetlenia, co ma na 
celu racjonalizację zużycia ener-
gii elektrycznej, poprawę jakości 
i sprawności instalacji oświetle-
niowej, oraz efektywności ener-
getycznej, a także wpłynie na 
redukcję ponoszonych kosztów 
pracy oświetlenia.

Maksymalna kwota dofinanso-
wania dla jednej gminy wynosi 
200 tys. zł. /raf/

darki Wodnej w Gdańsku. Pro-
jekt gminy Żukowo nosi nazwę 
„Świetlik – modernizacja oświe-
tlenia”. Przedmiotem zadania jest 
modernizacja oświetlenia we-
wnętrznego w budynku Zespołu 
Publicznego Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Przyjaźni oraz 
budynku Szkoły Podstawowej 
w Niestępowie. W miejsce opraw 
świetlówkowych oraz żarowych 
planuje się zastosowanie ener-
gooszczędnego oświetlenia LED. 
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Poparcie dla inicjatywy 
można wyrazić, wpisując się 
na listę wyłożoną w Urzędzie 
Miejskim w Kartuzach. Lista 
będzie dostępna także w in-
nych miejscach w naszej gmi-
nie. Chęć wsparcia w zbiera-
niu podpisów wyrazili także 
kartuscy radni. 

„Kartuzy, stolica gminy, jest 
jednocześnie stolicą powiatu 
kartuskiego, w którego skład 
wchodzą dwie gminy miej-
skie (Kartuzy oraz Żukowo), 
jak również sześć gmin wiej-
skich (Chmielno, Przodkowo, 
Sierakowice, Somonino, Stę-
życa oraz Sulęczyno) – czyta-
my w liście. - […] W 2016 roku 
zakończono prace związane 
z długo wyczekiwaną  budo-

chcą budowy II etapu obwodnicy
KARtuZy | władze gminy kartuzy wystosowała w ubiegłym tygodniu list 
intencyjny w sPrawie budowy ii etaPu obwodnicy kartuz. 

 w 2016 roku zakończo-
no prace związane z 
długo wyczekiwaną  bu-
dową i etapu obwod-
nicy kartuz. odcinek 
jezdni o długości ponad 
2 km stał się naturalnym 
połączeniem najbardziej 
uczęszczanych arterii 
naszego miasta. 

wą I etapu Obwodnicy Kartuz. 
Odcinek jezdni o długości po-
nad 2 km stał się naturalnym po-
łączeniem najbardziej uczęsz-
czanych arterii naszego miasta. 
Budowa I etapu Obwodnicy nie 
zlikwidowała jednak wszystkich 
problemów związanych z natę-
żeniem ruchu kołowego w Kar-
tuzach. Ulice 3 Maja, Gdańska 
oraz Wzgórze Wolności, przeci-
nające miasto w połowie, w dal-

szym ciągu przyjmują nadmier-
ną ilość samochodów jadących 
od strony Gdańska i Przodkowa 
w kierunku Sierakowic. Jezdnie 
tych strategicznych dróg są 
wąskie, znajdują się w gęstej 
zabudowie. Dodatkowo są 
położone na terenie cennego, 
zabytkowego układu urbani-
stycznego wpisanego do reje-
stru zabytków województwa 
pomorskiego, co uniemożliwia 
ich poszerzenie.

[…] Z tych i wielu innych 
powodów, jak chociażby obni-
żenie atrakcyjności turystycz-
nej Kartuz, które w godzinach 
„szczytu” są miastem trudno 
przejezdnym, niezbędna jest 
kontynuacja budowy Obwod-
nicy Kartuz i to w jak najkrót-
szym czasie.

Drugi odcinek Obwodnicy 
Kartuz okala nasze miasto od 
północy oraz  wschodu i będzie 
miał 9,8 km długości. Przebie-
gnie przez tereny o niskiej in-
tensywności zabudowy miesz-
kaniowej. /raf/
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Od samego rana w minio-
ny piątek hala widowisko-
wo-sportowa w Przodkowie 
dosłownie tętniła życiem 
i pękała w szwach. Trwała 
tam bowiem kolejna edycja 
zajęć sportowych pod na-
zwą „Artur Siódmiak CAMP”- 
największa lekcja w-fu na 
Kaszubach, organizowanych 
przez Fundację Akademia 
Sportu. Uczestnikami tej 
niezwykłej lekcji byli ucznio-
wie klas 3 i 4 z gminy Przod-
kowo oraz innych szkół z te-
renu powiatu kartuskiego. 
W sumie ćwiczyło około 500 

dzieci.
Artur Siódmiak CAMP to 

multisportowa impreza prze-
znaczona dla dzieci w wieku 
szkolnym. Formuła CAMPu 
pozostaje niezmieniona i za-
wsze na uczestników czeka-
ją niespodzianki i dodatko-
we atrakcje. Multisportowe 
aktywności mają nie tylko 
usprawniać najmłodszych, 
ale także stwarzają wspania-
łą możliwość do wspólnego 
działania uczestników.

Tym razem dzieci próbo-
wały swoich sił w konkuren-
cjach taki jak: piłka ręczna, 

koszykówka, rzut do bram-
ki na celność, ćwiczenia na 
drabince koordynacyjnej, 
pokonanie płotków gimna-
stycznych, wyścigi rzędów, 
poruszanie się w obronie, 
mini mecz, przeciąganie liny, 
podrzuty, rzuty i odbicia pił-
ki różnymi technikami... 

Wszystko to odbywało się 
pod czujnym okiem wo-
lontariuszy i ludzi sportu 
a przede wszystkim pod 
czujnym okiem samego 
mistrza Artura Siódmiaka. 
Obecni na sali mali zawod-
nicy wykorzystali obecność 

tak wielkiej gwiazdy i wy-
trwale czekali w kolejce po 
autograf na koszulkach. 
Dzieci odwiedziła też Diana 
Malotka – Trzebiatowska. 

- Wspólne ćwiczenia z Ar-
turem Siódmiakiem to nie 
ostatnie tak duże wydarze-
nie w Przodkowie – zapew-
nia Andrzej Wyrzykowski, 
wójt gminy Przodkowo. - 
W planach jest bowiem uru-
chomienie w naszej miej-
scowości od nowego roku 
szklonego Akademii Artura 
Siódmiaka.

/raf/

Pół tysiąca 
ćwiczących!
PRZoDKoWo | takiej lekcji wychowania Fizycznego jeszcze nie było chyba nie 
tylko w Przodkowie, ale i w całym Powiecie kartuskim. 

Trzy dziewczynki, od nie-
dawna nowe mieszkanki 
Gminy Przodkowo, podobne 
są do siebie jak trzy krople 
wody. I wszystkie noszą imię 
zaczynające się na literę „N”. 
Te trzy siostrzyczki są pierw-
szymi w gminie trojaczkami, 
podobnymi do siebie tak, że 
na razie nawet rodzice mają 
problem, żeby je od siebie 
odróżnić. Dziewczynki przy-
szły na świat 15 marca br. 
a tym samym szczęśliwi ro-
dzice Justyna i Marcin stali 
się rodzicami piątki dzieci, 
bowiem kilka lat wcześniej 
urodziły się im... bliźniaczki! 
Starsze dziewczynki noszą 
imiona Nadia i Nikola.

Przodkowskie trojaczki są 

prawdziwym fenomenem, 
bo taka ciąża i narodziny 
zdarzają się raz na 200 milio-
nów przypadków. Do domu 
dziewczynki wróciły przed 
świętami Wielkiej Nocy. Ro-
dzinę zdążyła już odwiedzić 
delegacja władz samorzą-
dowych z podarunkami dla 
niemowlaków, z wójtem An-
drzejem Wyrzykowskim na 
czele. 

- Szczęśliwym rodzicom ży-
czymy siły, wytrwałości i cier-
pliwości w tak odpowiedzial-
nym zadaniu jak wychowanie 
dziewczynek, a samym tro-
jaczkom i ich siostrzyczkom 
przede wszystkim zdrowia 
– mówi wójt gminy Przodko-
wo.  /raf/
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Pierwsze trojaczki 
w gminie!
Gm. PRZoDKoWo | natalia, natasza i nina – takie 
imiona noszą trzy dziewczynki, które urodziły się 15 
marca. to Pierwsze trojaczki w gminie Przodkowo. 
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Wsparcie dla parafii
KARtuZy | dwie ParaFie otrzymały doFinansowanie - na renowację zabyt-
kowego obrazu oraz na Przygotowanie dokumentacji. 

Umowy na udzielenie 
przez gminę Kartuzy 
dotacji na renowację 
zabytków zostały za-
warte kilka dni temu 
w Urzędzie Miejskim 
w Kartuzach. Z pro-
boszczami zaintereso-
wanych parafii spotkał 
się Mieczysław Gołuń-
ski, burmistrz Kartuz.

Wsparcie z budżetu 
gminy Kartuzy uzyskała 
Parafia Rzymskokato-
licka pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi 
Panny w Kartuzach 
(Kolegiata), reprezento-
wana przez proboszcza 
Piotra Krupińskiego. 

Burmistrz Kartuz w tym 
roku przeznaczył 100 
tysięcy złotych na pra-
ce konserwatorskie 
i restauratorskie obra-
zu pt. „Ukrzyżowanie, 
umiejscowionego na 
południowej ścianie 
kartuskiej świątyni”.

Dotacją została obję-
ta także Parafia Rzym-
skokatolicka pw. św. 
Jana Chrzciciela w Mi-
rachowie, której pro-
boszczem jest ksiądz 
Bogdana Myszk. Z bu-
dżetu miasta 20 tysięcy 
złotych przeznaczone 
zostało na wykonanie 
dokumentacji projek-
towej dla kościoła para-
fialnego w Mirachowie 
wraz z działką.

Do 30 listopada br. 
oba przedsięwzięcia 
powinny zostać sfinali-
zowane. /raf/Fo
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W maju odbędzie się 
akcja rejestracji poten-
cjalnych dawców szpiku. 

Tę charytatywną akcję, 
która została zaplanowana 
na 21 maja w Szkole Pod-
stawowej nr 1 przez funda-
cję DKMS, wesprze gmina 
Kartuzy. Równocześnie 
akcja odbędzie się w Stęży-
cy oraz Miechucinie.

Organizatorzy chcą w ten 
sposób pomóc chorej na 
nowotwór mieszkance 
Sierakowic, która poszukuje 
właśnie dawcy szpiku. Przy 

okazji dawcę może znaleźć 
także inny chory - o ile 
profil genetyczny dawcy 
będzie pasował do profilu 
osoby pilnie potrzebującej 
przeszczepu.

Misją Fundacji DKMS jest 
znalezienie dawcy dla każ-
dego pacjenta na świecie 
potrzebującego przeszcze-
pienia szpiku lub komórek 
macierzystych.

W ciągu 8 lat Fundacja 
zarejestrowała w Polsce już 
ponad 1 milion potencjal-
nych dawców. /raf/

„tAK” dla dawców szpiku
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To była niezwykła lek-
cja w niezwykłej scenerii. 
Uczniowie z klasy o profilu 
humanistycznym kartu-
skiego I Liceum Ogólno-
kształcącego wzięli udział 
w zajęciach, podczas któ-
rych zastanawiali się nad 
znaczeniem dwóch wierszy: 
autorstwa Stanisława Zie-
lińskiego (1933-2013) oraz 
Grażyny Pytki (1954-1971). 
Na koniec mieli odszukać 
grób, który z jakiegoś powo-
du ich zainteresuje. Młodzi 
ludzie uzasadniali swój wy-
bór, podejmując refleksję na 
temat przemijania.

Inicjatorami akcji byli 
członkowie kartuskiego 
Klubu Literatury i Sztuki im. 
Grażyny Pytki przy Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Kartuzach. Za-
brali oni na spacer młodzież 
z jednej z klas humanistycz-
nych I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kartuzach (byli to 
podopieczni polonisty Paw-
ła Pytki), aby pokazać zdol-
nym uczniom kilka ważnych 
dla siebie miejsc związanych 
z lokalną literaturą.

Pierwszym z punktów na 
trasie spaceru był obelisk 
przy około 600-letniej lipie 
przyklasztornej, umiejsco-
wionej przy ulicy Wzgórze 
Wolności w Kartuzach. Jest 
to głaz ufundowany w listo-
padzie ubiegłego roku, upa-
miętniający kartuskiego 
poetę i malarza Stanisława 
Zielińskiego. Na obelisku 
został wyryty m.in. wiersz 
tego autora.

Następnie młodzież udała 
się na cmentarz, na odre-
staurowany w 2013 roku 
grób Grażyny Pytki, patron-
ki Klubu funkcjonującego 
w naszym mieście już od 
ponad 5 lat. Młodzi ludzie 
zapoznali się z wyrytym na 
mogile wierszem Grażyny, 
zmarłej tragicznie w 1971 
roku 16-latki, uczennicy 
właśnie I LO.

Kartuscy licealiści odwie-
dzili tego dnia jeszcze dwa 
inne, ważne z punktu wi-
dzenia organizatorów spa-
ceru, miejsca w Kartuzach. 
Były to grób Stanisława Zie-
lińskiego oraz mogiła uzna-
nego kaszubskiego pisarza, 

Aleksandra Majkowskiego.
Po powrocie do klasy mło-

dzież podjęła się analizy 
utworów autorstwa Zie-
lińskiego i Grażyny Pytki. 
Uczniowie doszli do wnio-
sku, że z pozoru jednoznacz-
ne teksty zawierają wiele 

ukrytych znaczeń i można 
je rozumieć na wiele rozma-
itych sposobów.

Na koniec licealiści mieli 
za zadanie odszukać grób, 
który z jakiegoś powodu ich 
zainteresuje. Młodzi ludzie 
już w klasie, posługując się 

fotografię mogiły, uzasad-
niali swój wybór, podejmu-
jąc refleksję na temat prze-
mijania. Mogą teraz ożywić 
postać, której grób wybrali, 
pisząc w domu krótkie opo-
wiadanie, w którym się ona 
pojawi.

Członkowie Klubu Litera-
tury i Sztuki będą organizo-
wali podobne akcje w naj-
bliższej przyszłości, w celu 
upamiętnienia lokalnych 
twórców dużej oraz mniej-
szej rangi. 

/opr. raf/

Żywa lekcja literatury
KARtuZy | nie w szkolnej ławie, ale Przy liPie Przyklasztornej i na cmentarzu licealiści z kartuz zaPoznawali się z Pięknem literatury. 

Pod takim samym tytułem 
na Małej Scenie w przy Gim-
nazjum nr 2 w Żukowie od-
było się spotkanie z poezją.

Elżbieta Hinc, Danuta 
Buszta i Wanda Łydzińska 
zaprezentowały swoją twór-
czość, która promuje region 
Kaszub oraz samo Żukowo.

Panie przedstawiły zebra-
nym wybrane przez siebie 
utwory. 

Jak podkreślają autorki, 
wiersze to osobiste odczu-
cia, przeżycia i wspomnie-
nia autorek. Wiersze Elżbie-
ty Hinc czytała zebranym 
także Teresa Byczkowska, 
członkini Koła Gospodyń 
Wiejskich Żukowo.

- Często bywa tak, że ta 
wielka kultura zaczyna się 
właśnie na małej scenie 
– podsumował spotkanie 
z poezją burmistrz Wojciech 
Kankowski, który pogratu-
lował paniom talentu oraz 
pomysłu na zorganizowanie 
takiego spotkania.

Obecni zostali także obda-
rowani zbiorem wierszy Elż-
biety Hinc „Żukowo - moja 
mała Ojczyzna”. Tomik wier-

szy został wydany przez Kół-
ko Rolnicze - Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Żukowie 
(książka współfinansowana 
jest z budżetu gminy Żu-
kowo w ramach programu 
„Lokalne Partnerstwo 2017” 
w zakresie „Kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego”).

Spotkanie zorganizowane 
zostało przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Żukowie 
we współpracy z biblioteką 
samorządową. 

/raf/

Spotkanie z poezją
ŻuKoWo | „Żukowo – moja mała ojczyzna” to tytuł zbioru wierszy 
elŻbiety hinc, mieszkanki Żukowa. 
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W Miejskiej i Powiato-
wej Bibliotece Publicznej 
w Kartuzach zorganizowano 
prelekcję Krzysztofa Draż-
by pt. „Za kotarą i w cieniu 
urny, czyli mało znane fak-
ty z okresu referendum 30 
czerwca 1946 r. w Polsce”. 

Referendum z 30 czerwca 
1946 r. było jednym z przeło-
mowych wydarzeń w histo-
rii Polski po II wojnie świa-
towej. Nieplanowane przez 
żadną ze stron i początkowo 
uważane za mało znaczący 
epizod w walce o kształt po-
wojennego państwa, stało 
się zasadniczym starciem 

dwóch konkurujących sił 
politycznych ubiegających 
się o władzę w kraju.

Wybory te, sfałszowane 
przez komunistów, w Pol-
sce Ludowej były uznawa-
ne za mit założycielski 
„najszczęśliwszego ustroju 
ludzkości” nad Wisłą. O hi-
storii tego fałszerstwa opo-
wiedział Krzysztof Drażba, 
absolwent historii Wydziału 
Filologiczno-Historycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
pracownik Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej 
IPN w Gdańsku. Edukator, 
twórca i współtwórca edu-

kacyjnych wystaw historycz-
nych. Autor ekspozycji „Urna 
to jest taki pniak. Wrzucisz 
»nie«, wychodzi »tak«. Refe-
rendum 30 czerwca 1946 r. 
w województwie gdańskim” 
i wydanej w 2016 roku książ-
ki pt. Urna to jest taki pniak. 
Wrzucisz „nie”, wychodzi 
„tak”. Referendum z 30 
czerwca 1946 roku w Polsce 
na przykładzie wojewódz-
twa gdańskiego.

Wydarzenie zorganizowali 
wspólnie kartuska książnica 
oraz gdański IPN, z inicjaty-
wy Kazimierza Sochy-Borze-
stowskiego. /raf/

Za kotarą, w cieniu urny
KARtuZy | o waŻnych wydarzeniach historycznych dotyczących 
wyborów w 1946 roku w Polsce dyskutowano Podczas sPotkania 
w kartuskiej bibliotece. 
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Walne zebranie odbyło się 
w tym miesiącu w Szcze-
cinie. Otworzyła je Janina 
Kwiecień, prezes zarządu 
Konwentu i jednocześnie 
starosta kartuski.

- Samorządy są najwięk-
szym osiągnięciem polskiej 
państwowości po przemia-
nach roku 1989 – zaznaczył 
Henryk Kołodziej, Konsul 
Honorowy Ukrainy i Hono-
rowy Członek Konwentu  - 
Sukcesem współpracy Pol-
ski z Ukrainą było przejście 
od oficjalnych relacji władz 
do rozwiniętych relacji co-
dziennych zwykłych obywa-
teli i nawiązanie współpracy 
na wielu różnych polach. 

Konsul podkreślił również, 
że informacje o wydarze-
niach na wschodzie Ukrainy 
powinny być nadal przeka-
zywane w polskich mediach 
ze względu na bliskość geo-
graficzną tych wydarzeń 
żeby uzmysłowić Polakom 
znaczenie walk, które toczą 
się na wschodzie Ukrainy. 

- Polska i Ukraina skazane 
są na wspólną przyszłość 
i od tego, jakie zbudujemy 
wzajemne relacje, zależeć 

będzie jakość tej przyszłości 
– dodał Lew Zacharczyszyn, 
konsul-kierownik konsulatu 
w Gdańsku. - Rozwój samo-
rządu jest jednym z głów-
nych aspektów współpracy 
Polski i Ukrainy. Trwająca 
na Ukrainie reforma samo-
rządowa w dużym stop-
niu oparta jest na polskich 
rozwiązaniach samorzą-
dowych. Bardzo ważna dla 
ukraińskich samorządów 
jest pomoc z polskiej stro-
ny, aby strona ukraińska po-
pełniła jak najmniej błędów 
w procesie reformy admini-
stracyjnej. 

Spośród członków, na WZC 
obecni byli reprezentanci 
następujących samorzą-
dów: gmina Chojna, gmi-
na Połczyn-Zdrój, powiat 
gnieźnieński, powiat draw-
ski, gmina miejska Kwidzyn, 
gmina Hrubieszów, powiat 
kartuski, gmina miejska 
Starogard Gdański, miasto 
Sulmierzyce, gmina Koło-
brzeg, powiat świdwiński, 
województwo zachodnio-
pomorskie, gmina miasto 
Szczecin, gmina Biały Bór, 
powiat białogardzki, gmina 

Polska wzorem dla Ukrainy
PoWIAt KARtuSKI | o zacieśnianiu wsPółPracy, wsPólnej Przyszłości i wymianie doświadczeń dyskutowano Podczas 
walnego zebrania członków konwentu wsPółPracy samorządowej Polska-ukraina.
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dobre relacje 
między narodami 
buduje się na po-
ziomie samorządu, 
tego najbliższego 
każdemu człowie-
kowi – podsumo-
wał grzegorz napie-
ralski, senator rP.

Police oraz powiat wejhe-
rowski.

W zebraniu wzięli też udział 
m.in. Grzegorz Napieralski, 
senator RP, Teresa Kalina, 
przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Władysław 
Diakun, burmistrz Polic, 
Mirosław Majka, starosta 
świdwiński, Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, Paweł 
Mikołajewski. burmistrz Bia-
łego Boru i Jarosław Rzepa, 
wicemarszałek województwa 

zachodniopomorskiego.
- Dobre relacje między na-

rodami buduje się na pozio-

mie samorządu, tego najbliż-
szego każdemu człowiekowi 
– podsumował Grzegorz Na-

pieralski, senator RP. - To bez-
pośrednie relacje ludzi bu-
dują pozytywną współpracę 
międzynarodową. Polskie 
samorządy, które po prze-
mianach roku 89 same po-
szukiwały nauki i pomocy 
u naszych zachodnich sąsia-
dów, dzisiaj stanowią wzór 
do naśladowania i są najlep-
szymi mentorami dla rozwija-
jących się ukraińskich władz 
samorządowych. 

Prezes Janina Kwiecień 
przybliżyła także obecnym na 
Walnym Zebraniu informacje 
o pracach, jakie samorządy 
w województwie pomorskim 
rozpoczęły nad strategią inte-
gracji pracowników z Ukrainy 
ze społecznościami miejsco-
wości,w których oni pracują. 
Dokument ten w zamierzeniu 
twórców ma stworzyć katalog 
działań, które doprowadzą do 
integracji Ukraińców z miesz-
kańcami miast i miasteczek, 
w których żyją i pracują aby 
wyeliminować potencjalne 
niebezpieczne zjawiska, któ-
re towarzyszą braku integra-
cji obcokrajowców z lokalną 
społecznością.

 /raf/

Marszałek województwa 
Mieczysław Struk zaprosił 
uczniów pomorskich szkół 
do obchodów z okazji przy-
padającego w dniu 2 maja - 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

W miniony wtorek przed-
stawiciele pomorskiego sa-
morządu i ucznio-
wie wspólnie 
przygotowali pacz-
ki z flagami Polski, 
Unii Europejskiej oraz 
województwa pomor-
skiego, które następnie 
trafią do szkół w re-
gionie. Urząd Marszał-
kowski Województwa 
Pomorskiego wysłął do 
pomorskich szkół po-
nad 1 tys. zestawów 
flag, paczki dotrą do 
szkół jeszcze przed 
Dniem Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej, któ-
ry obchodzimy 2 maja.

Dzień Flagi jest okazją dla 
marszałka województwa 
pomorskiego Mieczysława 
Struka do podkreślenia po-
trzeby okazywania szacunku, 
nie tylko w stosunku do sym-
boli narodowych, ale także - 
i przede wszystkim - wobec 

wszystkich obywateli.
- Dzień flagi to okazja do 

pokazania naszej jedności. 
Wszyscy Polacy, bez względu 
na to z jakich środowisk po-
chodzą, jakie mają poglądy, 
jednoczą się wokół wspól-
nych spraw pod biało-czer-
wonym sztandarem - mówi 
Mieczysław Struk. Szczegól-

nie istotne jest dla 
mnie przekonanie, że trwałą 
i silną wspólnotę możemy 
zbudować tylko wówczas, 
gdy oprzemy ją na szacun-
ku wobec innych współo-
bywateli. Musimy pamiętać, 
że na nasze dobro wspólne 
możemy pracować w różny 

sposób, wybierając różne ży-
ciowe drogi.

Spotkanie z uczniami było 
także okazją do przedstawie-
nia historii polskiej flagi oraz 
idei samorządności. Mło-
dzież wzięła również udział 
w debacie oksfordzkiej, któ-
ra pomogła zrozumieć im 
w praktyce w jaki sposób 
zaufanie, poznanie oraz zro-

zumienie argumentów 
innych osób oraz 
szacunek dają możli-
wość rozwiązywania 
problemów.

Urząd Marszałkow-
ski Województwa 
P o m o r s k i e g o 
zaoferuje po-
morskim szko-
łom stały cykl 
lekcji samorząd-
ności opartych 
na debatach 
uczniowskich roz-

wijających posta-
wy obywatelskie - poznanie 
i zrozumienie zagadnienia, 
umiejętność analizowania 
argumentów osób o innych 
poglądach i - co najważniej-
sze - budowanie zaufania 
i szacunku.

 /raf/

Flagi dla szkół od marszałka
PomoRZE | Ponad 1 tys. Flag traFi do szkół z całego Pomorza. 

Targi Czasu Wolnego – Free 
Time Festiwal odbyły się 
w hali Amber Expo w Gdań-
sku. Wśród wystawców nie 
zabrakło stoiska powiatu 
kartuskiego. 

Podczas targów panowała 
doskonała atmosfera, od-
były się także widowisko-
we pokazy - między innymi 
trialu rowerowego czy kaja-
kowego freestyle’u, a także 
mnóstwo konkursów, zabaw 
i aktywności sportowych. 

- Od zwiedzających usły-
szeliśmy wiele pozytywnych 
komentarzy – relacjonują 
przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach. 
- Odbyła się również konfe-
rencja pn. „Nieznana Ukra-
ina – Bajkowa Galicja”, pod-
czas, której zaprezentowano 
atrakcje turystyczne okręgu 
lwowskiego.  

Powiat Kartuski razem 
ze Stowarzyszeniem Tury-
styczne Kaszuby przygo-
tował stoisko promocyjne 
przedstawiające atrakcje 
Szwajcarii Kaszubskiej, oraz 
możliwości aktywnego wy-
poczynku w naszym regio-

nie. Na stoisku zaprezento-
wano szereg wydawnictw 
o powiecie kartuskim: fol-
dery, przewodniki, mapy, 
albumy.

Podczas dwudniowej im-
prezy na stoisku powiatu 
kartuskiego można było 
wziąć udział w warsztatach 
decoupage, oraz wystarto-
wać w zawodach „kaszub-
skiego darta”. Dla zwycięz-

ców przygotowane były 
liczne upominki  i nagrody.

Stoisko Szwajcarii Kaszub-
skiej cieszyło się ogromnym 
powodzeniem, w trakcie 
dwudniowej imprezy od-
wiedziło je kilka tysięcy 
osób. Kolejna edycja targów 
odbędzie się za rok, powiat 
kartuski z pewnością weź-
mie w niej udział. 

/raf/

Targi Czasu Wolnego
PoWIAt KARtuSKI | Ponad 20 tysięcy zwiedzających i 250 wystawców – 
tegoroczna edycja charakteryzowała się rekordową Frekwencją. 
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Rejs ma na celu  zwiększe-
nie  możliwości przewozu 
towarów i rozwoju logistyki 
Regionu Morza Bałtyckie-
go poprzez wzmocnienie 
transportu śródlądowego 
i morskiego. 

W trakcie rejsu do Tczewa 
odbyło się seminarium pn. 
„Przyszłość żeglugi śródlą-
dowej w Polsce, wyzwania 
i możliwości rozwoju” po-
łączone z wystawą „Gospo-
darcze wykorzystanie rzek” 
przygotowane przez De-
partament Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskie-
go w Gdańsku. W rejsie 
tym, zapoczątkowanym 
w Gdańsku z przystankiem 
w porcie Tczew, udział 
wzięli Kazimierz Smoliński 
- Wiceminister Infrastruk-
tury i Budownictwa, Da-
riusz Drelich - Wojewoda 
Pomorski, Ryszard Świlski 
- Wicemarszałek Woj. Po-
morskiego, Sławomir Ko-
pyść - Wicemarszałek Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego, 
przedstawiciele instytucji 

Rejs kontenerowca
RELAcJA | w ramach ogłoszonego Przez sejm rP roku rzeki wisły, marszałkowie 
woj. Pomorskiego i kujawsko - Pomorskiego zorganizowali Pierwszy Promo-
cyjno-badawczy rejs kontenerowy na trasie gdańsk-warszawa.

rządowych tj. RZGW, Urzędu 
Morskiego oraz samorządow-
cy, w tym Janusz Goliński - 
Wójt Gminy Cedry Wielkie. 
W czasie prezentacji i prelek-
cji przedstawiono szerokie 
możliwości gospodarczego 
wykorzystania zasobów rzek 
w Polsce, przy uwzględnieniu 
potrzeby ochrony środowi-
ska.

Gmina Cedry Wielkie za-
deklarowała aktywny udział 
w obchodach Roku Wisły, 
upatrując w tym szanse roz-
woju gospodarczego tere-
nów wzdłuż rzeki Wisły i Mar-
twej Wisły.

Biorąc pod uwagę już funk-
cjonującą w ramach Pętli Żu-
ławskiej - marinę w Błotniku, 
rozwijającą się stocznię jach-
tową Activ w Błotniku oraz 
funkcjonujące od wielu lat 
nabrzeże portowe w Lesz-
kowych, chcemy wspierać 
i rozwijać przedsiębiorczość 
związaną z żeglarstwem, 
przemysłem jachtowym 
i transportem śródlądowym.

Prowadzone od wielu lat  
prace refulacyjne na rzece 
Wisła, a ostatnio i na Mar-
twej Wiśle, są wykonywane  
głównie w celu ochrony prze-
ciwpowodziowej Żuław. Jed-
nocześnie doskonale przyczy-
niają się do udrożniania dróg 
wodnych, co bezsprzecznie 
służy rozwojowi żeglugi śród-
lądowej. Nie bez znaczenia 
jest również fakt, że dzięki 
GDDKiA w Gdańsku oraz cze-

skiej firmy Metrostav,  pozy-
skiwany z rzeki  refulat  ma 
dodatkowe wykorzystanie 
przy budowie drogi ekspre-
sowej S7 Koszwały - Elbląg. 
Działania te, mające charak-
ter kompleksowy, w dużym 
stopniu przyczyniają się do 
ochrony środowiska oraz 
dróg, po których porusza się 
ciężki transport samochodo-
wy  przywożący piasek z od-
ległych  rejonów Kaszub. 

Potrójne wykorzystanie wy-
dobywanego kruszywa z rze-
ki Wisły i Martwej Wisły ma 
wpływ: po pierwsze na regu-
lację rzeki, co służy ochronie 
przeciwpowodziowej Żuław, 
po drugie kruszywo jest wy-
korzystywane do budowy 
drogi ekspresowej S7, a po 
trzecie sprzyja rozwojowi że-
glugi śródlądowej. Te działa-
nia mają ogromne znaczenie 
dla Pomorza, ale miałyby jesz-
cze większe znaczenie, gdyby 
były prowadzone na całym 
odcinku rzeki. Obecnie wi-
dać, po przepłynięciu Torunia 
i Włocławka, jak bardzo rzeka 
Wisła jest „dzika” i nieprzydat-
na do żeglugi, ponieważ jest 
zbyt płytka z dużą ilością mie-
lizn.

Należy kompleksowo po-
dejść do problemu odpo-
wiedniego uregulowania 
rzek w Polsce, co z pewnością 
będzie miało znaczący wpływ 
dla rozwoju gospodarczego 
nie tylko naszego regionu, ale 
i całego kraju. GB

O tym, że ludzie potrafią być 
wyjątkowo bezduszni i okrut-
ni, przekonała się między 
innymi Luna. Sunię jedne-
mu z mieszkańców powiatu 
wejherowskiego odebrali 
inspektorzy OTOZ Animals. 
Zaniedbana przez dłuższy 
czas przebywała w prowizo-

rycznej budzie. Jej właściciel 
pozwolił, aby na jej ciele po-
wstał i rósł ogromny guz. 

- Mężczyzna nie zauważył 
nawet tego, że Luna urodziła 
i wychowywała szczeniaki – 
wspomina Anna Szczepaniak 
z OTOZ Animals w Dąbrówce. 
- Inspektorzy, którzy odebrali 

sunię interwencyjnie, usłysze-
li na odchodne: „To prezent 
dla Was”.  Na posesji znajdo-
wały się również zwłoki psa 
i kota, które w żaden sposób 
nie przeszkadzały gospoda-
rzowi.

Luna trafiła do schroniska 
OTOZ Animals w Dąbrówce, 
gdzie otrzymała natychmia-
stową pomoc weterynaryjną. 
Jej historia nie jest odosob-
nionym przypadkiem. Takich 
cierpiących zwierząt w regio-
nie jest dużo więcej. Trudno 
jednak podać dokładną licz-
bę, bo większość przypadków 
nie jest zgłaszana. 

- Dlatego tak ważne jest, aby 
ludzie reagowali na krzywdę 
bezbronnych zwierząt – prze-
konuje Anna Szczepaniak. - 
Według prawa każdy, kto wi-
dzi, że zwierzę jest trzymane 
w niehumanitarnych warun-
kach, cały czas jest przykute 
do budy, nie ma wody ani 
jedzenia, ma obowiązek zare-
agować.

Luna obecnie czeka na 
nowy, lepszy dom. Ukrócić 
cierpienie można też innym 
zwierzętom. Wystarczy zgło-
sić interwencję za pomocą 
maila: biuro@otoz.pl bądź te-
lefonu :58 550 43 73.

Nie bądź obojętny na ich krzywdę!
Przykute łańcu-
chami, często 
chore i samotne 
nie mogą liczyć 
na wsParcie 
właścicieli. in-
sPektorzy otoz 
animals aPelują, 
aby nie być obo-
jętnym wobec 
krzywdy bez-
bronnych zwie-
rząt. 
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Niedawno w Chmielnie 
oddano do użytku boisko 
wielofunkcyjne, a już wkrót-
ce dzieci i młodzież będzie 
mogła korzystać z kolejnej 
inwestycji. Trwa bowiem 
budowa sali gimnastycz-
nej wraz z łącznikiem przy 
Szkole Podstawowej w Bo-
rzestowie, na którą gmina 
otrzymała dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki  w wysokości ponad 
640 tys. zł. 

Na sali gimnastycznej bę-
dzie można rozgrywać m.in. 

mecze siatkówki, koszyków-
ki, piłki halowej. Na zapleczu 
sali gimnastycznej znajdą 
się szatnie, zespół toalet 
z przedsionkami oraz osob-
ną toaletę przystosowaną do 
osób niepełnosprawnych, 
pomieszczenia trenerskie 
a także magazyn sprzętu 
sportowego.

Całkowita wartość zada-
nia wynosi niemal 3 mln zł. 
Otwarcia nowego obiektu 
można spodziewać się na 
początku października bie-
żącego roku. /raf/

hala rośnie w oczach
BoRZEStoWo | w gminie chmielno Powstaje 
kolejny obiekt sPortowy: wuieloFunkcyjna 
sala gimnastyczna. 
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Panie bawiły się, a dokładniej to 
prezentowały swoje umiejętności 
kulinarne i zdolności artystycz-
nie w Luzinie. W miejscowej hali 
sportowo-widowiskowej w sumie 
zgromadziły się przedstawiciel-
ki czternastu kół z rożnych części 
województwa pomorskiego, które 
wcześniej zostały laureatkami po-
wiatowych etapów zmagań. 

SAtySfAKcJA 
I moBILIZAcJA 

W Wejherowie najlepsze okaza-
ły się gospodynie z Bolszewa i to 
one reprezentowały powiat wejhe-
rowski w Luzinie. Choć do turnieju 
przygotowywały się dość długo 
i intensywnie, to wygrana nie była 
dla nich najważniejsza. Liczyła się 
przede wszystkim dobra zabawa 
i wyjątkowa atmosfera, która pa-
nowała w trakcie wojewódzkiego 
etapu zmagań.

- Bardzo się cieszymy, że może-
my uczestniczyć w tego typu zma-
ganiach, bo jest to bardo zdrowa 
rywalizacja, która daje mnóstwo 
satysfakcji i mobilizuje do dalszej 
pracy - zapewnia Grażyna Starba, 
przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bolszewie. - Chcemy 
dawać z siebie coraz więcej i chce-
my pokazać się z jak najlepszej stro-
ny.

GRAND PRIx 
DLA RoKocINA

Panie o tytuł najlepszych rywa-
lizowały w pięciu konkurencjach. 
Na pierwszy ogień poszły ciasta 
z owocami. Jury oceniało popisy 
kulinarne pań pod względem wy-
glądu, smaku i doboru składników. 
W tym przypadku najlepsze okaza-
ły się panie z gminy Cewice (pow. 
lęborski). 

Przedstawicielki miejscowości 
Górki (pow. kościerski) zostały zwy-
ciężczyniami konkurencji edukacyj-
nej, która polegała na przygotowa-
niu planszy o wymiarach 1000x700 
mm z motywem przewodnim „Po-
kolenia”. Wyjątkową pomysłowością 
i starannością panie wykazały się 
w konkurencji pn. „Kreacja – inspi-
racja”. W tym przypadku najlepsze 
okazały się panie z miejscowości 
Czarne (pow. człuchowski).

Przedstawicielki Lasowic Wiel-
kich (powiat malborski) i Łebienia 
(powiat słupski) przygotowały naj-
lepsze piosenki kabaretowe z in-
scenizacją pn. „Jak nie my, to kto”. 
Świetnie spisały się też panie z miej-
scowości Żelisławski (powiat gdań-
ski), które okazały się bezkonkuren-
cyjne w kategorii taniec. Grand Prix 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
trafiło do Koła Gospodyń Wiejskich 
z Rokocina, które reprezentowało 
powiat starogardzki. Anna Walk

Potrafią się bawić
REGIoN | gosPodynie udowodniły to w trakcie wojewódzkiego turnieju kół gosPodyń wiejskich. Powiat kartuski Pod-
czas zmagań rePrezentowały Przedstawicielki kamienicy szlacheckiej z gminy stęŻyca.
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Zenon Ziaja

Nazwiska jednych są bardziej znane, 
innych nieco mniej. Pierwsze miejsce 
na liście Forbes zajmują spadkobiercy 
Jana Kulczyka, tj. Dominika i Sebastian. 
Ich majątek oszacowany został na po-
nad 14 mld zł. Drugie miejsce w rankin-

gu przypadło Michałowi Sołowow. Po-
pularny magazyn określił go mianem 
„najbogatszego wśród sportowców 
i najbardziej usportowionego wśród 
najbogatszych”. Jego majątek oszaco-
wany został na 11,8 mld zł. Pierwszą 

trójkę zamyka Zygmunt Solorz-Żak 
z majątkiem oscylującym w granicach 
10,3 mld zł. Wśród najbogatszych są 
też mieszkańcy Pomorza. To reprezen-
tanci rożnych branż, którzy w biznesie 
działają już od  kilkudziesięciu lat.

Najbogatsi w regionie
miesięcznik Forbes oPublikował najnowszą listę stu najbogatszych Polaków. 
choć w rankingu nie Przodują mieszkańcy Pomorza, to moŻna w nim znaleźć 
kilka osób związanych z regionem. sPrawdź, kto w biznesie radzi sobie najlePiej!

Miejsce 34. w rankingu Forbes zajął twórca i współwłaściciel fabryki 
kosmetyków Ziaja. Zenon Ziaja urodził się w 1946 roku w Sosnowcu. 
Rodzice marzyli, by został skrzypkiem, on zaś chciał być lekarzem. 
Jak to w życiu bywa, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Aby dostać 
się na wymarzoną uczelnię, zabrakło mu jednego punktu. Zdecydował 
się więc na farmację, choć nie do końca go fascynowała. Zastana-
wiał się nawet nad zmianą kierunku studiów, ale trafił do apteki 
Marynarki Wojennej, gdzieś odnalazł swoją pasję. Gdy nadszedł 
czas transformacji ustrojowej wraz z żoną Aleksandrą założył 
firmę, będącą dziś wiodącym graczem na polskim rynku ko-
smetycznym. Pierwszy aparat do produkcji kremów zbudował 
sam, przerabiając maszynę do wytwarzania lodów. Obecnie 
centrala firmy Ziaja zatrudnia ponad pięciuset pracowników 
w biurach, zakładach produkcyjnych, magazynach i logi-
styce. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się sektorów firmy jest eksport. Obecnie dystrybucja 
w samej Europie to trzydzieści państw, m.in. Austria, 
Czechy, Dania, Finlandia, Irlandia czy Szwecja. Forbes 
oszacował majątek Zenona Ziai na 969 mln zł.

82. miejsce z majątkiem 530 mln zł zajął na liście Forbesa Je-
rzy Malek. To elektryk z wykształcenia. W 1974 roku przerwał 
studia i wyjechał do Kandy. Po powrocie założył firmę insta-
latorską. Kilka lat później wyjechał ponownie. Tym razem na 
dziesięć lat do Australii. Skąd przywiózł technologię izopa-
neli styropianowych, z których dziś tworzy wszystkie obiekty 
przemysłowe, z chłodniami włącznie. Wówczas była to no-
wość, obecnie szeroko rozpowszechniony standard. Cztery 
lata po powrocie zza oceanu i krótkich epizodach pracy w 
różnych branżach postanowił zająć się przetwórstwem ryb-
nym. Zaczął od konserw z wątróbek dorszowych i ikry dor-
szowej. Kolejny etap to zlecenia od duńskich prze-
twórni. Potem przyszedł czas na wędzonego 
łososia, poznanie branży i usamodzielnienie 
się przy wsparciu środków unijnych. Dzięki 
temu i ciężkiej pracy rozbudował swoje ło-
sosiowe królestwo - firmę Morpol. W 2009 
roku bilans zysków netto jego przedsię-
biorstwa zamknął się kwotą ponad 120 
mln zł. Gdy firma weszła na giełdę, zyska-
ła kolejne 800 mln zł. Grudzień 2012 roku 
przyniósł nieoczekiwaną, w każdym razie 
dla osób spoza branży, wiadomość: 
Jerzy Malek sprzedał swoje 
udziały za blisko 520 mln 
zł norweskiej Marine Ha-
rvest, światowemu liderowi 
przetwórstwa łososi. Czym 
obecnie zajmuje się „król 
łososia”? Prowadzi mniejsze 
przedsięwzięcia w Polsce i 
na terenie Islandii.

Twórca i akcjonariusz Drutexu zajął 97. miejsce na liście 
Forbesa z majątkiem oszacowanym na 452 mln zł. Król 
okien zaczynał jako wojskowy, prowadząc zajęcia z 
obrony cywilnej. Już wtedy zarabiał więcej niż rektor 
uczelni, na której pracował. Karierę wojskową porzucił 
w 1983 roku i razem z kolegą założył firmę produkującą 
doniczki. Dwa lata później uruchomił Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DRUTEX. Firma 
początkowo produkowała siatki ogrodzeniowe, a od 
1987 roku dodatkowo druty i wyroby z drutu. W 1994 
roku DRUTEX uruchomił pierwszą linię do produkcji 
stolarki okiennej z PVC, a także półautomatyczną linię 
do produkcji szyb zespolonych. Następnym etapem 
w rozwoju Drutex-u było uruchomienie produkcji sto-
larki z aluminium w 1999 roku. W latach 2000-2002 
konsekwentnie poszerzano zdolności produkcyjne 
DRUTEX-u, m.in. poprzez uruchamianie kolejnych 
linii do produkcji stolarki, linii do rozkroju szkła oraz 
automatycznych linii do produkcji szyb zespolonych. 
W 2002 roku rozpoczęto produkcję stolarki okiennej 
i drzwiowej z drewna. Od 1 lipca 2003 roku przedsię-
biorstwo funkcjonuje jako DRUTEX S.A. Obecnie firma 
Leszka Gierszewskiego jest największym producentem 
stolarki otworowej z PVC w Europie. W swojej ofercie 
posiada również okna, drzwi z drewna i aluminium, a 
także fasady z aluminium.

LesZek GiersZewski

jerZy MaLek

Osiedle „Złota Reneta” to 
kompleks budynków pię-
ciokondygnacyjnych zlo-
kalizowanych w pięknym 
otoczeniu zieleni, terenów 
rekreacyjnych oraz zbiorków 
wodnych, gdzie możemy za-
czerpnąć świeżego powie-
trza.  Deweloper Makurat 
Invest ma do zaoferowania 
mieszkania od 38 do 99 m2, 
są to zarówno kawalerki, jak 
i mieszkania 2, 3 bądź też  5 
pokojowe z antresolą.  Miesz-
kania są wykończone z naj-
wyższą precyzją. W każdym 
z nich są antywłamaniowe 
drzwi wejściowe, videodo-
mofon, czy wysokiej klasy 
grzejniki. Klatki schodowe 
są oddzielone od korytarzy, 
które prowadzą do poszcze-
gólnych mieszkań. Wszyst-
kie lokale oraz kondygnacje 
są w pełni dostosowane dla 
osób niepełnosprawnych. 
Cichobieżne windy od hali 
garażowej aż do najwyższe-
go piętra są dużym udogod-
nieniem dla mieszkańców.  
Na bardzo wczesnym etapie 
budowy istanieje możliwość 
połączenia mieszkań. Lokale 
na parterze sa wyposażone 
w przydomowy ogródek, na 
piętrach są balkony. Z kolei 
na najwyższym, 4 piętrze 
są przepiękne duże tarasy, 
z których możemy podzi-
wiać piękno natury.

Samo mieszkanie to jed-
nak nie wszystko, istotna 
jest również infrastruktura 
oraz otoczenie. Na osiedlu 

trwa budowa nowoczesne-
go, przystosowanego dla 
najmłodszych placu zabaw. 
W 7 budynku na parterze 
Deweloper przewidział usłu-
gi, czyli sklep spożywczy, 
aptekę czy też piekarnię. 
Dla osób lubiących aktywny 
tryb życia, będzie możliwość 
przechowania rowerów 
w specjalnych pomieszcze-
niach do tego przeznaczo-
nych, które również będą 
postawione w tym roku. Bar-
dziej zmotoryzowani mogą 
zaparkować swój samochód 
na miejscach naziemnych 
przy danym bloku bądź też 
wykupić prawo do wyłącz-
nego korzystania z miejsca 
postojowego w hali gara-
żowej, która jest w każdym 
z budynków. Dzięki ścież-
kom rowerowym mieszkań-
cy mogą dostać się w zaled-
wie parę minut do centrum 
Żukowa. Połączenie z Gdań-
skiem zajmuje około 15 
minut jazdy samochodem. 
Mieszkańcy mogą również 
skorzystać z Kolei Metropoli-
talnej, której stacja znajduje 
się zaledwie 10 minut pieszo 
od osiedla. Na przestrzeni 3 
lat rozpocznie się budowy 
obwodnicy metropolitalnej, 
która w lepszy sposób sko-
munikuje Żukowo z Trójmia-
stem. 

Terminy realizacji: budyn-
ki A, B, C, i D są już gotowe, 
budynek E to I kwartał 2018 
roku z kolei budynki F i G to 
IV kwartał 2018 roku. 

Najwyższy standard 
i piękna okolica
NIERucHomoŚcI | chcesz cieszyć się wszyst-
kimi dogodnościami, jakie daje mieszkanie 
w PobliŻu centrum miasta, a jednocześnie 
mieć ciszę, sPokój i kameralną atmosFerę? je-
śli tak - zamieszkaj na osiedlu złota reneta!
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W inauguracji nowego 
profilu działalności ENER-
GI wziął udział sekretarz 
stanu w Ministerstwie In-
frastruktury i Budownic-
twa Kazimierz Smoliński, 
który powiedział:

- ENERGA wkracza na 
kolejny stopień rozwo-
ju i będzie tych stopni 
więcej przy nowym kie-
rownictwie. Ministerstwo 
w którym zarządzam 
dołożyło też cegiełkę do 
tego wydarzenia, bo aby 
projekt funkcjonował, 
trzeba stworzyć stacje do-
ładowania samochodów. 
Ideałem byłoby, aby była 
ona w każdym budynku 
tworząc sieć energetycz-
ną.

Prezes ENERGI Daniel 
Obajtek podszedł do spra-
wy w sposób biznesowy:

- Chcemy wykorzystać 
ducha czasu, czyli zadbać 
o środowisko i ponieść in-
nowacyjność przedsiębior-
stwa oraz przekonać spo-
łeczeństwo, ze samochód 
elektryczny to coś godnego 
uwagi. Na początek, po-
przez możliwość wynajmu, 
dajemy okazję przetesto-
wania tej nowości. W ten 
sposób budujemy przyszłą 
sieć klientów, bo jeśli takich 
samochodów będzie coraz 
więcej, wzrośnie też popyt 
na energię.

Krótkoterminowy wyna-
jem aut elektrycznych Ener-

gi (carsharing) to usługa na 
razie skierowana do klien-
tów biznesowych i instytu-
cjonalnych. W przyszłości 
przewiduje się skierowanie 
oferty także do klientów 
indywidualnych. Tzw. hub, 
czyli główne miejsce ob-
sługi i wynajmu mieści się 
w Olivia Business Centre. 
Do dyspozycji klientów jest 
10 samochodów 4 marek.  
Z wynajmu mogą korzystać 
pracownicy firm, które pod-
piszą umowę z należącą do 
Grupy Energa spółką Enspi-
rion (czyli operatorem tej 
usługi). Rozliczenia odby-

wać się będą pomiędzy ope-
ratorem usługi a firmami-

klientami usługi. Natomiast 
każdy klient sam zdecyduje 
o formule w jakiej udostęp-
niać będzie auto swoim 
pracownikom. W miarę roz-
szerzania carsharingu na 
kolejne lokalizacje, do usłu-
gi będzie mogła przystąpić 
każda zainteresowana firma. 
Dzięki temu z carsharingu 
korzystać będą mogli kolej-
ni mieszkańcy Trójmiasta.

- Startujemy w Olivia Busi-
ness Centre, gdzie mieści się 
nasza siedziba, ale chcemy 
żeby już niedługo z naszego 
carsharingu mogła korzy-
stać każda zainteresowana 
firma w Trójmieście.– mówi 
Tomasz Bogucki ze spółki 
Enspirion.

Cena za wypożyczenie 
„elektryka” zależy od mode-
lu i waha się od  27 do 35 zł 
za godzinę - bez limitu prze-
jechanych kilometrów.

BIZNES | uroczyście, z udziałem Prezesa zarządu daniela obajtka i wicePreze-
sów, gruPa energa uruchomiła usługę wynajmu samochodów, w której do-
stęPne są jedynie auta elektryczne. to Pierwsza taka usługa w Polsce.

ENERGA inwestuje 
w przyszłych klientów

Tegoroczna uroczystość od-
była się w Ratuszu Głównego 
Miasta w Gdańsku. Podczas 
uroczystości przedsiębiorców 
uhonorowano w kilku kate-
goriach, - m.in. za „intensywny 
rozwój, nowoczesność i profe-
sjonalizm zarządzania firmą” 
listy gratulacyjne otrzymali 
Steffen Zimny, prezes zarzą-
du firmy STEICO oraz Tadeusz 
Zdunek,  prezes Grupy Zdu-
nek Sp. z o.o. 

- Spotykamy się na tej uro-
czystości, by u progu nowych 
wyzwań podzielić się rado-
ścią z niedawnych sukcesów 
– powiedział  Wiesław Szajda, 

prezes Pomorskiej Izby Rze-
mieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Gdańsku. 
-  Od lat włodarze wojewódz-
twa, na wniosek organizacji 
rzemiosła, honorują listami 
gratulacyjnymi pomorskich 
rzemieślników i ich uczniów. 
To tradycja młoda, kilkunasto-
letnia, ale piękna i radosna. To 
również zwyczaj wyjątkowy, 
praktykowany według mojej 
wiedzy, tylko w wojewódz-
twie pomorskim. Nie dziwi to 
jednak, że zrozumienie władz 
regionu dla spraw mikro, ma-
łej i średniej przedsiębiorczo-
ści przekłada się na wysokie 

pozycje w rankingach gospo-
darczych. 

Prezes Szajda podkreślił tak-
że, że znikome bezrobocie i ro-
snąca potrzeba zatrudniania 
cudzoziemców świadczą o dy-
namicznym rozwoju regionu, 
w czym podstawową rolę od-
grywają przedsiębiorcy. 

- Jednak tym optymistycz-
nym danym, jak zawsze to-
warzyszy szara rzeczywistość 
– dodał. - Cieszymy się, że 
w przezwyciężaniu codzien-
nych trudności możemy liczyć 
na zrozumienie i wsparcie 
władz. Życzymy naszym ko-
leżankom i kolegom z innych 

Pomorscy rzemieślnicy nagrodzeni
BIZNES | tradycją juŻ stała się coroczna uroczystość wręczania li-
stów gratulacyjnych Pomorskim rzemieślnikom i ich uczniom. 

województw by mogli po-
chwalić się taką samą współ-
pracą z administracją publiczną 
wszystkich szczebli jaką mamy 
my. 

Lsty gratulacyjne podpisy-
wane są przez marszałka i wo-
jewodę. W uroczystości wzięli 
udział m.in. Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-

morskiego, Ireneusz Szweda, 
doradca wojewody pomorskie-
go (reprezentował wojewodę, 
który nie mógł wziąć udziału 
w uroczystości), ksiądz kanonik 
Ludwik Kowalski, kapelan po-
morskiego rzemiosła, Bogdan 
Wiszowaty, komendant woje-
wódzki OHP i rzemieślnicy wraz 
z uczniami. 

Wśród odznaczonych znaleźli 
się: Wiesław Szajda, prezes Po-
morskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Gdańsku - odebrał 
z rąk Mieczysława Struka, mar-
szałka województwa pomor-
skiego, wyjątkowe odznaczenie 
w postaci Gryfa Gospodarczego 
oraz Tadeusz Zagórski, prezes 
Wojewódzkiego Zrzeszenia 
Handlu i Usług w Gdańsku – 
otrzymał Platynowy Medal im. 
J. Kilińskiego (wręczył go prezes 
Szajda). 

- Pomorski Klub Biznesu zrze-
sza klientów różnych branż, 
natomiast nasz bank może 
im finansowo pomóc. To już 
czwarte nasze wspólne przed-
sięwzięcie biznesowe z PKB, 
z czego bardzo się cieszymy 
– takimi słowami rozpoczę-
ła spotkanie Beata Bogdan-
Pierzchała, Dyrektor Oddziału 
nr 2 PKO BP w Gdańsku. 

Na piątkowym Śniadaniu 
z PKB pojawiło się ponad 50 
osób. Zebrani goście mieli 
możliwość wysłuchania pre-
lekcji Krzysztofa Muryna na 
temat aktualnej sytuacji na 
rynkach finansowych. Dyrek-
tor opowiadał o stanie rynku, 

powołując się na przykłady 
kilku firm. Wystąpienie Krzysz-
tofa Muryna zakończyły pyta-
nia od publiczności. Na koniec 
śniadania uczestnicy wzięli 
udział w części networkingo-
wej.

- Pan Krzysztof Muryn ma 
niesamowity dar do przeka-
zywania analitycznych infor-
macji w sposób zwięzły i pro-
sty. Interakcje z publicznością 
wzbudzały jeszcze większe za-
interesowanie. Bardzo się cie-
szę, że możemy przyjmować 
takich gości w naszym Klubie 
– mówi Marek Makarewicz, 
reprezentant Pomorskiego 
Klubu Biznesu.

Pomorskie Śniadanie 
biznesowe
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Małgorzata Mielewczyk, 
m.mielewczyk@expressy.pl,
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DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAńSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

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.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

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

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

REDA, miejsce parkingowe w garażu 
podziemnym, ul. Fenikowskiego, 200 

zł, bez dodatkowych opłat, tel. 606 272 
015  

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

SPRZEDAm przyczepkę jednoosiowa, 
wymiary 185x112x40, zarejestrowana, 
opłaty 1000 zł, tel. 697 509 764

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

KuPIę telefon kom., Samsung S 5611, 
tel. 506 251 697 

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

PoŻycZKI chwilówki bez BIK, dojazd 
do klienta, tel. 530 203 182

SZKoDy komunikacyjne, majątkowe, 
likwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie, 
tel. 601 631 835

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

TOWARZYSKIE

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

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

SAmotNy, zadbany, 46 lat, pozna pa-
nią do stałego związku, o dobrym ser-
cu, warto, tel. 786 197 025

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

RÓŻNE

SPRZEDAm piłę tarczową, 2.0 kw, 380 

W, samorobną z kółkami 630 zł, tel. 695 
230 080

SŁomA w kostkach, owsiana, 3.zł, 
dmuchawa do zboża, 600 zł, Częstko-
wo, tel. 510 751 837

SIANoKISZoNKA 120.120, 70 zł, rota-
cyjna, słupska, 1800 zł, Częstkowo, tel. 
510 751 837

SPRZEDAm dwie komody, wys.85 
szer.83, a druga wys.80 szer.90,  tel.781 
941 397, Szymbark

SIANo, słoma w balotach 120 x 150, 
siano kostka z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

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

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

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

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

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 kurtkę narciarską, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

To idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą 
być widoczni
wśród przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

biuro@expressy.pl

POLUB NAS
/GWE24.PL
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W turnieju ćwierćfinało-
wym rocznika 2001 oprócz 
kartuzianek zagrały jeszcze 
trzy zespoły: X-Demon Tęcza 
Leszno, Widzew Łódź, oraz 
zespół gospodarzy – Wisła 
Can-Pack Kraków.

Właśnie z drużyną gospo-
darzy przyszło zmierzyć się 
UKS-owi w ich pierwszym 
meczu. Już w pierwszej kwar-
cie zdecydowaną przewagę 
zyskały kartuskie koszykar-
ki. Szczególnie błyszczały 
Aleksandra Ustowska i Anna 
Adamczyk. Łącznie rzuciły 
one 34 punkty, a cały mecz 
UKS Bat wygrał aż 52:24.

Drugie spotkanie było o wie-
le bardziej wyrównane, a po-
stawa UKS-u była odmienna 
w każdej z kwart – pierwszą 
kartuzianki wysoko wygrały, 
w drugiej znacznie lepsze 

były zawodniczki z Leszna, 
dwie ostatnie były niezwykle 
zacięte i ostatecznie o wygra-
nej decydowała dogrywka. 
W niej o dwa punkty lepsze 
były koszykarki z Leszna.

Zatem o awans UKS wal-
czył w ostatnim meczu z Wi-
dzewem Łódź. Podopieczne 

Arkadiusza Bloka pokazały 
w ostatnim meczu klasę i nie 
pozostawiły wątpliwości, kto 
powinien wejść do półfina-
łu. 55:30 wygrały koszykarki 
z Kartuz i to one wystąpią 
w półfinale Mistrzostw Polski 
w kategorii U-16. 

KG

Kartuzianki w półfinale Mistrzostw Polski

GKS Przodkowo znacznie 
oddalił się od awansu – 
w ostatnich dwóch meczach 
zdobył zaledwie jeden punkt. 
Najpierw w Szczecinie prze-
grał z rezerwami Pogoni 0-1, 
a potem na własnym boisku 
zremisował 1-1 z rezerwami 
Lecha Poznań. Przez to GKS 
spadł na 5. miejsce i nie wy-
korzystał szansy, by zmniej-
szyć dystans do liderującej 
Gwardii Koszalin.

KS Chwaszczyno w ostat-
nich dwóch meczach także 
zdobył zaledwie 1 punkt 
(remis 0-0 z Gwardią, prze-
grana 2-6 z Wdą Świecie), 
przez co jego przewaga nad 
będącą w strefie spadkowej 
Pogonią Lębork zmniejszyła 
się do 3 punktów.

W IV lidze zacięcie walczy 
Cartusia. W miniony week-
end podopieczni Mariana 
Geszke wygrali ważne spo-
tkanie – pokonali 3-1 bezpo-
średniego rywala w batalii 
o utrzymanie, Sokoła Wycze-
chy. Dzięki temu przewaga 
kartuzian nad Sokołem wy-
nosi już 6 punktów. Tydzień 
wcześniej w meczu z rezer-
wami Bytovii padł remis.

Najbliższy weekend 
upłynie pod znakiem der-
bów powiatu kartuskiego 
– w Chwaszczynie miej-
scowy KS podejmie GKS 
Przodkowo (sobota, 15:00). 
Oba zespoły potrzebują 
punktów – gospodarze do 
walki o utrzymanie, goście 

do tego, by jeszcze wrócić 
do walki o awans. Cartusia 
z pewnością będzie chciała 

iść za ciosem, by odnieść ko-
lejne zwycięstwo – do Kartuz 
przyjedzie będący w środku 

tabeli Orkan Rumia. Począ-
tek meczu w sobotę o 11:00. 
Krzysztof Grajkowski

KoSZyKÓWKA | do ostatniego meczu nie było wiadome, czy zawodniczki 
uks bat kartuzy zdołają awansować do PółFinału mistrzostw Polski.

Wygrana da utrzymanie?
PIŁKA NoŻNA | trzecioligowcy z Powiatu nie zaliczą ostatnich meczów do zbyt uda-
nych, ale za to grająca szczebel niŻej cartusia wygrała bardzo waŻne sPotkanie.

Gospodarzem turnieju 
były Żary, a spośród czte-
rech drużyn, które zmie-
rzyły się ze sobą, awanso-
wały dwie. Niestety w tym 
gronie nie ma koszykarzy 
z Sierakowic. W pierwszym 
meczu nie udało im się 
utrzymać przewagi, którą 
wypracowali w pierwszych 
dwóch kwartach i po bar-
dzo złej trzeciej kwarcie 
przegrali 78:89 z Siarką 
Tarnobrzeg. W drugim 
spotkaniu Bat został po-
konany przez gospodarzy, 
UKS Chromik Żary. Znów 
początek należał do koszy-
karzy z Sierakowic, ale po-
tem to rywale grali lepiej 
i wygrali 68:60. Ostatnie 
spotkanie przyniosło dużo 
emocji, choć jego stawką 
nie był awans, lecz trzecie 
miejsce. Oba zespoły były 
bardzo skuteczne ale to 
Bat wygrał z Basketem Piła 
94:92 i zakończył rywaliza-
cję.

KG

Bat bez awansu
KoSZyKÓWKA | PółFinałowy turniej baraŻowy za-
kończył walkę ks bat sierakowice o awans do ii ligi. 
dwie PoraŻki nie Pozwoliły im awansować do Finału.
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Miejscowy Dragon oraz FC Kar-
tuzy stworzyły dobre widowisko, 
ale to goście mieli na koniec po-
wody do radości.

Przed spotkaniem pierwsze 
miejsce zajmowali gospodarze i to 
oni byli w bardziej komfortowej 
sytuacji – do awansu wystarczał 
im remis w meczu z kartuskimi 
piłkarzami.  Mecz zaczął się jednak 
po myśli gości – szybko strzelo-
ne trzy bramki dały im ogromny 
komfort w dalszej grze. Dragon 
Bojano odpowiedział przed prze-
rwą jedną bramką, ale po zmianie 
stron znów do głosu doszli piłka-
rze z Kartuz – zdobyli dwie bramki 

i przy stanie 5-1 byli już bardzo 
blisko upragnionego awansu. 
Dragon zerwał się do odrabiania 
strat – udało mu się strzelić dwa 
gole i zbliżyć się do rywali. Szósta 
bramka dla FC Kartuzy właściwie 
powinna zakończyć emocje, ale 
gospodarze ambitnie próbowali 
odrobić straty i do końca walczyli 
o remis, który dałby im końcowy 
triumf. Ostatecznie Dragon zdobył 
jeszcze jedną bramkę i ostateczny 
wynik brzmiał 6-4. FC Kartuzy 
ostatnim zwycięstwem zapewni-
ły sobie wygraną w II lidze futsa-
lu i w przyszłym sezonie zagrają 
w I lidze futsalu.

Mistrzostwo po dramatycznym meczu!
futSAL | stawką meczu w bojanie było mistrzo-
stwo oraz awans do i ligi Futsalu. 

W centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu 
w Brodnicy Górnej uroczyście zainaugurowano sezon 
żeglarski 2017.

Odbyły się pierwsze w tym roku regaty, a także semina-
rium naukowe poświęcone m.in. zagadnieniom dotyczą-
cym bezpieczeństwa. W klasie Optymist wygrał Walde-
mar Boczkowski, w klasie Omega – Igor Tarasiuk, w klasie 
Cadet – Hubert Kurjańczyk wraz z Weroniką Marszalik, 
w klasie Vaurien najlepszy był duet Przemysław Oku-
niewski – Dariusz Dampc.

Sezon żeglarSki otwarty!




