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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

GM. ŻUKOWO | Łukasz Do-
magała, odpowiedzialny za 
sieć Wspierania Organizacji 
Pozarządowych SPLOT w Kan-
celarii Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, odwiedził 
niedawno burmistrza w Urzę-
dzie Gminy Żukowo. Wraz z 
przewodniczącym Regionalnej 
Rady Organizacji Pozarządo-
wych w Gdańsku Jerzym Bo-
czoniem oraz Tadeuszem Po-
dymiakiem, doradcą Centrum 
Organizacji Pozarządowych w 
Kartuzach, burmistrz Wojciech 
Kankowski i Łukasz Domagała 
wspólnie zastanawiali się, jak 
wesprzeć organizacje pozarzą-
dowe w gminie Żukowo.

- W Gdańsku od lat funkcjo-
nuje efektywne wsparcie z tzw. 

1 procenta podatku. Okazuje 
się, że kulturalne i sportowe 
organizacje co roku dostają 
oprócz grantów dodatkowy 
zastrzyk � nansowy rzędu śred-
nio 6 milionów złotych z tytułu 
rozliczeń podatkowych! Warto 
zawalczyć, aby w gminie Żuko-
wo ten zwyczaj również ugrun-
tował się wśród podatników.

- W skali kraju do organizacji 
pożytku publicznego z tytułu 1 
procenta tra� ło w minionym 
roku 500 mln zł. Z tego 200 mln 
zł tra� a do pierwszej dziesiątki 
największych organizacji - mó-
wił Łukasz Domagała.

Burmistrz poinformował, że 
do wszystkich rozsyłanych do 
mieszkańców nakazów płatni-
czych dołączona zostanie lista 

Troje znakomitych 
kolarzy oraz ich 
trener odebrali 

gratulacje od 
burmistrza i 

radnych Kartuz 
podczas ostatniej 

sesji. Oprócz tej 
uroczystości na 

sesji radni podjęli 
kilka ważnych 

dla mieszkańców 
decyzji. Podjęto więc 

uchwały dotyczące 
nadchodzących 

wyborów 
uzupełniających, 

przystąpienia 
do sporządzenia 

miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego (bez 
tych dokumentów 

nie można rozpocząć 
praktycznie żadnych 

inwestycji na 
danym terenie) oraz 

prognozy � nansowej 
gminy na najbliższe 

kilkanaście lat. 

Więcej str. 3
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Mały wielki procent
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lokalnych organizacji, którym 
można przekazać 1 proc. po-
datku, aby składając deklaracje 
rozliczeniowe za 2014 rok, pa-
miętali o gminnych organiza-
cjach. Obecnie na terenie gminy 

działają 44 organizacje pozarzą-
dowe. 

Jednocześnie w Kartuzach 
samorządowcy, przedstawicie-
le organizacji pozarządowych 
oraz lokalnych mediów pod-

pisali apel do mieszkańców o 
przekazywanie 1 proc. podatku 
organizacjom działającym na 
terenie powiatu kartuskiego. To 
pierwsza taka inicjatywa w wo-
jewództwie.

Od lewej: Jerzy Boczoń, Tadeusz Podymiak, Wojciech Kankowski i Łukasz Domagała

SPORTOWCY WYRÓŻNIENI, 
BUDŻET UCHWALONY

FUNDUSZE UE | Lokalny 
Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Wejherowie 
zaprasza wszystkie osoby 
zainteresowane pozyska-
niem Funduszy Europejskich 
na bezpłatne konsultacje. 
Najbliższe spotkania z konsul-
tantami LPI FE w Wejherowie, 
odbędą się:
Kartuzy - Starostwo Powiato-
we w Kartuzach, ul. Dworco-
wa 1, 18 lutego, godz. 8.00 
- 11.30
Sierakowice - Urząd Gminy 
Sierakowice - ul. Lęborska 30, 
18 lutego, godz. 12.00-15.30
Konsultanci LPI FE będą dyżu-
rować w podanych wyżej go-
dzinach. Nie są prowadzone 
zgłoszenia, nie ma potrzeby 
wcześniejszej rejestracji. Spe-
cjaliści zapraszają wszystkich 
zainteresowanych tematyką 
Funduszy Europejskich. (raf)

Skąd i jak 
zdobyć dotację?
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Wizyta była okazją do pozna-
nia warunków w Kartuzach i 
okolicach do przeprowadzenia 
organizowanych przez Otylię 
w całej Polsce obozów integra-
cyjno-szkoleniowych dla zdol-
nych dzieci i młodzików. Dla 
dzieci jest to okazja do wymia-
ny doświadczeń i sprawdze-
nia się pod okiem wybitnych 
specjalistów w pływaniu. W 
bieżącym roku odbędzie się IV 
edycja tego typu obozów, ale 

na Kaszubach jeszcze ich nie 
było.

Mistrzyni olimpijska odwie-
dziła też burmistrza Mieczy-
sława Grzegorza Gołuńskiego, 
który podarował mistrzyni 
album o Kartuzach, maskotkę 
misia Bruno oraz - co mocno 
zaskoczyło Otylię - fartuch ku-
chenny z przepisem na wspa-
niałą, kaszubską zupę rybną. 
Podczas rozmów poruszono 
temat zupełnie nowego projek-

tu pod roboczą nazwą „Otylio-
bus”, w którym młodzi pływacy 
będą mogli skorzystać z porad 
lekarzy specjalistów i fizjotera-
peutów sportowych. To także 
możliwość przeprowadzenia 
badań, spotkań ze sportow-
cami oraz uczestniczenia w 
prelekcjach. Burmistrz wyraził 
otwartość na współpracę i za-
deklarował pomoc w realizacji 
przedstawionych projektów.
(raf)

Otylia Jędrzejczak będzie szkolić dzieci
KARTUZY | Wielokrotna mistrzyni Europy, mistrzyni świata, 
mistrzyni olimpijska z Aten Otylia Jędrzejczak zawitała do Kartuz i od-
wiedziła władze sekcji pływackiej UKS Trops oraz burmistrza gminy.
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Otylia Jędrzej-
czak podczas 

pobytu w 
Kartuzach 

spotkała się z 
burmistrzem, 

aby poroz-
mawiać o 

współpracy
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Kartuscy zawodnicy w 
ostatnim czasie świetnie 
spisywali się na drogach ca-
łej Polski. Z bardzo dobrej 
strony pokazali się miedzy 
innymi podczas minionych 
Mistrzostw Polski organizo-
wanych w Bytowie.

- Kartuski sport rozwija się 
w dobrą stronę, w wielu dzie-
dzinach Kartuzy słyną nie tyl-
ko w Polsce, ale i poza grani-
cami kraju – mówił podczas 
sesji Mieczysław Grzegorz 
Gołuński, burmistrz Kartuz. 
– Mamy zapaśników, kickbo-
xerów, kolarzy i wielu innych 
sportowców. Życzę Wam w 
imieniu swoim i rady, byście 
godnie reprezentowali naszą 
gminę i trwali w tym jak naj-
dłużej.

Chwilę później swoje spra-
wozdania  z prac w okresie 
międzysesyjnym przedsta-
wili Andrzej Pryczkowski, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Kartuzach oraz bur-
mistrz Kartuz. 

Pierwsze uchwały dotyczy-
ły zbliżających się wyborów 
uzupełniających. Zarówno 

PRZODKOWO | Na terenie 
naszego województwa trwają 
ferie zimowe. Dla uczniów, 
którzy te dwutygodniowe 
wakacje spędzą w domu, 
gmina Przodkowo jak co roku 
przygotowała ciekawą ofertę. 

W szkołach przygotowano 
szereg zajęć dydaktycznych 
i ruchowych. Będą bale 
karnawałowe i wyjazdy do 
kina. Bliższych informacji na 
ten temat udzielą dyrektorzy 
placówek i wychowawcy klas. 

Samorząd Przodkowski 
zaprasza dzieci do spędzenia 
ferii w sposób aktywny. Przez 
cały okres ferii do dyspozycji 
dzieci i młodzieży będzie 
boisko Orlik oraz tamtejsi 
animatorzy. 

W pierwszym tygodniu 
zimowej przerwy, zajęcia 
zorganizowane będą pod 
hasłem „Rusz się po zdrowie” 
. W godzinach 10.00 do 14.00 
wszystkich chętnych zapra-
szamy do udziału w rozgryw-
kach według następującego 
harmonogramu: 
- poniedziałek – uczniowie 
szkół podstawowych /piłka 
nożna i unihokej/;
- wtorek – uczniowie szkół 
podstawowych /piłka nożna i 
unihokej/;
- środa – gimnazjaliści /piłka 
nożna i unihokej/;
- czwartek –gimnazjaliści /
piłka nożna  i unihokej /; 
- piątek – zespoły mieszane - 
NIESPODZIANKA.

Uczestnicy „Ferii z Orli-
kiem”  otrzymają słodkie 
upominki i ciepły posiłek. 

Młodsze dzieci na zorga-
nizowane zajęcia w pierw-
szym tygodniu ferii zaprasza 
również Biblioteka Publiczna 

Gminy Przodkowo. Codzien-
nie w godzinach od 9.30 – 
13.00 uczestników odwiedzi 
ciekawy gość. Będą też zajęcia 
manualne, gry i zabawy na 
wesoło a także poczęstunek. 
W drugim tygodniu ferii dla 
chętnych dzieci projekcje 
bajek i filmów oraz głośne 
czytanie bajek.

Zespół Szkoły Podstawowej 
i Publicznego Gimnazjum 
w Przodkowie zaprasza 5 i 6 
lutego na rozgrywki sportowe. 

W Zespole Szkoły Podsta-
wowej i Publicznego Gim-
nazjum w Pomieczynie w 
czwartek 5 lutego odbędą się 
zajęcia sportowe (tenis stoło-
wy, siatkówka), zaś 6 lutego 
zaplanowano wyjazd do kina. 

Zespół Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Czeczewie 
zaprasza z kolei na zajęcia: 5 
lutego – otwarty trening karate 
dla uczniów, zajęcia plastyczne, 
6 lutego – otwarty trening ka-
rate dla uczniów, zajęcia z geo-
grafii i fizyki (noc naukowa), 
9 lutego – zajęcia plastyczno-
techniczne, 10 lutego – seans 
filmowy, 11 lutego – wielki 
turniej gier planszowych, 12 
lutego – historyczny film do-
kumentalny, programowanie 
scratch-u, 13 lutego – warsz-
taty literackie (przygotowanie 
wieczoru autorskiego, zabawy 
integracyjne). 

W Szkole Podstawowej w 
Szarłacie 5 lutego odbędą się 
zajęcia ekologiczno-plastycz-
ne, gry i zabawy, zaś w Szkole 
Podstawowej w Wilanowie 
5 lutego – seans filmowy w 
szkole, 9 lutego – gry i zabawy, 
11 lutego – gry i zabawy, zaś 
12 lutego – zajęcia plastyczne. 
(raf)

Ferie – na sportowo, 
rozrywkowo i kulturalnieWybory, lokalne plany 

i najlepsi kolarze
KARTUZY | Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Kartuzach rozpoczęła się uroczyście. A to za 
sprawą trzech sportowców i ich trenera. Wręczono bowiem gratulacje kolarzom Szymonowi 
Sajnokowi, Patrycji Lorkowskiej, Weronice Lorkowskiej i trenerowi sekcji kolarskiej GKS 
Cartusia Dariuszowi Maleckiemu.

uchwała dotycząca zmian opi-
su granic stałych obwodów 
głosowania utworzonych na 
obszarze Gminy Kartuzy, jak 
i ta mówiąca o zmianie opisu 
granic okręgów wyborczych 
utworzonych na terenie gminy  
zostały przegłosowane jedno-
myślnie. Warto dodać, że w 
Kartuzach wybory uzupełnia-
jąc odbędą się 15 marca br., 
a głosować będą mieszkańcy 
okręgu nr 5, do którego należą 
ulice: Bielińskiego, Dworcowa, 
Dworzec, Feliksa Marszałkow-

skiego, Gdańska, gen. Józefa 
Hallera, Kolejowa, Kościerska, 
Kościuszki, Parkowa, Rynek, 
Węglowa oraz Zacisze.

Wśród przegłosowanych 
uchwał znalazła się między 
innymi ta, dotycząca przy-
stąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
fragmentu miasta Kartuzy w 
rejonach ulic Bielińskiego, 
Dworcowej i 3-go Maja oraz 
w rejonie dworca kolejowego. 
Przyjęcie uchwał umożliwi 

podjęcie prac planistycznych 
nad projektami miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Jednymi z ostatnich podję-
tych podczas minionej sesji 
uchwał były te, dotyczące bu-
dżetu gminy. Radni jednogło-
śnie przyjęli zarówno uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Kar-
tuzy na lata 2015-2027 jak i 
uchwałę w sprawię uchwalenia 
budżetu Gminy Kartuzy na 
2015 rok.    
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Radni podjęli m.in. decyzje o przystąpieniu do opracowywania miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego
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Dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa uczestnikom wycieczek 
oraz osób wyjeżdżających na 
zorganizowane formy wypo-
czynku, Policja zachęca do 
sprawdzenia stanu techniczne-
go autokaru przed wyjazdem. 
Ważną rolę w zapewnieniu bez-
pieczeństwa wszystkich pociech 
odgrywają również rodzice, 
którzy przed wyjazdem dziecka 
powinni sprawdzić takie infor-
macje jak:
- jaka firma organizuje wypo-

czynek,
- kto jest przewoźnikiem i jaka 

jest jakość wykonywanych 
usług,

- jak długo firma istnieje na 
rynku i jakie są opinie na jej 
temat,

- ilu jest opiekunów i jak liczna 
grupa,

- program organizowanego wy-
jazdu.
Te na pozór oczywiste infor-

macje z reguły dostępne są w in-
trenecie i pomogą upewnić się, 
czy podróż dziecka będzie nale-
żała do udanych i bezpiecznych.

Jednak nie wszystkie dzieci 
opuszczą miejsce swojego za-

Pomyśl o bezpieczeństwie dziecka
POWIAT KARTUSKI | Trwają ferie zimowe. Policjanci przypominają o zwróceniu 
uwagi przez rodziców i opiekunów na sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci 
i młodzież oraz zadbanie o ich bezpieczeństwo.

mieszkania. Część z nich okres fe-
rii zimowych spędzi w rodzinnym 
domu. Dlatego policjanci zwraca-
ją się również do rodziców tych 
dzieci, aby uczulili swoje pociechy 
na podstawowe zasady bezpie-
czeństwa tj.:
- nie wchodzenie na akweny wod-

ne, lecz korzystanie ze sztucz-
nych lodowisk,

- korzystanie z sanek z dala od 
jezdni i pod nadzorem osób do-
rosłych,

- nie oddalanie się bez wiedzy 
rodziców od miejsca zamieszka-
nia,

- poruszanie się co najmniej w 
dwuosobowych grupach, a naj-
lepiej z opiekunem,

- ograniczonym zaufaniu do nie-
znajomych.

(raf)

Policjanci zwraca-
ją się do rodziców 
dzieci, aby uczulili 
swoje pociechy 
na podstawowe 
zasady bezpie-
czeństwa 

GORĘCZYNO | Strażacy z 
goręczyńskiej jednostki po-
siadają coraz lepszy sprzęt 
- firma Fluke przychyliła 
się do prośby o nieodpłatne 
przekazanie jednostce OSP 
w Goręczynie pirometru 
graficznego. Urządzenie to 
jest połączeniem termo-
metru na podczerwień 
oraz kamery termowizyj-
nej, dzięki czemu można 
poznać dokładnie tempe-
raturę badanego punktu. 
Pirometr jest zautomatyzo-
wany, pozwala „celować” 
i rejestrować bez regulacji 
ostrości, jest bardzo proste 
w obsłudze i bardzo do-
kładne. Urządzenie może 

wykrywać problemy od 
razu po wyjęciu go z opa-
kowania. 

- Ten sprzęt wpłynie na 
lepsze prowadzenie działań 
przeciwpożarowych, takich 
jak pożary piwnic, gdzie 
występuje duże zadymienie 
– tłumaczy Błażej Plichta, 
naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej

w Goręczynie. - Tymcza-
sem korzystając z pirome-
tru strażacy są w stanie 
szybciej dotrzeć do źródła 
ognia, co znacznie zwiększy 
skuteczność akcji gaśni-
czych prowadzonych przez 
druhów z Goręczyna w 
takich przypadkach. (raf)

Nowoczesny pirometr 
pomaga ratować życie

Modernizacji doczeka się 
droga wojewódzka nr 211 na 
odcinkach Nowa Dąbrowa 
– Puzdrowo i Mojusz – 
Kartuzy. 

Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Gdańsku zaprasza 
wszystkich zainteresowanych 
na konsultacje Dokumen-
tacji Projektowej dla tego 
zadania.

Przedmiotem konsultacji 

będzie prezentacja rozwiązań 
projektowych dotyczących 
przebudowy w/w drogi na 
odcinku gminy Kartuzy. 
Projekt obejmuje wykonanie 
rozbudowy drogi wojewódz-
kiej nr 211 o łącznej długości 
ok. 50 km. Konsultacje prze-
prowadzone będą w formie 
zgłaszania opinii i uwag w 
trakcie spotkania z zespołem 
projektowym. (raf)

Konsultacje w sprawie 
drogi nr 211

Terminy konsultacji:
– Gmina Kartuzy – Piątek 13 lutego 2015 roku, godz. 

17:00, budynek strażnicy OSP, ul. Chmieleńska 11 , 
Łapalice.

– Gmina Czarna Dąbrówka – Wtorek 17 lutego 2015 roku, 
godz. 16:30, budynek Gminnego Centrum Kultury , ul. 
Bytowska 10 w Czarnej Dąbrówce.

– Gmina Potęgowo – Poniedziałek 23 lutego 2015 roku, 
godz. 17:00, budynek świetlicy wiejskiej w Malczkowie.

– Gmina Chmielno – Środa 25 lutego 2015 roku, godz. 
17:30, budynek Świetlicy Środowiskowej , ul. Kartuska 
25, Garcz.

– Gmina Sierakowice – Czwartek 26 lutego 2015 roku, 
godz. 16:00, Urząd Gminy Sierakowice sala posiedzeń, 
ul. Lęborska 30
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Pod koniec stycznie Woj-
ciech Kankowski, burmistrz 
gminy Żukowo, podpisał 
umowę dotyczącą budo-
wy kanalizacji sanitarnej w 
Chwaszczynie (ul. Tuchom-
ska, Leśna, Podleśna, Wąska, 
Słoneczna) w ramach zada-
nia „Poprawa jakości życia 
mieszkańców gminy Żukowo 
poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej na terenie miejsco-
wości Chwaszczyno”. Umowa 
opiewa na kwotę niemal 1,8 
mln zł brutto. W ostatnich 
dniach stycznia przekazano 
plac budowy, prace mogą 
więc ruszyć pełną parą. 

Zakres prac jest spory i 
obejmuje budowę kanalizacji 
sanitarnej z infrastrukturą 
podziemną, wymianę istnie-
jącego utwardzenia terenu 
na obszarze przepompowni 
ścieków przy ul. Gdyńskiej 

Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się Honoro-
wi Obywatele Żukowa: Ro-
man Biczkowski i ks. prałat 
Stanisława Gackowski.

Spotkanie tradycyjnie już 
rozpoczęło się od powi-
tania uczestników przez 
burmistrza gminy Żuko-
wo, którym jest Wojciech 
Kankowski. Po krótkim 
wstępie włodarza głos za-
brał ksiądz prałat Stanisław 
Gackowski - przedstawiciel 
nie tylko duchowieństwa, 
ale też grupy seniorów z 
gminy Żukowo.

Podczas imprezy gości 
bawili zespół taneczny „Pe-
rełki” z Leźna, piosenkarka 
Jadwiga Kuczka Stopa i 
zespół Hot Line. Wolon-
tariusze Caritasu rozda-
wali gościom upominki 
burmistrza - żukowskie 

albumy fotoreportera Ma-
cieja Kosycarza, kubeczki 
z haftem kaszubskim oraz 
słodycze. Takie święto nie 
mogło oczywiście odbyć 
się bez tańców. Jak co roku, 
najstarsi mieszkańcy gmi-
ny udowodnili, że sędziwy 
wiek nie przeszkadza im 
być młodymi duchem. 

Imprezę zorganizowali: 
GOPS w Żukowie, OKIS 
w Żukowie, Zespół Caritas 
Parafii WNMP w Żukowie. 
Dyrektor Gimnazjum nr 2 
Mirosława Żołna udostęp-
niła i przygotowała salę 
do zabawy. Szczególne 
podziękowania należą się 
młodzieży ze Szkolnego 
Koła Caritas pod prze-
wodnictwem Barbary 
Dawidowskiej za okazaną 
pomoc i serce. 
Rafał Korbut

GM. KARTUZY | Znany 
jest już harmonogram 
zebrań wiejskich na terenie 
gminy Kartuzy. Wszystkie 
spotkania w kartuskich 
sołectwach odbędą się 
w lutym i w marcu br. 
Podczas zebrań mieszkań-
cy wybiorą sołtysów oraz 
rady sołeckie na następną 
kadencję. Harmonogram 
zebrań wiejskich na terenie 
gminy Kartuzy w lutym:
Pomieczyńska Huta – 9 lu-
tego (poniedziałek), godz. 
18:00 – Remiza OSP
Kolonia – 17 lutego (wto-
rek), godz. 18:00 – Szkoła 
Podstawowa

Kaliska – 19 lutego (czwar-
tek), godz. 18:00 – Urząd 
Miejski w Kartuzach
Sitno – 23 lutego (ponie-
działek), godz. 18:00 – Re-
miza OSP w Dzierżążnie
Stara Huta – 25 lutego (śro-
da), godz. 18:00 – Remiza 
OSP
Prokowo – 26 lutego 
(czwartek), godz. 17:00 – 
Szkoła Podstawowa
Mezowo – 27 lutego (pią-
tek), godz. 18:00 – Przed-
szkole

Terminy kolejnych zebrań 
podamy w kolejnych wy-
daniach Expressu Powiatu 
Kartuskiego. (raf)

Terminy zebrań wiejskich

Sędziwi wiekiem, 
ale młodzi duchem
ŻUKOWO | Aż 340 gości pojawiło się na spotkaniu seniorów, 
które odbyło się w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Żukowie. 
Nie zabrakło tańców, dobrej muzyki, a przede wszystkim 
uśmiechu na twarzach uczestników. 
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Prawie 2 miliony złotych 
na rozbudowę kanalizacji
CHWASZCZYNO | Rozpoczęła się ważna dla mieszkańców inwestycja, polegająca na 
rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie. Umowę z wykonawcą podpisano, kilka 
dni temu przekazano tez plac budowy. 
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(zostanie tam położona kostka 
brukowa), odtworzenie traw-
ników oraz rozebranie i odtwo-
rzenie nawierzchni na ulicach: 
asfaltowej na ul. Leśnej, z kost-

ki betonowej i płyt drogowych 
na wjazdach na posesje oraz z 
płyt drogowych na ul. Wąskiej.

Cały projekt jest współfinan-
sowany ze środków Unii Euro-

pejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Podpisanie 
umowy na 
realizację 

zadania
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM domek murowa-
ny z kominkiem całoroczny w 
Wejherowie na os. Suchar-
skiego. Tel: 500-028-260

SPRZEDAM mieszkanie na 
os. Kaszubskim w Wejhero-
wie 150000 zł. Tel: 514-689-
930

SPRZEDAM działkę 7600m2, 
media przy drodze i 5000m2 
Łówcz. Tel: 782-167-653

SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokojowe 60m2 na trzecim 
piętrze w Rumi Janowie. W 
pobliżu jest żłobek, przed-
szkole, szkoły, sieć sklepów, 
dobre połączenia komunika-
cyjne. Może być zamiana na 
mniejsze. Cena 240000zł. Tel: 
693-591-449

SPRZEDAM działkę siedli-
skową 7600m2, media przy 
drodze i 5000m2 łąki, Łówcz 
Górny. Tel: 782-167-653

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. 
Sprzedam, prąd i woda, ul. 
Dębowa 13, Kąpino, gm. Wej-
herowo, tel. 605 420 694

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 465 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 
km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/
m2, tel. 502 686 196

DO WYNAJĘCIA

BOLSZEWO tanie noclegi 
dla pracowników � rm i nie 
tylko. Tel: 781-426-010

BOLSZEWO, wynajmę parter 
domu umeblowany. Tel: 781-
426-010

WEJHEROWO, wynajmę 
mieszkanie 3 pokojowe 53 m. 
Kuchnia umeblowana blisko 
SKM 650 zł plus media. Tel: 

696-304-553

BOLSZEWO wynajmę parter 
domu umeblowany. Tel: 781-
426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

ZAMIENIĘ 3 pokojowe w 
Rumi na mniejsze. Tel: 693-
591-449

KUPIĘ

KUPIĘ małą działkę bu-
dowlaną w Rumi do 60 tys. 
lub w Redzie do 45 tys. Tel:  
608-893-392

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut do kasacji, dojazd 
do klienta. Tel: 696-452-992

SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

INNE

SPRZEDAM cztery opony 
zimowe z felgami 155.70.13”, 
mało używane cena 230 zł. 
Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
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 

INNE

ELEKTRO śmieci skup, od-
biór z domu. Tel: 696-452-992

SPRZEDAM telewizor Pana-
sonic 29 cali. Cena 50 zł. Tel: 
500-761-082

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SAMOTNY w związku 
zapozna miłą Panią z Kartuz i 
okolic w wieku 40-50 lat. Tel: 
511-416-251

EXTRA cycusie, wystrzało-
wa dupcia, pozna Panów 
sponsorów, Sopot. Tel: 514-

G R U P A  M E D I A L N A

pomorski.info

Bądź 
na bieżąco!
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ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM lub wypożyczę 
Rollbar do piwa dwu krano-
wy. Tel: 781-426-010

KATALIZATORY skup, naj-
wyższe cen. Tel: 696-452-992

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie, prace 
malarskie, Wejherowo. Tel: 
507-521-077

DREWNO 7m gratis, z 
powodu przeprowadzki. Tel: 
512-125-942

SPRZEDAM łuparkę świ-
drową do drzewa silnik 5.5 
kw, bardzo praktyczna. Tel: 
601-638-877

DREWNO kominkowe i 
do co, także gałęziówka. 
Sprzedam, możliwy transport 
gratis. Tel: 606-522-604

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 501 
539 159

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

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

SPRZEDAM mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

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

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, 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
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Kartuscy pływacy, szkoleni przez trene-
ra Arkadiusza Zalewskiego, wielokrotnie 
zdobywali miejsca medalowe i punkto-
wali wysoko w rankingu ligowym.

Wyniki:

Jakub Skierka – junior 17 lat: 1 miej-
sce, 200 m dowolnym; 1 miejsce, 200 m 
grzbietowym; 3 miejsce w klasyfikacji 
generalnej open po 1 rundzie.
Julia Cyman – junior 16 lat: 1 miejsce, 50 
m dowolnym; 1 miejsce, 200 m grzbieto-
wym; 1 miejsce w klasyfikacji generalnej 
juniorek 16 lat po 1 rundzie.
Ziemowit Adamczak – junior 15 lat: 1 
miejsce, 50 m dowolnym; 6 miejsce, 100 
m motylkowym; 12 miejsce w klasyfika-
cji generalnej juniorów 15 lat po 1 run-
dzie.
Maksymilian Socha – junior 15 lat: 2 
miejsce, 200 m dowolnym; 3 miejsce, 200 
m grzbietowym; 6 miejsce w klasyfikacji 
generalnej juniorów po 1 rundzie.

W zawodach startowali również: Agata 
Wejer, Elżbieta Mielewczyk, Daria Dą-
browska i Mateusz Fierka.

PIŁKA NOŻNA | Kolejny turniej „El professional/Kaszub 
Cup” odbył się w Luzinie. Tym razem w jednodniowej im-
prezie rywalizowali najstarsi juniorzy.

Najlepszą  drużyną zawodów okazał się zespół gospoda-
rzy, GOSRiT Luzino. Podopieczni trenera Krzysztofa Bu-
czaka w ostatecznym rozrachunku wyprzedzili zespół FC 
We-Met Gowidlino oraz  AD Dąbrówka Linia. Na 4 miej-
scu zawody zakończyli zawodnicy Wikęd/GOSRiT Luzi-
no, którzy przed turniejem byli stawiani w roli faworyta .

Najlepsza trójka turnieju otrzymała ufundowane przez 
Jarosława Wejera, wójta gminy Luzino, pamiątkowe sta-
tuetki „Stolema”, piłki ufundowane przez Ryszarda Sta-
churskiego, wojewodę pomorskiego i KKW Sport oraz 
komplet medali.

Końcowa kolejność dla Juniora A:
1. KTS-K GOSRiT II Luzino
2. FC We – Met Gowidlino
3. AD Dąbrówka Linia
4. Wikęd / GOSRiT Luzino
5. Auto Części Seba Kartuzy
6. KTS-K GOSRiT I Luzino
7. Pogoń Lębork
8. Start Łeba
9. Young Boys Przodkowo
10. WKS Gryf Wejherowo
11. LKS Latarnik Choczewo
12. GKS Linia

Król Strzelców – Domski Wojciech – KTS-K GOSRiT II 
Luzino. Najlepszy Bramkarz – Mateusz Mejer – AD Dą-
brówka – Linia. Najlepszy zawodnik – Marcin Choszcz - 
FC We – Met Gowidlino. (raf)

Luzino wygrywa 
Kaszub Cup

Pływacy znów nie zawiedli
KARTUZY | Najstarsza grupa kartuskich pływaków wzorowo zainaugurowała rok 2015. 
Na pływalni gdańskiej Moreny, gdzie odbyła się rywalizacja w ramach I rundy Pomorskiej 
Ligi Pływackiej Juniorów, zawodnicy UKS Trops walczyli o najwyższe miejsca. 
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POMORZE | Wszystkich mi-
łośników biegania oraz ak-
tywnego spędzania czasu za-
praszamy do wzięcia udziału 
w dziesięciu niezależnych bie-
gach w ramach cyklu Kaszuby 
Biegają 2015. Imprezy odby-
wać się będą od kwietnia do 
października  w różnych uro-
kliwych miejscach Kaszub, na 
dystansach nie krótszych niż 
około 10 km. Organizatorzy 
biegu pragną nie tylko pro-
mować zdrowy styl życia, ale 
również chcą zaprezentować 
tysiącom miłośnikom biega-
nia fantastyczne miejsca na 
Kaszubach i ich unikatowe 
piękno. Uczestnicy będą mo-
gli podziwiać uroki przyrody, 
zadbane lasy, cudowne jeziora 
oraz wspaniałe widoki, które z 
pewnością oczarują każdego. 
Pierwsza impreza z cyklu „Ka-
szuby Biegają 2015” odbędzie 
się już 11 kwietnia (sobota) o 
godzinie 10:30 w Piaśnicy na 
terenie gminy Wejherowo. 
Nowością trzeciej edycji będą 
m.in. biegi dzieci i młodzieży, 
dodatkowe kategorie wieko-
we oraz współzawodnictwo  
w ramach Ligi Firm KB 2015 
(LF), Ligi Klubów Fitnes KB 
2015 (LKF) i Ligi Teamów KB 
2015 (LT) dla drużyny mini-

Ruszają zapisy do „Kaszuby Biegają 2015”

mum czterech zawodników lub 
zawodniczek. Po cyklu KB 2015 
odbędzie się gala „Kaszuby 
Biegają 2015”, podsumowująca 
zmagania sportowo–organi-
zacyjne, połączona z zabawą 
taneczną. W tym roku oprócz 
Biegu Piaśnickiego możemy 
uczestniczyć 3 maja (niedzie-
la) o godz. 14:00 w Żukowie w 
„Żukowskiej 10”, 24 maja ( nie-
dziela) o godz. 13:00 w Sierako-
wicach w „Sierakowickiej 15” z 
okazji XV-lecia Klubu Sporto-
wego BAT Sierakowice. Dalej 13 
czerwca (sobota) o godz. 11:00 w 
Szemudzie w „Kaszubskim Bie-
gu Lesoków”, 5 lipca (niedziela) 
o godz. 15:00 w Przodkowie w 

„Ćwierćmaratonie Szwajcarii 
Kaszubskiej” z biciem  rekordu 
Kaszub we wspólnym bieganiu, 
25 lipca (sobota) o godz. 16:00 
w Lipuszu w „Pętli Tuszkow-
skiej Matki”, 8 sierpnia (sobota) 
o godz. 16:00 we Wdzydzach 
w „Wdzydzkim Półmaratonie 
Stolema”, 29 sierpnia (sobota) 
o godz. 16:00 w Kolbudach w 
„Kolbudzkiej 10”, 19 września 
(sobota) o godz. 11:00 na Złotej 
Górze koło Kartuz w „Biegu o 
Złotą Górę” i 17 października 
(sobota) o godz. 11:00 w Przy-
jaźni koło Żukowa w „Biegu 
Przyjaźni” w ramach Festiwalu 
Zdrowia.
(Daria Dunajska)
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GKS Żukowo rozegrał mecz 
na wyjeździe. Gra była bardzo 
szybka i wyrównana, ale żuko-
wianie już na samym początku 
pokazali, kto powinien wygrać, 
zdobywając przewagę 3-0. Póź-
niej rywale próbowali dogonić 
GKS i raz za razem prawie im 
się to udawało, zbliżając się do 
remisu. Udało im się to w 45 
min. Mało tego – niewiele póź-
niej Tytani wyszli na 1 bram-
kowe prowadzenie i przez 
chwilę wydawało się, że już nie 
odpuszczą tego prowadzenia 
do końca. Później jednak było 
kilka zmarnowanych setek, do 
tego kilka wyrzuconych i nie-
złapanych piłek w kontrataku, 
a przede wszystkim dobra gra 
Żukowa. W efekcie zawodnicy 
GKS znowu wyszli na prowa-
dzenie. Goście wejherowian 
doskonale grali w obronie, co 
dało im dwa przechwyty i ła-
twe bramki, wtedy też zdobyli 
cztery bramki przewagi.

Trzeba jednak przyznać, że 
wejherowianie zostawili sporo 
serca i zdrowia na boisku, ale 
to nie wystarczyło. Mimo walki 
do samego końca (w okolicach 
3-4 minuty przed zakończe-
niem spotkania Tytani mieli 
szansę wyrównać) nie udało 
im się zniwelować straty. 

Spotkanie od pierwszych 
minut kontrolowały koszykar-
ki z Kartuz ostatecznie pewnie 
wygrywając 75 - 19. 

Ta sama drużyna w sobotę 
we własnej hali podejmowała 
UKS Siódemkę Sopot. Stawką 
meczu była walko o 2 miej-
sce w tabeli. Po pierwszych 
dwóch kwartach gospodynie 
wygrywały 30 -23. W dal-
szej części meczu kartuzianki 
jeszcze agresywniej zagrały 
w obronie, co pozwalało na 
wyprowadzanie kontrataków 
i pewne zwycięstwo 70 - 41. 
Z bilansem 10 zwycięstw i 2 

porażek kartuskie koszykarki 
ostatecznie zajęły 2 m-ce w 
grupie.

Już po feriach kadetki ry-
walizować będą w grupie fi-
nałowej. Zespół przystępuje 
do rywalizacji z bilansem 2 
wygranych i 2 przegranych. 
Stawką zmagań jest awans do 
rozgrywek szczebla centralne-
go- ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski Kadetek U 16. Cieszy 
fakt, iż zespół  w rundzie re-
wanżowej gra zdecydowanie 
lepiej, co pozwala patrzeć z 
optymizmem na dalsze me-
cze.

Świetnie poradziły sobie 
również młodziczki starsze 
rocznik 2001. W niedzielę 
drużyna wyjechała do Wej-
herowa, by rozegrać mecz li-
gowy z UKS Basket Ósemka. 
Przez całe spotkanie obydwie 
drużyny grały pressingiem 
na całym boisku. Taki sys-
tem obrony mógł podobać 
się kibicom. Początek meczu 
w wykonaniu zawodniczek 
z Kartuz to jednak mało od-
ważna gra w obronie i brak 
decyzyjności w grze 1 na 1. 
W przerwie zespół wyciągnął 
wnioski, co przełożyło się na 

PIŁKA NOŻNA | W sparin-
gu rozegranym na kartu-
skim stadionie III ligowa 
Cartusia 1923 Kartuzy 
pokonała lidera pomorskiej 
IV Ligi Wierzycę Pelplin 5:3 
(3:3). W pierwszej części 
meczu goście z Pelplina 
dorównywali tempa na-
szym piłkarzom, mecz był 
wyrównanym pojedynkiem 
a bramki padały można 
powiedzieć jedna za drugą. 
Wynik meczu otworzył już 
w 1 minucie Daniel Sławiń-
ski, który wyprowadził gości 
na prowadzenie po sytuacji 
sam na sam z naszym bram-
karzem. Wyrównanie padło 
dość szybko bo już w 10 
minucie a autorem bramki 
na 1:1 był Piotr Przybylski, 
który dobił piłkę z bliskiej 

odległości zgraną głową 
przez Pawła Rzepnikowskie-
go. Kolejne bramki strzelali 
2:1 Adam Piątkowski (31’), 
2:2 Maciej Meler (34’), 2:3 
Mateusz Bojanowski (40’) i 
3:3 Adam Piątkowski (41’). 
Takim też wynikiem za-
kończyła się ta wyrównana 
pierwsza połowa. W drugiej 
połowie inicjtywę przejęła 
już Cartusia. Podopieczni 
Piotra Kwiatkowskiego 
dłużej utrzymywali się 
przy piłce i częściej gościli 
pod bramką Wierzycy. W 
57 minucie Cartusię na 
prowadzenie wyprowadził 
Adam Piątkowski, a wynik 
spotkania na 5:3 ustalił 
technicznym lobem nad 
bramkarzem Karol Domjan. 
(raf)

Cartusia pokonuje lidera IV ligi

Dobre występy koszykarek
KARTUZY | Zespół kadetek UKS Trops Kartuzy rocznik 1999/2000 rozegrał w Gdyni zaległy 
mecz ligowy. Rywalkami kartuskich zawodniczek była lokalna drużyna UKS Omega. 

grę w ataku. Lepsza skutecz-
ność rzutowa  pozwoliła osta-
tecznie zwyciężyć 69 -33. Dru-
żyna z 9 zwycięstwami zajmuje 
1 m-ce. Liga ta rozgrywana jest 
do końca marca i 4 najlepsze 
zespoły awansują do ćwierćfi-
nałów Mistrzostw Polski U14.

To jednak nie koniec dobrych 
wiadomości. Na obóz kadry 
wojewódzkiej, który odbędzie 
się w pierwszym tygodniu ferii 
z kartuskiego klubu, z roczni-
ka 2002  wyjeżdżają - Wero-
nika Adamczyk, Julia Pruska, 
Dominika Grzenkowicz, a z 
rocznika 2001 - Anna Adam-
czyk, Kamila Kostuch, Alek-
sandra Ustowska, Martyna 
Fierka, Agata Piastowska, Kin-
ga Kuling, Agata Hildebrandt, 
Oliwia Grzenkowicz oraz Julia 
Dymek.

Nadesłane: 
UKS Trops Kartuzy

GKS Żukowo pokonał 
wejherowskich Tytanów
PIŁKA RĘCZNA | Wicelider tabeli okazał się za mocny dla swoich rywali i wygrał 32 do 
30 (do przerwy 17-14). I choć wejherowianie tłumaczą się tym, że mieli pecha, to fakt pozo-
staje bezsporny: zawodnicy z Żukowa byli po prostu lepsi. 

Zawodnicy GKS-u wykazali się determinacją i wytrzymałością, nie poddali się presji i na sam 
koniec dorzucili decydującą o zwycięstwie bramkę
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