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NOwe karetki dla szpitala
Szpital Powiatowy w Kartuzach otrzymał 2 nowe karetki, 
które w dniu 15 września br. oficjalnie przekazał je Woje-
woda Pomorski Dariusz Drelich. Wartość karetek to kwota 
ponad 1 mln zł. Obecnie szpital dysponuje 5 karetkami, któ-
re pracują w ruchu ciągłym. Zarząd bardzo dziękuje za 
przekazane karetki.
str. 7

Stypendia motywacyjne

Takiej nagrody tylko pogratulo-
wać i życzyć dalszej wytrwałości 
w nauce. Dnia 21 września 2021 
roku Wójt Gminy Przodkowo 
kolejny już raz wręczył stypen-
dia o charakterze motywacyjnym 
uczniom i studentom uczącym się 
na terenie Gminy Przodkowo.
str. 4

Kadencja budowy dróg

Nowe nawierzchnie powstawały we 
wszystkich Samorządach Gmin-
nych. Bardzo istotne przy tym były 
dostępne środki z dofinansowania. 
Zarząd Powiatu Kartuskiego wraz 
z Włodarzami wszystkich Gmin Po-
wiatu miał zaszczyt gościć Wojewo-
dę Pomorskiego Dariusza Drelich 
str. 8
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Poznali bliżej nasz region

W słoneczny piątek uczniowie ze wszystkich 
szkół w gminie, uczący się języka kaszubskie-
go, ruszyli na wycieczkę. Miejscem zbiórki była 
szkoła na Rębie, a wyjazd została zorganizowa-
na przez Stowarzyszenie „Na Kraju”, którego 
szkoła jest siedzibą. 

Pierwszym punktem był Hotel Mistral Sport 
w Gniewinie, gdzie uczniowie spotkali się 
z przewodniczką. W tym właśnie hotelu, pod-
czas Mistrzostw Europy UEFA 2012 gościli 
piłkarze Narodowej Reprezentacji Hiszpanii – 
Mistrzowie Europy i Świata.

Następnym punktem było „Kaszubskie Oko” 
- kompleks, który kształtem przypomina oko. 
Punktem centralnym jest - wieża widokowa . 

Młodzież weszła schodami na wieżę lub wje-
chali windą. Widok z góry zrobił wielkie wraże-
nie na uczniach. Z wieży widać Jezioro Żarno-
wieckie, górny zbiornik elektrowni szczytowo 
– pompowej, farmę wiatraków oraz Morze Bał-
tyckie. Oprócz tego młodzież skorzystała z pla-
ców zabaw oraz mini parku linowego. Oglądała 
też na terenie kompleksu makiety dinozaurów 
oraz kaszubskich Stolemów. 

Po „Kaszubskim Oku” następnym puntem 
z listy był skansen w Nadolu. W związku 
z pandemią nie mieliśmy przewodnika. Oka-
zało się to dobrą szkołą dla młodzieży, ponie-
waż sami musieli czytać po kaszubsku tablicz-
ki informacyjne.

W zagrodzie znajduje się: oryginalna chata, 
w której mieszkała niegdyś

3-pokoleniowa rodzina, wozownię z pojazda-
mi rolniczymi oraz stodołę, w której mieści się 
stała wystawa prezentująca pomorskie pszcze-
larstwo i maszyny rolnicze. 

Ostatnim punktem wycieczki po Kaszubach 
były Dębki, a dokładnie ujście rzeki Piaśnicy 
do morza w Dębkach. Rzeka Piaśnica kończy 
swój bieg po prostu na szerokiej plaży w Dęb-
kach, tworząc tu malowniczy zakątek.

Rzeka nie ma stałego ujścia i za każdym ra-
zem przybywając tutaj zobaczyć można inne 
ujście tej rzeczki. 

Źródło:przodkowo.pl 

Gmina Przodkowo | Wycieczka nie ograniczała się tylko do tradycyjnego zwiedzania, były też 
zabawy i podziwianie pięknych widoków. 

Jak opiekować się osobami z alzheimerem?
sierakowiCe | zapisz się na zajęcia i poszerz swoją wiedzę w temacie alzheimera i innych form demencji.

Podczas szkolenia uczestnicy dowie-
dzą się, jak zwracać uwagę na oto-
czenie chorego i jakich niezbędnych 
zmian w nim dokonać oraz nauczą się 
rozpoznawać w jakim stadium choroby 
znajduję się podopieczny. Ważnymi 
punktami zajęć będzie też jak zapewnić 
wsparcie i właściwą opiekę. 
Ponadto uczestnicy poznają techniki 
wykorzystywane w różnych inte-
rakcjach z osobami cierpiącymi na 
choroby otępienne, podczas czynności 
opiekuńczych oraz terapeutycznych 
u osób z demencją, a także w kontakcie 
z osobami niewidomymi, niesłyszącymi, 
śpiącymi, z zaburzeniami psychicznymi 
oraz po udarze. 
Zajęcia odbędą się 7 i 8 październi-
ka 2021, obejmując łącznie 8 godzin 
szkolenia. Organizatorem projektu 
„Edukacja i opieka w chorobie Al-

zheimera i innych formach demencji” 
i programu szkolenia pod nazwą 
„Pozytywne podejście do opieki”  jest 
GOPS w Sierakowicach. Aby zakwalifi-
kować się do projektu trzeba skonta-
tować się z GOPS-em w Sierakowicach 
pod numerem telefonu 58 681 93 92 

lub przyjść do pokoju 175 w budynku 
Ośrodka. Zajęcia obejmuje limit 20 
osób. Działania podejmowane w ra-
mach projektu skierowane będą do 
członków rodzin żyjących z osobami 
chorymi na Alzheimera lub innymi 
formami demencji.

wybory w mieJsko-
Gminnym związku osp
Żukowo | kto został nowym prezesem?

Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus wspólnie z Przewod-
niczącym Rady Powiatu Mieczysławem Woźniakiem 
i Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Edmundem 
Kwidzyńskim w dniu 18 września br. reprezentowali Radę 
i Zarząd Powiatu Kartuskiego na Zjeździe Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP w Żukowie. Na zjeździe 
odbyły się wybory nowych władz. Nowym Prezesem został 
wybrany Druh Waldemar Dampc któremu przekazano 
gratulacje. Zastąpił tym samym Zygfryda Pitułę, który 
zarządzał gminnym związkiem przez ostatnie 20 lat. 
Wiceprezesami zostali Ludwik Secke i Roman Węsierski, 
sekretarzem Krzysztof Glaza, a skarbnikiem Lilianna Gosz-
ka. Uroczyste spotkanie było również okazją do podzięko-
waniu Zygfrydowi Pitule 
- Dziękuję Zygfrydowi Pitule za jego wiedzę, zaangażo-
wanie i poświęcenie dla rozwoju straży pożarnej w gminie 
Żukowo. Całe swoje życie zawodowe związany jest ze 
strażą, za co należy mu się ogromny szacunek – mówi 
Burmistrz Wojciech Kankowski. – Jednocześnie nowemu 
prezesowi Waldemarowi Dampc oraz całemu zarządowi 
życzę powodzenia w nowej kadencji.
Wybrani członkowie zarządu swoje funkcje mają pełnić do 
2026 roku.

Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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Pierwsze warsztaty z programu mPotęga odbyły się 
w sklepie spożywczym, gdzie uczniowie mieli okazję 
wykorzystać swoją wiedzę zdobytą na lekcjach mate-
matyki. Uczestnicy zostali podzieleni na dwuosobowe 
zespoły, każda para otrzymała kwotę 10 zł. Ich zadanie 
polegało na kupieniu pięciu produktów wskazanych na 
karcie pracy, które przydadzą się do późniejszych warsz-
tatów matematyczno – kulinarnych. Drużyny dokonując 
zakupów, musiały zmieścić się w wyznaczonej kwocie. 
Do supermarketu uczestnicy udali się rowerami, przy 
okazji licząc drogę, prędkość i czas potrzebny do prze-
bycia trasy. Taka podróż udała się, bo słońce naprawdę 
grzało i nie jedna butelka wody zaraz była opróżniana. 
Powrót pod szkołę nie był lekki, zwłaszcza że okazało 
się, iż licznik wskazywał prawie 30 kilometrów. 

źródło:sulenczyno.pl

MISS Wdzięku z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Chwaszczynie- Finał

CHwaSzCzYno | Panie startowały w pięciu kategoriach. Na Pomorze i Kaszuby wróciły z nagrodami prosto ze stolicy.

Ta niepozorna przygoda zaczęła się od 
uwierzenia w swoje siły i zgłoszenia Koła 
do pięciu kategorii Festiwalu: 

„Kobieta wyjątkowa i gospodarna” – 
ocena całokształtu działalności Koła;

- „Miss Wdzięku 45+” – członkini Alek-
sandra Nosel;

- „Miss Wdzięku do 45 lat” – członkini 
Barbara Myszk-Herrmann;

- Konkurencja artystyczna – prezentacja 
tańca w układzie sześciu par - polka „Ma-
reszka”;

- Konkurencja kulinarna – zupa brza-
dowa.

Pierwsze eliminacje odbyły się już 
w maju br., a Koło stanęło na wysokości 
zadania, przechodząc do dalszej rywaliza-
cji we wszystkich kategoriach. Kolejnym 
etapem był ten na szczeblu wojewódzkim, 
który odbył się w malowniczej wsi Parsz-
czyce w Gminie Krokowa. Tam Panie 25 
lipca wygrały w trzech konkurencjach 
„Kobieta wyjątkowa i gospodarna”, „Miss 

Wdzięku 45+” i konkurencja artystyczna, 
dzięki czemu dostały się do etapu ogólno-
polskiego. 

Warszawa czekała na Koło otworem, 
gdzie na Stadionie PGE Narodowym od-
był się wielki finał. 25 września Koła Go-
spodyń z całego raju zebrały się w jednym 
miejscu by rywalizować ze sobą. Nieoce-
niona grupa tańcząca polkę zaprezen-
towała się perfekcyjnie zbierając głośne 
owacje i liczne pochwały. Finalistka „Miss 
Wdzięku 45+” Ola Nosel dała wspaniały 
przykład kobiecej niezależności, pewno-
ści siebie oraz solidarności ze wszystkimi 
kobietami w każdym wieku i każdego po-
chodzenia. 

Werdykt dla wszystkich zebranych był 
momentem, w którym wstrzymali od-
dech. Ola Nosel wygrała w kategorii „Miss 
Wdzięku 45+”. Pokonując 15 konkuren-
tek w województwie, a w samym finale 
30, stanęła na najwyższym, zaszczytnym 
pierwszym miejscu na podium. 

- Jako Prezes KGW Chwaszczyno, mu-
szę zdecydowanie stwierdzić, że wydarze-
nia ostatniej soboty dodały Nam skrzydeł. 
Cały proces przygotowawczy był długi, 
żmudny i angażował nas na każdym jego 
etapie. Po raz kolejny dziewczyny z Koła 
nie zawiodły i pokazały jak ważna jest dla 
nich wspólna praca i cele Koła, pamięta-
jąc zawsze, że „Razem możemy więcej”. 
Jestem szczęśliwa, że współpracuję z tylo-
ma aktywnymi i kreatywnymi kobietami. 
To jest nieoceniona radość i spełnienie 
– mówi Barbara Myszk- Hermann pre-
zes KGW Chwaszczyno - Z tego miej-
sca chciałabym, w imieniu całego KGW 
Chwaszczyno, serdecznie podziękować 
za wsparcie i pomoc w realizacji przed-
sięwzięcia: Burmistrzowi Gminy Żukowo 
Panu Wojciechowi Kankowskiemu, Wice 
Staroście Powiatu Kartuskiego Panu Pio-
trowi Fikusowi oraz Ośrodkowi Kultury 
i Sportu w Żukowie na czele z Panią Dy-
rektor Aleksandrą Rogalewską-Kania.

- Sukces na Festiwalu „Polska od kuch-
ni”, którego stałam się częścią, okazał się 
nie tylko uwieńczeniem mojej pracy na 
rzecz naszej wyjątkowej społeczności, 
ale również docenieniem mnie jako ko-
biety. Kobiety dojrzałej, pełnej energii 
i gotowej do działania, nie bojącej się 
wyzwań, otwartej na nowe doświadcze-
nia. W klasyfikacji wstępnej kandydatek 
brane pod uwagę były osiągnięcia na 
szczeblu społecznym, dorobek w dzie-
dzinie promowania kultury i regionu. 
Dzięki członkostwie w Kole Gospodyń 
Wiejskich w Chwaszczynie mogłam re-
alizować się na wielu płaszczyznach: 
lokalnej, ogólnopolskiej, międzypoko-
leniowej, a dzięki wspaniałym dziew-
czynom, moim koleżankom z Koła, od 

których czerpałam inspirację, odkryłam 
w sobie nowe pokłady sił i pomysłów, ale 
przede wszystkim odwagi by stawić czoła 
kobiecym kompleksom, uprzedzeniom, 
obawie przed oceną i stanąć w konkury 
z paniami z całego kraju. – mów Alek-
sandra Nosel.

Festiwal zorganizowany został przez 
Lokalną Organizację Turystyczną „IN-
TE-GRA” z siedzibą w Dosinie. Panie 
z KGW Chwaszczyno miały niepowta-
rzalną okazję wzięcia udziału w tym zu-
pełnie wyjątkowym wydarzeniu, którego 
głównymi założeniami było połączenie 
nowoczesności z tradycjami, indywidual-
ności z poczuciem wspólnoty, rywalizacji 
ze wspólną pracą. 

źródło:zukowo.pl
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„Z matematyką przygód kilka” 
Gm. SULĘCzYno | Szkolna wiedza z matematyki niejednokrotnie przydaje się każdemu. Na własnej 
skórze mogli przekonać się o tym uczniowie. 
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Dnia 21 września 2021 roku Wójt Gminy 
Przodkowo kolejny już raz wręczył stypendia 
o charakterze motywacyjnym uczniom uczącym 
się w szkołach na terenie Gminy Przodkowo oraz 
studentom zamieszkałym na terenie Gminy. 

Głównym celem przyznawania stypendiów 
jest promowanie i wyróżnianie uzdolnionych 
uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 
szkoły ponadpodstawowej i studentów. 

Za rok szkolny/akademicki 2020/2021 nagro-
dzonych zostało 26 stypendystów, którzy nie tyl-
ko osiągnęli wysokie wyniki w nauce, ale również 
mieli osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, 

czy za publikacje naukowe. Na ten cel gmina 
przeznaczyła 34.920 zł. 

Oto nagrodzeni:
- stypendyści szkół podstawowych 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Cze-

czewie
Jakub Czerwiński, Oskar Damps, Martyna Pi-

tuch, Marcelina Frankowska, Natalia Linert
Szkoły Podstawowej w Przodkowie
Katarzyna Gzella, Krzysztof Halbetzki, Błażej 

Żebrowski, Amelia Fularczyk, Adrianna Szeliga, 
Nikola Brzozowska, Jacek Turzyński, Agnieszka 
Szreder, Zuzanna Zientarska 

Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława Szymi-
chowskiego w Pomieczynie

Jagoda Dawidowska, Sonia Groszek, Manuela 
Halmann, Maksymilian Drawc,

- stypendyści szkoły ponadpodstawowej
Powiatowego Zespołu Szkół im. rtm. Witolda 

Pileckiego w Przodkowie
Róża Robakowska, Dominika Jelińska, Alek-

sandra Klawikowska
oraz studenci
Natalia Grotha, Karolina Najgeburska, Weroni-

ka Krauza, Katarzyna Waksmundzka,
Kamila Richert.

Stypendia motywacyjne 
Wójta Gminy Przodkowo
Przodkowo | Takiej nagrody tylko pogratulować i życzyć dalszej wytrwałości w nauce. 

spotkanie autorskie 
z martyną bundą 
kartuzy | urodzona i wychowana w kartuzach, wraca 
teraz na rodzinne tereny by spotkać się z mieszkańcami. 

Zaczynała jako reporterka prasowa, w latach 2012-2018 
kierowniczka działu krajowego tygodnika „Polityka”. Praca 
redaktorska przyniosła kres autorskiemu pisaniu i otwo-
rzyła przestrzeń do zajęcia się książką.
Niezrealizowana gitarzystka po szkole muzycznej. Matka 
dwóch córek. Ukończyła politykę społeczną na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Powieść”Nieczułość” to jej debiut 
literacki, za który otrzymała Nagrodę Literacką „Gryfia”,. 
Jej drugą książką jest „Kot niebieski”, której akcja ciągnie 
się wiekami na 320 stronach. Zaczyna się w 1379 roku od 
mnicha samotnie podróżującego po kaszubskiej puszczy. 
Jego pragnieniem było wybudowanie klasztoru, na który 
znalazł idealne miejsce, nazwane lata później Kartuzami. 
By dowiedzieć się więcej o tej wędrówce, polecam prze-
czytać lub udać się na spotkanie autorskie. Odbędzie się 
ono 6 października o godzinie 17:00 w Miejskiej i Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w Kartuzach, ul. Dworzec 4. 
źródło: wydawnictwoliterackie.pl

fot. pixabay.com
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Niedziela 19 września - Dożynki Parafialne w Chwasz-
czynie przygotowane przez Sołectwo Tuchom. Dożynki 
to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego 
rolnika, święto plonów, radość i odpoczynek po ciężkiej 
pracy oraz podziękowanie Bogu za zebrane plony. 
Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus składa serdeczne 
podziękowania za każdy bochen chleba, który trafia na 
nasz stół. 

doŻynki parafialne 
w ChwaszCzynie
powiat kartuski | tego roku było co świętować. 
Żniwa były dobre. 

Nawet deszcz nie przeszkodził mieszkańcom  
i samorządowcą uczcić pamięć po zamordowa-
nych w kaliskim lesie i 82 rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. 

Dnia 16 września Samorządowcy Powiatu 
Kartuskiego wziąli udział w uroczystościach 
upamiętniających 82 rocznicę wybuchu II 

Wojny Światowej. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele pw. Św. Kazimierza od-
prawioną przez ks. Ryszarda Różyciego, pro-
boszcze tej parafii oraz ks. Piotra Krupińsiego 
z Klegiaty. Po  uroczystości swój czas mieli 
uczniowie ZSO nr w Kartuzach na swoją część 
artystyczną. Słowno-muzyczny występ niósł za 

sobą ogromne przesłania dla każdego. Nikt nie 
krył emocji, zwłaszcza w momencie kiedy wy-
stępujący uczniowie unieśli tabliczki z iminami 
wielu zamordowanych ludzi w lasach. Kaliska. 

Następnie delegację udały się do Kaliska, gdzie 
przy pomniku pomordowanych Mieszkańców 
Powiatu Kartuskiego złożono wiązanki.

Rocznica wybuchu
II Wojny Światowej
PowiaT karTUSki | Tak przebiegła uroczystość upamiętniająca tragedię całego świata. 

druh zyGfryd pituła wieloletni prezes Gminny 
osp odChodzi na emeryturę
Żukowo | pożegnanie wielkiej osobowoŚCi, która całe swoje Życie poświęciła pracy społecznej na rzecz mieszkańców 
Gminy Żukowo dbając o ich bezpieczeństwo i życie.

Druh Zygfryd Pituła o którym mowa po 
45 lat pracy dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych w dniu wczorajszym prze-
szedł na zasłużona emeryturę. Wice-
starosta Kartuski Piotr Fikus wspólnie 
z Przewodniczącym Rady Powiatu 
Mieczysławem Woźniakiem i Przewodni-
czącym Komisji Bezpieczeństwa Edmun-

dem Kwidzyńskim przekazali Druhowi 
„Wielkie i Serdeczne Podziękowania”. 
Druh Zygfryd Pituła będąc Prezesem 
Gminnym OSP w Gminie Żukowo od 
2001 roku działając z Włodarzami Gminy 
i Powiatu Kartuskiego zmienił „obli-
cze” strażackich obiektów, pojazdów, 
umundurowania i wyposażenia. Można 

śmiało powiedzieć, że Jednostki OSP 
w Gminie Żukowo i Powiecie Kartuskim 
są Jednostkami najlepiej wyposażonymi 
w Województwie Pomorskim. Druhu 
Zygfrydzie, życzymy Ci dużo, dużo, ... 
zdrówka i uśmiechu oraz wierzymy, że 
swoją wiedzą będziesz dalej wspierał 
„Strażacką Brać” w Gminie Żukowo. 

XV Kartuski 
Targ Produktów 
Ekologicznych
karTUzY | Wszystko co zdrowe, ekologiczne i naturalne mogliśmy 
znaleźć w jednym miejscu. Popularnością cieszyła się nie tylko eko żywność.

Tegoroczna edycja targu cieszyła się dużym powiedzeniem wśród 
mieszańców i nie tylko. Każdy znalazł tam coś dla siebie od eko serów 
i dżemów po nalewki i naturalne, certyfikowane kosmetyki. Wystawcy 
na rynku, ci certyfikowani i ci nie, prezentowali dorobki swojej cięż-
kiej racy również w postaci owoców i warzyw, zapraw z grzybów czy 
miodu. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się naturalne 
kosmetyki, niedostępne od tak w drogeriach. 

Gier, zabaw i konkursów nie było końca, dla najmłodszych jak i dla 
starszych. Tym, który zebrał największe grono uczestników był kon-
kurs na hasło targu. Prezentowano również jak szybko zrobić pasiekę 
dla pszczół, a wśród wystawców swoje miejsce zajął punt szczepień. 
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Szpital Powiatowy w Kartuzach otrzymał 2 
nowe karetki, które w dniu 15 września br. 
oficjalnie przekazał je Wojewoda Pomorski 
Dariusz Drelich. Wartość karetek to kwota 
ponad 1 mln zł. Obecnie szpital dysponuje 5 
karetkami, które pracują w ruchu ciągłym. Za-
rząd Powiatu Kartuskiego bardzo dziękuje za 
przekazane karetki, które znacząco poprawią 
jakość i umożliwiają szybsze działanie Zespo-
łów Ratownictwa Medycznego Kartuskiego 
Szpitala. Wojewoda Pomorski Dariusz Dre-

lich pogratulował Prezesowi Szpitala Pawłowi 
Witkowskiemu otrzymanego nowego sprzętu, 
zakupionego w znacznej części dzięki środ-
kom pochodzącym z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Starosta Kartuski 
Bogdan Łapa podkreślił, iż samorząd stara się 
sukcesywnie podnosić standard wyposażenia 
oraz jakości sprzętu pozostającego do dyspo-
zycji szpitala i pacjentów. 

Umowę z Ministrem Zdrowia o dofinanso-
wanie na realizację projektu podpisano już 

w maju 2021. Dotacje przyznano ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Koszt zakupu jaki poniósł Szpital to 
75.000 zł. 

Wsparcie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. było głównym celem, w związku z prze-
ciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem 
„COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, 
a także zakup środków ochrony indywidualnej 
dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 
środków do dezynfekcji.

Nowe karetki dla 
Szpitala w Kartuzach
karTUzY | Dzięki nim praca będzie łatwiejsza, a medycy szybciej dotrą do pacjentów. 

„osobowoŚć roku 2020”
powiat kartuski | kto i za co dostał tę nagrodę? 

To prestiżowe wyróżnienie zdobył w kategorii „Polity-
ka, Samorządność i Społeczność Lokalna” w Powiecie 
Kartuskim za „działalność na rzecz rozwoju lokalnych 
społeczności powiatu kartuskiego oraz olbrzymi 
wkład w rozwój infrastruktury drogowej powiatu”. 
W dniu 9 września br. w Filharmonii Gdańskiej odby-
ło się uroczyste wręczenie Statuetki oraz Dyplomu. 
Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus „Osobowością Roku 
2020”Piotr Fikus bardzo dziękuje Wszystkim Miesz-
kańcom, którzy oddali głos na jego kandydaturę, tym 
samym przyczynili się do przyznania tytułu „Osobo-
wość Roku 2020”.Wicestarosta przyznaje, że zawsze 
bliskie jego sercu były właśnie działania skierowane 
do lokalnej społeczności, do drugiego człowieka. Od 
ponad 23 lat stara się służyć Mieszkańcom Powiatu 
Kartuskiego na niwie samorządu gminnego i powiato-
wego. Traktuje to nie jako pracę, a jak służbę i pasję. 

REKLAMA U/2021/PR

czekamy na twoje materiały
artykuły | zdjęcia | filmy

redakcja@expressy.pl
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„Okres 2019 - 2023 to 
Kadencja Budowy Dróg”

PowiaT karTUSki | Nowe nawierzchnie powstawały we wszystkich Samorządach Gminnych. 
Bardzo istotne przy tym były dostępne środki z dofinansowania.

Dnia 15 września br. Zarząd Powiatu Kar-
tuskiego wraz z Włodarzami wszystkich 
Gmin Powiatu miał zaszczyt gościć Woje-
wodę Pomorskiego Dariusz Drelich na sali 
obrad Powiatu Kartuskiego w Kobysewie. 
Pan Wojewoda wraz z Samorządowcami 
podsumował 3 lata współpracy w zakresie 
pozyskiwania środków finansowych z Fun-
duszu Dróg Samorządowych oraz z Rządo-
wego Fuduszu Rozwoju Dróg. W tym okre-
sie we wszystkich Samorządach Gminnych 
wraz z Powiatem Kartuskim wyremonto-
wano i wybudowano ponad 108 km dróg za 
kwotę ponad 55 mln zł. 

Powiat Kartuski wyremontował i wybu-
dował 12 różnych dróg, obecnie buduje 13 
drogę, Stężyca – Gołubie, buduje rondo 
w Leźnie oraz buduje nowy wiadukt drogo-
wy w Niestępowie. Łącznie Powiat Kartuski 
wyremontuje i wybuduje blisko 40 km dróg 
za kwotę 35 mln zł, na które pozyskał blisko 
14,5 mln zł z w/w Funduszy oraz 2,7 mln zł 
z Ministerstwa Infrastruktury na budowę 
wiaduktu w Niestępowie, co łącznie daje 
„MEGA” pokaźną kwotę 17,2 mln zł. 

Wszyscy Samorządowcy Powiatu Kartu-
skiego bardzo dziękują Wojewodzie Pomor-
skiemu Dariusz Drelich za przekazane środki 

finansowe. Jak podkreśla Wicestarosta Kartu-
ski Piotr Fikus - infrastruktura drogowa jest 
bardzo ważnym elementem funkcjonowania 
Powiatu Kartuskiego i jej Mieszkańców, dla-
tego Włodarze poszczególnych Samorządów 
kładą duży nacisk na jej budowę. Również 
tego dnia odbyło się otwarcie Drogi Powia-
towej Kartuzy – Prokowo, która na długości 
3.8 km została gruntownie wyremontowana, 
została połozona nowa nawierzchnia asfal-
towa. Na budowę tej drogi Powiat Kartuski 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% 
wartości zadania z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Prace na niej ruszyły pełną parą. Przebudową odcin-
ka drogi gminnej Przodkowo-Bursztynik zajmuje się 
wyłoniona w drodze przetargu  Firma Usługi Ogólno-
budowlane „SZELBRUK” Piotr Szela z Sierakowic, która 
wartość robót wyceniła na 3 688 tys zł.
Prace obejmują wykonanie nawierzchni drogi z kostki 
betonowej  na odcinku 1170 mb o powierzchni 6204 m 
2. W ramach zadania po jednej stronie ułożony zosta-
nie chodnik. Przewidziano też wykonanie kanalizacji 
deszczowej o długości 849 mb  a także  przebudowę 
oświetlenia ulicznego.
Realizacja zadania będzie miała znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo pieszych a także zmotoryzowanych 
uczestników ruchu. Tym bardziej, że droga ta prowadzi 
do szkoły w której uczy się młodzież ze szkoły średniej 
a także uczniowie tutejszej szkoły podstawowej.
Inwestycja w 50 dofinansowana jest z Funduszu Dróg 
Samorządowych - edycja 2021.

przebudowa droGi 
przodkowo – bursztynik
przodkowo | Już za niecałe 3 miesiące mieszkańcy ulicy 
bursztynowej, cieszyć się będą z nowej nawierzchni drogi.

Nowe drogi
Przodkowo | Gmina Przodkowo zakończyła realizację i przekazała 
do użytkowania kolejnych pięć inwestycji drogowych, wykonanych przy 
wsparciu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 

Dwie drogi wykonano z kostki brukowej. Pierwsza z nich to  odci-
nek Hopy – Pomieczyńska Huta. Realizacja tej inwestycji podzielo-
na została na dwa etapy. Pierwszy odcinek oddano do użytkowania 
w 2020 roku. W tym roku natomiast wykonano nową nawierzchnię 
z kostki betonowej  na odcinku  2920 mb. Mając na względzie po-
prawę  bezpieczeństwa użytkowników drogi wykonano  rondo, za-
tokę przystankową, oświetlenie uliczne i progi zwalniające. Na całej 
długości drogi położono chodnik. W ramach inwestycji wykonano 
również kanalizację deszczową i kanał technologiczny.

Drugą - to ulica Derdowskiego w Przodkowie, gdzie wykonano 
nową nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku 257 mb. Zamon-
towano tam nowe krawężniki po obu stronach drogi   i oznakowano 
znakami poziomymi i pionowymi. 

Kolejne trzy odcinki to drogi wykonane z płyt żelbetowych. Płyty 
położono na drogach w Szarłacie, Stanisławach i w Smołdzinie na ul. 
Krótkiej.  W ten sposób utwardzono odcinek o łącznej długości 1053 
mb. Na wszystkich odcinkach dodatkowo obustronnie utwardzono 
pobocza gruzem betonowym.

Łącznie wyremontowano i przebudowano  4,3 km dróg gminnych 
Wartość wymienionych inwestycji wyniosła 7 150 000 zł. Do każdej 
inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 50%.

przeCięta wstęGa na drodze
przodkowo | oficjalnego otwarcia dokonali zaproszeni goście. mieszańcy już mogą cieszyć się nową jezdnią. 

Dzięki inwestycji na odcinku 257 mb wyko-
nano nową nawierzchnię z kostki betonowej. 
Zamontowano nowe krawężniki po obu 
stronach drogi i wykonano oznakowanie po-
ziome i pionowe. Jest to jedna z wielu dróg, 
na które gmina otrzymała 50 % dofinansowa-
nie  ze środków Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych.
Remont tego odcinka zdecydowanie wpłynął 
na wygląd i estetykę tej części miejscowości,   
należącej do sołectwa Przodkowo – Działki, 
gdzie ulice Derdowskiego, Majkowskiego 
i Sportowa mają nawierzchnię z kostki beto-
nowej. Już wkrótce taką samą nawierzchnię 
uzyska  ul. Bursztynowa.
Symbolicznym przecięciem wstęgi przez 
Dariusza Drelicha – Wojewodę Pomorskiego, 
Andrzeja Wyrzykowskiego – Wójta Gminy 
oraz radnych Tadeusza Pupacza i Piotra 
Mullera oddano oficjalnie do użytku drogę na 
ul. Derdowskiego w Przodkowie. 
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Wymagania 18+

Lilan PHU ul. Oliwska 185 •	
Chwaszczyno 

Sklep Gminna Spółdziel-•	
nia ul. Oliwska 62 Chwasz-
czyno 

Toyota Salon ul. Oliwska •	
58 Chwaszczyno 

Myjnia Samochodowa ul. •	
Gdyńska 59 Chwaszczyno

Pizzeria Gorący Piec ul. •	
Gdyńska 103/2 Chwasz-
czyno 

Eko – Krusz ul. Polna 13b •	
Chwaszczyno 

Cała Gruzja ul. Rolnicza 2 •	
Miszewo

Sklep ul. Gdańska 176 Pę-•	
powo

Sklep ul. Gdańska 121 Pę-•	
powo

VW Muzeum i Restaura-•	
cja ul. Armii Krajowej 50 Pę-
powo

AUTOMIRAS ul. Gdańska •	
62 Pępowo 

KOSTBET ul. Miszewko 39 •	
Banino

Kwiaciarnia ul. Lotnicza •	
62  Banino

Gzella Sklep Mięsny ul. •	
Borowiecka 2 Banino 

Biblioteka ul. Lotnicza 29 •	
Banino

Ośrodek Zdrowia ul. Lot-•	
nicza 31 Banino

Bank Spółdzielczy ul. •	
Lotnicza 27 Banino

Apteka Kaszubska ul. •	
Lotnicza 62 Banino

DELIKATESY Max&Xavier •	
ul. Lotnicza 62 Banino

Bar u Daniela Pizzeria ul. •	
Lotnicza 34A Banino

Cukiernia Raszczyk ul. •	
Północna 22 Banino

Sklep Alkoholowy ul. Pół-•	
nocna 22 Banino

Delikatesy POLKA ul. Klo-•	
nowa 4a Banino

Klub Biznesu ul. Sienkie-•	
wicza 12 Żukowo

Urząd Gminy ul. Gdańska •	
52 Żukowo

Gminna Spółdzielnia „Sa-•	
mopomoc Chłopska” ul. 
Gdańska 38 Żukowo 

Gminna Spółdzielnia Ma-•	
gazyn ul. 3 Maja 9 Żukowo 

Gminna Spółdzielnia Biu-•	
ro Magazynu ul. 3 Maja 9 
Żukowo

Gminna Spółdzielnia Żu-•	
kowo Sklep ul. 3 Maja 13 Na 
Grobli Żukowo

Centrum Handlowe Bycz-•	
kowski ul. Gdańska 59A  Żu-
kowo   

Sklep Maroko ul. Długa •	
36A Kiełpino 

Kiełpino Restauracja •	
„Dziki Sad” Kiełpino 

Urząd Gminy ul. Gdańska •	
52 Somonino

Sklep motoryzacyjny ul. •	
Wolności 44A Somonino 

Sklep Spożywczy ul. •	
Gdańska 38 Somonino 

Delikatesy „Delux” ul. •	
Kartuska 16A Pomieczyno 
gm. Przodkowo 

Sklep Al. Lipowa 79 Po-•	
mieczyno gm. Przodkowo

Delikatesy Lewiatan ul. •	
Gdańska 1 Przodkowo

Delikatesy Kaszubskie ul. •	
Gdańska 8 Przodkowo 

Cukiernia – Piekarnia •	
Jańca ul. Gdańska 1a Przod-
kowo

Gzella Sklep Mięsny ul. •	
Gdańska 1a Przodkowo

Siesta Alkoholowy ul. •	
Gdańska 6d 

Stacja Lotos-Optima ul. •	
Gdańska 16 Przodkowo 

Urząd Gminy ul. Kartuska •	
21 Przodkowo 

Sklep Spożywczy ul. Kar-•	
tuska 7 Przodkowo  

Nasz Sklep ul. Długa 2 •	
Grzybno

Sklep Spożywczy ul. •	
Przodkowska 5 Grzybno 

Hotel Miłosz Kaszuby i •	
Restauracja ul. 3 Maja 43 
Kartuzy

PUP – Powiatowy Urząd •	
Pracy ul. Mściwoja II 20 Kar-
tuzy

Market Maroko ul. Mści-•	
woja II 13 Kartuzy 

Starostwo Powiatowe ul. •	
Kartuska 1 Kartuzy

Wydział Komunikacji ul. •	
Gdańska 26 Kartuzy 

Urząd Miasta ul. Hallera •	
1 Kartuzy

Dom Kultury ul. Klasztor-•	
na 1 Kartuzy

Centrum Handlowe „ZI-•	
GERT” Kartuzy

Sklep Mięsny ul. Dworco-•	
wa 18A Kartuzy 

Cukiernia ul. Dworcowa •	
18A Kartuzy

Piekarnia Przyjaciel Pie-•	
karza ul. Dworcowa 18A 
Kartuzy 

Muzeum Kaszubskie im. •	
F. Tredera w Kartuzach ul. 
Kościerska 1e Kartuzy 

Górski P. B. ul. Kościerska •	
15 Kartuzy 

Nadleśnictwo Kartuzy ul. •	
Mościckiego 4 Kartuzy

Delikatesy u Irenki ul. •	
Kartuska 7 Brodnica Górna

Delikatesy Top Market ul. •	
Kartuska 2 Brodnica Górna

Restauracja Złota Rybka •	
Brodnica Górna

Sklep Spożywczy przy ul. •	
Jeziorna 1 Brodnica Dolna

Sklep Spożywczy Lewia-•	
tan ul. Kartuska 13  Mie-
chucino 

Zakład Handlowo – Usłu-•	
gowy (wulkanizacja) ul. Po-
morska 16 Miechucino

Necel Ceramika ul. Gryfa •	
Pomorskiego 65 Chmielno

Urząd Gminy i USC ul. •	
Gryfa Pomorskiego 22 
Chmielno

Gminny Ośrodek Kultury •	
ul. Gryfa Pomorskiego 20 
Chmielno 

Sklep Groszek ul. Gryfa •	
Pomorskiego 37 Chmielno 

Sklep Lewiatan ul. Gryfa •	
Pomorskiego 71 Chmielno 

Kiosk ul. Świętopełka 2 •	
Chmielno  

Dom Kultury ul. Kartuska •	
27 Sierakowice 

Urząd Gminy ul. Lębor-•	
ska 30 Sierakowice

Bank Spółdzielczy w Sie-•	
rakowicach ul. Kartuska 3 
Sierakowice 

Samopomoc Spółdziel-•	
nia Sierakowice i Delikatesy 
ul. Kartuska 4 Sierakowice

Sklep Spożywczy PHU •	
„RIBENA” ul. Kartuska 2 Sie-
rakowice 

Urząd Gminy Sulęczyno •	
ul. Kaszubska 26 Sulęczyno 

Gminny Ośrodek Kultu-•	
ry ul. Zielona Droga 1 Su-
lęczyno

Sklep Spożywczo – Prze-•	
mysłowy ul. Żeromskiego 2 
Sulęczyno

Sklep Spożywczy ul. Ko-•	
ścielna 3 Sulęczyno 

Bank Spółdzielczy ul. •	
Aleja Zwycięstwa 1 Sulę-
czyno

Sklep Kebab ul. Wybic-•	
kiego 4 Klukowa Huta gm. 
Stężyca 

TARTAK WEDAM  ul. Św. •	
Benona 17A Stężyca

Urząd Gminy Stężyca ul. •	
9 Marca 7 Stężyca 

Apteka przy Samodziel-•	
nym Publicznym ZOZ ul. 
Abrahama 4 Stężyca 

Delikatesy Stencel ul. •	
Dąbka 1 Stężyca 

Nasz Dach ul. Damorki •	
Stężyca

Sklep Mięsny ul. Jana III •	
Sobieskiego 7A Stężyca 

Sklep Spożywczy ul. Jana •	
III Sobieskiego 7A Stężyca 

Delikatesy ul. Sobieskie-•	
go  Stężyca 

Pizzeria Pepperoni ul. So-•	
bieskiego   Stężyca

Sklep Spożywczo – Mo-•	
nopolowy ul. Sobieskiego   
Steżyca

Sklep Szymek ul. Sobie-•	
skiego 19   Stężyca

Market Lewiatan ul. Ra-•	
duńska  Stężyca 

Sklep Spożywczo – Prze-•	
mysłowy ul. Dr Majkow-
skiego   Stężyca

Delikatesy Centrum u •	
Młynarza ul. Sychty  Stę-
życa

Delikatesy Premium ul. •	
Sychty  Stężyca 

Stacja paliw Moya Stę-•	
życa

Hurtownia Ogrodnicza •	
Gedam ul. Gryfa Pomor-
skiego 8 Stężyca  

tu nas znajdziesz
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W konferencji on-line uczestniczyli tez 
mieszkańcy, którzy dzięki czatowi mogli 
zadawać pytania.

Czym Jest fep
Projekt programu Fundusze Europej-

skie dla Pomorza 2021-2027 Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego przyjął 3 sierp-
nia 2021 r. Nowy program jest następcą 
regionalnego programu operacyjnego na 
lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi 
realizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030. - To kluczowy doku-
ment, który decyduje o tym, w jaki sposób 
zainwestujemy środki unijne w ramach 
Polityki Spójności. W trzeciej edycji pro-
gramu regionalnego będziemy mieli do 
wydania niemal 1,7 mld euro, które otrzy-
mamy na rozwój dzięki obecności w Unii 

Europejskiej- mówił rozpoczynając kon-
ferencje marszałek Struk. 

Marszałek podkreślał, że wsparcie unij-
ne w nowej perspektywie skupi się przede 
wszystkim na gospodarce, cyfryzacji, 
energetyce, środowisku, transporcie oraz 
edukacji. Dotyczyć będzie również rynku 
pracy i włączenia społecznego. 

Podczas konferencji podkreślano, że 
perspektywa finansowa 2021- 2027 wy-
znacza nowe ramy wydatkowania środ-
ków unijnych, które trzeba uwzględnić 
przy planowaniu działań. Będzie też 
trudniejsza, bo trzeba wziąć pod uwagę 
różne oczekiwania, wynikające zarówno 
z  unijnych dokumentów i rozporządzeń, 
jak i krajowych uwarunkowań wynika-
jących z Umowy Partnerstwa, czy kon-
traktu programowego. Europoseł Janusz 

Lewandowski zwrócił też uwagę  na to, 
że w tej perspektywie finansowej musimy 
uwzględnić pandemię i Brexit, Wielka 
Brytania wnosiła sporą część do unijnego 
budżetu, która została usunięta. 

Budżet środków unijnych w programie 
wyniesie 1,67 mld euro, z czego 1,25 mld 
euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i prawie 420 mln euro z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego Plus.

wyzwania dla pomorza
Wśród wyzwań stojących przed woje-

wództwem pomorskim w nowej perspekty-
wie najważniejsze to m.in. wzmacnianie in-
nowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, 
zaawansowane rozwiązania cyfrowe w ad-
ministracji publicznej i biznesie. 

– Musimy zwiększać bezpieczeństwo 
energetyczne, a także dalej rozwijać po-
łączenia drogowe i kolejowe. Będziemy 
dążyć do neutralności klimatycznej oraz 
przekształcenia naszego regionu w kra-
jowego lidera produkcji zielonej energii 
i technologii ekoefektywnych. – mówił 
marszałek Struk. W sferze społecznej 
samorząd województwa skupi się  na 
zwiększaniu dostępu do wysokiej jakości 
edukacji, poprawie warunków rozwoju za-
wodowego pracujących i szukujących pra-
cy mieszkańców Pomorza oraz wsparciu 
osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym.- dodał marszałek.

Agnieszka Krasicka z Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
Komisji Europejskiej zaznaczyła, że nasz 
kraj pozostaje w tyle jeśli chodzi o in-
nowacyjność w gospodarce i biznesie. 
Jedynie Małopolska i Mazowsze radzą 

sobie w tym obszarze. Pomorze ma jesz-
cze sporo do zrobienia, chodź i tak dużo 
się dzieje. Trzeba się też skupić na prze-
ciwdziałaniu zmianom klimatycznym 
i dążeniu do neutralności klimatycznej. 
Chodzi tu m.in. o zmianę przyzwyczajeń 
konsumpcyjnych.  

Marszałek Struk na zakończenie pod-
kreślił, że ostateczny kształt programu 
regionalnego będzie musiał uwzględniać 
szereg ograniczeń, które będą wyznaczały 

kierunki wsparcia. - Jednakże mimo tego 
„gorsetu”, chciałbym gorąco zachęcić do 
uczestnictwa konsultacjach społecznych 
i w dalszych pracach nad programem.- 
zachęcał Struk. Konsultacje społeczne 
FEP potrwają do 30 września 2021. Cały 
czas odbywają się spotkania konsultacyj-
ne w całym regionie. 

Relację z konferencji można zobaczyć 
pod adresem:
https://vimeo.com/event/1265471/embed

Gospodarka, innowacyjność, 
cyfryzacja, klimat – to nasze wyzwania

fo
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W ramach konsultacji nowego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w piątek, 10 września 2021 r. odbyła się specjalna konferencja. Uczestniczyli 
w niej  między innymi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
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Wszystkie tory prowadzą 
do Trójmiasta

―  Około 2,5 mld zł pochłonie modernizacja linii kolejowych prowadzących do portów 
w Gdańsku i Gdyni, w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk. Dzięki temu Pomorze 
dołączy do regionów spełniających standardy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T 
i jeszcze mocniej zaznaczy swoją obecność na rynku transportu intermodalnego. Stwarza to 

szansę do rozwoju nie tylko portów, ale całego regionu.   ―

Przewozy intermodalne polegają 
na wykorzystaniu dwóch lub wię-
cej środków transportu, ale tylko 
jednej jednostki ładunkowej – 
kontenera albo nadwozia wymien-
nego – na całej trasie przewozu. 
Głównie chodzi o transport kole-
jowy lub ciężarowy. Szacuje się, 
że połączenia intermodalne w naj-
bliższych latach staną się priory-
tetowym sposobem przewożenia 
towarów w Polsce. 
- Związane jest to m.in. ze wzrostem 
przeładunków morskich i rozbudo-
wą infrastruktury portowej. Przez 
ostatnie 10 lat ich liczba w całym 
kraju wzrosła aż o 70 proc., co 
na początku 2020 roku dało 38 
aktywnych terminali intermodal-
nych zarówno morskich, jak i lądo-
wych. Terminale budowane są nie 
tylko przez spółki skarbu państwa, 
ale również, chociaż w znacznie 
mniejszej skali, przez prywatnych 

przedsiębiorców – wyjaśnia Mi-
chał Rafałowicz, Dyrektor Regionu 
Pomorskiego w Cresa Polska.

Dogonić europejskie standardy
Wśród największych w Polsce su-
chych portów przeładunkowych, 
czyli miejsc w głębi kraju będą-
cych przedłużeniem portu mor-
skiego w ramach przeładunku 
i dystrybucji towarów, znajduje się 
terminal w Małaszewiczach (gmi-
na Terespol), przez które przebie-
ga jedna z najkrótszych tras kole-
jowych, łączących Zachód Europy 
z Azją. Małaszewicze mają stać 
się kluczowym punktem na trasie 
Nowego Jedwabnego Szlaku. Już 
dzisiaj przeładowuje się tutaj oko-
ło 90 proc. wszystkich towarów 
sprowadzanych koleją z Chin. 
Jednym z celów rozbudowy połą-
czeń intermodalnych oraz inwestycji 
portowych jest również zwiększenie 

zainteresowania Polską wśród firm 
logistycznych z południa Europy 
oraz rozbudowa korytarza Bałtyk 
– Adriatyk. Jednym z największych 
wyzwań będzie stworzenie infra-
struktury, która pozwoli pociągom 
towarowym rozwinąć prędkość na 
poziomie uzyskiwanym przez kolej 
transeuropejskiej sieci transporto-
wej TEN-T - przyjęto, że jest to ok. 
40 km/h. 
Mimo nakładów na kolej w ostat-
nich latach, średnia prędkość 
przewozów intermodalnych w Pol-
sce wynosi ok. 32 km/h i jest dość 
niska w porównaniu z innymi pań-
stwami UE (m.in. ze względu na 
problemy z przepustowością na 
krótkich odcinkach, szczególnie 
przy przejściach granicznych). 
Przykładowo w Holandii są to 64 
km/h, a w Hiszpanii – 53 km/h. 
Niemniej, jeśli ciągłość finanso-
wania i remontów w Polsce zosta-
nie utrzymana, to do 2023 roku 
infrastruktura kolejowa powinna 
pozwolić na rozwinięcie średniej 
prędkości 45 km/h, co spełni 
standardy sieci TEN-T. 

Korytarzem  Bałtyk  –  Adriatyk 
do trójmiejskich portów
Jedną z najważniejszych tego typu 
inwestycji w regionie jest moderni-
zacja linii kolejowych sieci bazowej 
TEN-T, prowadzących do portów 
w Gdańsku i Gdyni, w korytarzu 
Bałtyk – Adriatyk. Inwestycja po-
chłonie ok. 2,5 mld zł i w prawie 
40 proc. zostanie sfinansowana 
z unijnego programu „Łącząc Eu-
ropę”, a zakończenie prac plano-
wane jest jeszcze w tym roku. 
- Dzięki prowadzonym inwesty-
cjom oraz suchym portom, w przy-
szłości Trójmiasto ma szansę kon-
kurować z portami z Niemiec czy 

Holandii. Nasze porty charaktery-
zują duża dostępność oraz zdecy-
dowanie niższe ceny obsługi niż 
na Zachodzie. Dlatego też z każ-
dym rokiem przybywa firm, które 
swoje cele logistyczne postanawia-
ją realizować na Pomorzu – mówi 
Michał Rafałowicz.
Inwestycje portowe oraz coraz 
lepsze połączenia intermodalne 
z Pomorzem nie pozostają bez 
znaczenia dla rynku nowoczesnej 
powierzchni logistyczno-magazy-
nowej w regionie. Już od dłuższe-
go czasu analitycy Cresy obserwu-
ją tutaj wzmożone zainteresowanie 
– tak najemców, jak i dewelope-
rów magazynowych. Całkowita po-
daż nowoczesnej powierzchni ma-
gazynowej w Trójmieście wynosi 
952.600 mkw., a kolejne 166.700 
mkw. znajduje się w budowie, co 
oznacza, że już niedługo trójmiej-
ski rynek magazynowy przekroczy 
swój pierwszy milion. 

Magazyny rosną w oczach
Najbardziej aktywnymi dewelope-
rami w okolicach portu gdańskie-
go są: GLP, Panattoni oraz 7R, 
a jedną z największych inwestycji 
jest Pomorskie Centrum Logistycz-
ne (GLP), położone w bezpośred-
nim sąsiedztwie Głębokowodnego 
Terminala Kontenerowego. Park 
będzie docelowo oferował najem-
com 505 tys. mkw. Przy porcie 
będzie się również znajdował Park 
Gdańsk Port, budowany przez 
7R, z planowanym zakończeniem 
budowy w drugim kwartale 2022 
r. W dwóch budynkach powsta-
nie tam łącznie ok. 119 tys. mkw. 
powierzchni. Kolejną inwestycją 
wartą uwagi są parki przemysło-
we Panattoni, przy ul. Elbląskiej, 
w okolicach rafinerii Lotosu. Dzięki 

południowej obwodnicy stanowią 
dobrą alternatywę dla firm, które 
korzystają z portu, ale nie muszą 
mieć magazynu przy samym ter-
minalu. 
Ważnym zapleczem lądowym dla 
portów morskich w niedalekiej 
przyszłości ma stać się terminal 
w Bydgoszczy Emilianowie. To 
jedna z ważniejszych inwestycji 
w kraju, na drodze nowego łańcu-
cha logistycznego, łączącego Mo-
rze Bałtyckie z Adriatykiem. 
- Terminal Intermodalny Bydgoszcz 
Emilianowo będzie pełnił rolę 
suchego portu oraz stanie się lo-
gistycznym hubem kolejowo-dro-
gowym i zapleczem dla portów 
zbożowych na Pomorzu. Oparty 
będzie o platformę kolejowo-dro-
gową w pobliżu węzła linii kolejo-
wej 201, drogę ekspresową S10, 
port lotniczy Bydgoszcz oraz port 
rzeczny nad Wisłą - wyjaśnia Jakub 
Dudkiewicz z firmy Cresa Polska. 
WM
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Nieruchomości premium 
zyskały dzięki pandemii.

Nabywcy szukają 
atrakcyjnych loka-
lizacji, większych 
metraży i dostępu 
do tarasu lub 
ogródka a dobrze 
zlokalizowane 
nieruchomości 
o wysokim stan-
dardzie okazały 
się szczególnie od-
porne na rynkowe 
wahania spowodo-
wane pandemią. 

Colliers, wiodąca firma dorad-
cza na rynku nieruchomości 
komercyjnych, przejęła w za-
rządzanie biurowiec Neon – IV 
etap kompleksu biznesowego 
Alchemia w Gdańsku-Oliwie. 

Alchemia NEON to 14-kondygnacyjny 
nowoczesny budynek biurowy, stano-
wiący część większego kompleksu 
zlokalizowanego przy ul. Grunwaldz-
kiej 413. Obiekt, zaprojektowany 
przez APA Wojciechowski Archi-
tekci, oferuje łącznie 35 100 mkw. 
powierzchni najmu, z czego 33 541 
mkw. przeznaczone jest na prze-
strzeń biurową, a prawie 1559 mkw. 
na  działalność handlowo-usługową. 

- Alchemia NEON należy do grona 
najnowocześniejszych budynków 
biurowych w regionie Trójmiasta 
i przyciągnęła już wielu prestiżowych 
najemców takich, jak spółka Ergo 
Reiseversicherung AG czy Odyssey 
Logistics & Technology Corporation 
- mówi Agnieszka Krzekotowska, 
partner, dyrektor Działu Zarządzania 
Nieruchomościami w Colliers.

Do budynku przynależą 332 miejsca 
parkingowe oraz 374 miejsca na ro-
wery. Z myślą o komforcie rowerzy-
stów w biurowcu znalazły się także 
specjalnie dostosowane windy, szat-
nie z szafkami i prysznice.

Lokalizacja biurowca, w bezpośred-
nim sąsiedztwie stacji SKM, pętli 
autobusowej oraz jednej z głównych 
miejskich arterii, ul. Grunwaldzkiej, 
umożliwia sprawny i szybki dojazd 
w różne części Trójmiasta. Nieru-
chomość oddalona jest zaledwie 10 
minut jazdy samochodem od Sopotu 
i 30 minut od Gdyni. 

Alchemia NEON, której właścicielem 
jest firma DWS - globalny zarządca 
inwestycyjny na rynku nieruchomo-
ści, została zaprojektowana zgodnie 
ze standardami zrównoważonego bu-
downictwa oraz wyposażona w szereg 
proekologicznych rozwiązań. Jest jed-
ną z pierwszych inwestycji w Polsce, 
która otrzymała precertyfikat zielone-
go budownictwa LEED na najwyższym 
poziomie, Platinum. Gwarantuje on nie 
tylko bardzo wysoki komfort użytko-
wania czy przyjazność dla środowiska, 
ale także obniżenie kosztów eksplo-
atacji. W budynku zastosowano m.in. 
energooszczędne systemy oświetlenia 
czy hydro-oszczędne urządzenia sani-
tarne. Nieruchomość posiada również 
certyfikat Obiekt Bez Barier. 

Zainteresowanie wykazywali 
nie tylko inwestorzy, którzy 
ten segment traktują jako dobrą 
lokatę kapitału, lecz także 
klienci, którzy dla siebie szukają 
większych metraży. Pandemia 
wyraźnie zmieniła preferencje 
nabywców: ważniejszy stał się 
dostęp do zieleni i naturalnego 
światła, a także własny balkon 
lub taras. Odporność rynku 
premium pokazują m.in. dane 
KPMG na temat segmentu 
luksusowych nieruchomości. 
Rekord padł w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie w III kwartale 
ub.r. sprzedaż nieruchomości 
premium wzrosła aż o ponad 60 
proc. r/r.
W trakcie kolejnych lockdow-
nów mieszkania przekształcały 
się w biura, miejsca do pracy 
i odpoczynku, w sale szkol-
ne, a czasem nawet siłownie. 
W efekcie popularne stały się 
większe metraże, z funkcjonal-
nym i dobrze doświetlonym 
wnętrzem, ogródki i tarasy, 
a także bezpieczeństwo i kom-
fort części wspólnych – zielone 
strefy rekreacji, miejsca do 
spotkań ze znajomymi lub pra-
cy zdalnej czy bliskie sąsiedz-
two sklepów.
– Przez to, że tak długo byliśmy 
zamknięci w domach, u klien-
tów pojawiła się wyraźna chęć 
przestrzeni, zieleni, złapania 
oddechu. Uwzględniając ten 
trend, mamy mieszkania 
z ogromnymi tarasami. Taras 
lub balkon to jest teraz abso-
lutny must have, najważniejszy 
czynnik decydujący o zakupie – 
mówi agencji Newseria Biznes 
Małgorzata Nowodworska, 
dyrektor sprzedaży i marketin-
gu oraz członek zarządu Angel 
Management.
Zmianę preferencji nabywców 
nieruchomości, wywołaną 
przez pandemię COVID-19, 
potwierdza też raport firmy 
doradczej JLL i serwisu Obido.
pl („Preferencje nabywców 
mieszkań”). Wynika z niego, 

że najważniejszą cechą przy 
wyborze lokum – wskazywaną 
przez 52 proc. Polaków – jest 
dostęp do własnej przestrzeni 
zewnętrznej, czyli ogródka lub 
choćby tarasu czy balkonu (dla 
porównania przed pandemią na 
ten czynnik uwagę zwraca-
ło 23 proc.). Blisko połowa 
nabywców (47 proc.) kieruje się 
dostępem do naturalnego świa-
tła (wcześniej 39 proc.), a 45 
proc. – bliskością publicznych 
terenów zielonych (wcześniej 
31 proc.). Klienci zwracają rów-
nież większą uwagę na jakość 
powietrza i hałas w okolicy 
inwestycji mieszkaniowej.
To właśnie m.in. lokalizacja 
i bezpośrednie sąsiedztwo 
parków czy innych terenów 
zielonych są kryteriami prze-
sądzającymi o tym, czy daną 
nieruchomość można zakwali-
fikować do segmentu premium. 
Obok nich kluczowe są m.in. 
wysoki standard wykona-
nia, ciekawy design, bliskość 
centrum miasta, szereg usług 
dodatkowych kierowanych do 
mieszkańców czy tzw. milion 
dollar view, czyli nietuzinkowy 
widok z okna.
– Liczy się przede wszystkim 
lokalizacja, lokalizacja i jeszcze 
raz lokalizacja – mówi Małgo-
rzata Nowodworska.
KPMG podaje, że w ubie-
głym roku wartość segmentu 
luksusowych nieruchomości 
wyniosła od 1,8 mld do 2,6 mld 
zł (w zależności od kryteriów 
klasyfikowania nieruchomo-
ści). Ten rynek nie stracił 
w czasie pandemii. Wręcz 
odwrotnie: niepewność, niskie 
stopy procentowe i wysoka 
inflacja skłaniały klientów do 
szukania inwestycji chro-
niących ich oszczędności. 
W efekcie chętniej lokowali 
środki w luksusowych nieru-
chomościach, traktując je jako 
atrakcyjną alternatywę m.in. 
dla instrumentów finansowych 
oferowanych przez banki. 

yspa Spichrzów - historyczna część Gdańska, 
niegdyś odcinana na noc od miasta zwo-
dzonymi mostami, by chronić zawartość 
znajdujących się na niej spichlerzy, dziś 
pełna uroku, wybudzona ponownie do życia 
po wojennych zniszczeniach. To tu, nad 
brzegiem Motławy, w jednej z kamieniczek 
kompleksu Deo Plaza, nawiązującego stylem 
do historycznych zabudowań bulwarów, 
znajduje się ten wyjątkowy apartament. 

Cały apartament to otwarta przestrzeń, strefa 
kuchenna, salonowa i jadalnia – wszystko 
łagodnie się przenika. Jedynie sypialnia 
oddzielona jest szklaną ścianą i znika za 
teatralną kotarą, jakby miał się za nią odegrać 
nocny spektakl. Metalowa konstrukcja wyko-
nana według autorskiego projektu pracowni, 
nawiązuje stylem do fabrycznych elementów 
stoczni, której dźwigi widać przez okno. Całe 
wnętrze utrzymane jest tonacji gołębiego 
błękitu, który pokrywa ściany i odważnie 
przechodzi na sufit w postaci szerokich desek. 
W połączeniu z bielą mebli, surowym drew-
nem i cegłą tworzy klimat wakacyjnego domu 
na plaży. Przebywając tam, ma się wrażenie, 
że za oknem słychać szum fal, a sąsiadami 
są piaszczyste wydmy, a nie kamieniczki. 
Umiejętne połączenie tak różnych materiałów 
i struktur dało niepowtarzalny efekt.

- Ta kompozycja powstała w mojej wyobraź-
ni. Tworząc to wnętrze pewne rzeczy wyda-
wały mi się osobiste - jak obecność cegły, jej 
kolor, rozmiar, rytm i industrialne elementy. 
To wszystko kojarzy mi się z Gdańskiem. 
Także drewno nadszarpnięte zębem czasu, 
a odzyskane na cele tej przestrzeni, jest 
jednoznacznym skojarzeniem z gdańską 
kamienicą. Chciałem dodać do tego wnętrza 
również lekkość morskiego sąsiedztwa stąd 
skontrastowałem ciężkie, historyzujące 
elementy z czystym błękitem o głębokim 
odcieniu – mówi Jan Sikora. 

We wnętrzu nowoczesne designerskie 
meble płynnie przenikają się z tymi 
zabytkowymi, tworząc pasujące do siebie 
cześć układanki. Drewniana szafa z lustrem 
z ozdobnym rocaille wita przybyłych tuż 
przy wejściu, a pamięta zapewne czasy 
Ludwika VI. Pomiędzy sypialnią a częścią 
salonową znajduje się neorenesansowe 
biurko wykonane z orzecha, wyznaczające 
umownie strefę gabinetu. 

Niesamowite w tym apartamencie są detale, 
a można by nawet powiedzieć, że ono składa 
się właśnie z detali, to one tworzą oszała-
miającą całość. Tu nic nie jest przypadkowe, 
a wszystko przemyślane. Zaczynając od sufi-
tu, który niewątpliwie przykuwa uwagę, nie 
tylko kolorem ale i wspomnianymi drewnia-
nymi belkami, które przy ścianie wykańcza 
korbel z ozdobnym liściem akantu. Na uwa-
gę zasługują również karnisze, wykonane na 
zamówienie według projektu architekta. Ich 
industrialny charakter wpisuje się w klimat 
wnętrza, a jednocześnie stanowi oryginalną 
ozdobę ścian.

Colliers zarządcą 
Alchemia Neon

NIeruChOmOśCI

Nowy styl gdański 
na Wyspie Spichrzów

Klimat nadmorskiego kurortu 
połączony ze światowym designem 
i okraszony zabytkowymi detalami – 
tak można scharakteryzować wnętrze 
apartamentu na Wyspie Spichrzów 
w Gdańsku zaprojektowane przez 
prof. ASP Jana Sikorę - architekta 
i właściciela studia Sikora Wnętrza 
Architektura. 



Życzenia, gratulacje i toasty - na-
wet po kaszubsku! Kongres Smart 
Metropolia 2021 zbiegł się z 10. 
rocznicą powołania Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. Zwieńczeniem gali był 
urodzinowy tort.
Były toasty - „Sto lat”, po łaci-
nie „Vivat Metropolia!” (Piotr 
Stepnowski, rektor UG), a nawet 
po kaszubsku „Në!” (Ryszard 
Kalkowski, wójt gminy Szemud). 
Życzenia składali m.in. Danuta 
Janczarek, sekretarz miasta Gdań-
ska, Magdalena Adamowicz, 
wdowa po prezydencie Pawle 
Adamowiczu, marszałek pomorski 
Mieczysław Struk i wielu innych 
przyjaciół OMGGS.
Refleksjami dotyczącymi współ-

pracy podzielili się samorządow-
cy i członkowie wspierający. 
Wojciech Szczurek, wiceprezes 
Rady OMGGS, prezydent Gdyni
- Świętujemy 10 lat współpracy! 
Doświadczenia Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii poka-
zały, że do tworzenia związku 
metropolitalnego potrzebna jest 
zmiana myślenia.
Bogusława Engelbrecht, wójt 
gminy Linia
- OMGGS to wspaniała platforma 
doświadczeń. W 2017 r. gmina 
Linia została dotknięta nawałnicą. 
Pierwszym samorządowcem, któ-
ry do mnie zadzwonił był Paweł 
Adamowicz. Zaproponował po-
moc. Tu zaistniała ta więź, współ-
praca. Życzę sukcesów! Cieszę 

się, że jestem w metropolii!
Andrzej Bojanowski, prezes 
Związku Miast i Gmin Morskich.
- W przyszłość powinniśmy 
patrzeć w tym samym kierunku 
- rywalizować, uczyć się, prze-
kazywać sobie swoje na lepsze 
doświadczenia.
Teraz przygotowujemy się do 
nowej perspektywy unijnej 
z pakietem kolejnych inwesty-
cji dla mieszkańców - dodał 
Michał Glaser, prezes zarządu 
OMGGS. - Lobbujemy i staramy 
się o uchwalenie ustawy metropo-
litalnej dla Pomorza, dzięki której 
zyskalibyśmy nie tylko dodatkowe 
fundusze, ale także narzędzia 
prawne do sprawnej współpracy 
między samorządami.

10. urodziny OMGGS na kOnGreSie SMart MetrOpOlia 
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Oba podmioty pod koniec listopada podpisały 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umo-
wę na dofinansowanie projektu pod nazwą 
„Ekologiczne asfalty”. Celem przedsięwzięcia 
jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni as-
faltowej modyfikowanej fotokatalizatorem, któ-
ra przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń 
powietrza w rejonie pasa drogowego głównie 
na terenie polskich miast.
- Fotokatalityczne systemy oczyszczania 
powietrza stanowią obecnie jedną z naj-
bardziej dynamicznie rozwijających się 
technologii, ale nie są pozbawione wad 
i niedoskonałości. Nasza technologia ba-
zuje natomiast na innowacyjnych fotokata-
lizatorach hybrydowych, które zapewniają 
wyższą redukcję stężenia tlenków azotu 
w asfalcie pod wpływem promieniowania 
słonecznego, a dodatkowo umożliwiają de-
gradację rakotwórczych związków organicz-
nych do prostych i nieszkodliwych związków 
nieorganicznych – mówi prof. PG Anna Zie-
lińska-Jurek z Katedry Inżynierii Procesowej 
i Technologii Chemicznej.
Innowacyjna drogowa nawierzchnia asfalto-
wa ma redukować zanieczyszczenia atmos-
feryczne w obszarze pasa drogowego. Ma 
to w szczególności dotyczyć ograniczenia 
stężenia toksycznych i szkodliwych sub-
stancji, zawartych w spalinach pojazdów, 
m.in. benzo(a)pirenu, tlenku azotu i lotnych 
związków organicznych, których emisja wy-
nika z dużego natężenia ruchu pojazdów 
w obszarach miejskich.
Niedawno prof. Anna Zielińska-Jurek z ze-
społem zaprezentowała innowacyjny, skon-
struowany specjalnie na potrzebę projektu, 

układ do badania degradacji zanieczysz-
czeń powietrza w obecności lepiszczy mo-
dyfikowanych materiałem fotokatalitycznym. 
– Obecnie trwają prace nad dobraniem 
właściwego składu ekologicznego asfaltu 
i skutecznej modyfikacji składników, aby 
uzyskać jak największą efektywność redukcji 
zanieczyszczeń atmosferycznych, znajdują-
cych się w rejonie pasa drogowego – doda-
je prof. Anna Zielińska-Jurek.
Lotos podkreśla, że kolejnym kamieniem 
milowym po stworzeniu ekologicznego le-
piszcza asfaltowego, będzie zaprojektowa-
nie i dobór mieszanki mineralno-asfaltowej 
o rozwiniętej powierzchni właściwej i ma-
krostrukturze, tak aby nawierzchnia w jak 
największej skali oczyszczała powietrze.
Ma w tym pomóc urządzenie zakupione 
specjalnie na potrzeby tego projektu, w któ-

rym próbki asfaltowej nawierzchni drogowej 
poddawane będą przyspieszonemu prze-
cieraniu w celu symulacji warunków rzeczy-
wistych, poprzez wywoływanie sił stycznych 
(ścinających) ogumionym kołem, pozbawia-
jąc nawierzchnię powierzchniowej otoczki 
asfaltu. Następnie wykonany zostanie na 
nich pomiar efektywności redukcji zanie-
czyszczeń w czasie eksploatacji, w komorze 
pomiarowej do badania degradacji zanie-
czyszczeń na Wydziale Chemicznym. Ostat-
nim etapem będzie weryfikacja skuteczności 
działania nawierzchni ekologicznej podczas 
eksploatacji drogi na pełnowymiarowym od-
cinku testowym.
Lotos Asfalt w ostatnich latach wprowadził 
na polski rynek budownictwa drogowego 
wiele nowatorskich produktów, m.in. asfal-
ty modyfikowane z dodatkiem gumy, asfalty 

drogowe WMA przeznaczone do układania 
w niskich temperaturach i w trudnych prze-
strzeniach, jak tunele i parkingi podziemne 
oraz asfalty wysokomodyfikowane do budo-
wy nawierzchni długowiecznych. 
Jednym z ostatnich osiągnięć firmy jest asfalt 
redukujący hałas. Niedawno w miejscowości 
Kisielnica koło Łomży oddano do użytku od-
cinek cichej nawierzchni z asfaltami modyfi-
kowanymi z dodatkiem gumy. Dzięki zastoso-
waniu tego nowoczesnego i ekologicznego 
materiału zredukowano hałas o ok. 5 dB. 
– Asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy 
doskonale sprawdzają się przy budowie ci-
chych i ekologicznych nawierzchni drogo-
wych. Są odpowiedzią na wzrastające natę-
żenie ruchu pojazdów i rosnące wymagania 
dotyczące redukcji hałasu stawiane przez 
użytkowników dróg oraz mieszkańców przy-
legających do nich posesji – mówi Krzysz-
tof Rodzik, członek Zarządu LOTOS Asfalt.
Guma dodawana do asfaltu pochodzi z recy-
klingu opon samochodowych. Jest to jeden 
z najbardziej efektywnych sposobów zago-
spodarowania odpadów gumowych. Opony 
samochodowe, podobnie jak nawierzchnia 
drogowa, narażone są na duże obciążenia, 
siły tarcia i niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, dlatego odzyskana z nich guma jest 
materiałem, który efektywnie można wyko-
rzystać do budowy trwałych nawierzchni 
asfaltowych. W wyniku połączenia destruktu 
gumowego z lepiszczem asfaltowym i trady-
cyjnym modyfikatorem powstaje innowacyj-
ny wyrób, posiadający cechy asfaltu o pod-
wyższonych właściwościach użytkowych.
WM

Innowacyjne nawIerzchnIe 
od Lotos AsfALt

―  Asfalt zmniejszający ilość szkodliwych substancji przedostających się do powietrza – 
nad takim innowacyjnym rozwiązaniem pracują naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz 

eksperci ze spółki Lotos Asfalt. Obie instytucje powołały pod koniec 2020 roku konsorcjum 
badawcze a wynalazek jest już coraz bliżej finalnej wersji.  ―



Bogaty kalendarz imprez kulturalno-rozryw-
kowych oraz sportowych zachęca do spę-
dzenia tu wolnego czasu. Na rozległych 
terenach kosakowskiego lotniska odbywa 
się jedna z największych i najsłynniejszych 
imprez muzycznych w Europie: Open’er Fe-
stiwal przyciągający tysiące fanów rozrywki 
na najwyższym poziomie  z różnych zakąt-
ków świata. To właśnie tu rokrocznie spoty-
kają się również tłumy spragnionych wrażeń 
fanów podniebnych pokazów odbywających 
się pod nazwą Lotos Gdynia Aerobaltic.
Największą osobliwością geograficzną gmi-
ny jest Mierzeja Rewska, zwana Cyplem 
Rewskim, a w języku kaszubskim Szpër-
kiem. Ciągnący się w głąb morza niemal 
na długość 1 km cypel został usypany przez 
te same prądy morskie co Mierzeja Helska 
i oddziela ciepłe oraz spokojniejsze wody 
Zatoki Puckiej od bardziej słonych i chłod-
niejszych wód Zatoki Gdańskiej. Unikatowe 
położenie sprawia, że w Rewie i w pobli-
skich Mechelinkach panują znakomite wa-
runki do uprawiania sportów wodnych.
Ciepłe, płytkie i bezpieczne wody Zatoki 
Puckiej w połączeniu z dość silnymi wiatra-
mi to wymarzone miejsce zarówno dla po-
czątkujących, jak i wyczynowców. Entuzjaści 
żeglarstwa mogą doskonalić swoje umiejęt-
ności pod okiem instruktorów Yacht Clubu 
Rewa oraz Stowarzyszenia Port Mechelinki. 
W klubach funkcjonują również wypoży-
czalnie sprzętu wodnego. W Rewie nie bra-
kuje także szkółek i wypożyczalni. Jest też 
możliwość popływania po Zatoce kajakiem. 
W Mechelinkach znajdziecie wypożyczal-
nię, która oferuje wyprawy do torpedowni, 
Rezerwatu Beka, czy w rejony wyspy Ryf 
Mew. Są tu także slipy dla skuterów i łodzi.

Czyste i piaszczyste plaże Rewy i Mecheli-
nek zachęcają do korzystania z kąpieli nie 
tylko wodnych, ale i słonecznych. Jednocze-
śnie nie są tak zatłoczone jak w innym bar-
dziej popularnych miejscach.
U nasady Szpërka w Rewie znajduje się 
Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Mo-
rza zwieńczona krzyżem morskim, która 
stanowi jednocześnie trakt spacerowy brze-
giem Zatoki Puckiej wzdłuż całej miejsco-

wości. Co roku z Kuźnicy dociera tu Marsz 
Śledzia. 12-kilometrowa  piesza wędrówka 
biegnie po rybitwiej mieliźnie na zatoce 
puckiej.
Spacerując plażą lub wytyczonym szlakiem 
pieszym natkniecie się na rezerwat Meche-
lińskie Łąki. To obszar szuwarów i łąk o po-
wierzchni 113,47 ha położony między Rewą 
a Mechelinkami utworzony w celu zachowa-
nia i ochrony miejsc lęgowych oraz byto-

wania cennych gatunków ptaków wodnych 
i błotnych. Flora rezerwatu liczy około 200 
gatunków, w tym ponad 20 to rośliny chro-
nione i rzadkie. Na tym cennym przyrodni-
czo obszarze znajduje się wyjątkowo bogata 
populacja mikołajka nadmorskiego.
Uroczą miejscowością są Mechelinki. Przy-
stań rybacka o nowoczesnej infrastrukturze 
pozwala mieszkańcom i turystom przyjrzeć 
się pracy rybaków z bliska, jak również zaku-
pić świeżą rybę dopiero co złowioną z mo-
rza. Tradycje rybactwa sięgają tu XIII wieku. 
Tuż obok znajduje się molo oraz promenada 
wzdłuż alei nadmorskiej. Drewniany pomost 
spacerowy o długości 180 metrów został 
zbudowany w 2014 r. Można z niego ob-
serwować wznoszący się nieopodal meche-
liński klif oraz wyrastające z wody budynki 
poniemieckiej torpedowni. Przy promena-
dzie, w sąsiedztwie starego portu rybackie-
go rosną dwa imponujących rozmiarów je-
siony (obwód większego przekracza 5 m). 
W 2006 r. jesionom nadano imiona książąt 
pomorskich – Mściwoj i Świętopełk.
Z mechelińskiego klifu rozpościera się prze-
piękna panorama na Zatokę Pucką i Gdań-
ską od cypla Rewskiego poprzez gdyńską 
torpedownię, a na horyzoncie przy dobrej 
widoczności można podziwiać cały Półwy-
sep Helski. Klif w Mechelinkach to miejsce, 
do którego dotrzemy ulicą Klifową lub Jabło-
niową od strony Pierwoszyna. Wybierając 
się w to miejsce, polecamy zejście schodami 
wprost na plażę. W sąsiedniej miejscowości 
w Mostach znajdziemy dworek ziemiański 
z XVIII w. Przed budynkiem znajduje się 
fontanna oraz 250-letni kasztanowiec. Do 
zamkniętego dziś dworku prowadzi Aleja 
Lipowa, którą tworzy 40 lip.

GminA kosAkowo,
warto tu być! 

―  Nad wodami zatoki puckiej, w regionie Pobrzeża Kaszubskiego znajdziecie tereny 
o wartościach przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych. Atrakcyjne położenie, piękno 
krajobrazu, a przede wszystkim bliskość morza to główne walory turystyczne Kosakowa. 

To również prawdziwy raj dla żeglarzy, a także miłośników kitesurfingu i windsurfingu.  ―
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MOTORYZACJAZdROwie NIERUCHOMOŚCIedUKACJA

sKUp 
pOJAZdów 

CIężaROwyCH

Tel. 792 xxx 978

korepetycje 
język 

niemiecki

ApArAty słuchowe

 MIEjsCE zajęć dO 
UZgOdnieniA

wIAtA Do wyNAJĘcIA

Autoreklama
kasacja 

pojazdów 

tel. 603 XXX 742

 sTAwKA ZA 60 Min/35Zl

gaBinet 
UroLogiczny

tel. 693 XXX 836

pRZOdKOwO

-Usg
-BeZOpeRACYJnie

GABINet 
stomAtoLoGIcZNy

tel. 63 278 XX 79

KARTUZY
Ul. sKRZeTUsKiegO 3 

NIERUCHOMOŚCI

tel. 501 XXX 246

d.bieszke@eXpressy.pl

stężyCa
KOpeRniKA 5

potrzebujesz 

reklamy? możesz tu być
660 731 138

165M KM. 
z kaNałEM saMOCHOdOwyM 

I wysOką bRaMą

tel. 693 XXX 933
żUkOwO

sKUp pOJAZdów 
pOwYpAdKOwYCh, 

ZnisZCZOnYCh
wYsTAwiAMY 

zaŚwIadCzENIE 
O wYCOfAniU 

Z eKsplOATACJi

sierakowice, ul, armii krajowej 21
tel. 63 278 XX X9

UMOwA Z nfZ

możliwość dofinansowania pcpr 
i uzyskania aparatu za darmo

daRMOwE badaNIa słUCHU

kUPIę dzIałkę ROLNą, sIEdLIskOwą, 
REkREaCyjNą w OkOLICy LasU, jEzIORa

tel: 575-266-455

nowa strefa street workout
Gmina kartuzy | dla amatorów, dla profesjonalistów, każdy może przyjść i poćwiczyć 
na świeżym powietrzu. 

Urządzenia swoje miejsce dostały przy 
Szkole Podstawowej w Dzierżążnie, dzięki 
współpracy Stowarzyszenia „Perspektywa 
Dzierżążna” oraz Gminy Kartuzy w ramach 
konkursu grantowego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego (Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich). 
W ramach tej inwestycji na przygotowanym 
do tego terenie zamontowano 3 urządzenia 
street workout oraz przyjazną środowisku 
lampę solarną. Strefa d ćwiczeń znajduje 
się bezpośrednio w sąsiedztwie boiska 
szkolnego oraz domów i lokali użytkowych, 
dzięki czemu jest niej narażone na akty 
wandalizmu. 
Sprzęty postawione na terenie wykona-
no z wysokiej jakości stali spawalniczej, 
pomalowanej proszkowo. Zostały również 
zabezpieczone przed korozją a cały plac dla 
bezpieczeństwa użytkowników wyłożono 
gumowymi matami przerostowymi. Celem 

inwestycji jest poprawa dostępność do 
sprzętów sportowcy dla mieszkańców oraz 
polepszenie jakości ich życia. 
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Powiat Kartuski otwiera Halę 
Sportową w Przodkowie.
Przodkowo | Inwestycje w Powiecie Kartuski to nie tylko drogi, chodniki to również budowa infra-
struktury kubaturowej.

W dniu 6 września Powiat Kartuski dokonał uro-
czystego otwarcia Hali Sportowej przy  Powiato-
wym Zespole Szkół w Przodkowie. Wartość całego 
zadania, to kwota 7,2 mln zł, w tym Powiat Kartu-
ski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 
w ramach Programu Sportowa Polska – Program 
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 
2020 – kwotę blisko 2 mln zł. Zadanie realizowane 
zostało w dwóch etapach: Etap I – roboty stanu suro-
wego zamkniętego – wykonawca Firma Elwoz, war-
tość zadania – 2,8 mln zł. Etap II – roboty budowlane 
wykończeniowe – wykonawca Firma ECOZET, war-
tość zadania – 4,4 mln zł. Powstała hala sportowa ma 
powierzchnię 677m2 z widownią na 165 miejsc, na 
parterze znajduje się salka fitness o powierzchni ok. 
82m2, a na pierwszym piętrze zlokalizowano wielo-
funkcyjną salę o powierzchni ok 141m2. 


