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Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za udział w pierwszej gdyńskiej edycji Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE, które 
odbyły się w dniach 5-6 września 2015 roku w GDYNIA ARENA w Gdyni. 
Dziękujemy wszystkim Wystawcom, Patronom Honorowym i medialnym oraz organizacjom i stowarzysze-
niom za wsparcie merytoryczne i medialne premierowej edycji Targów. Specjalne podziękowania składamy 
Pomorskiemu Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Polskiej Federacji Rynku Nie-
ruchomosci. Nie zapominamy o prelegentach i doradcach, którzy pomogli w przygotowaniu kolejnej edycji,  
i których zaangażowanie potwierdza rangę i użyteczność wydarzenia. Liczymy, że wszyscy uczestnicy rynku 
– deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, agencje nieruchomości, banki i doradcy kredytowi spędzili owoc-
nie czas na targach a poszukujący mieszkania czy domu znaleźli właściwe i docelowe lokum.

Czternaście lat naszej działalności na tym polu to ponad 50 edycji w Warszawie i w innych miastach w kraju. 
Rocznie bierze w nich udział ponad 500 wystawców oraz blisko 35 tys. zwiedzających. Naturalnym zatem 
krokiem w rozwoju Murator EXPO jest organizacja tożsamych imprez m.in. w Trójmieście (Gdańsk i Gdynia) – 
regionalnie o dużym potencjale w tej branży. 

 Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE to kompleksowy przegląd oferty domów i mieszkań - nowych  
i „z drugiej ręki”, a także okazja do uzyskania informacji o aktualnych warunkach kredytowych. Swoją ofertę 
prezentują: deweloperzy, banki i pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Na Targach nie brakowało pro-
mocji, premier, wyjątkowych ofert i rabatów oraz aktualnych ofert wszystkich typów nieruchomości z rynku 
wtórnego w organizowanym przez Pomorskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 
Centrum Rynku Wtórnego. Bogatej ofercie wystawców towarzyszył szereg wydarzeń pomagających zwiedza-
jącym w podjęciu właściwej decyzji o zakupie nowego lokum, z dziedziny m.in.: prawa, finansów (duży nacisk 
położony na różne opcje finansowania zakupu nieruchomosci) czy podatków. 
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PROGRAM MERYTORYCZNY - godne polecenia były m.in. sobotnia debata na temat pomocy architektów w 
wyborze i ocenie rynkowego zakupu mieszkania oraz niedzielne spotkanie z przedstawicielami Stowarzysze-
nia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomosciami oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomosci. 
Zaproszeni goscie wraz z uczestnikami ddyskutowali o szansach i zagrożeniach rynku wtórnego. Niemniejsze 
zainteresowanie obserwowaliśmy na spotkaniach porad z zakresu aranżacji wnętrz jak i dotyczących różnych 
sposobów finansowania zakupu mieszkania czy domu. 

Murator EXPO od wielu lat współpracuje z uczestnikami polskiego rynku nieruchomości. Pięć razy  
w roku, pod patronatem najwyższych urzędów państwowych organizujemy w Warszawie największe w Pol-
sce Targi Mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE. To impreza o ugruntowanej pozycji zarówno w gronie 
oferujących, jak i zainteresowanych zakupem własnego „M”. Ekspozycję wystawców uzupełnia bogaty pro-
gram edukacyjny kierowany zarówno do profesjonalistów z branży, w tym do wystawców i architektów, jak  
i do indywidualnych inwestorów. 
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Podczas drugiej edycji Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE w Gdyni zaprezentowało się blisko 60 Wystaw-
có i pokazano blisko 70 inwestycji z Gdyni i okolic. Targi poświęcone były kompleksowej prezentacji oferty 
mieszkań tak na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Ofertę targową wzbogaciła prezentacja firm doradczych. 
Nie zabrakło nowości oraz niestandardowej oferty rynku. W głównym sektorze targowym swoją ofertę przed-
stawili deweloperzy oferując najnowsze inwestycje na rynku gdyńskim (m.in.: ALLCON, DS DEWELOPMENT,  
EURO STYL, INVEST-PEL, JW CONSTRUCTION, MAT BUD, PB GÓRSKI, POLDOM, POLNORD, SEMEKO, SIÓDME 
NIEBO, oraz inni). Ciekawą ofertę zaprezentowały także firmy doradcze – IN HOME z propozycją aranżacji 
wnętrz i ogrodów czy doradcy  i pośrednicy finansowi (DORADZA.PL, NOTUS oraz MURATOR FINANSE), którzy 
na swoich wykładach gościli komplet słuchaczy. Równie atrakcyjnie przedstawiała się targowa oferta agencji 
nieruchomości. Stoiska z ofertą rynku wtórnego przeżywały oblężenie.  Nie mniejszym zainteresowaniem 
cieszyły się firmy promujące kompleksową ofertę budowy domu i jego wyposażenia. Bardzo ciekawe stoisko 
zaprezentowała firma DOMY HYBRYDOWE oferująca budowę domów ekologicznych. Uzupełnieniem oferty 
skierowanej do osób planujących budowę domu była oferta projekty domów jednorodzinnych Murator Pro-
jekty. 

WYSTAWCY

 
Agencja Allianz, Allcon Osiedla, Bank Pekao Sa, Bmc, Danwood, Deutsche Bank, Domy Hybrydo-
we, Doradza.pl, Dqm, Drzwi Z Prawdziwego Drewna, Ds Development, Ecologiq, Euro Bank, Euro 
Styl, Fmb Projekt, Front Architekci, Hanlo Dom, Heban Domy, In Home, Invest Pel, Jw Construc-
tion, K. Armiński, L.Michalczyk Firma Projektowo  - Budowlana, Mat Bud Rumia, Media Creations, 

Murator  Projekty, Murator Finanse, Norda Press, Notus, Pb Górski, Poldom, Polnord, Pracownia Projektowa Justyna Dempc, 
Profesjonal24, Przedsiębiorstwo  A – T, SARP, Semeko, Siódme Niebo, Smartdoor, Spartan Domy, Stwowarzyszenie Pomorskie  
Pośredników W Obrocie Nieruchomościami, Tempur, Topus, Tyszkiewicz Nieruchomości, Urząd Miasta Gdynia, Wojskowa 
Agencja Mieszkaniowa
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√  LAYOUT REKLAMOWY
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PROMOCJA TARGÓW
Kampania reklamowa drugiej trójmiejskiej edycji Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe  
MIESZKANIE w Gdyni odbywających się w dniach 5-6 września 2015 roku obejęła następujące działa-
nia:

√ OUTDOOR:
• wielkoformatową reklamę zewnętrzną - blisko dziewięćdziesiąt nośników zlokalizowanych przy głów-

nych ulicach Gdyni o bardzo dużym natężeniu ruchu. W reklamie zewnętrznej wykorzystane były nośniki  
o powierzchni: 12 m2 (nośniki typu BB oraz Super 12); 18 m2 (nośniki typu Super 18);

• ekrany LED o powierzchni ponad 70 m2 zlokalizowane przy największych galeriach handlowych w mie-
ście. Kampania trawała od 7 do 25 dni poprzedzających Targi.

• siatki i banery wielkoformatowe, kampania od 7 do 25 dni;
        

           

 PRZYKŁADOWE NOŚNIKI Z KAMPANII
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√ TELEWIZJA
• FOKUS - tablice sponsorskie (tygodniowa kampania)

√ RADIO
• Radio ESKA (kampania tygodniowa)

√ PRASA i WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE
• emisję ogłoszeń reklamowych na łamach prasy codziennej o najwyższym wskaźniku CCS na rynku trój-

miejskim w rankingu prasy codziennej wykonywanym przez Polskie Badania Czytelnictwa, tj. Gazecie 
Wyborczej, Superexpressie - emisja ogłoszeń codziennie w tygodniu poprzedzającym Targi;

• emisję ogłoszeń na łamach dodatków poświęconych nieruchomościom mieszkaniowych wydawanych 
do m.in. Gazety Wyborczej, Express Gdyński, 

• emisję artykułów redakcyjnych, kolumn targowych i rubryk eksperckich na łamach prasy codziennej: 
Gazety Wyborczej, a także prasy lokalnej o najwyższym nakładzie w regionie, tj. Słowo Trójmiasta, Pre-
stiż, Gazeta Gdańśka, Twoja Gazeta, ZnajdzTo, inne;

• emisję ogłoszeń reklamowych na łamach pism wnętrzarskich m.in. Świat Wnętrz, Living Room, Decora-
tion&Design, Dom Idealny, M jak Mieszkanie, MojeMieszkanie, Murator, inne
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Ma rek Wiel go

Naj mniej sze ry zy ko jest wów czas, gdy
nie ru cho mość już ist nie je i ma za ło żo -
ną księ gę wie czy stą.
Nie wta jem ni czo nym wy jaś nia my, że
jest to do ku ment opi su ją cy stan
praw ny nie ru cho mo ści. Wy star czy
spraw dzić w ta kiej księ dze, naj le piej
tuż przed sfi na li zo wa niem trans ak -
cji, czy sprze da ją cy jest wła ści cie lem
tej nie ru cho mo ści oraz czy jest ona
„czy sta”, czy li np. nie ob cią żo na dłu -
ga mi. Wię kszym za gro że niem niż np.
nie zap ła co ne ra chun ki mo że być hi -
po te ka, po wszech nie sto so wa na
przez ban ki ja ko za bez pie cze nie dla
kre dy tu lub po ży czki. Oczy wi ście nie
na le ży z gó ry od rzu cać ofer ty miesz -
ka nia tyl ko dla te go, że sprze da ją cy
wziął na nie kie dyś kre dyt. Trans ak -
cję da się prze pro wa dzić bez piecz -
nie i na wet nie jest to zbyt nio skom -
pli ko wa ne. Trze ba się jed nak li czyć
z tym, że z po wo du pro ce dur ban ko -
wych jej fi na li zo wa nie mo że za jąć
kil ka ty god ni.

Uwa ga! Księ gę wie czy stą moż na
przej rzeć, nie wy cho dząc z do mu. Od
po nad czte rech lat dzia ła in ter ne to wa
prze glą dar ka ksiąg wie czy stych. Trze -
ba tyl ko znać jej nu mer. In struk cja ob -
słu gi znaj du je się m.in. na stro nie in -
ter ne to wej Mi ni ster stwa Spra wie dli -
wo ści (ekw.ms.gov.pl).

Go to we miesz ka nia moż na ku pić
nie tyl ko na ryn ku wtór nym. Ofe ru ją
je rów nież de we lo pe rzy. Fir ma do rad -

cza RE AS po da ła, że pod ko niec czer -
wca w War sza wie, Kra ko wie, Wroc ła -
wiu, Trój mie ście, Po zna niu i Ło dzi by -
ło łącz nie 9,8 tys. lo ka li do za miesz ka -
nia od za raz. Naj wię cej ta kich „pu sto -
sta nów” by ło w sto li cy – 2,9 tys. oraz
w Kra ko wie – 2,2 tys.

Ku pu jąc go to we miesz ka nie od
fir my de we lo per skiej, na le ży się
upew nić, kie dy moż na za wrzeć umo -
wę no ta rial ną. Nie ste ty, zda rza się,
że bu dyn ki przez wie le mie się cy sto -
ją go to we, ale de we lo per nie ma ze -
zwo le nia na ich użyt ko wa nie. Wte -
dy le piej po cze kać, aż spra wa się wy -
jaś ni.

Pod „opie ką” ban ku

Ci, któ rzy za mie rza ją ku pić miesz ka -
nie bę dą ce w bu do wie, mu szą mieć
świa do mość, kie dy jest to bez piecz ne,
a kie dy ry zy ku ją utra tę pie nię dzy.

Prze de wszyst kim trze ba upew nić
się, czy de we lo per pro po nu je ra chu -
nek po wier ni czy, a je śli tak, to ja ki. Wy -
jaś nij my, że jest to ra chu nek ban ko wy,
na któ ry w trak cie bu do wy tra fia ją
wpła ty klien tów de we lo pe ra. Naj le -
piej zna leźć in we sty cję z ra chun kiem
zam knię tym, bo fir ma bę dzie mog ła
się gnąć po wpła ty do pie ro po za war -
ciu ak tu no ta rial ne go prze no szą ce go
włas ność miesz ka nia na na byw cę. A to
ozna cza, że gdy by de we lo per np. zban -
kru to wał, je go klien ci od zy skaliby
wszyst kie pie nią dze, któ re wpła ci li na
ten ra chu nek.

Jak ku pić
miesz ka nie
bez ry zy ka 
Po wa ka cjach ry nek miesz ka nio wy zwy kle
się oży wia. Jak bu me rang wra ca wów czas
kwe stia ry zyka czy ha ją cego na ku pu ją cych.
Czy mo gą je ogra ni czyć?

Roz ra sta ją ce się lu bel skie osie dle Wę glin Po łud nio wy
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BOŻENA BATYCKA

WALCZY,  
BY JEJ FIRMA
NIE POSZŁA 
Z TORBAMI s. 4-5

GORĄCZKA
ZŁOTA

Po historii ze 
„złotym pociągiem”

także u nas ruszy 
lawina poszukiwań

S. 6-7

NADCIĄGA ZŁY
Dziś premiera 

w Teatrze Muzycznym.
Czy „Zły” spełni

oczekiwania?

S. 8-9
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Żeby pomóc,
 trzeba umieć 

pomagać

Forum Gdańsk - niezwykłe miejsce 
w mieście nad Motławą

str. 2

str. 7

Małgorzata Chmiel
Radna Miasta Gdańsk

”Żeby pomóc,”Żeby pomóc,

Nowe, atrakcyjne miejsce w mieście nad Motławą, 
z kompleksem handlowym i nowoczesną przestrzenią 
publiczną, które właśnie powstaje w samym centrum 

miasta, w ramach rewitalizacji historycznego Targu 
Siennego i Targu Rakowego. 

Tramwaj ruszy na Piecki-
Migowo w Gdańsku | str. 8

Ogromny ścisk w tabeli | str. 15

Negawaty 
od Grupy Energa | str. 13

1 GD

trojmiasto.wyborcza.pl
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W CZWARTEK 
3 WRZEŚNIA 2015

IMIENINY OBCHODZĄ

Izabela, Szymon

redaktor prowadzący 

DARIA WALKIEWICZ

DZIEŃ NA ŻYWO
GODZ. 6.30-14.30 MACIEJ DZWONNIK
GODZ. 13.00-21.00 MARTA KOREJWO

dnz@gdansk.agora.pl

KAR TA TRÓJ MIA STA: My, mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni, pragniemy harmonijnego, wszechstronnego i dynamicznego rozwoju metropolii
trójmiejskiej.  Wyrzekając się szkodliwej konkurencji, deklarujemy wolę współpracy z poszanowaniem tradycji i tożsamości miast (...)     

Choć po czą tek 2015 r. był dla gdy nian
na praw dę obie cu ją cy (osiem pierw -
szych me czów li go wych bez po raż -
ki), to pas sa bez prze gra nej opar ta
by ła prze de wszyst kim na pię ciu re -
mi sach. Z ko lei w osta t nich 21 me -
czach żół to-nie bie scy tyl ko czte ro -
krot nie scho dzi li z bo i ska wy gra ni.

Wię cej – s. 8

Sport

Za gu bio ny
styl Ar ki

Pla ny Dro gi Zie lo nej po wsta wa ły
w epo ce Gier ka, od te go cza su świat
po szedł do przo du i dziś wie my, co
się sta ło w mia stach, któ re „po do my -
ka ły swo je ra my ko mu ni ka cyj ne”. Nie
po peł niaj my te go błę du, chroń my
park Re a ga na, nasz naj cen niej szy
skarb – pi sze Ka je tan Le wan dow ski.

Czy taj – s. 2

Z dru giej stro ny

Nie rób my
z Gdań ska De tro it

MI CHAŁ BRAN CE WICZ

We wrześ niu po cią gi PKM kur su ją
głów nie mię dzy Gdań skiem-Wrzesz -
czem a Oso wą. Nie któ re skła dy ma -
ją na wet skró co ną tra sę do przy stan -
ku Port Lot ni czy. W cią gu do by tyl -
ko je den po ciąg od jeż dża z Gdań ska
Głów ne go, a z i do Gdy ni je dzie tyl -
ko kil ka pierw szych i osta t nich skła -
dów.

Od 1 paź dzier ni ka to się zmie ni,
bę dzie obo wią zy wał no wy roz kład
ja zdy. Ofi cjal nie po zna my go w przy -
szłym ty god niu, ale już dzi siaj moż -
na go zna leźć na stro nie PKP PLK.

W przy pad ku Gdy ni uru cho mio -
ne zo sta nie po łą cze nie do Kar tuz, co
au to ma tycz nie za bie rze część po łą -
czeń miesz kań com Oso wej. Od ra zu
uprze dza my, że w no wym roz kła dzie
po cią gi na dal nie bę dą jeź dzi ły
w opar ciu o takt, czy li rów ne od stę -
py cza su mię dzy kur sa mi.

Sie dem po cią gów do Głów ne go. Na
no wej tra sie uru cho mio nych zo sta -
nie 18 par po cią gów w cią gu do by. Sie -
dem z nich kur so wać bę dzie na od -
cin ku Gdańsk Głów ny – Kar tu zy, a 11
w obu kie run kach bę dzie za czy nać
i koń czyć po dróż we Wrzesz czu. 

Pierw szy po ciąg z Kar tuz do
Gdań ska Głów ne go wy ru szy o 4.51.
W prze ciw ną stro nę pierw szy skład
wy je dzie o 5.40, ale z Wrzesz cza,
z Gdań ska Głów ne go do pie ro o 6.20.

Na sie dem po cią gów, któ re po ko -
na ją ca łą tra sę z Gdań ska Głów ne go
do Kar tuz, sześć wy ru szy przed po -
łud niem (mię dzy godz. 6.20 a 11.28).
Po dob nie bę dzie w prze ciw nym kie -

run ku. Sześć skła dów z Kar tuz do
Gdań ska Głów ne go od je dzie mię dzy
4.51 a 9.53.

Osta t ni po ciąg z Głów ne go, bę dą -
cy za ra zem osta t nim do Kar tuz, od -
je dzie o godz. 21.15. Nato miast osta t -
ni kurs z Kar tuz (do Wrzesz cza) bę -
dzie o 20.34.

Przez po zo sta łą część dnia szy no -
bu sy PKM wy ko na ją 11 kur sów w obu
kie run kach. Nie ste ty nie bę dą się one
od by wa ły w re gu lar nych od stę pach
cza su. O jed nej po rze po ja zdy
z Wrzesz cza do Kar tuz bę dą kur so -
wa ły co 36 min (10.03 i 10.39), a o in -
nej ta róż ni ca wy nie sie na wet 1 godz.
25 min (12.35 i 14.00). Nie mal iden -

tycz nie bę dzie w dru gą stro nę. Dwa
pier wsze po cią gi z Kar tuz od ja dą po
so bie w od stę pie 36 min (4.51 i 5.27),
a in ne bli sko pół to ra go dzin nym (13.52
i 15.20).

Naj szyb ciej w 59 mi nut. A ja kie bę -
dą cza sy prze ja zdów? Naj szyb szy
szy no bus tra sę z Gdań ska Głów ne -
go do Kar tuz po ko na w 1 godz. i 2 min
(8.44-9.46), a naj wol niej szy bę dzie
po trze bo wał 16 min wię cej (10.33-11.51).
Co cie ka we, nie co in ne cza sy szy no -
bu sy osią gną ja dąc w dru gą stro nę.
Z Kar tuz naj szyb szy po ciąg do trze
do Gdań ska Głów ne go w 59 min (8.22-
9.21 i 9.53-10.52), nato miast ten ja dą -

cy naj dłu żej w 1 godz. i 6 min (5.27-
6.33).

Na krót szym dy stan sie cza sy prze -
ja zdu bę dą wa ha ły się mię dzy 56 min
a 1 godz. i 13 min (Wrzeszcz – Kar tu -
zy) oraz 53 min a 1 godz. i 11 min (Kar -
tu zy – Wrzeszcz).

Po wo dem tych róż nic jest bar dzo
ni ska prze pu sto wość od cin ka li nii
koś cier skiej Gdańsk-Oso wa – Żu ko -
wo Wschod nie – Glincz – So mo ni no,
do któ re go w Rę bie cho wie włą cza się
od no ga li nii PKM w kie run ku Kar -
tuz. Li nia 201 Gdy nia – Koś cie rzy na
jest jed no to ro wa, więc mi jan ki mo -
gą się na niej od by wać tyl ko na sta -
cjach, któ re są na tej 67-ki lo me tro wej

li nii za led wie czte ry. Ozna cza to, że
już zbu do wa nie roz kła du dla 8 par
po cią gów re la cji Gdy nia – Koś cie rzy -
na nie jest pro ste. A od 1 paź dzier ni -
ka na 10-ki lo me tro wym od cin ku mię -
dzy Rę bie cho wem a Glin czem doj -
dzie 18 par po cią gów kur su ją cych na
tra sie Gdańsk – Kar tu zy. Je dy nym
miej scem, w któ rym mo gą się one
mi jać, jest Żu ko wo Wschod nie, gdzie
są dwa to ry. Bę dą więc ta kie sy tu a -
cje, gdy w Żu ko wie Wschod nim mi -
nąć się bę dą mu sia ły trzy po cią gi. Je -
den ja dą cy do Kar tuz, je den z Kar tuz
i je den z/do Koś cie rzy ny.

Takt od grud nia. Roz kład, któ ry wej -
dzie w ży cie w paź dzier ni ku, bę dzie
obo wią zy wał do 12 grud nia.

– Na ten mo ment to jest op ty mal -
ny roz kład, ja ki mo gliś my za pro po -
no wać. Wy ni ka to z fak tu, że nie je -
steś my je dy nym prze woź ni kiem na
li nii 201 i mu sie liś my wpi sać się
w obo wią zu ją cy już roz kład ja zdy,
prze wi du ją cy m.in. kur sy Prze wo -
zów Re gio nal nych – mó wi Bar tło -
miej Bu czek, dy rek tor ds. prze wo -
zów spół ki PKP SKM w Trój mie ście.
– Oczy wi ście bę dzie my dą żyć do je -
go po lep sze nia już od grud nia, kie -
dy wej dzie w ży cie rocz ny roz kład,
a my zo sta nie my je dy nym prze woź -
ni kiem pa sa żer skim re a li zu ją cym
prze wo zy po mię dzy Koś cie rzy ną,
Gdy nią, Gdań skiem i Kar tu za mi.
Li czy my, że dzię ki te mu uda się nam
stwo rzyć takt za rów no do Gdań ska-
Oso wej, jak i do Kar tuz oraz Gdy ni,
a wię kszość po cią gów tra sę mię dzy
Gdań skiem Głów nym a Kar tu za mi
bę dzie po ko ny wa ła w nie ca łą go dzi -
nę.�

Tak PKM po je dzie do Kar tuz
u Od paź dzier ni ka po cią gi PKM bę dą jeź dzić tak że do Kar tuz. Tyl ko jed na trze cia z nich do trze do Gdań ska Głów ne go,

resz ta bę dzie koń czyć i za czy nać bieg we Wrzesz czu. Do jazd do cen trum Gdań ska zaj mie przy naj mniej go dzi nę

Pa sa że ro wie wsia da ją do po cią gu PKM na przy stan ku Port Lot ni czy
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Zostałam oszukana, straciłam wiele pieniędzy, ale wszystko spłacę 
– deklaruje Bożena Batycka i przedstawia pomysł na ratowanie swojej marki Batycki

czwartek, 27 sierpnia 2015 r.              
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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

Fot. UG Żukowo

20 sierpnia 2015 r. Koło Go-
spodyń Wiejskich w Żukowie 
obchodziło zasłużony jubi-
leusz. Już 85 lat żukowianki 
działają na rzecz tradycji 
kaszubskiej, spotykają się 
i wspólnie haftują, kultywują 
folklor, biorą udział w turnie-
jach kół gospodyń wiej-
skich, zdobywając nagrody 
i przekazując kolejnym 
pokoleniom dziedzictwo 
żukowskiej kultury.

Czwartkowa uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą w ko-
ściele WNMP w Żukowie, 
podczas której gospodynie zło-
żyły przed Ołtarz dary (wypie-
ki, owoce i rękodzieło). Dalsza 
część miała miejsce w restaura-
cji Gryf. 

Na uroczystości nie zabrakło 
władz gminnych i powiato-

wych (wicestarosty Bogda-
na Łapy i Przewodniczącego 
Rady Powiatu Mieczysława 
Woźniaka), a także przedstawi-
cieli Wojewódzkiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa oraz Powiatowej Izby 
Rolniczej i Pomorskiego ODR. 

Podczas imprezy zostały tak-
że odznaczone „Matki Wsi” 
przez Zarząd Krajowy Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych. Matki Wsi, czyli 
Janina Ulenberg, Irena Naczk 
i Urszula Sobiecka od lat wspie-
rają kaszusbką wieś, folklor, 
haft, tradycje żukowskie i wła-
śnie koła gospodyń wiejskich.

85-LEcIE KGW ŻUKOWO! Przewodnicząca KGW Żuko-
wo, Miaria Szlachecka ode-
brała wiele życzeń, gratulacji, 
kwiatów i upominków. Wśród 
nich znalazły się także życzenia 
od burmistrza Żukowa Wojcie-
cha Kankowskiego i wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej  
Waldemara Dampca. Składając 
życzenia burmistrz w imieniu 
własnym i przewodniczącego 
Rady Miejskiej odczytał treść 
pamiątkowego grawertonu:

Z okazji uroczystego Jubileuszu 
85-lecia istnienia Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Żukowie, pro-
simy przyjąć najserdeczniejsze 
gratulacje oraz wyrazy szczere-
go uznania za zaangażowanie 
Pań w upowszechnianie trady-
cji kaszubskiej wsi, promowa-
nie regionu Ziemi Żukowskiej 
nie tylko w Kraju, ale także za 
granicą oraz za nieocenioną po-
moc w inicjatywach gminnych.

Przypomnijmy: sprawa toczy 
się już od kilku lat. Tadeusz 
Kobiela, wójt gminy Sierako-
wice, sprzeciwia się otwiera-
niu dyskontów typu Biedron-
ka, czy Lidl na terenie gminy. 
Dlaczego?
- Zależy nam na tym, aby chro-
nić nasz lokalny rynek i na-
szych mieszkańców – wyjaśnia 
wójt Kobiela. - Sierakowice to 
gmina, której funkcjonowa-
nie od wieków oparte jest na 
lokalnym handlu i rzemiośle, 
czyli właśnie na niedużych 
sklepach i zakładach usługo-
wych. Aby dbać o rodzimych 
przedsiębiorców, wprowadzi-
liśmy m. in. wiele obostrzeń 
w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzenne-
go, uniemożliwiając budowę 
i otwieranie wielkopowierzch-
niowych sklepów. Stawia-
my na rodzinne fi rmy, gdzie 
mieszkańcy kupują jeden od 
drugiego i wszyscy się nawza-
jem wspierają. Uważam, że to 
dobry kierunek, czego dowo-

dem jest to, że gmina wciąż się 
bogaci, a pieniądze nie są wy-
prowadzane na zewnątrz przez 
międzynarodowych gigantów. 
Jeśli powstanie tu Biedronka, 
to z pewnością upadnie wiele 
rodzinnych sklepów.
I właśnie Biedronka o mały 
włos nie została otwarta w Sie-
rakowicach, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Parku Ośmiu 
Błogosławieństw. Starostwo 
kartuskie wydało zgodę dla 
powstania tego dyskontu z na-
ruszeniem zasady bezstron-
ności. Sierakowice – ku zdzi-
wieniu wójta – nie były stroną 
przy wydawaniu tej decyzji po-
mimo tego, że gmina jest wła-
ścicielem sąsiadującej działki. 
Wójt złożył więc zażalenie 
do wojewody, który niedawno 
uchylił postanowienie starosty 
i skierował je do ponownego 
rozpatrzenia. Co ciekawe, nie 
wpłynęło to na zatrzymanie 
prac w obiekcie, gdzie Bie-
dronka chce otworzyć sklep. 
Co na to władze gminy? Wójt 
czeka na ponowną decyzję sta-
rosty i zapowiada, że podejmie 
dalsze kroki, aby nie dopuścić 
do otwarcia dyskontu. 

Wójt kontra Biedronka
SIERAKOWICE | Wojewoda pomorski 
uchylił w całości i skierował do ponow-
nego rozpatrzenia postanowienie sta-
rosty kartuskiego, w którym wydano 
zgodę na rozbudowę obiektu na dział-
ce przylegającej do parku kulturowego 
w sierakowicach, gdzie inwestor zapla-
nował otwarcie dyskontu Biedronka. 
Mimo tego prace budowlane wciąż 
trwają. Tymczasem władze gminy cze-
kają na ruch ze strony starostwa. 

Dotacje na zabytki

150 tys. zł gmina Żukowo prze-
znaczyła na dofi nansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych kościoła 
WNMP w Żukowie oraz parafi i p.w. 
Św. Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza w Chwaszczynie.

str. 2

Dotacje na zabytki

Dwa złote medale i dwa tytułu Mi-
strza Polski przywiózł z katowickiego 
Spodka zawodnik KKSz ORMUZD 
Kartuzy - Paweł Teclaf. Tym samy po-
twierdza, że tytuł Mistrzowski uzy-
skany w kwietniowych zawodach 
w Suwałkach nie był przypadkiem.

str. 8
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√ INTERNET
• kampania reklamowa Targów w Internecie obejmuje kreacje typu m.in.: winieta, halfpage, double-

billboard, triboard, foot scroller, navibox, box, banner, informacje tekstowe w strategicznych porta-
lach: gazeta.pl, tvn24.pl, tvnwarszawa.pl, otodom.pl, muratordom.pl, urzadzamy.pl, muratorplus.pl, 
se.pl; tuznajdziesz.pl, 

• ponadto kampania reklamowa przebiega w serwisach: oferia.pl, facebook.com, wnetrzeiogrod.pl,  
budnet.pl, mapanieruchomosci.pl, dlastudenta.pl, planergia.pl, domekologiczny.pl, budnet.pl, swi-
atkominkow.pl, dobrzemieszkaj.pl, szybko.pl, domdlamlodych.pl, polishproperty.pl, slowotrojmia-
sta.pl, metropolia.info, gwe24.pl, gdansk4u.pl, wrotapomorza.pl, e-gospodarka.pl, dopoznania.pl, 
klimatyzacja.pl, ogrzewnictwo.pl, dompasywny.pl, inne;

• akcje emailingowe (łącznie ponad 100 tys. adresów email) z baz: me-mieszkania.pl, budnet.pl oraz 
muratorom.pl i urzadzamy.pl, muratorplus.pl, tuznajdziesz.pl, inne;

• kampanię AdWords w wyszukiwarce Gogle
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√ INNE

• akcje mailingowe z baz: Wydawnictwa Murator oraz serwisów współpracujących
• reklama w portalach społecznościowych: Facebook, nasza-klasa.pl
• promocja Targów w salonach wyposażenia wnętrz
• działania z dziedziny PR – współpraca z dziennikarzami operującymi na rynku nieruchomości 

mieszkaniowych
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Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE, 
która odbędzie się na STADIONIE WROCŁAW w dniach 10-11 października 

oraz w dniach 17-18 października na ERGO ARENĘ do Gdańska.

KONTAKT

Targi Mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE tu mieszkania sprzedają się najlepiej…
• starannie dobrane terminy i miejsca
• kontent dla Wystawców
• uznani eksperci
• wielokanałowa strategia promocyjna
• rzetelny Organizator

Zgłoś dziś swoją obecność na Targach Mieszkaniowych 2015
Dołącz do najlepszych, wybierz największe Targi z wieloletnią tradycją.

Dane teleadresowe
Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
tel.: (22) 829 66 80, faks.: (22) 829 66 81

e-mail : biuro@muratorexpo.pl, www.targimieszkaniowe.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000090687, NIP 113-21-59-933, 
wysokość kapitału zakładowego: 770.000,00 zł


