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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

KARTUZY | Jeszcze w tym roku ru-
szy budowa nowego budynku Sądu 
Rejonowego w Kartuzach. Inwesty-
cja realizowana będzie przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości.

Na minionej sesji Rady Miejskiej 
w Kartuzach radni podjęli uchwałę 
dotyczącą zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu, na którym powsta-
nie nowy budynek sądu. Jak podaje 
inwestor, dzięki niej zmniejszą się 
koszty inwestycji, ponieważ pozwoli 
ona na budowę parkingu przy bu-
dynku, a nie jak wcześniej zakładano 
- pod ziemią.

Podczas sesji radnym przedstawio-
no również koncepcję nowej siedziby 
sądu. Budynek znajdować się będzie 
w sąsiedztwie ul. Kościuszki i ul. 
Gdańskiej, przy Wydziale Ksiąg Wie-
czystych Sądu Rejonowego. (raf)

POWIAT | Andrzej Biernat, Minister Spor-
tu i Turystyki powołał Janinę Kwiecień, 
Starostę Kartuskiego w skład Rady Polskiej 
Organizacji Turystycznej VI kadencji. 

Polska Organizacja Turystyczna tworzy 
warunki współpracy organów admini-
stracji rządowej, samorządu terytorial-
nego i organizacji zrzeszających przed-
siębiorców z dziedziny turystyki, w tym 
samorządu gospodarczego i zawodowe-
go, oraz stowarzyszeń działających w tej 
dziedzinie. 

Rada wzmacnia promocję Polski w dzie-
dzinie turystyki w kraju i za granicą, two-
rzy ją 18 przedstawicieli instytucji i orga-
nizacji: administracji rządowej, jednostek 
i ogólnopolskich reprezentacji samorzą-
du terytorialnego oraz przedstawiciele 
samorządu gospodarczego i samorządu 
zawodowego, przewoźników oraz stowa-
rzyszeń działających w dziedzinie tury-
styki. Kadencja trwa 3 lata.

Starosta powołana przez ministra Budowa sądu ruszy w tym roku
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Wizualizacja 
nowego bu-

dynku sądu w 
Kartuzach
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Niedożywione, 
odwodnione, uwią-

zane na bardzo 
krótkich łańcu-

chach. Do tego bez 
możliwości schro-

nienia się przed 
mrozem i wiatrem, 
bo zamiast ociepla-
nych bud miały do 
dyspozycji tylko... 
metalowe beczki! 
W takich warun-
kach przetrzymy-
wane były psy na 

terenie jednego 
z gospodarstw 

w Przodkowie. 
Zwierzaki zo-

stały odebrane 
właścicielce przez 

inspektorów Ogól-
nopolskiego Towa-

rzystwa Opieki nad 
Zwierzętami Ani-

mals. Sprawą zaję-
ła się prokuratura. 

Więcej str. 3

GŁODNE, NA MROZIE, 
W BECZKACH ZAMIAST BUD
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GM. SOMONINO | Dzieci i 
młodzież, które spędzały fe-
rie w gminie Somonino, nie 
narzekały na nudę. Atrakcji i 
niespodzianek organizatorzy 
przygotowali co niemiara. 

Wśród zajęć przygotowa-
nych specjalnie dla dzieci i 
młodzieży znalazły się dwa 
wyjazdy do kina i wyjazd do 
ZOO egzotycznego w Tu-
chlinie. W ośrodku kultury 
odbyły się dwa spektakle dla 
najmłodszych, zajęcia edu-
kacyjne i doświadczenia - 
„EduFun”, warsztaty udziela-
nia pierwszej pomocy. Dzieci 
i młodzież mogli korzystać z 
kawiarenki internetowej, sto-
łów do tenisa oraz piłkarzy-

ków. Ci, którzy uczestniczyli 
w różnego rodzaju konkur-
sach, otrzymali nagrody rze-
czowe i słodycze. Jednocze-
śnie ośrodek przygotował na 
czas feryjny rodzinną impre-
zę „Mistrzostwa Kaszub w 
Powożeniu na Szlópie”, także 
z konkursami dla dzieci. Na 
koniec w ośrodku kultury 
odbyły się Otwarte Mistrzo-
stwa Gminy w Szachach.

W zajęciach feryjnych  
wzięło udział  794 dzieci i 
młodzieży. Organizatorami 
ferii zimowych był Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminna 
Biblioteka Publiczna w So-
moninie.
(raf)

Moc atrakcji i rozrywki
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Tego dnia, gdy „Animalsi” 
podjęli interwencję na tere-
nie jednego z gospodarstw 
w Przodkowie, padał śnieg, 
wiał silny wiatr, a termometr 
pokazywał 7 stopni na minu-
sie. Na podwórku trzęsły się 
z zimna dwa wychudzone 
psy. Nie miały nawet gdzie 
się schronić przed zimnem 
– zamiast bud właścicielka 
ustawiła bowiem tylko dwie 
metalowe... beczki. Nieocie-
plone, wewnątrz nie było 
żadnej wyściółki. 

- Zimą takie beczki działa-
ją jak chłodnia, jest w nich 
niższa temperatura, niż na 
zewnątrz - mówi wolonta-
riuszka. - Latem zaś odwrot-

Największe targi w Polsce
Murator EXPO od wielu 

lat aktywnie współpracuje z 
uczestnikami polskiego ryn-
ku nieruchomości. Pięć razy 
w roku, pod patronatem naj-
wyższych urzędów państwo-
wych organizuje w Warszawie 
największe i najstarsze w Pol-
sce Targi Mieszkaniowe Nowy 
DOM Nowe MIESZKANIE. 
To impreza o ugruntowanej 
pozycji zarówno w gronie 
oferujących, jak i zaintere-
sowanych zakupem nowego 
lokum. Ekspozycję wystaw-
ców uzupełnia bogaty pro-
gram edukacyjny kierowany 
zarówno do profesjonalistów 
z branży, w tym do wystaw-
ców i architektów jak i do 
indywidualnych inwestorów. 
Program wykładów i semina-
riów uzupełnia rozbudowane 
centrum porad, w którym 
goście mogą liczyć na indywi-
dualne, bezpłatne konsultacje. 
Dwanaście lat działalności na 

tym polu to: 48 edycji w War-
szawie. Rocznie bierze w nich 
udział: ponad 450 wystawców 
oraz blisko 30 tys. zwiedzają-
cych. Naturalnym krokiem w 
rozwoju Murator EXPO jest, 
zatem organizacja bliźnia-
czych imprez w Trójmieście 
– regionie o dużym poten-
cjale w tej branży. Planujemy 
w 2015 roku zorganizować w 
Trójmieście trzy edycje Tar-
gów Mieszkaniowych Nowy 
DOM Nowe MIESZKANIE: 
dwie w gdańskiej Ergo Arenie 
(na przełomie lutego i marca 
oraz w październiku), i jedną 
edycję we wrześniu w Gdynia 
Arenie.

Sprawdzony sposób 
na własne M

Tragi Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE są, od lat, nie-
zastąpionym źródłem infor-
macji o rynku nieruchomości 
mieszkaniowych dzięki kom-
pleksowej prezentacji ofer-

ty deweloperów, spółdzielni 
mieszkaniowych, banków, 

doradców kredytowych i po-
średników w obrocie nieru-
chomościami. Bogatej ofercie 
wystawców towarzyszy sze-
reg wydarzeń pomagających 
zwiedzającym w podjęciu 
właściwej decyzji o zakupie 
nowego lokum, z dziedziny 
m.in.: prawa, finansów czy 
podatków. Goście Targów 

KARTUZY | To już prawie 
tradycja, że w Tłusty Czwar-
tek w Kartuzach odbywa się 
Bal Seniora. 

Sala restauracji Gościniec 
Kaszubski, gdzie bal się 
odbywał, zapełniła się na 
długo przed rozpoczęciem 
imprezy. Nie wszyscy chętni 
mogli otrzymać zaproszenia, 
bowiem ilość miejsc była 
ograniczona. Ostatecznie w 
sali pomieściło się 130 osób.

Mieczysław Gołuński, 
burmistrz Kartuz, serdecznie 
powitał przybyłych gości i 
wręczył przewodniczącemu 
kartuskiego oddziału Związ-
ku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów (funkcję tę pełni 
Edward Chlebba) flagę z 
logo Kartuz.  Po obiedzie 
nadszedł czas na toasty i 
zabawę, jak na dobry bal 

przystało. Były też kon-
kursy i nagrody, ale przede 
wszystkim dobry humor i 
wspaniała zabawa, do której 
chętnych nie brakowało. 

Zaszczytne tytuły Królowej 
i Króla V Balu Seniora w 
Kartuzach powędrowały 
do państwa Piask z Kartuz.  
Jak się okazało laureaci 
konkursu nie pierwszy raz 
bawili się na tej imprezie. 
Królowie balu nie kryli 
wzruszenia i zaskoczenia. 

Potem znowu nastała 
czas karnawałowej zabawy, 
którą organizatorzy prze-
dłużyli do późnych godzin 
wieczornych. Wodzirejem 
imprezy był Leszek Prze-
woski, natomiast wspaniałą 
oprawę muzyczną zapewnił 
lubiany zespół Hot Line. 
(raf)

Nowy dom, nowe mieszkanie 
– po raz pierwszy w Gdańsku
TARGI | W dniach 28 lutego i 1 marca 2015 r. w gdańskiej Ergo Arenie 
odbędzie się pierwsza trójmiejska edycja Targów Mieszkaniowych Nowy 
DOM Nowe MIESZKANIE, organizowanych przez spółkę Murator EXPO. 

Mieszkaniowych Nowy DOM 
Nowe MIESZKANIE korzysta-
ją z indywidualnych konsultacji 
w Centrum Bezpłatnych Porad. 

Faworyt publiczności 
Integralną częścią programu 
wydarzeń towarzyszących 
Targom jest Plebiscyt Pu-
bliczności, którego celem jest 
wyłonienie Faworyta, czyli 
najpiękniejszego - zdaniem 
targowej publiczności - bu-
dynku prezentowanego na 
Targach. Wszystkie budynki 
są prezentowane identycznie: 
widok dwóch elewacji, rzut 
dwóch mieszkań dominują-
cych w tej inwestycji, liczba 
mieszkań w budynku, po-
wierzchnia netto mieszkań, 
jak również informacja o lo-
kalizacji, termin zakończenia 

budowy oraz link do strony de-
welopera. Odwiedzający serwis 
targimieszkaniowe.pl oraz Tar-
gi Nowy DOM Nowe MIESZ-
KANIE wypełniają elektronicz-
nie kupon plebiscytowy. Tytuł 
Faworyta Plebiscytu otrzymuje 
budynek, który otrzyma naj-
większą liczbę ważnych głosów 
publiczności. (raf)

Tytuł Faworyta 
Plebiscytu 
otrzymuje 
budynek, 
który otrzyma 
największą liczbę 
ważnych głosów 
publiczności. 

V Bal Seniora
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Seniorzy z Kartuz udowodnili, że wiek nie ma żadnego 
znaczenia, gdy przychodzi czas na zabawę

Łańcuch ważył więcej, niż pies...
TO BULWERSUJE | Widok, który zastali inspektorzy OTOZ Animals podczas interwen-
cji, wywołał łzy w oczach jednej z wolontariuszek. Dwa psy były przywiązane krótkimi łańcu-
chami do metalowych beczek. Zwierzaki były zagłodzone i wyczerpane. 

nie: robi się tam piekarnik, na-
grzewają się od słońca tak, że 
wewnątrz temperatura może 
dochodzić nawet do 50 st. C.

Do beczek właścicielka przy-
mocowała na stałe krótkie 
łańcuchy, których drugimi 
końcami obwiązała szyje zwie-
rzaków. 

- To były bardzo krótkie, ale 
grube i ciężkie łańcuchy - opo-
wiada Patrycja Wajcht, jedna 
z wolontariuszek OTOZ Ani-
mals. - Jeden z psów, ważący 
4,5 kg (dodam, że bardzo wy-
chudzony, bo powinien ważyć 
około 10 kg), był uwiązany 
na łańcuchu ważącym... 6 kg! 
Łańcuch był cięższy od samego 
psa!

Inspektorzy bez wahania 
podjęli decyzję o odebraniu 
psów właścicielowi. Nie było 
to jednak łatwe – psy miały tak 
mocno okręcone szyje łańcu-
chami, że nie dało się ich uwol-
nić. Zwierzaki zostały zabrane 
więc razem z łańcuchami. 

Kondycja psiaków  bardzo zła 
– oprócz wychudzenia stwier-
dzono znaczne odwodnienie, 

przerośnięte pazury, skołtunio-
ną sierść oraz choroby skórne. 
Zwierzęta były wygłodzone, od 
kilku dni nikt ich nie karmił, 
miski były puste.

Właścicielka zwierząt uwa-
ża, że nie ma sobie nic do za-
rzucenie. Podczas interwencji 
zrzekła się praw własności do 
zwierząt. Interweniujący skie-
rowali sprawę do prokuratury, 
a ta wszczęło postępowanie. 
Za znęcanie się nad zwierzę-
tami ustawa o ochronie zwie-
rząt przewiduje karę grzywny, 
ograniczenia wolności lub po-
zbawienia wolności do 2 lat.

Pieski otrzymały nowe imio-
na, odzwierciedlające ich 
obecny stan – Patyk i Kijek. 
Obecnie jeden z nich znajduje 
się w gdyńskim schronisku dla 
zwierząt „Ciapkowo” a drugi w 
domu tymczasowym pod opie-
ką inspektorki OTOZ Animals, 
która zabrała psiaki podczas 
interwencji.
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EKOLOGIA | Sześć tysię-
cy złotych można otrzymać 
na dobry pomysł w ramach 
konkursu „Ochrona przyro-
dy wokół Twojego otoczenia”, 
wspieranego przez Grupę 
Energa. Wnioski należy skła-
dać do 15 lutego. Szansę na 
dotację mają projekty, które 
chronią zwierzęta występują-
ce obok naszych domów, takie 
jak jerzyki, mazurki, nietope-
rze czy pszczolinki i złotolitki. 
W dotychczasowych czterech 
edycjach konkursu wsparcie 
na łączną kwotę ponad 100 
tysięcy złotych otrzymały 24 
tego typu realizacje.

W tym roku największą 
szansę na wsparcie mają roz-
wiązania służące jednocześnie 
wielu rzadkim odmianom 
ptaków i owadów.

- Liczymy na przemyślane, 
wieloletnie inwestycje, nieba-

Energa i Fundusz dla Przyrody 
chronią środowisko
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nalne i angażujące wiele osób. 
Nie chodzi nam o zwykłe budki 
dla ptaków – podkreśla Mag-
dalena Berezowska z Fundacji 
Przyrodniczej „pro Natura”. Do 
składania wniosków zachęca-
my Parki Narodowe, organiza-
cje pozarządowe działające na 
rzecz natury, szkoły i urzędy 
gmin. Dotacja może wspomóc 

projekty już realizowane lub 
planowane.

Zgłoszenia powinny zawie-
rać wieloelementowe koncep-
cje działań, obejmujące np. 
budowę schronień (trwałych, 
odpornych na działanie czasu) 
i jednoczesne zakładanie natu-

ralnych ogrodów z odpowied-
nich gatunków roślin, które 
pomogą zwierzętom przetrwać 
- zapewnią miejsce żerowania i 
rozrodu oraz kryjówki.

W każdej z poprzednich edy-
cji konkursu składanych było 
nawet kilkadziesiąt wniosków, z 
których wybrano m.in. projekty 
dotyczące ochrony kilku gatun-
ków nietoperzy, gągoła, sowy 
błotnej, renowacji gniazd bo-
ciana białego, czy zagrożonych 
stanowisk wierzby lapońskiej.

Wnioski do tegorocznej edy-
cji konkursu należy przesyłać 
do 15 lutego na adres: Funda-
cja Przyrodnicza „pro Natura” 
Trzcinica Wołowska 10; 56-160 
Wińsko, z dopiskiem na koper-
cie: Fundusz dla Przyrody.

Grupa Energa od lat wspiera 
ochronę środowiska naturalne-
go oraz edukację ekologiczną, 
gdyż przyroda jest jednym z 
kluczowych obszarów aktyw-
ności Grupy, realizowanych w 
ramach programu Energa dla 
Ciebie. 

Nietoperze - gatunek, któremu w ramach projektu „Poprawa warunków siedliskowych 
w zimowisku nietoperzy w bunkrze w Trzaskowie” pomaga PTOP Salamandra

Wnioski 
należy 
składać do 
15 lutego

W dniu 30 stycznia 2015r. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. 
z o.o. podpisał kolejną Umowę Operacyjną Pożyczka Globalna 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Menadże-
rem Funduszu Powierniczego JEREMIE w województwie po-
morskim. Dzięki podpisanej umowie z uwolnionego ze spłat ka-
pitału z wcześniejszej umowy Fundusz pozyskał kwotę 5,22 mln 
zł na wsparcie kolejnych mikro i małych firm na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Zwiększając pozyskaną kwotę o środki 
własne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. możli-
we będzie wsparcie pomorskich przedsiębiorców kwotą 5,7 mln 
zł. 
Pożyczki udzielane są firmom na bardzo korzystnych warun-
kach tj. bez prowizji za udzielenie pożyczki i z niskim oprocen-

towaniem wynoszącym 2,0 % w skali roku na okres 5 lat. Mak-
symalna kwota pożyczki wynosi 250 tysięcy złotych.
Charakterystyczne dla Projektu JEREMIE jest to, że środki z po-
życzki muszą służyć inwestycjom w firmie przyczyniającym się 
do wzrostu jej majątku i rozwoju.

Wsparcie 
dla przedsiębiorców
Pomorski Fundusz Pożyczkowy pozyskał kolejne środki z Inicjatywy JEREMIE dla wsparcia 
mikro i małych przedsiębiorstw na Pomorzu.
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Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 jest 
największym programem � -
nansowym w historii regionu.

Co zostanie s� nansowane z 
funduszy europejskich? 

- Po pierwsze gospodarka 
– wylicza Małgorzata Pisare-
wicz, rzecznik prasowy mar-
szałka. - Urząd Marszałkowski 
skoncentruje się na inwesty-
cjach w projekty innowacyjne 
i te związane ze specjalizacja-
mi regionu. Na ten cel prze-
znaczono ponad 314 milio-
nów euro. Po drugie ochrona 
środowiska i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii - 
ponad 335 miliony euro. Jed-
nym z kluczowych elementów 
będzie wsparcie dla edukacji 
(m.in. przedszkolnej) oraz 
pomoc dla osób bezrobotnych 

8 miliardów złotych 
dla Pomorza!
Dobra wiadomość dla naszego regionu - po wielu miesiącach negocjacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
otrzymał od Komisji Europejskiej informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na  lata 2014-2020. Region będzie miał do dyspozycji ogromną kwotę 8 miliardów złotych.

i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Na takie projekty 
przeznaczono w sumie 631 mi-
lionów euro.

Na czym polegają zmiany w 
stosunku do poprzedniego, 
Regionalnego Programu Ope-

racyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-
2013? Po pierwsze, wojewódz-
two pomorskie ma 1 miliard 
euro więcej. W odróżnieniu 
od poprzedniej perspektywy, 
wsparcie w ramach nowego 

Programu będzie udzielane z 
dwóch funduszy struktural-
nych: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W ten sposób Urząd 
Marszałkowski zarządza pie-
niędzmi przeznaczonymi za-
równo na infrastrukturę, jak i 
działania związane z edukacją 
czy wsparciem dla osób bez-
robotnych. To znacznie ułatwi  
planowanie powiązanych ze 
sobą przedsięwzięć.

Projekt Programu Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego przesłał do Ko-
misji Europejskiej w kwietniu 
2014 roku. Od tego momentu 
wprowadzono do niego wie-
le poprawek. Od września do 
końca grudnia 2014 r. prowa-
dzono bezpośrednie negocjacje 
w Warszawie i Brukseli.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego:

Regularne spotkania specjal-
nego zespołu konsultacyjnego 
ds. RPO 2014-2020 rozpoczęły 
się już w sierpniu 2013 roku. 
Równocześnie zaczęliśmy pra-
cę nad dziesiątkami dokumen-
tów niezbędnych do przyjęcia 
i realizacji Programu. W tej 
chwili koncentrujemy się na 
przygotowaniu pierwszych 
konkursów, które ogłosimy w 
II kwartale tego roku. To za-
danie wymaga prawdziwie 
tytanicznej pracy i ekwilibry-
styki, bo działaliśmy i działamy 
w oparciu o zmieniające się 
projekty wytycznych i rozpo-

rządzeń  Bardzo ważnym elementem nowego Programu 
jest możliwość koordynacji realizowanych projektów na ob-
szarze kilku gmin lub powiatów. Samorządowcy będą mu-
sieli przygotować partnerskie przedsięwzięcia dla Trójmia-
sta i pozostałych, największych miast województwa. Jedną 
z ważniejszych wprowadzonych zmian w nowym okresie 
programowania są tzw. ramy wykonania. Oznacza to, że 
Urząd Marszałkowski będzie musiał zrealizować konkretne 
cele (np. liczba miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat). 
Jeżeli zostaną osiągnięte, otrzymamy dodatkowe środki 
w ramach tzw. rezerwy wykonania. Nowy Regionalny Pro-
gram Operacyjny będzie przełomowy. Mamy świadomość 
odpowiedzialności, która na nas ciąży. Oceniając naszą pra-
cę np. w 2024 roku nie będziemy się jedynie zastanawiać, 
czy mamy wystarczającą ilość dróg, ale nad tym jak fundu-
sze europejskie pozwoliły nam włączyć region w europejską 
i światową konkurencję w branżach, które dla Pomorza są 
szczególnie ważne, np. IT.



NIERUCHOMOŚCI

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 mieszkanie 2 - 
pokojowe 47 metrów na os 
kaszubskim w Wejherowie za 
150000 zł. Tel. 514-689-930

SPRZEDAM działkę 7600 
m2, media przy drodze i 5000 
m2 Łówcz. 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

WYNAJMĘ Garaż w Sopocie 
dolnym w szeregu garaży, 
róg Kazimierza Wielkiego a 
Książąt Pomorskich, 400 zł za 
miesiąc Tel. 668 149 015 

Wynajmę nowe mieszkanie 
dla studentów 71 metrów, 3 
pokoje dla 4 osób. Są meble, 
duży taras. Osiedle ul lesz-
czynowa, ładna dzielnica. Tel. 
791-999-193

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

FIAT Panda Wan, silnik 1.1, 
2004 rok, 89 tys, salon, bez-
wypadkowy, zadbany, cena 
8400 zł. Tel. 695-230-080

SPRZEDAM Golfa 4, 1.4 
benzyna, 16V, cena 7000 zł. 
Tel. 669-649-942

KUPIĘ

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

INNE

EDUKACJA

KOREPETYCJE z języka 
polskiego, Karwiny. Tel: 534-
111-120

ANGIELSKI, Rumia. Tel: 604-
393-732

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

POTRZEBUJĘ pilnie wirówkę 
do prania z okolic Kartuz 
może ma ktoś już nie po-
trzebną, tel. 669-205-938

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

SINGEL 34 lat szuka Pani 35-
54 lat, samotnej sponsorki, 
dyskrecja, schadzki Gdańsk, 
tel. 728-185-466

SAMOTNY w związku 50 lat 
zapozna mila Panią z Kartuz 
w zbliżonym wieku, tel. 511-
416-251

SAMOTNY spragniony 
wrażeń pozna Panią do 40 
lat z Kartuz i okolic, tel. 726-
222-686 

ZWIERZĘTA

ODDAM fajnego psa kundel-
ka w dobre ręce, Rumia, tel. 
881-237-164

RÓŻNE

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki na 3-4 lata cena 
50 zł stan bardzo dobry, Wej-
herowo, tel. 798-020-532

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

REDAKCJA
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Krzysztof 

Handke

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2080-7430
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 

ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92
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Małgorzata Mielewczyk, 
m.mielewczyk@expressy.pl,
tel. 793 311 155
tel. 58 736 33 22

reklama@expressy.pl

DRUK Drukarnia Gdańsk PolskaPress
NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40

REDAKCJA LĘBORK: 
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tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

SPRZEDAM pilę tarczową 3 
kw silnik, samorobna z kółka-
mi do przemieszczania, cena 
600 zł, tel. 695-230-080

SPRZEDAM silniki 
4.5kw.1.5kw.1.1kw. oraz prze-
kładnie ślimakową i łuparkę 
do drzewa z silnikiem 5.5 kw. 
Tel. 601-638-877

SPRZEDAM maszynę do 
szycia niemiecka voll-zick-
zack, sprawna, cena 120 zł. 
Tel. 504-872-359

LODÓWKA Elektrolux, że-
lazko Tefal, chodnik, dywan, 
stół-ława, szybkowar, ekspres 
do kawy. Tel. 885-557-151

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

POMOC mam 5- cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań,środków 
czystości oraz artykułów 
szkolnych. Z góry dziękuje. 
Tel. 788-245-594

SPRZEDAM meble kuchenne 
ze zlewozmywakiem, tele-
wizor duży, cena 100 zł. Tel. 
501-534-260

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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KARTUZY | Za nami Mistrzo-
stwa Polski w kickboxingu 
wersji kick-light juniorów i 
seniorów. W tej najważniejszej 
imprezie początku roku w kick-
boxingu, nie mogło zabraknąć 
reprezentantów Wejherowa i 
Wejherowskiego Stowarzysze-
nia Sportowego. Klub Rafała 
Karcza wystawił na te zawody 
4 juniorów: Błażej Mach w 
kat. do 63 kg (miał 19 rywali w 
swojej wadze), Maciej Zielonka 
i Mikołaj Herzberg w kat. do 
69 kg (oprócz nich jeszcze 17 
rywali) i Szymon Sroka w kat. 
powyżej 94 kg (5 zawodników 
w tej wadze). 

Niestety sobota nie była 
szczęśliwa dla zawodników z 
Wejherowa, którzy przegrali 
swoje walki w eliminacjach po 
zaciętych bojach. Za to w nie-
dzielę, klasą błysnął najcięższy 
przedstawiciel kickboxingu z 
Wejherowa, Szymon Sroka, 
który w pięknym stylu, podczas 
heroicznej wręcz walki, zdołał 
dostać się do finału Mistrzostw 
Polski, wygrywając stosunkiem 
2:1. Niestety ostra i zacięta wal-
ka półfinałowa do ostatku sił 
obu zawodników (rywalem 
Szymona był Klaudiusz Pek, 
zawodnik gospodarzy Rebelii 
Kartuzy), przekupiona została 
dość poważną kontuzją ko-
ści piszczelowej Szymona, w 
związku z tym mieszkaniec 
Gowina podjął wspólnie z tre-
nerem Karczem decyzję o od-
daniu finałowej walki.

- Wszyscy zawodnicy zwró-
cili na siebie uwagę walką do 
końca – relacjonuje trener Ra-

Szymon Sroka Wicemistrzem 
Polski w kickboxingu

Fo
t. 

W
SS

fał Karcz. - Stoczyli wyrównane 
walki, jednak trzech z nich nie 
zdołało, mimo dobrego przygo-
towania, zwyciężyć swoich walk 
eliminacyjnych. W niedzielę 
na placu boju pozostał Szymon 
Sroka, który już mimo kontuzji 
doznanej w trakcie walki, zdołał 
wygrać i dostać się do finału MP. 
Była to dość dramatyczna walka, 
którą jednak wygrał Szymon, 
dzięki trafnym wskazówkom 
również trenera Klubu Semira-

mida Pułtusk, doświadczonego 
trenera Czarka Rzepnickiego, 
który wspierał nas w Kartuzach. 
Formuła walki kick-light (walka 
ciągła, gdzie dozwolone są kop-
nięcia na uda w lekkim kontak-
cie) nie jest naszą specjalnością i 
moi zawodnicy wolą walczyć w 
pointfightingu oraz light contact. 
Dlatego też srebro Szymona na-
leży zaliczyć do sporego sukcesu 
naszego klubu i kadry trener-
skiej. 

Najbliższe poważne starty 
Wejherowskiego Stowarzysze-
nia Sportowego to m.in. otwar-
ty Puchar Słowacji jeszcze w lu-
tym, później Puchar Europy w 
kickboxingu w Krynicy Zdrój 
oraz imprezy rangi Mistrzostw 
Polski juniorów i kadetów po-
intfighting oraz light contact. 
Zawody w Kartuzach stały na 
niezwykle wysokim poziomie 
sportowym oraz organizacyj-
nym. (raf)

Szymon 
Sroka 

(z lewej) 
i trener 

Rafał Karcz

KARTUZY | Do bogatej 
kolekcji sukcesów Diana 
Malotka-Trzebiatowska, za-
wodniczka klubu Dziesiątka 
Kartuzy, dołożyła kolejne 
dwa miejsca na podium. Do-
bre wyniki udało jej się uzy-
skać na międzynarodowych 
zawodach strzeleckich Zaślu-
biny Z Morzem Puck 2015.

Diana startowała w katego-
rii „Karabin pneumatyczny 
- 40 strzałów – juniorki”. W 
pierwszym dniu zawodów 
uzyskała trzeci wynik (406.7), 
dzięki czemu zakwalifikowa-
ła się do finału. Tam poszło 
jej jeszcze lepiej. Po zaciętej 
walce przegrała tylko z Anetą 
Stankiewicz z klubu Zawisza 
Bydgoszcz. Warto dodać, że 

Diana znów na medal

Fo
t. 
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Diana była słabsza zaledwie o 
0,9 pkt.

W Pucku startowały jeszcze 
dwie zawodniczki klubu Dzie-
siątka Kartuzy. Zarówno Iza 
Frymark jak i Kamila Ojowska 
pokazały się z dobrej strony. 
Zawodniczki strzelały w grupie 
„Karabin pneumatyczny - 40 
strzałów – juniorki młodsze”. 
Iza z wynikiem 381,7 punktów 
zajęła 8 miejsce, natomiast Ka-
mila była 13 (362.1 pkt).
(raf)

Diana  Malot-
ka-Trzebiatow-
ska podczas 
zawodów dwa 
razy stawała na 
podium

„Dziennikarz to nie zawód. To charakter” 
- takie stwierdzenie jest powszechne w 
środowisku dziennikarskim. Co oznacza? 
Dopóki nie spróbujesz swych sił, nie 
dowiesz się, czy i w Tobie nie drzemie 
Ryszard Kapuściński, Tomasz Lis czy 
Justyna Pochanke.

Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz więcej niż inni, je-
steś dociekliwy, nie przechodzisz obojętnie obok ludz-
kich spraw  - przyjdź do nas. Dzięki mediom można 
wiele zmienić, a my – z Twoją pomocą – chcemy to 
robić. Jeśli nigdy wcześniej nie pisałeś artykułów – nie 
szkodzi. Doświadczony dziennikarz służy pomocą w 
zakresie warsztatu. Może okaże się, że dziennikarstwo 
jest Twoim sposobem na życie? Jeśli już publikowałeś – 
tym lepiej. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: rekrutacja@expressy.pl

Zostań dziennikarzem



8 www.metropolia.com/SPORT

Drużyna Cartusii, osłabio-
na leczącym kontuzję kolana 
Edwardem Barsegjan, zajęła 
VII miejsce, a poszczególni 
zawodnicy stoczyli bardzo 
interesujące walki, prezen-
tując przyzwoity poziom. W 
barwach klubu wystąpił gosz-
czący w Kartuzach Gevorg 
Samakyan. Jest to zawodnik 
z klubu Eczmiadżin, drugi 
w reprezentacji Armenii. W 
swoim pierwszym starcie w 
Polsce (i na pewno nie ostat-
nim, gdyż zawodnik pozo-
stanie tu przez cały bieżący 
rok) zwyciężył w najmocniej 
obsadzonej kategorii. Z pew-
nością pobyt tego zawodnika 
urozmaici treningi i pomoże 
podnieść poziom zawod-
ników. Z jego umiejętności 
jako sparing-partnera będzie 
mogło skorzystać grono mło-

Niezłe wyniki na początek sezonu
KARTUZY | Dość dobre wyniki osiągnęli zawodnicy sekcji zapaśniczej GKS Cartusia 
na początek sezonu w ramach I Pucharu Polski.

Wyniki indywidualne:
kat. 66 kg: I miejsce – Gevorg Samakyan, VIII miejsce – Sebastian Bir 
kat. 71 kg: V miejsce – Jakub Serkowski, XII miejsce – Krystian Wika
kat. 75 kg: V miejsce – Krzysztof Niklas
kat.85 kg: III miejsce – Krystian Formela 

Punktacja drużynowa:
1 - AKS (Piotrków Trybunalski)
2 - OLIMPIJCZYK (Radom)
3 - ŚLĄSK (Wrocław)
4 - SOBIESKI (Poznań)
5 - AGROS (Żary)
6 - UNIA (Racibórz)
7 - CARTUSIA (Kartuzy)

dych sportowców trenujących 
w Cartusii. 

Bardzo dobre III miejsce 
Krystiana Formeli, V miejsce 
Krzysztofa Niklasa w pierw-
szym starcie wśród seniorów 
i V miejsce (mimo czterech 
wygranych walk) Jakuba Ser-
kowskiego to dobry progno-
styk przed czekającym nas se-
zonem.

14 marca w Kartuzach od-
będą się Mistrzostwa Polski 
Juniorów w sali Gimnazjum nr 
1 w Kartuzach. Jest to jedna z 
imprez organizowanych z oka-
zji 40-lecia istnienia sekcji za-
paśniczej GKS Cartusia Kartu-

zy. Organizatorzy zwracają się 
do wszystkich byłych i obec-
nych działaczy, także byłych 
i obecnych zawodników, aby 
zechcieli się pojawić 14 marca 
o godz. 15.00 w sali przy ul. 
Piłsudskiego 10. Z okazji 40-
lecia planowane jest bowiem 
zrobienie wspólnej fotografii 
ludzi, którzy mają swój wkład 
w rozwój tej dyscypliny sporto-
wej i chociaż przez chwilę czuli 
się z nią związani.
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