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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

STĘŻYCA | Człon-
kowie Kaszub-
skiego Związku 
pracodawców ob-
radowali w stężycy. 
Zbigniew Jarecki, 
prezes Związku, 
mówił o trudnej 
współpracy lokal-
nych przedsiębior-
ców z urzędnika-
mi w starostwie 
kartuskim. skarg 
pracodawców wy-
słuchał Bogdan 
Łapa, wicestarosta 
kartuski. W dyskusji 
wzięli udział rów-
nież m.in. Tomasz 
Brzoskowski, wójt 
gminy stężyca oraz 
Dariusz Męczykow-
ski, radny sejmiku 
województwa po-
morskiego.

„Papierologia” zabija 
przedsiębiorczość

Odświętne spotkanie nagro-
dzonych prymusów z przed-
stawicielami lokalnych władz 
odbyło się
w auli dawnej Szkoły Pod-
stawowej w Baninie. Wyda-
rzenie uświetniło inaugurację 
rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego i przekształcenie 
dotychczasowej placówki 
edukacyjnej
w szkołę gimnazjalną.
Aktem symbolicznego otwar-
cia szkoły ponadpodstawo-
wej było powierzenie przez 
Wojciecha Kankowskiego, 
burmistrza Żukowa, Ewie 
Kosznik stanowiska dyrek-
torki Zespołu Publicznego 
Gimnazjum i Szkoły Podsta-

wowej w Baninie.
Na uroczystości obecni byli 
również inni przedstawiciele 
lokalnych władz, m.in. Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Witold Szmidtke i Wiceprze-
wodniczący Albin Bychow-
ski.
Wydarzenie wzbogaciły wy-
stępy artystyczne utalentowa-
nych stypendystów, przemó-
wienia zaproszonych gości 
i odczyt ofi cjalnych listów 
gratulacyjnych.
Tego samego dnia w budyn-
ku Urzędu Gminy wręczono 
stypendia pozostałym wy-
różnionym uczniom ze szkół 
znajdujących się na terenie 
gminy. Decyzją komisji sty-

pendialnej nagrody przyzna-
no 117 żakom, na okres 10 

miesięcy od września 2015 r. 
do czerwca 2016 r. (opr. raf)

otwarcie gimnazjum i stypendia dla najlepszych
ŻUKOWO | Duma rodziców, radość nagrodzonych dzieci i chluba nauczycieli - te uczucia przyświecały uroczystości wręczenia 
stypendiów za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe.
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Już 25 lat wspieramy rozwój 
sektora rolno-spożywczego

Z Radosławem Szatkowskim, 
Prezesem Agencji Rynku Rolnego 
rozmawia Grzegorz Bryszewski.

Pożeglują 
po mistrzostwo

Ostatnie już w tym sezonie regaty 
w ramach IX Mistrzostw Kartuz od-
będą się na akwenie Jeziora Wielkie 
Brodno.
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Koncelebrowaną mszę św. 
dziękczynną poprowadził 
w Ks. Proboszcz, Prepozyt 
Kolegiaty Kartuskiej Piotr 
Krupiński. Po mszy dożyn-
kowy korowód udał się do 
parku Solidarności w Kartu-
zach, gdzie starostowie do-
żynek gminnych, państwo 
Magdalena i Adam Socha 
z Łapalic, przekazali sym-
boliczny bochen chleba na 
ręce włodarza - gospodarza 
gminy Burmistrza Kartuz 
Mieczysława Grzegorza Go-

łuńskiego z życzeniami, 
by dzielić chleb, symbol 
ciężkiej pracy rolników, 
sprawiedliwie i aby ni-
gdy go nie brakowało 
naszym mieszkańcom. 
Na scenie, oprócz Bur-
mistrza i starostów do-
żynkowych pojawili się 
także inni goście: radni, 
szefowie kartuskich jed-
nostek, sołtysi, rolnicy 
oraz Poseł na Sejm RP 
Stanisław Lamczyk, 
który w imieniu Mini-

Święto plonów
KARTUZY | W Parku Solidarności w Kartuzach odbyły się Dożynki Gminne 2015. Nie zabrakło 
także dobrej zabawy i rywalizacji w Sołecczich Rozegracëjach.

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marka Sawickiego wyróżnił 
odznaczeniami państwowymi 
‘’Zasłużony dla rolnictwa’’ 
11 rolników z gminy Kartuzy. 
Wyróżnionymi rolnikami zo-
stali: Mieczysław Dera z Rę-
boszewa, Mirosław Prycz-
kowski z Sianowa, Tadeusz 
Dawidowski z Prokowa, Jerzy 

Szweda z Mirachowa, 
Jan Flisikowski ze 
Smętowa Chmieleń-
skego, Paweł Sta-
roszczyk z Dzierżąż-
na, Andrzej Leman 
z Brodnicy Górnej, 
Henryk Elas z Lesz-
na, Grzegorz Hinc 
z Kiełpina, Jan Ba-
ranowski z Głusina, 
i Bronisław Formela 
z Grzybna.
Potem na scenie za-
gościł rodzimy folk-
lor w wykonaniu 
Dziecięcego Zespołu 

Folklorystycznego ‘’Słunôsz-
ka’’ ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Kartuzach i Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Łapalic. 
Tymczasem specjalna komisja 
dożynkowa oceniała kołacze 
dożynkowe i wieńce. W Tur-
nieju Sołectw w tym roku 
udział wzięła rekordowa liczba 
sołectw. 
Podczas dożynek rozstrzy-
gnięto kilka konkursów spor-
towych, dożynkowych, czy 
„Piękna wieś”. 
Na koniec tego niezwykłego 
wieczoru na scenie zagościł 
Drezdenko Kubas - wschodzą-
ca gwiazda polskiej dyskoteki, 
któremu kartuska publiczność 
nie pozwoliła zejść ze sceny 
bez bisów i pamiątkowego 
‘’selfie’’ ze sceny. Tuż po nim 
Mario Bishin z Rumunii ze 
swoim słynnym na cały świat 
przebojem ‘’Makarena, maka-
rena’’ podbił serca nastolatek.  
(raf)Fo

t. 
U

G
 K

ar
tu

zy



3www.metropolia.info/AKTUALNOŚCI

Ostatnie obrady w Stężycy, 
w zajeździe „Jej Mościna”, 
okazały się niezwykle ważne, 
ponieważ na pytania odpo-
wiadał Bogdan Łapa, wice-
starosta kartuski.
Jak powiedział Zbigniew 
Jarecki, prezes KZP, współ-
praca osób, które prowadzą 
działalność gospodarczą, 
z urzędnikami z powiatu kar-
tuskiego, pozostawia wiele do 
życzenia. 
– W kartuskim starostwie jest 
wiele kompetentnych osób, 
które doskonale wypełniają 
swoje obowiązki. Nie neguje-
my tego. Jednak dochodzi do 
absurdalnych sytuacji, któ-
re utrudniają inwestowanie 
i powodują niepotrzebne za-
mieszanie, zmuszając przed-
siębiorców do zajmowania 
się nie tym, czym powinni się 
zajmować – stwierdził prezes 
KZP.
Pracodawcy zrzeszeni w KZP 
uważają, że współpraca z nie-
którymi urzędnikami powia-
towymi jest nienajlepsza, 
zwłaszcza przy załatwianiu 
pozwoleń na budowę, eksper-
tyz środowiskowych oraz po-
zwoleń na przejazd pojazdów 
o dużej masie. 
– Niepotrzebna „papierolo-
gia” zabija ducha przedsię-

biorczości. Jak skutecznie 
prowadzić firmę, skoro, aby 
wyjechać załadowaną cięża-
rówką na drogę powiatową, 
trzeba posiadać jednorazowe 
pozwolenie, ponieważ ktoś 
postawił znak o zakazie wjaz-
du najcięższym pojazdom? 
W starostwie nie możemy się 
doprosić o pozwolenia okre-
sowe na konkretny pojazd 
– powiedział Jarecki. – Czy 
składanie wniosku każdego 
dnia, przez rok, ułatwia pracę, 
czy ją utrudnia? – pytał.
Przedsiębiorcy obecni na spo-
tkaniu z wicestarostą w Stę-
życy zwrócili również uwagę 
na, ich zdaniem, nagminnie 
przedłużające się procedury 
związane z uzyskaniem po-
zwolenia na budowę na te-
renie powiatu kartuskiego. 
Według prawa urzędnicy, 
po złożeniu przez inwesto-
ra wszystkich dokumentów, 
mają 60 dni na wydanie bądź 
odmowę wydania pozwole-
nia budowlanego. – Jak in-
westować, skoro po blisko 
dwóch miesiącach dzwonią, 
że brakuje jednego papierka, 
w związku z czym procedura 
rusza od nowa? Czy urzędni-
cy zdają sobie sprawę, że od 
skuteczności ich pracy często 
zależy los naszych firm i los 

ludzi, którzy w nich pracują? 
– pytano.
Bogdan Łapa, wicestarosta 
kartuski, który przez 12 lat 
był burmistrzem Żukowa – 
miasta położonego nieopodal 
Gdańska, w którym mieściło 
się i nadal mieści wiele firm, 
przekonywał, że doskonale 
rozumie przedsiębiorców i ich 
zdenerwowanie. Tłumaczył, 
że urzędnicy mają dużo pracy, 
jest ich często – w danym wy-
dziale starostwa – zbyt mało, 
w związku z czym procedura 
urzędnicza musi czasem po-
trwać. Zapewnił, że przepro-
wadzi rozmowy z podległymi 
sobie pracownikami i postara 
się pomóc pracodawcom, nie 
tylko tym zrzeszonym w KZP. 
Nadzieję na realizację tych 
postanowień wyraził Dariusz 

Męczykowski, radny sejmiku 
województwa pomorskiego. – 
Znamy fachowość pana wice-
starosty. Tego typu patologie 
urzędnicze muszą zniknąć – 
powiedział.
Na spotkaniu był również 
obecny Tomasz Brzoskow-
ski, wójt gminy Stężyca, 
który zachęcał do inwesto-
wania na podległym sobie 
terenie. – W ostatnich latach 
nasza gmina zmieniła swoje 
oblicze. W Stężycy inwestu-
je się więcej, a to przynosi 
konkretne efekty w postaci 
zwiększonych wpływów do 
budżetu. Prawie nie ma u nas 
bezrobotnych. Idziemy na 
rękę przedsiębiorcom. Jestem 
otwarty na rozmowy i propo-
zycje – zapewnił.
(PS)

Problemy firm 
a starostwo
STĘŻYCA | Członkowie Kaszubskiego Związku Pracodawców – organizacji z siedzibą w Żu-
kowie, która zrzesza lokalnych przedsiębiorców, aby bronić ich interesów m.in. w konfrontacji 
z nie zawsze im przychylnymi urzędnikami, spotykają się co tydzień, aby rozmawiać o swoich 
interesach i problemach. 

Uroczystą mszę w Kościele 
WNMP, poświęconą pamię-
ci wydarzeń wojennych na 
naszych ziemiach poprowa-
dził ks. Ireneusz Bradtke. 
Prezes Związku Komba-
tantów Eleonora Kosznik 
podkreśliła w swoim prze-
mówieniu, jak ważna jest 
pamięć o historii, w tym 
pamięć o poległych, o tych 
kombatantach, którzy od-
chodzą, a także o więźniach 
Sztutthoffu. Dziękowała 
także za uroczystość księ-
dzu oraz władzom samo-
rządowym. Burmistrz Żu-
kowa Wojciech Kankowski 
w odpowiedzi zapewnił, 

że Kombatanci i ich rodzi-
ny zawsze mogą liczy na 
wsparcie Gminy Żukowo.
Uroczystej mszy towarzy-
szyły poczty sztandarowe ze 
szkół: Szkoła Podstawowa 
im. ks. Józefa Bigusa w Ba-
ninie, Szkoła Podstawowa 
im. Obrońców Wybrzeża 
w Żukowie oraz Szkoła 
Podstawowa im. Więźniów 
Sztutthoffu w Niestępowie.
Po mszy wszyscy zebrani 
poszli pod pomnik 66. Ofiar 
Marszu Śmierci, gdzie pre-
zes Eleonora Kosznik i bur-
mistrz Wojciech Kankowski 
złożyli kwiaty.
(raf)

Msza i kwiaty 
pod poMnikieM
ŻUKOWO | Spotkanie Żukowskiego Związku Kombatan-
tów z okazji Dnia Kombatanta odbyło się w Żukowie.
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W obecnej kadencji pełni 
Pan funkcję przewodni-
czącego Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu, jednak 
nie zaprzestał Pan aktywno-
ści na płaszczyźnie ochrony 
zdrowia.

- Nie ma nawet takiej możli-
wości, bowiem zagadnienia 
ochrony zdrowia zawsze były 
i będą mi bliskie. Chętnie biorę 
udział nie tylko w samych dys-
kusjach, ale również uczestni-
czę w pracach związanych z tą 
dziedziną, gdzie chętnie służę 
swym doświadczeniem. Nie 
da się przecież od tego uciec, 
samorząd województwa po-
dejmuje wiele działań orga-
nizacyjnych i fi nansowych 
zmierzających do optymali-
zacji funkcjonowania podle-
głych mu jednostek. Ostatnim 
tego przykładem jest choćby 
otwarcie oddziału rehabilitacji 
neurologicznej w Szpitalu św. 
Wojciecha. Dzięki środkom 
pozyskanym m.in. z Unii Eu-
ropejskiej w ramach RPO WP 
udało się stworzyć 30-łóżkowy 
oddział, który w znacznym 
stopniu poprawi dostępno-
ści pacjentów z Pomorza do 

świadczeń rehabilitacyjnych. 
Należy podkreślić, że aktyw-
ność samorządu wojewódz-
twa w ochronie zdrowia jest 
naprawdę wielka. Żeby nie 
być gołosłownym warto po-
służyć się liczbami, proszę 
sobie wyobrazić, że w latach 
2007-2014 na ochronę zdro-
wia Urząd Marszałkowski 
przeznaczył blisko 640 milio-
nów złotych.

Sporo emocji wzbudzały 
zawsze procesy przekształ-
ceń szpitali w spółki prawa 
handlowego czy konsolida-
cji podmiotów leczniczych. 
Patrząc już z pewnej per-
spektywy, jak ocenia Pan te 
działania?

- Należy zacząć od tego, że 
zdrowie to temat, który do-
tyczy każdego. Pewnie wła-
śnie dlatego to kwestia bardzo 
wrażliwa, do której podchodzi 
się w sposób emocjonalny. 
Zarówno pacjenci, jak i sama 
kadra poszczególnych szpitali 
w przekształceniach widziała 
pewne obawy. Jak się okazu-
je zupełnie niepotrzebnie. 
Dzięki racjonalizacji kosz-

tów, w kasach lecznic zostaje 
więcej pieniędzy, które można 
przeznaczyć na leczenie czy 
inwestycje w nowy sprzęt 
i infrastrukturę. To z kolei 
powoduje znaczący wzrost 
jakości świadczonych usług 
i nasi pacjenci mogą czuć się 
bezpieczni. Chcę przy tym 
powiedzieć, że nie możemy 
zapominać o ludziach, którzy 
tak naprawdę decydują o ob-
liczu szpitali. Za ich ciężką 
pracę należy się godziwa 

płaca. W tej materii jest jesz-
cze wiele do zrobienia, ale 
jestem przekonany, że nieba-
wem postulaty personelu me-
dycznego będą zrealizowane. 
To wymaga oczywiście pew-
nych kompromisów. Wracając 
jednak do pytania, obecnie 
mamy 18 jednostek ochrony 
zdrowia prowadzonych przez 
Urząd Marszałkowski, z czego 
dziesięć to właśnie spółki 
prawa handlowego. Dzięki 
zrealizowanym już przekształ-

WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

Zdrowy optymizm
ceniom możemy dokonywać 
różnych analiz. Pokazują one 
w sposób wyraźny, że polityka 
prowadzona przez Zarząd Wo-
jewództwa na czele z marszał-
kiem Mieczysławem Strukiem 
okazała się słuszna. Przez wiele 
lat byłem przewodniczącym 
Rady Społecznej kościerskie-

go szpitala, więc 
dla zobrazowania 
tematu posłużę się 
właśnie tym przykła-
dem. Przekształcenie 
Szpitala Specjali-
stycznego w Ko-
ścierzynie w spółkę 
prawa handlowego 
doprowadziło do 
zmniejszenia zobo-
wiązań wymagal-
nych z ponad 17 mln 
zł (stan na koniec 
grudnia 2012 r.) do 
zera (stan obecny 
– koniec kwietnia 
br.). Spowodowa-
ło też polepszenie 
wyniku fi nanso-
wego. W 2012 r. 

szpital wygenerował 
stratę netto na poziomie 9 mln 
zł, natomiast za pierwszy rok 
obrotowy spółki jest to strata 
w wysokości 1,7 mln zł. Biorąc 
pod uwagę okres od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 
spółka wypracowała zysk 
w wysokości 2,5 mln zł. Spółka 
odzyskała też płynność fi nanso-
wą – na bieżąco reguluje swoje 
zobowiązania wobec kontra-
hentów. Na koniec chcę także 
jasno powiedzieć, że   umowa 

pomiędzy Urzędem Marszał-
kowskim i Agencją Rozwoju 
Przemysłu zawiera zapis, że 
w przypadku gdy Agencja 
będzie chciała wyjść ze spółki, 
samorząd gwarantuje środki na 
wykup udziałów.

W tym co Pan mówi widać 
spory ładunek optymizmu...

- Ochrona zdrowia to bardzo 
specyfi czna dziedzina naszego 
codziennego życia, wymagają-
ca sporych nakładów fi nanso-
wych. Ale i te nie gwarantują 
pełnego zadowolenia u wszyst-
kich, bowiem trudno o stwo-
rzenie idealnego systemu. 
Z tym mają problemy także 
kraje znacznie bardziej rozwi-
nięte niż nasz. Nie zwalnia to 
nas oczywiście od poszukiwań 
nowych rozwiązań gwarantu-
jących optymalny dostęp do 
pomocy medycznej. Szansą na 
to jest właśnie ograniczenie 
zbędnych kosztów i oszczęd-
ności tam gdzie to możliwe. 
Jedną z recept jest właśnie 
konsolidacja podmiotów lecz-
niczych. Przykład gdyńskich 
szpitali pokazuje, że połączenie 
tamtejszych placówek daje ko-
rzyści choćby w postaci wspól-
nej polityki zakupowej. Nie 
do przecenienia jest także fakt 
coraz lepszej współpracy na 
linii samorząd województwa 
i Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Problemy tych dużych i mniej-
szych podmiotów są bardziej 
dostrzegane, a wycena procedur 
robi się coraz bardziej realna.

Trwają też konsultację społecz-
ne Strategii 2030, które potrwa-
ją do końca września br. Kon-
sultacje prowadzone są online 
i wspierane przez internetową 
grę strategiczną „My w 2030”. 
Ponadto, w każdym z powia-
tów  Obszaru Metropolitarnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot odbędą 
się spotkania konsultacyjno-
informacyjne. Konsultacje te 
rozpoczęło ww. inauguracyjne 
posiedzenie Rady Programo-
wej OMG-G-S, które otworzył 
Paweł Adamowicz - Prezydent 
Gdańska. Przewodniczącym 
Rady został Mieczysław Struk, 
Marszałek Województwa Po-
morskiego. 

Tym chcemy być

Zgodnie z zaproponowaną 
w projekcie dokumentu wizją, 
OMG-G-S ma być w 2030 roku 
innowacyjną, zrównoważoną 
i konkurencyjną metropolią 
XXI wieku.  Celem Strategii 
2030 jest stworzenie mechani-
zmów mających umacniać ko-
ordynację działań, współpracę 

międzysektorową oraz uzyski-
wanie kompromisowych roz-
wiązań dla lepszego rozwoju 
każdego z partnerów OM.
Dzięki współpracy zaangażo-
wanych partnerów, Obszar Me-
tropolitarny do 2030 roku ma 
być m. in. :
1. Trzecim centrum 
     gospodarczym kraju, 
2. Obszarem zamieszkałym
     przez 1,5 miliona 
     mieszkańców,
3. Metropolią atrakcyjną dla
     przyjezdnych, w tym 
     obcokrajowców,
4. Metropolią 
    ze skoordynowanym 
    systemem planowania 
    przestrzennego,
5. Krajowym liderem 
    w zakresie wykorzystania 
    mobilności aktywnej
    i rozwiązań multimodalnych,
6. Największym nadbałtyckim
     zespołem portowym 
     i węzłem logistycznym,
7. Największym w basenie
    Morza Bałtyckiego centrum 
    czasu wolnego i turystyki, 
8. Najważniejszym w Polsce

    miejscem dialogu 
    społecznego.

Cele strategiczne i obszary 
współpracy

Strategia wskazuje trzy główne 
cele strategiczne, a w każdym 
z nich priorytetowe obszary 
współpracy. 
Pierwszym celem strategicz-
nym jest rozwój społeczny, 
który obejmuje edukację oraz 
szeroko rozumiane sprawy 
mieszkańców. W celach tema-
tycznych znalazły się takie za-
łożenia jak: rozwój i poprawa 
jakości edukacji, wsparcie dla 
rodzin i ograniczenie odpływu 
migracyjnego, poprawa dostęp-
ności i jakości usług publicz-
nych.
Kolejnym celem strategicznym 
jest kreowanie innowacyjnej 
i aktywnej gospodarki, a dzia-
łania, które będzie obejmować 
to promocja i inwestycje oraz 
innowacyjność i przedsiębior-
czość. Zadanie ma być zre-
alizowane poprzez wsparcie 
metropolitarnego rynku pracy, 

rozwoju turystyki i przemysłów 
czasu wolnego oraz wspieranie 
lokalnych przedsiębiorstw na 
rynku globalnym.
Ostatni cel strategiczny, 
„zrównoważona przestrzeń” 
, obejmuje rozwój transportu, 
koordynację planowania prze-
strzennego oraz ochronę środo-
wiska poprzez takie działania 
jak usprawnienie zarządzania 
transportem publicznym, two-
rzenie stref przemysłowo – 
usługowych, rozwój energetyki 
odnawialnej oraz podnoszenia 
efektywności energetycznej. 

Strategia OM 2030 dla miesz-
kańców

Dokument Strategii 2030 będzie 
dostępny na stronie www.me-
tropoliagdansk.pl, gdzie znaj-
dzie się kontakt do przesyła-
nia uwag. Pod adresem http://
myw2030.metropoliagdansk.
pl jest dostępna gra strategicz-
na, dzięki której będzie można 
poznać mechanizmy zarządza-
nia metropolią i wskazać kie-
runki jej rozwoju.

Obszar Metropolitalny buduje strategię 
POMORZE | 24 sierpnia w Olivia Business Centre odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot (OM-G-G-S), który będzie czuwać nad realizacją Strategii 2030. W jej skład wchodzą przedstawiciele: największych uczelni pu-
blicznych metropolii, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, biznesu oraz mediów. 

Posiedzenie 
Rady Programo-
wej Obszaru Me-

tropolitarnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot komentuje Zbigniew 
Canowiecki – prezes Pracodaw-
ców Pomorza:

- Rada Programowa to dobre 
forum wymiany różnych opinii na 
tematy trudne, związane z bu-
dowaniem spoistości myślenia 
o wspólnym działaniu w ramach 
Obszaru Metropolitarnego. Jej 
skład gwarantuje możliwość po-
znawania różnorodnych opinii i 
rozmaitych punktów widzenia, 
jednak najtrudniejszym zadaniem 
w budowaniu Metropolii jest prze-
łamywanie schematów myślenia, 
zmiana ludzkiej mentalności, zro-
zumienie, że tylko we wspólnym 
działaniu możemy zbudować naj-
lepszą strategię rozwoju naszej 
Metropolii a w konsekwencji woje-
wództwa. Służyć temu będzie fakt, 
że przewodniczącym Rady Progra-
mowej został marszałek Mieczy-
sław Struk. Ponieważ skład Rady 

gwarantuje bardzo duży potencjał 
intelektualny, wysłuchaliśmy wielu 
cennych wypowiedzi. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz mówił 
o procesie budowania świadomo-
ści społeczeństwa obywatelskiego 
tworzącego Obszar Metropolitarny. 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju Paweł Or-
łowski i b. europoseł Jan Kozłowski 
przekonywali o konieczności prze-
dłużenia działalności Obszaru Me-
tropolitarnego poza horyzont roku 
2020, kiedy skończą się korzystne 
dla Polski przydziały środków unij-
nych. Jan Szomburg z Instytutu 
Badań nad Gospodarką Rynkową 
uczulał środowiska gospodarcze 
na zjawiska z którymi zetkną się 
one niebawem, czyli zmiany poko-
leniowe w kierownictwach wielu 
małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz znaczne podwyżki płac pra-
cowników w ramach równania do 
pensji w UE. Z ciekawym pomysłem 
wystąpił Jan Ryszard Kurylczyk – b. 
wojewoda pomorski, b. wicemini-
ster infrastruktury. Uważał on, że 
nazwa OM-G-G-S jest zbyt długa, 
mało zrozumiała i może zniechęcać 
społeczeństwo. Zaproponował na-
zwę TRIOTON, co idealnie oddaje 
istotę sprawy, wiadomo, że chodzi 
głównie o współpracę trzech i żeby 
to był jeden ton.

NAJTRUDNIEJ 
ZMIENIĆ 
MENTALNOŚĆ
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Dzięki tej inwestycji 
warunki lokalowe w pla-
cówce liczącej około 
400 uczniów znacznie 
się poprawiły. W nowej 
części znalazły się m.in. 
przedszkole Promyczek, 
klasy dla oddziałów 
I - III oraz aula. Lśnią-
ce nowością jasne sale 
i przytulne gabinety zro-
biły na wszystkich miłe 

wrażenie. 
Placówka zyskała 9 sal 

lekcyjnych, szatnie, toa-
lety i aulę. Nowa część 
szkoły to dwupiętro-
wy budynek połączony 
z obiektem głównym.  
Nowe sale lekcyjne są 
odpowiednio wypo-
sażone i dostosowane 
do potrzeb edukacyj-
nych przedszkolaków 

i uczniów.
Gmina Stężyca reali-

zuje przyjętą strategię 
w zakresie rozbudowy 
i ulepszania bazy oświa-
towej na terenie gminy. 
Propozycja rozbudowy 
tej placówki została 
podjęta w 2010 roku 
i zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zosta-
ła zrealizowana.

Oddano nowe skrzydło szkoły 
w Kamienicy Szlacheckiej
GMINA STĘŻYCA | 1 września dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców Kamienicy Szlacheckiej był bardzo wyjątkowy, ponieważ otwarto tam 
nowe skrzydło szkoły.
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SPRZEDAM beczki plastikowe 200 
litrów, czyste, cena 45zł/szt. Tel: 511-
841-826 

SPRZEDAM ubranka, buciki dla dziew-
czynki na 3/4 latka, bardzo duża ilość, 
cena 80zł, łóżeczko dla lalek gratis, 
Wejherowo. Tel: 798-020-532

SPRZEDAM łóżko 140/200, lite drew-
no, materac, szufl ada, cena 900 zł, 
Wejherowo. Tel: 798-020-532

SPRZEDAM dwa fotele dwu osobowe, 
stylowe, solidne drewno, niemiecki wy-
rób. Tel: 780-070-086

MATA dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm 
x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAM fotelik samochodowy 
0-13 kg 80 zł, krzesełko do karmienia  
kółka 200 zł, łóżeczko drewniane 50 zł, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 
505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki z II 
Wojny Światowej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod zastaw nie-
ruchomości, ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

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

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex, to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

RÓŻNE

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 960 obrotów 
oraz piłę motorową marki Makita, mało 
używana. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM dwa kaski jak nowe, 
czarne oraz silnik 7.5 kw 960 obrotów. 
Tel: 601-638-877

SPRZEDAM drewno do Co i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927 

KUPIĘ Bursztyn. Tel: 532-110-190

SPRZEDAM tanio garaż blaszany, 
blacha ocynk, pomalowany na zielo-
no. Tel: 726-457-920

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wejherowie, 
działka 1202 m2, cztery garaże, muro-
wane, pilnie sprzedam lub zamienię na 
2 pokoje z kuchnią za dopłatą, tel. 501 
549 579, tel. 58 672 34 13

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

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

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 
m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898 

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynajęciem 

garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM traktor MTZ 82TS, stan 
dobry. Tel: 783-011-089

SPRZEDAM skuter Aprilia, cena 700 
zł. Tel: 570-410-197

SPRZEDAM skuter Hussar, rok 2004 
do remontu, papiery. Tel: 691-614-648

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, awaryjne otwiera-
nie aut, pomoc drogowa, auto części. 
Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ pracownika w pralni w 
Gdyni. Tel: 667-354-555

ZATRUDNIĘ pracza i maglarki w Pral-
ni Wejherowo. Tel: 602-447-261 lub 
58/677-27-36
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W tym roku mija 25 lat 
działalności Agencji Rynku 
Rolnego. Proszę opowiedzieć 
o początkach działalności 
Agencji.

- Powołanie ARR w 1990 r. 
było jednym z ważniejszych 
przejawów zmian instytucjo-
nalnych w otoczeniu polskiego 
sektora rolno-spożywczego. 
ARR ułatwiła producentom 
rolnym i innym podmiotom 
działającym w tym obszarze 
dostosowanie się do funkcjo-
nowania w realiach gospodarki 
wolnorynkowej. W celu prze-
ciwdziałania wahaniom cen 
uruchamiano zakupy nadwy-
żek produktów rolno-spożyw-
czych i realizowano zadania 
związane z gospodarowaniem 
państwowymi rezerwami 
produktów rolnych i żywno-
ściowych. Agencja stosowała 
także inne formy interwencji, 
umożliwiające podmiotom go-
spodarczym realizację skupu, 
takie jak umowy z autoryzo-

wanymi magazynami, zalicz-
ki oraz poręczenia kredytów. 
ARR przejęła część państwo-
wych magazynów zbożowych 
i  stworzyła na ich bazie dużą 
spółkę przechowalniczą. 
Wspierała również powstawa-
nie pierwszych giełd rolnych 
i rynków hurtowych. 

Przez kolejne lata zadania 
ARR ulegały zmianie. Jakie 
były kluczowe daty dla dzia-
łałalności Agencji?

- Ważna data to rok 1999, gdy  
rozpoczęły się przygotowania 
do spełnienia przez ARR wy-
mogów unijnej agencji płatni-
czej. Strukturę organizacyjną, 
zasady funkcjonowania i pro-
cedury dostosowano wówczas 
do standardów unijnych. Inny, 
ważny punkt zwrotny to 1 maja 
2004 roku, gdy polski rynek 
rolno-spożywczy stał się czę-
ścią jednolitego rynku. ARR 
powierzono realizację wybra-
nych mechanizmów wspólnej 

polityki rolnej. 
W ciągu ostatnich jedena-
stu lat kierunki aktywności 

Agencji zmieniały się wraz 
z ewolucją WPR, potrzebami 
uczestników rynku i poja-

wiającymi się wyzwaniami. 
Realizacja nowych zadań nie 
byłaby możliwa bez zaanga-
żowania wykwalifi kowanej 
kadry pracowniczej, sprawnie 
funkcjonujących systemów: 
organizacyjno-technicznego, 
fi nansowo-księgowego, in-
formatycznego oraz audytu 
i kontroli. Coraz częściej wy-
stępujące na rynkach rolnych 
zjawiska kryzysowe wzmocni-
ły potrzebę doskonalenia pro-
cedur szybkiego reagowania 
oraz utrzymywania gotowości 
instytucjonalnej w tym zakre-
sie. W minionych latach Agen-
cja wielokrotnie wspomagała 
różne grupy producentów 
dotkniętych sytuacjami kryzy-
sowymi na rynku. Wypłacała 
szczególne środki wsparcia na 
rynku mleka oraz rekompen-
sowała producentom straty 
spowodowane m.in.: ptasią 
grypą, bakterią Escherichia 
coli, wirusem afrykańskiego 
pomoru świń u dzików oraz 
rosyjskim embargiem.ARR 

Już 25 lat wspieramy rozwój 
sektora rolno-spożywczego
WYWIAD | Z Radosławem Szatkowskim, Prezesem Agencji Rynku Rolnego rozmawia Grzegorz Bryszewski.

administrowała również innymi 
działaniami mającymi na celu 
stabilizację rynków rolnych, 
takimi jak zakupy interwencyjne 
i dopłaty do prywatnego prze-
chowywania oraz kwotowanie 
produkcji. Wypłacała refundacje 
wywozowe, płatności uzupeł-
niające na rynku tytoniu i ziem-
niaków skrobiowych, a także 
szereg dopłat mających za za-
danie zarówno stymulowanie 
popytu na surowce pochodzenia 
rolniczego, jak i zwiększenie 
opłacalności produkcji. 

Wiem, że ARR stawia duży 
nacisk na wspieranie kon-
sumpcji...

- Tak. W tych ramach  realizowa-
liśmy niezwykle ważne społecz-
nie programy, przyczyniające 
się do kształtowania właści-
wych nawyków żywieniowych 
u dzieci – „Mleko w szkole”, 
w którym uczestniczyło 2,5 mln 
dzieci, oraz „Owoce i warzywa 
w szkole”, dzięki któremu 1,3 
mln uczniów otrzymało bez-
płatnie 262 mln porcji owoców, 
warzyw i soków. 
Warto podkreślić, że Polska jest 
w czołówce wśród krajów UE 
w realizacji obu programów. Nie 
mniej istotny ze społecznego 
punktu widzenia był program 
pomocy żywnościowej dla osób 
najuboższych, w ramach które-
go dostarczono ok. 1 mln ton 
gotowych artykułów spożyw-
czych o wartości 2,4 mld zł.
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Regaty zostaną rozegra-
ne w klasach: Optimist gr. 
B, Optimist gr. UKS, gr. O, 
Cadet, Vaurien, Omega Stan-
dard i klasa Open. Regaty są 
otwarte dla wszystkich jach-
tów w tych klasach. Warun-
kiem udziału w regatach są: 
zgłoszenie elektroniczne lub 
w biurze regat, uiszczenie 
opłaty odpowiedniej do kla-
sy według tabeli opłat reje-
stracyjnych oraz oczywiście 
przedstawienie odpowied-
nich dokumentów. 

Zgłoszenia wstępne można 
składać do dnia 18 września 

elektronicznie lub 19 i 20 
września w biurze regat. 

Wyścigi rozgrywane będą 
na trasach stosowanych w re-
gatach zgodnie z obowiązu-
jącym przepisami ISAF.

Planowane jest rozegranie 7 
wyścigów w klasie Optimist 
GR B i UKS, oraz pozostałe 
klasy, rozegranie 6 wyścigów 
w klasie Optimist gr O. Sto-
sowany będzie system punk-
tacji określony w Przepisach 
Regatowych Żeglarstwa 
ISAF edycji 2013-2016.

W ramach rozgrywanych 
regat DC Mistrzostwa Kar-

tuz dla zwycięzców (1,2,3 - 
miejsce) w klasach Optimist 
oraz Cadet są puchary oraz 
upominki, poczęstunek dla 
uczestników regat, opieku-
nów i trenerów. W ramach 
punktacji „I Pucharu Kaszub” 
dla zwycięzców 4 edycji regat 
przewidziano m.in. puchary 
oraz nagrody rzeczowe.

Dodatkowych informacji 
udziela: komandor regat - 
Hanna Kajeta tel 505 245 
950, e:mail: hanna.kajeta@
gmail.com lub zlotagora@
poczta.kartuzv.pl. 

Pożeglują 
po mistrzostwo
ZŁOTA GÓRA | Ostatnie już w tym sezonie regaty w ramach IX 
Mistrzostw Kartuz odbędą się na akwenie Jeziora Wielkie Brodno 
w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze 
w Brodnicy Górnej k/Kartuz. 
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