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Muzyczne podziękowanie

ZAKopAli „wEhiKuŁ cZAsu”ZAśpiEwAłA 
nAjpięKniEj

siERAKowicE  | ZakońcZenie Dni otwartych FunDusZy europejskich i DZień Matki – to były Dwie okaZje Do ZorganiZowania 
nieZwykłego koncertu. w DrewnianyM ZabytkowyM kościele ZabrZMiały pieśni Dla MaM, a także popularne sZlagiery. 

KARtuZy | kubek, MeDal wywalcZony prZeZ rowerZystów, FotograFie, opowia-
Dania, list oD burMistrZa i wiele innych paMiątek ZnalaZło się w „wehikule cZa-
su”, który w Miniony piątek Został Zakopany na 100 lat.KARtuZy | Marta goluch Zajęła pierw-

sZe Miejsce na 62. ogólnopolskiM kon-
kursie recytatorskiM we włocławku. 

Fo
t. 

u
g

 s
ie

ra
ko

w
ic

e

Fo
t. 

u
M

 k
ar

tu
zy

 
wykonawcami koncertu 

„Dziękuję Ci, Mamo…” byli 
Anna i Romuald Spychalscy 
oraz Tomasz Sławiński.

Anna Spychalska to wo-
kalistka obdarzona ciepłą 
barwą głosu i talentem ak-
torskim, specjalizująca się w 
repertuarze musicalowym i 
rozrywkowym. jej umiejęt-
ności wokalne zyskały uzna-
nie na wielu przeglądach i 
konkursach wokalnych w 
kraju, których była laureat-
ką. jest także organizatorką 
i animatorką życia kultural-
nego. jej mąż, Romuald Spy-
chalski, to tenor, konferan-
sjer, kompozytor i aranżer. 
Koncertował w niemczech, 
Francji, Kanadzie oraz Sta-
nach Zjednoczonych. na 
terenie polski występował 
m.in w warszawskiej Sali 
Kongresowej, Filharmoniach 
w warszawie, poznaniu, Bia-
łymstoku, Krakowie, Kato-
wicach i Częstochowie. w 
jego bogatym repertuarze 
znajdują się utwory z ga-
tunku liryki wokalnej, dzieła 
oratoryjno-kantatowe, arie i 
duety operowe, operetkowe 

i musicalowe, pieśni neapoli-
tańskie, a także utwory z ga-
tunku muzyki rozrywkowej.

Tomasz Sławiński (bas-
baryton) jest absolwentem 
Akademii Muzycznej w ło-
dzi. Technikę i umiejętności 
szlifował pod okiem takich 
mistrzów, jak: Rolando pa-
nerai, Evgenii nesterienko, 
Francisco Araiza, Hakan Ha-
gegard i jane Thorner. jest 
wykonawcą muzyki kame-
ralnej i oratoryjnej. Ze swo-
imi recitalami artysta gościł 
również w salach koncerto-
wych Madrytu, Rzymu, Bruk-
seli, Brasov, paryża, Lyonu, 
Londynu, Aix-en-provence i 
Zurichu. 

w repertuarze koncertu 
„Dziękuję Ci, Mamo” znala-
zły się popularne piosenki 
polskie i zagraniczne. wiele 
wzruszenia wywołały utwo-
ry dedykowane matkom: 
„Serce matki”, „Uśmiechnij 
się, mamo” czy „nie ma jak u 
mamy”.

publiczność była zachwy-
cona artystami, a ich występ 
nagrodzono owacjami na 
stojąco. /raf/

Okazała się najlep-
sza w polsce nie 
tylko wg jury 
- zdobyła też 
nagrodę pu-
bliczności. 
Do sukcesu 
poprowa-
dził Martę 
Mieczysław 
Kilarski, kar-
tuski gitarzy-
sta związany 
z KCK.

pierwszy etap rywaliza-
cji, gminno-powiatowy, miał 
miejsce 9 marca w Kartu-
zach. w Gdyni znowu dała 
popis swoich umiejętności, 
dzięki czemu mogła repre-
zentować województwo po-
morskie we włocławku.

Marta Goluch na ogól-
nopolskim finale Turnieju 
poezji śpiewanej na OKR 
zaśpiewała Kokainę Agniesz-
ki Osieckiej (muz. Andrzej 
Kurylewicz), Dwie Gitary 

Konstantego ildefon-
sa Gałczyńskiego 

(muz. Mieczysław 
Kilarski) oraz 
Filiżankę kawy 
A g n i e s z k i 
O s i e c k i e j 
(muz. Krzysz-
tof Komeda).
warto dodać, 

że Mieczysław 
Kilarski we wło-

cławku otrzymał 
wyróżnienie za kom-

pozycję do tekstu K. i. Gał-
czyńskiego.

Marta jest tegoroczną dy-
plomantką kartuskiej szkoły 
muzycznej i st. w klasie gita-
ry. Uczęszcza do i klasy i Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. H. Derdowskiego w Kar-
tuzach.

Mieszka w Somoninie. jest 
absolwentką Szkoły podsta-
wowej nr 1 im. św. Kazimie-
rza w Kartuzach. 

/raf/

Rozmaite przedmioty do 
skrzyni przynieśli miesz-
kańcy Kartuz. niemal każdy 
z tych, którzy byli obecni 
na uroczystości zakopania 
wehikułu czasu, przygoto-
wał coś, co ma przekazać 
wiedzę o współczesnych 
czasach przyszłym pokole-
niom. Kapsuła została zako-
pana w ogrodzie Muzeum 
Kaszubskiego w Kartuzach. 
Teraz pod ziemią przeleży 
100 lat...

w zamyśle pamiątki mają 
być wydobyte w 2117 roku 
przez ówczesnych miesz-
kańców. 

Kartuski „wwhikuł czasu” 
to inicjatywa Klubu Literatu-
ry i Sztuki funkcjonującego 
przy Bibliotece w Kartuzach, 
zrealizowana przy współ-
pracy Klubu, Biblioteki oraz 
Muzeum Kaszubskiego. 

Z wyjazdu służbowego 
dzięki połączeniu video 
zgromadzonych w ogro-
dzie Muzeum pozdrawiał 
burmistrz Kartuz, na miej-
scu reprezentowany przez 
wojciecha jaworowskiego, 

swojego zastępcę. 
A co znalazło się wewnątrz 

skrzyni?  Kubek, medal wy-
walczony na ostatnim tria-
thlonie oraz wspólne zdjęcie 
przynieśli przedstawiciele 
Grupy Rowerowej Kaszuby; 
listy, wiersze i opowiadanie 
napisane przez uczniów i 
LO w Kartuzach; nalewki 
przygotowane według re-
ceptury kartuskich zakonni-
ków; listy, zdjęcia i rozmaite 
pamiątki przyniesione przez 
mieszkańców 

Gdy za sto lat, w 2117 roku, 
skrzynia zostanie odkopa-
na, schowane w niej przed-
mioty z pewnością wiele 
powiedzą na temat tego, jak 
żyli ludzie na Kaszubach na 
początku XXi wieku.

– nasi następcy będą mo-
gli zobaczyć, jak nam się 
żyło i jakimi sprawami się 
zajmowaliśmy – wyjaśnia 
Mieczysław Gołuński, bur-
mistrz Kartuz.

w miejscu, gdzie zakopa-
no skrzynię, postawiony zo-
stał pamiątkowy obelisk. 

/raf/



w ubiegłym tygodniu w 
Urzędzie Marszałkowskim 
województwa pomorskiego 
podpisano umowy o dofi-
nansowanie projektów doty-
czących kompleksowej rewi-
talizacji niektórych obszarów 
pomorskich miast. Gmina 
Kartuzy otrzymała wsparcie 
na projekt pn. „Kompleksowa 
modernizacja centrum Kar-
tuz” w łącznej kwocie ponad 
11 mln zł. wraz z projektami 
społecznymi dofinansowa-
nie będzie jeszcze większe i 
wyniesie ponad 13,8 mln zł. 

projekty, na które podpisał 
umowy Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego, będą reali-
zowane w Gdyni, Tczewie, 
wejherowie oraz Kartuzach. 
wartość wszystkich umów 
wynosi nieco ponad 115 mln 
zł. Około 86 mln zł pochodzi 
z dofinansowania w ramach 
Regionalnego programu 
Operacyjnego województwa 
pomorskiego na lata 2014-
2020 (dofinansowanie z Unii 
Europejskiej).

projekt gminy Kartuzy, 
realizowany w ramach Zin-

tegrowanych inwestycji Te-
rytorialnych (ZiT) obejmuje: 
adaptację „Kaszubskiego 
Dworu”, budowę „Biblioteki 
plus” na cele społeczne, za-
gospodarowanie i uzupeł-
nienie małej architektury 
kartuskiego rynku, rewalory-
zację parku im. dr H. Kotow-
skiego, rewaloryzację parku 

im. dra A. Majkowskiego, re-
mont elementów wspólnych 
budynków wielorodzinnych 
wraz z zagospodarowaniem 
bezpośredniego ich oto-
czenia oraz zaangażowanie 
mieszkańców we wspólne 
inicjatywy rewitalizacyjne.

łączne dofinansowanie dla 
gminy Kartuzy na inwestycje 

rewitalizacyjne w ramach 
RpO wp na lata 2014-2020 
stanowi kwotę ponad nie-
spełna 11,3 mln zł. Dodat-
kowo przedmiotowy projekt 
jest ściśle związany z dwoma 
innymi projektami, realizo-
wanymi przez kartuski Gmin-
ny Ośrodek pomocy Społecz-
nej. pierwszy z nich to „Klub 

integracji Społecznej”, który 
ma wartość blisko 2 mln. zł, 
drugi to stworzenie Centrum 
Usług Społecznych  (ten z ko-
lei projekt opiewa na kwotę 
ponad pół miliona zł ).

łączna kwota dofinanso-
wania dla gminy Kartuzy 
pozyskana z Urzędu Marszał-
kowskiego województwa 

pomorskiego wyniosła więc 
13,8 mln zł.

przypomnijmy, że rozpo-
częta w ubiegłym roku mo-
dernizacja rynku w Kartuzach 
to również element rewitali-
zacji, którego dotyczy przed-
miotowe dofinansowanie. 
Teraz, po podpisaniu umowy 
w Urzędzie Marszałkowskim, 
gmina Kartuzy wystąpi o 
zwrot znacznej części ponie-
sionych kosztów związanych 
z modernizacją rynku.

po rozstrzygnięciu wszyst-
kich przetargów na kolejne 
inwestycje szacuje się, że 
dofinansowanie na rewitali-
zację centrum Kartuz sięgnie 
nawet 85 proc. wartości pro-
jektu. /raf/
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Miliony na rewitalizację

BęDZiE wSpóLny BiLET nOwy pARKinG
pRZy KOśCiELE

KARtuZy | ogroMne ZMiany cZekają w najbliżsZych latach stolicę powiatu kartuskiego. Miasto poZyskało właśnie nie-
Mal 14 Mln Zł – pieniąDZe bęDą prZeZnacZone na rewitaliZację centruM kartuZ.

poMoRZE | na poMorZu pasażerowie koMunikacji Zbiorowej bęDą korZystali Z 
jeDnego wspólnego biletu. pilotażowy prograM rusZy już w prZysZłyM roku. pRZoDKowo | to Dobra inForMacja 

Dla kierowców – w prZoDkowie Zwięk-
sZyła się ilość Miejsc parkingowych.

Umowę podpisali 
Mieczysław struk, 
marszałek wojewódz-
twa pomorskiego 
i Mieczysław Gołuń-
ski, burmistrz Kartuz 
(na zdj. trzeci od le-
wej)

prace nad wspólnym bile-
tem zainaugurowane zostały 
w Gdańsku. Oprócz pomorza 
uczestniczyć w nich będą 
regiony ze Szwecji, niemiec, 
Danii, Litwy oraz Estonii. 
wszystko po to, aby ułatwić 
podróżowanie po krajach 
bałtyckich. 

- pomorze długo czekało 
na ten krok – zapewniał pod-
czas inauguracji projektu Ry-
szard świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego. 
- Cieszę się, że dziś rozpoczy-
namy prace nad wspólnym 
biletem. Mam nadzieję, że 
ten projekt będzie przeło-
mowy nie tylko dla naszego 
regionu, a jego efekty będą 
wdrażanie nie tylko na po-
morzu, ale i w innych okrę-
gach.

wspólny bilet dla regionu 
bałtyckiego to narzędzie, któ-
re ułatwi podróżowanie. jak 
wyjaśnia Krzysztof Rudziński 
z Biura integracji Transportu 
Urzędu Marszałkowskiego 
województwa pomorskie-
go, posiadacz karty będzie 
mógł opłacić przejazd na 

przykład ze stolicy 
Szwecji, bezpo-
średnio do Luzina i 
odwrotnie. System 
zakoduje w pamię-
ci karty albo smart-
fonu trasę i bilety 
p o s zc ze g ó l nyc h 
przewoźników, np. 
promowych, auto-
busowych czy kole-
jowych. Do kontroli 
wystarczy pokazać 
kod QR.

Rozpoczynające 
się właśnie prace 
techniczne mają 
potrwać około roku 
– Chcemy, aby w 
połowie 2018 roku 
system pilotażowo 
został wprowadzo-
ny w Starogardzie Gdańskim, 
Słupsku oraz na wybranych 
liniach komunikacyjnych 
w Trójmieście – informuje 
Krzysztof Rudziński. - Trzeba 
sprawdzić, jak to zadziała u 
różnych przewoźników i czy 
spodoba się pasażerom. Sys-
tem w pełni powinien ruszyć 
w 2020 roku.

na inaugurację prac do 
Gdańska przybyli zagranicz-
ni partnerzy projektu: przed-
stawiciele regionu Blekinge 
w Szwecji, będącego liderem 
projektu, Związku Komuni-
kacyjnego warnow (VVw) 
w Meklemburgii oraz gmi-
ny Viimsi w Estonii. Każdy z 
partnerów przedstawił swo-
je doświadczenia związane 

z organizacją przewozów. 
Uczestnicy spotkania, ze 
szczególnym zainteresowa-
niem wysłuchali prezentacji 
VVw. Organizator ten ma 
szerokie doświadczenie w 
międzynarodowej współpra-
cy taryfowo-biletowej oraz 
integracji transportu lądo-
wego i promowego.

/wA/
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nowy parking został zbu-
dowany dzięki współpracy 
lokalnych samorządowców 
z proboszczem tutejszej pa-
rafii. Samorząd przodkowski 
wsparł inicjatywę przod-
kowskiej parafii i na działce 
stanowiącej własność Gmi-
ny, która łączy się z działką 
parafii, ułożył kostkę bruko-
wą.

Dzięki temu plac przy ko-
ściele stał się miejscem za-
dbanym, a przede wszyst-
kim zyskał ważną funkcję. 

wielu mieszkańców już od 
dawna sygnalizowało po-
trzebę wyznaczenia miejsc 
parkingowych w przodko-
wie, teraz udało się chociaż 
częściowo te oczekiwania 
spełnić.    /raf/
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Wieżyca Stężyca wicemistrzem!
GM. stężycA | siatkarki wieżycy stężyca wywalcZyły srebro w silnie obsaDZonyM XiX torneo internaZionale città Di bru-
gherio „MeMorial gian luca civarDi”. 

nAjZDOLniEjSi SpORTOwCy 
NAGRoDZENi

wyremontują gminne drogi

GM. stężycA | najlepsi sportowcy Z gMiny stężyca Zostali 
wyróżnieni prZeZ wójta gMiny. 

GM. stężycA | w tyM Miesiącu wójt gMiny toMasZ brZo-
skowski poDpisał uMowy Z wykonawcaMi.

Międzynarodowy Turniej 
rozgrywany w słonecznej italii 
w Brugherio był XiX edycją me-
moriału Gian Luca Civardiego. 
w zawodach oprócz włoskich 
klubów wystąpiły zespoły ze 
Słowacji, Szwajcarii i polski. Stę-
życzanki w finałowej czwórce 
zameldowały się z komple-
tem zwycięstw. w ćwierćfinale 
stoczyły zacięte spotkanie ze 
Słowaczkami z novego Mesta 
(wicemistrz Słowacji).

wygrana 2:0 zagwarantowała 
wieżycy awans do najlepszej 
czwórki. w półfinale siatkarki 
z Kaszub trafiły na włoszki Mar-
tesane Volley i po emocjonują-
cym spotkaniu zanotowały ko-
lejne zwycięstwo, zapewniając 
sobie drugie miejsce i walkę 
o złoty medal. w drugim półfi-
nale spotkały się dwa włoskie 
zespoły Selezione Milano i USD 
Viscontini.

- nasz grupowy rywal z któ-
rym wygraliśmy 2:1 Selezione 
Milano gładko pokonało Vi-
scontini 2:0. w wielkim finale 
spotkały się więc jeszcze raz te 
same zespoły, które pierwszy 
mecz przegrały stworzyły so-
bie okazję do rewanżu i z niej 
skorzystały wygrywając po dra-
matycznym meczu również 2:1 

(25:23 23:25 15:13). – relacjonu-
je Marek stefanowski, trener 
GKS wieżyca.

Do wieżycy powędrowały 
dwie indywidualne nagrody: 
najlepszą rozgrywającą turnie-
ju została Agata piankowska, 
a najlepszą zawodniczką zosta-
ła reprezentantka polski siatkar-
ka wieżycy paulina Reiter.

- w finale mistrzostw polski 
zawaliliśmy jeden mecz, który 
zadecydował, że nie zdoby-
liśmy medalu, we włoszech 
dziewczyny mimo 38 stopnio-
wych upałów grały cały turniej 
równo na wysokim poziomie 
stąd bardzo dobry wynik – 
podkreśla Marek stefanow-
ski. – już wkrótce czeka nas ko-
lejny sprawdzian umiejętności 
w międzynarodowej obsadzie. 
niestety zagramy bez pauliny 
Reiter, która została powołana 
do reprezentacji polski na mecz 
międzypaństwowy ze Słowacją. 
Chciałbym podziękować nie 
tylko zawodniczkom za bardzo 
udany sezon, również rodzi-
com, dyrekcji ZKiw w Stężycy, 
wyrozumiałym nauczycielom. 
największe podziękowania na-
leżą się władzom Gminy Stęży-
ca, która stworzyła wyśmienite 
warunki dla rozwoju siatkówki. 

wśród nagrodzonych zna-
leźli się podopieczni z dwóch 
gminnych sekcji sportowych: 
GKS „wieżyca 2011 Stężyca” 
oraz Gminnej Formacji Ta-
necznej „jowita Dance Stęży-
ca”. podczas spotkania zosta-
ło przyznanych 16 wyróżnień 
oraz jedno stypendium 
sportowe. nagrodzeni wyka-

zali się wysokimi wynikami 
podczas Mistrzostw polski 
w danych dyscyplinach. wy-
różnienia otrzymali również 
trenerzy wspomnianych sek-
cji sportowych. w kierunku 
nagrodzonych padło wiele 
słów uznania oraz życzenia 
dalszych sukcesów w karierze 
sportowej, która w przyszło-

ści mogłaby przerodzić się w 
olimpijską radość. 

Spotkanie, podczas które-
go odbyła się uroczystość 
wręczenia wyróżnień dla naj-
zdolniejszych sportowców z 
terenu gminy Stężyca, zorga-
nizowano pod koniec maja 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Stężyca.

Droga gminna Termin zakończenia 
inwesTycji

odcinek Gapowo - Czysta 
Woda 

Kwiecień 2018

droga relacji 
Stężyca - Węsiory

Październik 2017

droga relacji Klukowa Huta - 
Łosienice 

Październik 2017

ul. Sportowa Szymbark Październik 2017

Droga gminna Termin zakończenia 
inwesTycji

droga relacji 
Stężyca - Borucino

Październik 2017

droga relacji Kamienica Szla-
checka - Wygoda Łączyńsk

Październik 2017

droga w miejscowości 
Stężycka Huta

Kwiecień 2018

droga w miejscowości Nowa 
Wieś

Październik 2017

wykonawcy zrealizują zadania pn. „Remont dróg gminnych jako poprawa infrastruktury Gminy Stężyca 
w powiązaniu z układem komunikacyjnym dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych”:

wykonawcą powyższych dróg będzie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe DROMOS sp. z o.o. 

wykonawcą powyższych dróg będzie Firma Budowlano Drogowa MTM SA z Gdyni.  
w sumie zostanie odremontowanych dróg 19,9 kilometra. 

Środa, 14 czerwca 2017



5|expressy.plexpressy.pl

REKLAMA                 18/2016/pK

Ruszyła budowa ulic
siERAKowicE | to Dobra wiaDoMość Dla MiesZkańców – roZpocZęła się buDowa trZech ważnych ulic w sierakowicach. 

prace rozpoczęły się na 
ulicach: jeziornej, ks. A. pe-
plińskiego oraz wita Stwo-
sza. Realizacja inwestycji jest 
możliwa dzięki dofinanso-
waniu ze środków programu 
Rozwoju Gminnej i powiato-
wej infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019, które po-
zyskała gmina Sierakowice. 

już w grudniu ubiegłego 
roku projekt budowy trzech  
dróg gminnych w miejsco-
wości Sierakowice znalazł się 
na liście zakwalifikowanych 
wniosków o dofinansowa-
nie wojewody pomorskiego. 
jednak dopiero w marcu br. 
gmina uzyskała potwierdze-
nie decyzją Ministra Finan-
sów o przyznanej dotacji. 

w konkursie złożonych zo-
stało łączenie 61 wniosków 
w kategorii drogi gminne. 
jedynie 13 z nich znalazło się 
na liście projektów zakwalifi-
kowanych do otrzymania do-
finansowania.

- jesteśmy niezwykle zado-
woleni, że nasz wniosek zo-
stał najwyżej oceniony spo-
śród wszystkich złożonych 
wniosków w województwie 
pomorskim – mówi Tadeusz 
Kobiela, wójt gminy Sierako-

wice. - Gmina na przedmioto-
we zadanie uzyskała 50 proc. 
dofinansowanie w wysokości 
ponad 1,7 mln zł. Koszt całko-
wity inwestycji to prawie 3,5 
mln zł. 

w drugiej połowie mar-
ca wójt gminy i wojewoda 
pomorski podpisali umowę 
o przyznanie dofinansowa-
nia, kolejnym etapem była 
procedura przetargowa. po 
jej przeprowadzeniu wyło-
niona wykonawcę, z którym 
podpisano umowę (w poło-
wie maja).  

Zadanie inwestycyjne obej-
muje budowę 3 dróg gmin-
nych (ul. jeziorna, ul. pepliń-
skiego oraz ul. wita Stwosza) 
wraz z budową kanalizacji 
deszczowej oraz z przebudo-
wą kolidującej towarzyszącej 
infrastruktury technicznej, 
o łącznej długości niemal 
1,5 km. wszystkie odcinki 
dróg zostaną wykonane z na-
wierzchnią z betonu asfalto-
wego.

powstanie więc odcinek 
drogi gminnej (ul. jeziornej) 
od skrzyżowania ul. jeziornej 
z ul. j. Słowackiego, wzdłuż 
której zbudowana zostanie 
dwukierunkowa ścieżka ro-

werowa odseparowana od 
jezdni pasem zieleni oraz 
chodnik. w ramach inwesty-
cji zbudowana zostanie też 
kanalizacja deszczowa, prze-
budowana będzie sieć elek-
troenergetyczna, zbudowane 
dwa urządzenia bezpieczeń-
stwa ruchu oraz przystanek 
komunikacyjny. 

Druga z dróg - ul. ks. A. 
peplińskiego – zbudowana 
zostanie wraz z kanalizacją 
deszczową, chodnikiem, 
przebudowana zostanie też 
sieć teletechniczna i elektro-
energetyczna. 

Ostatnią drogą wchodzącą 
w zakres inwestycji  jest ul. 
wita Stwosza. Tu (oprócz no-
wej, asfaltowej nawierzchni) 
powstanie kanalizacja desz-
czowa, sieć wodociągowa 
i przebudowana będzie ist-
niejąca sieć elektroenerge-
tyczna. 

warto dodać, że obecnie 
niektóre odcinki z tych ulic 
mają nawierzchnię gruntową 
lub są utwardzone płytami 
betonowymi. po zakończeniu 
inwestycji mieszkańcy zyska-
ją więc dobry dojazd do swo-
ich domów, nowe chodniki 
i ścieżki rowerowe.            /raf/ Fo
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Statusy sołectw do konsultacji
GM. siERAKowicE | trwają konsultacje społecZne DotycZące projektów statu-
tów sołectw gMiny sierakowice.

To doskonała okazja na wyra-
żenie swojej opinii i uwag do-
tyczących projektów statutów 
sołectw. Dotyczy to następują-
cych sołectw w gminie Sierako-
wice: Bącka Huta, Borowy Las, 
Bukowo, Długi Kierz, Gowidlino, 
Kamienica Królewska, Karczew-
ko, Kowale, Leszczynki, łyśnie-
wo Sierakowickie, Mojusz, Mro-
zy, paczewo, nowa Ameryka, 
pałubice, puzdrowo, Sierakow-
ska Huta, Smolniki, Stara Huta, 
Szklana, Tuchlino, Załakowo.

Uwagi i opinie wraz z uzasad-
nieniem proponowanych zmian 
każdy mieszkaniec może zgła-
szać na formularzu konsultacji 
(dostępnym na stronie interne-

towej gminy: www.sierakowice.
pl) w nieprzekraczalnym ter-
minie do 19 czerwca do godz. 
15.30 (decyduje data wpływu 
do urzędu) w formie pisemnej 
na adres: Urząd Gminy Siera-
kowice, ul. Lęborska 30, 83-340 
Sierakowice lub za pośrednic-
twem faksu: 58 681 95 75 lub za 
pośrednictwem poczty elektro-
nicznej: sierakowice@sierakowi-
ce.pl. 

wzór formularza konsultacji 
dostępny jest również w Biule-
tynie informacji publicznej Gmi-
ny Sierakowice oraz w biurze 
podawczym w Urzędzie Gminy 
Sierakowice. /raf/

w terminie od l czerwca 
do 15 lipca na terenie wo-
jewództwa pomorskiego 
zostanie przeprowadzone 
badanie pilotażowe: rozpo-
znawanie upraw na podsta-
wie zobrazowań radarowych 
i optycznych uzyskanych z 
satelit Sentinel l i Sentinel 2.

Badanie polegać będzie na 

rozpoznaniu przez pracow-
ników Urzędu Statystyczne-
go w Gdańsku upraw i ich 
opisie (łącznie z wykonywa-
niem zdjęć) na wybranych 
działkach.

w celu prawidłowego wy-
konania zdjęć konieczne 
będzie wejście pracownika 
na teren działki, na odległość 

około 30 m od granicy.
Rozpoznanie upraw na 

podstawie zobrazowań sa-
telitarnych (pozyskanych z 
Centrum Badań Kosmicznych 
pAn) i porównanie ich z opi-
sem wykonanym w terenie 
przez pracowników Urzędu 
Statystycznego, jest niezbęd-
ne dla właściwej interpretacji 

danych satelitarnych w celu 
określenia powierzchni wy-
branych upraw.

Osobą do kontaktu w po-
wyższej sprawie jest pani Ali-
cja Smoleń, tel. 58 76 83 163, 
komórkowy 695 254 089, e-
mail A.Smoleń@stat.gov.pl.

/raf/

sAtElitA fotoGRAfujE, uRZęDNicy poRówNują

Środa, 14 czerwca 2017
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Oszczędność
i ekologia4 miliony na węzeł
GM. KARtuZy | terMoMoDerniZacja 
Dwóch buDynków należących Do 
gMiny kartuZy bęDZie DoFinansowa-
na Z FunDusZy unijnych.

żuKowo | buDowa węZła integracyjnego w żukowie staje się FakteM. inwesty-
cja otrZyMała DoFinansowanie Z FunDusZy unijnych. 

Środa, 14 czerwca 2017

na początku bieżącego mie-
siąca pomiędzy wojewódz-
twem pomorskim a gminą 
Kartuzy została podpisana 
umowa o dofinansowanie 
projektu pn. Kompleksowa 
modernizacja energetyczna 
budynków stanowiących 
własność gminy Kartuzy – 
etap ii.

w ramach projektu wyko-
nana zostanie termomoder-

nizacja budynku Ośrodka 
Geriatrycznego w Sianowie 
oraz termomodernizacja i 
rozbudowę budynku Zespo-
łu Szkół w Kiełpinie.

wydatki kwalifikowalne wy-
noszą nieco ponad 2,7 mln zł, 
a dofinansowanie w ramach 
RpO wp na lata 2014-2020 
stanowi kwotę nieco ponad 
1 mln zł.

/raf/

pomorscy marszałko-
wie Mieczysław Struk 
i Ryszard świlski oraz 
wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żuko-
wo, podpisali umowę na 
dofinansowanie z Regio-
nalnego programu Ope-
racyjnego projektu węzeł 
integracyjny w Żukowie.

Budowa węzła inte-
gracyjnego ma na celu 
połączenie różnych form 
komunikacji na terenie 
gminy Żukowo (piesza, 
rowerowa, samochodo-
wa i zbiorowa) z nowo 
wybudowaną stacją 
pomorskiej Kolei Metro-
politalnej. podróżny bę-
dzie mógł zostawić swój 
samochód lub rower na 
parkingu i kontynuować 
dalszą podróż pociągiem 
albo autobusem. Do-
jazd do węzła zapewnią 
nowe drogi rowerowe 
oraz chodniki. Cały węzeł 
zostanie objęty monito-
ringiem. Zamontowanie 
zintegrowanego systemu 
informacji pasażerskiej 
umożliwi szybki dostęp 
do informacji o Żuko-

wie, a także o rozkładach 
jazdy. w zakresie węzła 
żukowskiego wykona-
ne zostanie otoczenie 
infrastrukturalne wokół 
istniejącego dworca Żu-
kowo wschodnie. Miesz-
kańcy zyskają parking 
na samochody osobowe 
oraz rowery, przystan-
ki autobusowe a także 
wyznaczone miejsca 
na taksówki. wykonane 
zostaną ścieżki rowero-
we w kierunku Borkowa 
(i dalej w kierunku gmi-
ny Kartuzy), Lnisk (i dalej 
do Rębiechowa) i Banina 
oraz chodnik na ulicy po-
żarnej. Zmodernizowana 
zostanie ulica Dworco-
wa oraz wykonany ciąg 
pieszo-rowerowego od 
dworca w kierunku ulicy 
Armii Krajowej.

projekt węzła w Żuko-
wie otrzymał dofinanso-
wanie z Regionalnego 
programu Operacyjnego 
dla województwa po-
morskiego na lata 2014-
2020 w kwocie około 3,7 
mln zł.        /raf/
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Wywóz odpadów nie zdrożeje
powiAt | prZeDstawiciele aż 12 gMin nie tylko Z powiatu kartuskiego poDpisali 
nowe poroZuMienie w sprawie wywoZu oDpaDów koMunalnych.

To ważna kwestia, gdyż 
mająca spory wpływ na ceny 
wywozu odpadów komu-
nalnych. A te opłaty dotyczą 
przecież praktycznie każde-
go - musi je uiszczać każdy 
właściciel nieruchomości. 
wiadomości są pozytywne: 
stawki za wywóz odpadów 
mają pozostać na poziomie 
nie wyższym, niż obecnie. 

porozumienie podpisa-
no w ubiegłym tygodniu 
w Urzędzie Miejskim w Kar-
tuzach. śmieci m.in. z terenu 
gminy Kartuzy nie będą już 
składowane na gdańskich 
Szadółkach, lecz w Chlewni-
cy w gminie potęgowo. Co to 
oznacza dla mieszkańców? 
przez najbliższe dwa lata 
opłaty za wywóz odpadów 
w gminie Kartuzy na pewno 
nie wzrosną.

porozumienie podpisali 
wójtowie i burmistrzowie 
12 gmin: potęgowo, Kar-
tuzy, Żukowo, przodkowo, 
Sierakowice, Chmielno, Su-
lęczyno, Somonino, puck, 
Czarna Dąbrówka, Damnica 
oraz Gniewino. nowicjusza-
mi w gronie użytkowników 
składowiska w Chlewnicy są 
w tym gronie gminy Kartuzy, 
Żukowo, przodkowo, Somo-
nino oraz puck.

- przekierowanie śmieci do 
Chlewnicy w porozumieniu 
z 10 innymi gminami będzie 
miało wymierne korzyści dla 
kartuzian – wyjaśnia Mie-
czysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz. - Zawierając mię-
dzygminne porozumienie 
i wypowiadając się jednym 
głosem, wspólnie będziemy 
znaczącym dostawcą śmieci. 
To bardzo ważne. w Szadół-
kach, gdzie byliśmy jednym 
z wielu mniejszych klientów 
wysypiska, płaciliśmy więcej 
i nasz głos był mało słyszal-
ny. Teraz nasza gmina zaosz-
czędzi 45 złotych na tonie 
odpadów. 

jak mówili włodarze gmin 
obecni na spotkaniu w Urzę-
dzie Miejskim w Kartuzach, 
wszystko wskazuje na to, 
że w najbliższym czasie 
opłaty za wywóz śmieci do 
Szadółek uległyby podwyż-
szeniu. Składowanie śmieci 
w Chlewnicy będzie więc 
alternatywnym, ekonomicz-
nym rozwiązaniem.

/raf/
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Do wydania 
jest 200 tys. zł

Dzień pamięci

żuKowo | na co prZeZnacZone Zosta-
nie 200 tys. Zł? o tyM Może ZaDecyDo-
wać każDy MiesZkaniec żukowa.

żuKowo | DZień paMięci 66 kasZubskie-
go pułku piechoty iM. MarsZałka jóZeFa 
piłsuDskiego oDbęDZie się w nieDZielę.

najpierw odpowiedz na py-
tanie „jakie zadania powinny 
zostać zrealizowane na tere-
nie miasta Żukowo w 2018 
r.?”. A potem zagłosuj!

pierwszy etap konsultacji 
rozpoczął się 12 czerwca i po-
trwa do 14 lipca 2017 roku. 
Do dyspozycji mieszkańców 
jest 200 tys. zł.

projekty zadań można 
składać poprzez formularz 
elektroniczny. Ze względu na 
duże zainteresowanie miesz-
kańców pierwszą edycją 
żukowskiego budżetu oby-
watelskiego uruchomiony 
został portal zukowo.budze-
t-obywatelski.org, przez któ-
ry można zgłaszać projekty 
zadań, głosować i na bieżąco 
śledzić postęp prac. platfor-

ma pomoże również urzędni-
kom w weryfikacji wniosków 
oraz ich ocenie.

Co należy zrobić? Mieć po-
mysł; przemyśleć  szczegóły 
(na tym etapie można sko-
rzystać z pomocy urzędni-
ków Urzędu Gminy Żukowo); 
przekonać przynajmniej 25 
mieszkańców miasta Żuko-
wo, którzy poprą projekt; 
zgłosić projekt przez wypeł-
nienie formularza elektro-
nicznego po wcześniejszym 
założeniu konta na zukowo.
budzet-obywatelski.org; za-
łączyć skan listy poparcia 
podpisanej przez co najmniej 
25 mieszkańców; dostarczyć 
oryginał listy poparcia do 
urzędu gminy; promować 
zgłoszony projekt.  /raf/

patronat nad wydarzeniem, 
które rozpocznie się w nie-
dzielne przedpołudnie, objął 
wojciech Kankowski, bur-
mistrz gminy Żukowo. 

program uroczystości:
- 10:30 - zbiórka przy Ron-

dzie 66 Kaszubskiego pułku 
piechoty im Marszałka józefa 
piłsudskiego, ul. Armii Krajo-
wej, rozpoczęcie uroczystości 
nadania imienia. Odegranie 
hymnu państwowego

- 11:30 - uroczysta msza św. 

w intencji żołnierzy kaszub-
skiego pułku z ceremonia-
łem wojskowym. po Mszy św. 
przejście na plac przy koście-
le św. jana

- 12:45 - uroczystości na 
placuprzykościelnym, odsło-
nięcie tablicy poświęconej 
wywózce Kaszubów na Sybir, 
składanie kwiatów, zakoń-
czenie konkursu wiedzy o 66 
Kaszubskim pułku piechoty

/raf/
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Festyn ze strażakami

święto wszystkich dzieci

cZEcZEwo | co prawDa kilka Dni po oFicjalnyM Dniu DZiec ka, ale równie raDośnie i wesoło świętowali najMłoDsi poDcZas 
Festynu, który oDbyła się w ub. tygoDniu na boisku sZkolnyM Zespołu sZkoły poDstawowej i giMnaZjuM w cZecZewie.

pRZoDKowo | Z okaZji Dnia DZiecka w prZoDkowie oDbyła się wspaniała Zabawa.

Zgromadzonych gości, a 
przede wszystkim głównych 
bohaterów tego dnia – czyli 
dzieci – powitał jerzy Sta-
churski, dyrektor placówki. A 
potem rozpoczęła się wspa-
niała zabawa. na festynie 
niczego nie zabrakło – była 
wspaniała oprawa muzyczna 
i artystyczna, gry, zabawy, 
konkursy z nagrodami, dmu-
chana zjeżdżalnia, zamek do 
skakania, skoki na euro bun-
gee, a nawet przejażdżki ku-
cykiem oraz bryczką. 

w organizację festynu włą-

czyły się  trzy jednostki ochot-
niczych straży pożarnych: 
OSp Czeczewo, OSp Tokary i 
OSp Kłosowo. Dla najmłod-
szych możliwość obejrzenia 
wozów strażackich oraz wy-
posażenia, którym dyspo-
nuje Morski Oddział Straży 
Granicznej w Gdańsku, było 
ogromną atrakcją. Ciekawą 
ekspozycję eksponatów wy-
posażenia Milicji Obywatel-
skiej przygotowała Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 
„Sojusz”. Liczną publiczność 
zgromadził pokaz tańca oraz 

karate w wykonaniu uczniów 
szkoły. Każde dziecko mogło 
też wziąć udział w loterii fan-
towej, w której każdy los wy-
grywał. 

poza tymi atrakcjami został 
zorganizowany Turniej o pu-
char przewodniczącego Rady 
Gminy przodkowo. w tym 
roku uczniowie rywalizowali 
o zwycięstwo w udzielaniu 
pierwszej pomocy. Laureata-
mi pierwszego miejsca zosta-
li uczniowie klasy VB, ii mie4j-
sce klasa V A, iii miejsce klasa 
Vi.                             /al/
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Ten dzień przygotowany 
był z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach gminy przod-
kowo. Organizatorzy przy-
gotowali mnóstwo atrakcji i 
niespodzianek. już od rana 
na boisku asfaltowym sta-
dionu gminnego wszystkie 
dzieci  z klas 0-iii ze szkół z 
terenu gminy  bawiły się w 
wesołym miasteczku i ko-
rzystały z mnóstwa innych 
atrakcji. w tym samym cza-
sie dzieci klas iV-Vi zmagały 
się ze sportowymi zadania-
mi na Orliku.

/raf/
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weekend pełen zabawy pokazy, konkursy i wielki tort

najmłodsi świętowali z seniorami

GM. KARtuZy | Dwa Festyny oDbyły się w Miniony weekenD. 
wyDarZenia prZygotowane były prZeDe wsZystkiM Z Myślą o 
najMłoDsZych, ale i ci nieco starsi Doskonale się bawili.

KARtuZy | wiele atrakcji cZekało na najMłoDsZych poDcZas 
Festynu, który oDbył się w Miniony weekenD w kartuZach.

GM. pRZoDKowo | poDopiecZni prZeDsZkola saMorZąDowego oraZ ucZniowie klas „0” Ze sZkoły poDstawowej w prZoDko-
wie i ucZniowie sZkoły poDstawowej w wilanowie bawili się wspólnie Z babciaMi i DZiaDkaMi. 
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piknik Babć Dziadków i 
wnucząt to tradycyjna już 
impreza, organizowana od 
kilkunastu lat. w tym roku 
festyn odbył się w Skansenie 
„Bielickowo”. Z gościnności 
właścicieli skansenu skorzy-
stało ponad 730 osób! pod-
czas tego międzypokolenio-
wego spotkania zabawom, 

tańcom i przeróżnym kon-
kursom nie było końca. na 
twarzach wszystkich gościł 
promienny uśmiech. 

następne spotkanie już za 
rok. Tym razem w innym, ale 
z pewnością ciekawym, miej-
scu znajdującym się na tere-
nie gminy przodkowo.

/raf/

przy Szkole podstawowej nr 1 w 
Kartuzach w minioną sobotę od-
był się festyn dla dzieci. Były gry 
i zabawy, loterie fantowe, możli-
wość aktywnego spędzenia czasu 
w różnorodny sposób. Z kolei fe-
styn środowiskowy pn. „Rodzina 
Razem” zgromadził mieszkańców 
Grzybna przy miejscowej Szkole 
podstawowej. w programie były 
występy artystyczne uczniów pla-
cówki, konkursy dla rodzin, ma-
lowanie twarzy, loteria fantowa, 
mecz piłki nożnej i wiele innych 
atrakcji.         /raf/

Festyn Spółdzielni Mieszka-
niowej „Kaszuby” był świetną 
propozycją na aktywne spę-
dzenie czasu. na uczestników 
czekało mnóstwo atrakcji: 
dmuchana zjeżdżalnia, gril-
lowane kiełbaski, wata cukro-
wa, dmuchany basen dla naj-
młodszych, kolorowy pociąg, 
skoki bungee oraz mnóstwo 

zabaw na scenie i poza nią.
jedną z najsłodszych atrak-

cji, oprócz darmowej waty 
cukrowej, było wspólne przy-
gotowywanie wielkiego tor-
tu z bitą śmietaną i świeżymi 
truskawkami. wiele emocji 
wzbudził także pokaz ratow-
nictwa drogowego, podczas 
którego przy użyciu specja-

listycznego sprzętu straży 
pożarnej pocięto wrak samo-
chodu.

To wszystko w połączeniu 
ze wspaniałą pogodą sprawi-
ło, że plac pomiędzy blokami 
na Osiedlu wybickiego zapeł-
nił się nie tylko najmłodszymi, 
ale też i tymi nieco starszymi 
mieszkańcami.                /raf/

Środa, 14 czerwca 2017





11|expressy.pl

REKLAMA                                          41/2016/pS

Gdzie będzie „Kolorowe Boisko”?
poMoRZE | Dwie sZkoły Z powiatu kartuskiego rywaliZują o Zwycięstwo w konkursie „kolorowe boisko”. na starcie stanę-
ło 67 sZkół poDstawowych Z całego kraju.

niedawno ruszyło głoso-
wanie internautów w 11 
edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Kolorowe Boiska” 
– to właśnie na podstawie 
głosów oddanych na stro-
nie internetowej wybrana 
zostanie szkoła, przy której 
zbudowane zostanie boisko. 
Głosować może każdy. Z po-
wiatu kartuskiego zakwali-
fikowały się dwie placówki: 
Szkoła podstawowa w Glin-
czu i Szkoła podstawowa 

w Miszewie. 
przypomnijmy, że konkurs 

organizowany jest już od 
11 lat przez Fabrykę Farb 
i Lakierów śnieżka SA. jest 
to program dla szkół pod-
stawowych z małych miej-
scowości, którego ideą jest 
promowanie aktywności fi-
zycznej wśród najmłodszych 
oraz zapewnianie dzieciom 
najlepszych warunków do 
uprawiania sportu.

przez 3 tygodnie miesiąca 

maja uczniowie i nauczycie-
le tworzyli wspólnie nieba-
nalne pomysły, przygotowy-
wali oryginalne scenariusze 
i „kręcili” zdjęcia do krótkich 
filmów video pt. „wyma-
rzona lekcja wF-u”. Efektem 
tych starań jest 67, zakwa-
lifikowanych do konkursu, 
wspaniałych prac. Zostały 
one zgłoszone przez szkoły 
ze wszystkich 16 regionów 
w kraju, a największe za-
interesowanie konkursem 

wykazały placówki z woje-
wództw: małopolskiego (11 
szkół), mazowieckiego (10 
szkół) oraz wielkopolskiego 
(9 szkół). 

wszystkie filmy konkurso-
we zostały zamieszczone na 
stronie konkursowej www.
koloroweboiska.pl. w pierw-
szym etapie konkursu nade-
słane prace zostały poddane 
ocenie internautów. Głoso-
wać może każdy, kto do dnia 
18 czerwca br. odwiedzi 

stronę konkursową www.
koloroweboiska.pl/glosuj 
i wybierze swój ulubiony 
film, spośród wszystkich 
opublikowanych. Każdy głos 
się liczy. Każdy głosujący 
może zwiększyć szansę wy-
branej przez siebie szkoły na 
zwycięstwo i główną nagro-
dę w konkursie, którą jest 
wielofunkcyjne boisko spor-
towe, ufundowane przez or-
ganizatora konkursu. 

Do etapu finałowego za-

kwalifikowanych zostanie 
20 wybranych prac z naj-
większą ilością głosów. Listę 
uczestników finału poznamy 
20 czerwca. Spośród nich 
profesjonalne jury konkur-
sowe wyłoni

wielkiego zwycięzcę kon-
kursu oraz laureatów miejsc 
drugiego i trzeciego. wer-
dykt jury zostanie

ogłoszony w dniu 26 
czerwca 2017 roku.

/raf/
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jedno z przedsiębiorstw 
zostało uhonorowane po-
dwójnie. po raz pierwszy 
przyznano też wyróżnie-
nie za całokształt działal-
ności. nagrody wręczono 
podczas finałowej gali,

która odbyła się w Gdań-
sku.

w tym roku do konkur-
su zgłosiły się aż 53 firmy 
z całego województwa 
- to zdecydowanie wię-
cej, niż w poprzednich 
latach. wyróżniono m.in. 
przedsiębiorstwa działa-
jące w branży elektroniki 
telekomunikacyjnej i pro-
jektujące innowacyjne 
rozwiązania medyczne. 
w gronie zwycięzców zna-
lazły się podmioty zdoby-
wające rynki zagraniczne, 
kontynuujące rodzinne 
tradycje czy też angażują-
ce się w działalność chary-
tatywną.

Była to już 18. edycja 
konkursu, którego celem 
jest prezentacja i promo-
cja najlepszych przedsię-
biorstw w regionie. Gryf 
Gospodarczy to jedna 
z najbardziej cenionych 
regionalnych nagród. 
przyznawana jest firmom, 
których działalność ko-
rzystnie wpływa na roz-
wój gospodarczy pomo-
rza. Statuetki laureatom 
wręczył marszałek woje-
wództwa pomorskiego 
Mieczysław Struk.

– Konkurs nie tylko wy-
różnia dynamicznie rozwi-

jające się firmy, ale także 
te, które myślą o rodzimej 
gospodarce przez pryzmat 
rzetelności i uczciwości. To 
właśnie te atrybuty cha-
rakteryzują nominowane 
do nagrody przedsiębior-
stwa, bo to przede wszyst-
kim one budują pozytyw-
ny wizerunek pomorskiej 
przedsiębiorczości będąc 
swego rodzaju ambasado-

rami gospodarczej marki 
pomorza – podkreślił mar-
szałek Mieczysław Struk.

Rozstrzygnięcia zapadły 
w czterech głównych ka-
tegoriach konkursowych: 
mikro-, małe, średnie 
i duże przedsiębiorstwo. 
Kapituła konkursu przy-
znała także nagrody spe-
cjalne w kategoriach Gryf 
Odpowiedzialności Spo-

łecznej oraz Gryf innowa-
cyjne przedsiębiorstwo. 

w tegorocznej edycji 
konkursu podwójnie wy-
różnione  zostało przed-
siębiorstwa FLEK impor-
t-Export z Gdyni, które 
zdobyło Gryfa Gospodar-
czego w kategorii Mikro-
przedsiębiorstwo oraz 
Gryfa Medialnego.

/raf/
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Nagrodzono liderów przedsiębiorczości
poMoRZE | ZnaMy już tegorocZnych laureatów nagroDy poMorskiej „gryFa gospoDarcZego”, który prZyZnano sieDMiu 
prZeDsiębiorstwoM. 
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Laureaci konkursu o nagrodę Pomorską gryf gospo-
darczy 2017:

- Mikroprzedsiębiorstwo: FLEK Import-Export – Gdynia
- Małe przedsiębiorstwo: VIVADENTAL Sp. z o.o. – Gdańsk
- Średnie przedsiębiorstwo: FENIKS Sp. z o.o. – Skarszewy
- Duże przedsiębiorstwo: FLEX POLAND Sp. z o.o. – Tczew
- Gryf Odpowiedzialności Społecznej 2017: POLDANOR S.A. – 

Przechlewo
- Gryf Innowacyjne Przedsiębiorstwo 2017: BIOVICO Sp. z o.o. 

– Gdynia
- Gryf Medialny 2017: FLEK Import-Export – Gdynia
W tym roku przyznano także statuetkę specjalną za całokształt 

działalności. 
Otrzymała ją spółka miejska Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. 

z o.o.

Zadłużeni na 1,6 mld zł
poMoRZE | na koniec Marca 2017 roku 6 proc. MiesZkańców 
wojewóDZtwa poMorskiego posiaDało ZaDłużenie.

Oznacza to, że na 1000 
mieszkańców aż 60 osób 
zmagało się z niezapłacony-
mi na czas zobowiązaniami 
finansowymi. łączna wartość 
zadłużenia pomorzan wynio-
sła na koniec marca 2017 
roku 1,6 mld zł. niechlubnym 
rekordzistą w tym regionie 
jest mężczyzna w wieku 52 
lat, który ma do spłaty po-
nad 2,6 mln zł. inny pomo-
rzanin rekordzista, to męż-
czyzna w wieku 44 lat. Ma on 
co prawda o wiele mniejsze 
zadłużenie, bo sięgające 30 
tys. zł, ale za to wynikające  
z rekordowych, bo aż 35. nie-
spłaconych zobowiązań. 

w bazie ERiG BiG S.A. na ko-
niec i kwartału 2017 r. znajdo-
wały się ogółem informacje 
o ponad 112 tys. pomorskich 
konsumentów posiadających 
przeterminowane płatności. 
O swoją pozytywną historię 
płatniczą zabiega niespełna 
33 tys. pomorzan. Oznacza 
to, że tylko tylu z nich ma 
świadomość, że warto zbie-
rać informacje pozytywne 
świadczące o sumiennym 

opłacaniu swoich rachun-
ków, faktur, czynszu itp. 
łączna wartość wszystkich 
informacji gospodarczych 
– zarówno pozytywnych o 
rzetelnie regulowanych płat-
nościach, jak i negatywnych 
o zadłużeniu – na temat 
pomorskich konsumentów 
w ERiF BiG wyniosła ponad 
1,9 mld zł. Z tego aż 1,6 mld 
zł stanowią przeterminowa-
ne należności. na tle ogól-
nego zadłużenia polaków 
odnotowanego na koniec  
i kwartału br. przez ERiF 
BiG, dług mieszkańców wo-
jewództwa pomorskiego 
stanowi ok. 7 proc. ogólno-
polskiego zadłużenia. na 
dzień 3.kwietnia 2017 roku 
wynosiło ono łącznie blisko 
24 mld zł.

Brak zapłaty za multimedia, 
w tym abonament za korzy-
stanie z telefonu i internetu, 
nieuregulowane raty kredy-
tu, a także pożyczki, oraz za-
leganie z zapłatą alimentów. 
To najczęstsze powody za-
dłużenia mieszkańców woje-
wództwa pomorskiego. 

najwyższa łączna kwota 
długów pomorzan dotyczy 
niezapłaconych alimentów 
i wynosi niemal 729 mln zł. 
średnia wartość jednego ta-
kiego zadłużenia to ponad 
25 tys. zł. jeśli chodzi o zobo-
wiązania bankowe, to miesz-
kańcy woj. pomorskiego 
mają łącznie do spłaty blisko 
563 mln zł za raty kredytów. 
na czwartym miejscu znaj-
dują się niespłacone pożycz-
ki. łączna wartość tych zale-
głości na koniec i kwartału 
2017 r. w woj. pomorskim 
wyniosła ponad 213 mln zł. 

warto jednak podkreślić, że 
pomorzanie zaczynają do-
strzegać ważną rolę jaką w 
codziennym życiu odgrywa 
wizerunek rzetelnego płat-
nika. Aktywnie rozpoczynają 
budowę swojej pozytywnej 
historii płatniczej. Może o 
tym świadczyć chociażby 
wartość pożyczek, które 
mieszkańcy tego regionu 
rzetelnie spłacili i za to otrzy-
mali pozytywne informacje. 
wyniosła ona ponad 256 mln 
zł.           /raf/
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Wielki przejazd na 200-lecie
KARtuZy | w tyM roku obchoDZiMy 200. rocZnicę wynaleZienia roweru. Miłośnicy „Dwóch kółek” święt5owali ten jubile-
usZ poDcZas wielkiego prZejaZDu rowerowego, jaki ZorganiZowano w Minioną nieDZielę.

Rowerzyści wyjechali 
na trasę z kilku różnych 
miejscowości na pomorzu 
i udali się do Trójmiasta. 
jeden z peletonów (pele-
ton zachodni) wyruszył z 
kartuskiego rynku. 

Była to XXi edycja wiel-
kiego przejazdu Rowero-
wego. wyjątkowa, ponie-
waż w tym roku mija 200 
rocznica wynalezienia ro-
weru. pojazd skonstruował 
Karl Dreis, który następnie 
przejechał 8 kilometrów 

na pierwszym rowerze. 
wszystkie peletony tego-

rocznego wielkiego prze-
jazdu Rowerowego spo-
tkali się na mecie, która 
znajdowała się tym razem 
na Sopockich Błoniach. 
Tam odbył się wielki finał, 
m.in. konkurs na najlepsze 
przebranie, loteria szpry-
chówkowa, rozdano Złote 
i Srebrne Szprychy i wiele 
innych atrakcji. 

/raf/
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pRofEsjoNAlNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

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

RÓŻNE

sŁoMA 120x120, 40 zł i 2.50 zł za kostkę, 
dmuchawa 600 zł, Częstkowo, tel. 510 751 
837

spRZEDAM kanapę w dobrym stanie ko-
lor cegły rozkładana, 260 zł, Sierakowice, 
tel. 790 290 835

spRZEDAM kanapę, rozkładana, kolor 
cegły w dobrym stanie, 260 zł, obrus z ka-
szubskim haftem, 130x95 cm, tel. 790 290 
835

spRZEDAM zamrażarkę 4-szufladowa 
w dobrym stanie, 105x60, 330 zł, Sierako-
wice, tel. 790 290 835

pRAsA kostka masy Ferguson 1.40 pod-
bieracz.4.500 zł, tel. 506 250 477

siANo, słoma w balotach, 120x150, siano, 
sloma w kostkach z magazynu, Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREwNo opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 

tel. 506 250 477

spRZEDAM rowery nowe i używane oraz 
przyczepki rowerowe, tel. 603 661 240

spRZEDAM piłę tarczową 2.0 kw 380 w, 
samorobną z kółkami, 600 zł, tel. 695 230 
080

spRZEDAM rowery nowe i używane oraz 
przyczepki rowerowe, tel. 603 661 240  

MAtA dla dziecka do leżenia i przewijania, 
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 Dante, 
250 gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 
660 731 138

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, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, wejherowa, tel. 693 
737 381

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

spRZEDAM rowerek treningowy orbitrek, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

spRZEDAM krzesełko do karmienia dziec-
ka, zielone, 150 zł, wejherowo, tel. 505 567 
034

spRZEDAM dwa krzesła kuchenne meta-
lowe, 100 zł, wejherowo, tel. 505 567 034

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

KębŁowo dom 139/716 m, 4 pok., 2 łaz., 
jadal. Kuch., b.db. Dojazd, 290 tys, tel. 519 
399 162

spRZEDAM siedlisko na działce 4800 m 
kw w malowniczej okolicy, Zblewo, tel. 531 
175 770

spRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo 
nowowiejskie, 4km od Lęborka, 1033 m2, 
cena 39.000 zł, tel. 602 306 210

spRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, wejherowo, tel. 513-005-898  

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

spRZEDAM nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło jastrzę-
biej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

spRZEDAM dom murowany, podpiw-
niczony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych mieszkań, 
ul. pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

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 go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 
503 590 203

WYNAJMĘ
wyNAjMę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

bolsZEwo, odnajmę pokój, mile widzia-
na pani pracująca, tel. 781 426 010

ZAMIENIĘ

KUPIĘ
Kupię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 
55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

opEl-coRsA 95r. 5 drzwi poj. 1,2 B. OC-B 
ważne, 1.600 zł, tel. 509 914 569

wV-wENto 92r. B+OC ważne 1,8 B/G 
1,700zl kolor granatowy, tel. 508 161 062 

DV-MAtiZ 800 99r. Zadbany, OC-B ważne, 
1850 zł, tel. 503 079 026

fiAt- uNo. 2001r. 900- B/G 5drzwi 2.9 zł, 
tel. 608 710 076

fiAt uNo 2000 1.0 benz+gaz, od pierwsze-
go właściciela, nowy zbiornik gazu, 2500 zł, 
514 255 993

KUPIĘ

sKup Aut, kasacja, pomoc drogowa, auto 
części, wejherowo, Trójmiasto, tel. 789 345 
593

EDUKACJA

lEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

spRZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI
sZKoDy komunikacyjne, majątkowe, li-
kwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie, tel. 
601 631 835

pożycZKi, chwilówki, bez BiK, dojazd do 
klienta, tel. 530 203 182

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

opAKowANiA jednorazowe, tel. 501 175 
330
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Dobry weekend piłkarzy
piŁKA NożNA | trZecioligowcy wygrali swoje MecZe, a 
cZwartoligowa cartusia postrasZyła liDera. ZawoD-
nicy Z powiatu notują Dobrą końcówkę seZonu.

piŁKA NożNA | sebastian letniowski, 
wieloletni trener gks-u prZoDkowo 
po obecnych roZgrywkach roZstanie 
się Z ZespołeM.

lEKKoAtlEtyKA | barDZo DobrZe ZapreZentowali się repreZentanci gks-u żukowo 
na MistrZostwach polski w pile. piątka ZawoDników prZywioZła cZtery MeDale.

siAtKówKA | Furorę Zrobiły ZawoDnicZki gks wieżycy stężyca na MięDZynaroDowyM 
turnieju we włosZech. poDopiecZne Macieja steFanowskiego stanęły na poDiuM.

pARTnEREM EXpRESSU jEST: spoRtNAKAsZubAch.pl, SERwiS inTERnETOwy O SpORCiE i AKTywnyM wypOCZynKU w pOwiECiE KARTUSKiM

w ubiegły piątek KS 
Chwaszczyno pojechał 
do Gdyni, by zmierzyć 
się z tamtejszym, wal-
czącym o awans Bałty-
kiem. na narodowym 
Stadionie Rugby biało-
niebiescy musieli jednak 
wygrać, by pozostać w 
wyścigu o grę w ii lidze. 
Tymczasem doszło do 
dużej niespodzianki – 
piłkarze z Chwaszczyna 
pokazali charakter i po 
bramce utalentowane-
go 20-latka, Maksymi-
liana Hebla wygrali 0-1, 
co sprawiło, że gdyńscy 
piłkarze właściwie po-
żegnali się marzeniami 
o awansie, zaś KS awan-
sował na 12. miejsce w 
tabeli, wyprzedzając re-
zerwy pogoni Szczecin.

pewne zwycięstwo od-
niósł GKS przodkowo. 
najgorszy zespół w całej 

lidze, Leśnik Manowo 
(zaledwie 10 punktów 
w 32 meczach) bardzo 
szybko znalazł się w 
trudnej sytuacji za spra-
wą goli przemysława 
Szura i Mateusza Fran-
kowskiego. w drugiej 
połowie przodkowianie 
strzelili trzeciego gola 
i po godzinie mecz był 
prawie rozstrzygnięty. 
Leśnik zdobył honorową 
bramkę. po zwycięstwie 
3-1 GKS awansował na 6. 
miejsce w tabeli iii ligi.

Cartusia wiosną złapa-
ła formę i od tego czasu 
prezentuje się bardzo 
dobrze. passa meczów 
bez porażki trwa już 11 
spotkań i nie została 
przerwana mimo meczu 
z liderem. w Kartuzach 
wierzyca pelplin musiała 
zadowolić się remisem 
1-1. Aż trudno uwierzyć, 

że podopieczni Mariana 
Geszke na początku run-
dy walczyli o utrzymanie 
– dziś mają już 15 punk-
tów przewagi nad strefą 
spadkową.

przed piłkarzami ostat-
nie dwie kolejki. Dzisiaj 
o 15:00 GKS przodkowo i 
KS Chwaszczyno zagrają 
u siebie, odpowiednio: 
z Górnikiem Konin i z 
Elaną Toruń. w niedzie-
lę oba zespoły czekają 
wyjazdy: GKS zagra z 
pogonią Lębork, a KS z 
polonią środa wielko-
polska. Czwartoligowa 
Cartusia ma zapewnione 
trzy punkty za środową 
kolejkę (zaplanowa-
ny mecz z  wycofanym 
Rodłem Kwidzyn), a w 
sobotę o 15:00 zagra u 
siebie z Aniołami Gar-
czegorze.

Trener odchodziŻukowscy atleci z medalami

Międzynarodowy sukces
Szkoleniowiec złożył re-

zygnację. pracę w przodko-
wie zakończy po zamknię-
ciu rozgrywek iii ligi. Rok 
temu GKS był bardzo bliski 
awansu do ii ligi, a w tym 
sezonie również znajduje 
się blisko czołówki.

Letniowski spędził w klu-
bie aż 13 lat. najpierw był 
jego piłkarzem, a w 2012 
roku został szkoleniow-
cem pierwszej drużyny. w 

jego dorobku znajduje się 
mistrzostwo iV ligi, a tak-
że finał pucharu polski na 
szczeblu wojewódzkim. 
Był trenerem najdłużej pra-
cującym w jednym klubie 
pomorskiej iii ligi.

jeszcze nie wiadomo, kto 
poprowadzi trzecioligowy 
GKS przodkowo w następ-
nym sezonie. powinno to 
zostac ogłoszone na ko-
niec sezonu.

GKS był reprezentowa-
ny przez piątkę biegaczy: 
Agatę Kotłowską, julię Dias, 
patryka i Dagmarę Groth, 
oraz Tomasza Kurowskiego. 
i to ten ostatni odniósł w 
pile największy sukces. Ku-
rowski pobiegł na dwóch 
dystansach – 1500 m, oraz 
3000 m – i wygrał oba bie-
gi, zdobywając dwa złote 
medale. Oba jego czasy – 
4:03.32 oraz 8:50.56 – robią 
duże wrażenie.

pozostali lekkoatleci tak-
że nie zawiedli. pierwszego 
dnia mistrzostw julia Dias 
zdobyła brązowy medal w 
biegu na 1500 m, a patryk 
Groth otarł się o podium 
(czwarte miejsce). w na-
stępnym dniu GKS Żukowo 
mógł cieszyć się z trzech 
medali. Oprócz wspomnia-
nego Tomasza Kurowskie-
go, medale zdobyły: julia 
Dias (brąz w biegu na 3000 
m), oraz Agata Kotłowska 
(brąz w biegu na 800 m). Fo
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w MiSTRZOSTwACH 
wySTARTOwAłO 86 
KLUBów, A GKS ŻU-
KOwO ZAjĄł wySO-
KiE, 22. MiEjSCE

w turnieju U-15 rozgrywa-
nym od 1. do 4. czerwca w 
Brugherio zagrało 12 dru-
żyn, a GKS nie był jedynym 
przedstawicielem polski – 
zagrały też Morena Miastko, 
oraz TpS Czarni. Siatkarki 
ze Stężycy w swojej grupie 
miały dwa zespoły – okazały 
się lepsze od drużyn Sanda 
Volley (2:0) oraz Selezione 

Milano (2:1), dzięki czemu 
zajęły pierwsze miejsce w 
swojej grupie, awansując 
tym samym do półfinału.

Tam rywalem siatkarek 
ze Stężycy była Martesana. 
po pełnym emocji meczu 
polki okazały się lepsze od 
włoszek i awansowały do 
wielkiego finału imprezy. 

w meczu o złoto siatkarki 
GKS zmierzyły się z Selezio-
ne Milano, z którym grały 
już w fazie grupowej. Tym 
razem jednak zawodnicz-
ki z Mediolanu okazały się 
lepsze, co nie przeszkodzi-
ło podopiecznym Macieja 
Stefanowskiego być bardzo 
zadowolonym ze srebrnego 
medalu.

świetna postawa siatkarek 
ze Stężycy została docenio-
na przy rozdawaniu nagród 
indywidualnych – Agata 
piankowska została wygra-
na najlepszą rozgrywającą, 
a paulina Reiter otrzymała 
najbardziej prestiżową na-
grodę, czyli MVp całego tur-
nieju.

Środa, 14 czerwca 2017
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