
Załącznik Nr 1 do Uchwały 70/2016  

 

Lista operacji wybranych w naborze 2/2016. 

 

Lp. Znak sprawy 
Imię i nazwisko/ 

Nazwa 
wnioskodawcy 

Numer 
identyfikacyjny 
wnioskodawcy 

Gmina Tytuł/ Cel operacji 
Koszt 

całkowity 
Wnioskowana 

kwota 

Ustalona 
kwota 

wsparcia 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 

Operacje mieszczące się w limicie środków 

1. 2/2016/07 
F.H.U. R-Truck 

Piotr Rostankowski 

065474313 
Czersk 

Stworzenie innowacyjnego kompleksu 
gastronomiczno - muzealnego, popularyzującego 
wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego. / 
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez budowę oraz 
wyposażenie obiektu gastronomicznego - 
muzealnego, posiadającego charakter innowacyjnej 
atrakcji promującej wartości regionalnego dziedzictwa 
kulturowego. 

829194,00 300000,00 300000,00 12,00 

2. 2/2016/11 
EKORENT Adriana 

Drewczyńska 

068326545 
Czersk 

Rozwijanie infrastruktury turystycznej na 
obszarze wiejskim poprzez przebudowę budynku 
po byłym tartaku na budynek usługowy 
krótkotrwałego pobytu wraz z wyposażeniem 
niezbędnym do prowadzenia działalności. / 
Przebudowa budynku po byłym tartaku na budynek 
usługowy krótkotrwałego pobytu w celu promocji 
turystyki i rekreacji. 

612323,52 200000,00 200000,00 11,67 

3. 2/2016/04 
"MIKO-TUR" Edyta 

Kultys 

069185640 
Chojnice 

Rozwój ośrodka "MIKOMANIA", poprawa 
efektywności energetycznej budynków oraz 
uatrakcyjnienie oferty turystycznej. / Rozwój 
ośrodka "MIKOMANIA", zwiększenie atrakcyjności, 
zwiększenie zatrudnienia. 

544541,91 199222,00 199222,00 11,50 

4. 2/2016/17 
Krzysztof Singer 

EUROSTANDARD 
BIS 

071902363 
Chojnice 

 
Otwarcie nowoczesnego schroniska dla 
aktywnych turystów i sportowców w 
miejscowości Charzykowy. / Uzyskanie dochodu z 
rozwijanej działalności gospodarczej oraz promocja 
aktywnej turystyki. 
 
 

550119,96 200000,00 200000,00 11,42 



5. 2/2016/09 

Dom Gościnny 
"KACHLINÓWKA" 

Małgorzata 
Kachlicka 

052071962 
Chojnice 

Utworzenie ośrodka edukacyjnego "Wesoła 
zagroda" przy domu gościnnym 
"KACHLINÓWKA". / Rozwój działalności związanej z 
świadczeniem usług turystycznych i edukacyjnych. 

484744,86 177345,00 177345,00 11,00 

6. 2/2016/03 

Lucjan Pych 
Lipiński Sklep 
Spożywczo-
Przemysłowy 

048541922 
Lipnica 

KASZUBSKI SUPERMARKET z wygodą dla 
turystów. / Cel końcowy: Rozwój działalności 
gospodarczej w branży okołoturystycznej poprzez 
wprowadzenie do oferty lokalnych wyrobów i poprawę 
warunków sprzedaży dla mieszkańców i turystów. 

750036,92 275753,74 275753,74 10,83 

7. 2/2016/02 
Agnieszka 

Synoradzka CT 
MEDIA 

071849714 
Chojnice 

Zakup innowacyjnego sprzętu do organizacji 
wydarzeń plenerowych przez firmę CT MEDIA. / 
Cel operacji to rozwój firmy CT MEDIA, agencji 
koncertowej i artystycznej. 

541200,00 198000,00 198000,00 10,75 

8. 2/2016/10 

Przedsiębiorstwo 
Turystyczne 

Pomorze Spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością 

071846805 
Chojnice 

Montaż pomp ciepła, prace modernizacyjne, 
zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu 
ośrodka "Kameralny" w Charzykowach. / Rozwój 
ośrodka "Kameralny" w Charzykowach, podniesienie 
jego standardu i wprowadzenie ekologicznych źródeł 
ogrzewania. 

518164,34 189572,00 189572,00 10,67 

9. 2/2016/13 
Sebastian 
Milkowski 

071897606 
Brusy 

Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup 
nowoczesnych urządzeń. / Celem operacji jest 
zakup nowoczesnego wyposażenia oraz zwiększenie 
zatrudnienia - 1 etat średnio rocznie, co przyczyni się 
do rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. 

146149,14 53469,00 53469,00 10,67 

10. 2/2016/15 
Czesław Ciupiński 

"REJS" 

071896273 
Chojnice 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa pawilonu 
wczasowego w ośrodku "Rejs" w Charzykowach. / 
Uzyskanie dochodów z rozwiniętej działalności 
gospodarczej oraz zwiększenie ilości zatrudnionych 
pracowników. 

803522,33 200000,00 200000,00 10,67 

11. 2/2016/21 
Danuta Lamczyk 

PHU "TERMINAL"  

068382630 
Chojnice 

Utworzenie restauracji przy kompleksie 
sportowym TERMINAL w miejscowości 
Charzykowy. / Celem podejmowanych działań jest 
rozwój firmy oraz zwiększenie jej obrotów i zysków w 
oparciu o wykorzystanie trendów rozwoju 
miejscowości Charzykowy. 

568386,89 200000,00 200000,00 10,67 

12. 2/2016/22 
BONAMED Spółka 

z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

071897402 
Chojnice 

 
Rozwój usług rehabilitacyjnych (w ramach usług 
dla seniorów) poprzez rozbudowę domu opieki w 
Jarcewie o salę rehabilitacyjną wraz z 
wyposażeniem. / Rozwój usług rehabilitacyjnych dla 
seniorów i mieszkańców obszaru wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju. 
 

443505,77 199577,00 199577,00 10,58 



13. 2/2016/23 
Piekarnia-Cukiernia 
"MAGDALENKA" 

Bogusław Sobieraj 

Załączono 

wniosek o wpis 

do ewidencji 

producentów. 

Czersk 

Rozwój przedsiębiorstwa Piekarnia-Cukiernia 
"MAGDALENKA" Bogusław Sobieraj poprzez 
wprowadzenie na rynek pieczywa produkowanego 
innowacyjną metodą odroczonego rozrostu 
ciasta. / Rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie 
zatrudnienia. 

541200,00 198000,00 198000,00 10,58 

14. 2/2016/16 
EK-BUD II Jakub 

Rostankowski 

071897263 
Chojnice 

Nowy ośrodek z perspektywami: "Osada Swory" 
w Małych Swornegaciach. / Rozwój ośrodka "Osada 
Swory" jako atrakcyjnego miejsca do wypoczynku 
turystów. 

568952,59 198902,00 198902,00 10,50 

15. 2/2016/05 Barutowicz Rafał 
071796092 

Chojnice 

Utworzenie nowego obiektu noclegowego i 
turystyki wodnej "Przystanek Zbrzyca". / 
Wykorzystanie walorów rzeki Zbrzyca i Borów 
Tucholskich do utworzenia nowego obiektu 
turystycznego a także wzrost zatrudnienia osób z 
grup defaworyzowanych. 

550915,01 200000,00 200000,00 10,42 

16. 2/2016/01 

"OŚRODEK 
WYPOCZYNKOWY 

HENRYK I 
URSZULA 

SOSZKO" Henryk 
Soszko 

068924521 
Chojnice 

Podniesienie standardu Ośrodka 
Wypoczynkowego Soszko w Drzewiczu. / 1. 
Rozwój Ośrodka Wypoczynkowego Soszko w 
Drzewiczu 2. Wzrost zatrudnienia w firmie. 

335927,87 122900,00 122900,00 10,33 

17. 2/2016/08 
Dorota Janik "ROL-

DRÓG" 

063571700 
Chojnice 

Promocja lokalnej i ekologicznej żywności w 
oparciu o współpracę z regionalnymi 
producentami rolnymi. / 1) Utworzenie sklepu 
internetowego ze zdrową żywnością, który 
intensywnie będzie promował oraz reklamował 
produkty lokalne. Siedziba oraz magazyn sklepu 
mieścić ma się w dostosowanym do tego celu 
budynku w miejscowości Moszczenica, gmina 
Chojnice. Realizacja w/w celu planowana jest na 
grudzień 2017 r. 

369000,00 150000,00 150000,00 9,83 

18. 2/2016/26 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno 
Handlowo 

Usługowe THOMAS 

071901965 
Chojnice 

Uruchomienie centrum zaopatrzenia i usług dla 
budownictwa drewnianego. / Rozwój firmy poprzez 
budowę budynku biurowo-handlowego dla centrum 
zaopatrzenia i usług dla budownictwa drewnianego. 

733621,07 200000,00 200000,00 9,75 

19. 2/2016/25 
Zakład Usług 

Leśnych Tadeusz 
Orzłowski 

064097971 
Brusy 

Rozwój przedsiębiorstwa leśnego przez zakup 
innowacyjnych maszyn leśnych. / Zakup środków 
trwałych w tym sadzarki leśnej i ciągnika leśnego 
znacznie poprawi warunki pracy w lesie, gdzie 
pracownicy narażeni są bezpośrednio na zmienne 
warunki pogodowe. 

222630,00 81450,00 81450,00 9,67 



20. 2/2016/12 

Restauracja 
"Holiday" Spółka 

Cywilna Ewa Duraj, 
Łukasz Duraj 

064530606 
Chojnice 

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez modernizację 
posiadanej infrastruktury gastronomicznej 
zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym i 
zwiększenie skali zatrudnienia. / Rozwój 
przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na lokalny 
rynek turystyczny nowych produktów, zwiększenie 
dochodu firmy oraz zwiększenie skali zatrudnienia 
poprzez utworzenie etatu dla osoby z grupy 
defaworyzowanej. 

553500,00 200000,00 200000,00 9,50 

21. 2/2016/18 
Odejewska 
Aleksandra 

043818543 
Chojnice 

Przebudowa istniejącego obiektu polegająca na 
utworzeniu pokoi celem rozwoju branży 
turystycznej oraz utworzeniem miejsc pracy. / 
Głównym celem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa 
poprzez rozbudowę obiektu i utworzeniu nowych 
pokoi gościnnych, a także zatrudnienie osób na nowo 
utworzone miejsca pracy (następnie dalszy opis).  

478470,00 175050,00 175050,00 9,33 

Operacje niemieszczące się w limicie środków 

22. 2/2016/14 
Mirex II Mirosława 

Zielińska 

071902035 
Czersk 

Budowa budynku produkcyjnego - szwalni w 
miejscowości Malachin. / Rozwój przedsiębiorstwa 
poprzez utworzenie budynku szwalni i wzrost 
zatrudnienia. 

1865538,43 288000,00 288000,00 8,83 

23. 2/2016/20 

Zakład 
Elektromechaniki 
Chłodniczej Paweł 

Wiecki 

071897134 
Czersk 

Kompleksowa obsługa serwisowa, dzięki 
cyfryzacji procesu magazynowania, sprzedaży, 
regenerowania i modernizacji układów 
chłodniczych oraz obrotu komponentami dla 
chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji. / Cel główny. 
Rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy 
(następnie dalszy opis). 

553500,00 200000,00 200000,00 8,83 

24. 2/2016/06 
Centrum Edukacji 
Progres Monika 

Malak 

Załączono 

wniosek o wpis 

do ewidencji 

producentów. 

Brusy 

 
 
Przeprowadzenie robót wykończeniowych i 
wyposażenie turystycznego obiektu pobytu 
krótkoterminowego i gastronomicznego. / Celem 
planowanej operacji jest rozwój działalności 
gospodarczej oraz uzyskanie dochodu poprzez 
zapewnienie zakwaterowania krótkoterminowego 
oraz wyżywiania uczestnikom ruchu turystycznego 
oraz organizacji imprez okolicznościowych i 
warsztatów tematycznych. 
 
 

546667,35 200000,00 200000,00 8,42 



25. 2/2016/19 
Filip Mierkiewicz 

ZUP PRAL-
EXPRESS 

065714185 
Chojnice 

Dywersyfikacja dotychczasowej oferty 
turystycznej, wzrost standardu obsługi gości oraz 
wzrost zatrudnienia w pensjonacie "Villa Emilia" 
w Charzykowach. / Rozwój działalności 
gospodarczej, dywersyfikacja dotychczasowej oferty 
turystycznej, wzrost standardu obsługi gości oraz 
wzrost zatrudnienia. 

261878,43 95809,18 95809,18 8,33 

26. 2/2016/24 Ryckowski Marek 
069870456 

Chojnice 

Zakup mobilnych modułów użytkowych. / Zakup 
mobilnych modułów użytkowych celem utworzenia 
bazy nowoczesnych mobilnych modułów użytkowych 
pod wynajem krótko i długoterminowy. 

541200,00 198000,00 198000,00 7,17 

      
14 914 890,39 zł 4 901 049,92 zł 4 901 049,92 zł 

 

 

 

               Przewodniczący Rady 

                       Jan Gliszczyński  

 

 

 

 


