
     POWIAT KARTUSKI | Nagrody starosty „Perły Kaszub” już na dobre wpisały 
  się w tradycję samorządową i życie społeczne powiatu kartuskiego. Co roku 

otrzymują je ci, którzy w szczególny sposób zasłużyli się, podejmując rozmaite inicjatywy na 
rzecz rozwoju regionu i poprawy jakości życia mieszkańców powiatu kartuskiego. Nagradzani 
są więc ludzie sportu, kultury, lokalni politycy, działacze społeczni i lokalni przedsiębiorcy. 
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Placówka powstanie budynku starej 
szkoły podstawowej, którą uczniowie nie-
dawno opuścili przenosząc się do nowej 
szkoły w Baninie. Budynek zostanie wy-
remontowany i dostosowany do potrzeb 
dydaktycznych nauczania gimnazjalistów.

Zainteresowanie i potrzebę utworzenia 
gimnazjum w Baninie wyrazili sami rodzi-
ce, którzy w przeprowadzonej w zeszłym 
roku ankiecie aż w 80 procentach zadekla-
rowali wysłanie dziecka do takiej placów-
ki, jeśli ona powstanie. Przychylność Rady 
Miejskiej przypieczętowała pomysł.

- Bardzo się cieszę z takiej jednomyśl-
ności radnych - powiedział Wojciech 
Kankowski, burmistrz Żukowa, po głoso-
waniu. - Utworzenie gimnazjum to tylko 
i wyłącznie korzyść dla gminy, choćby ze 
względu na subwencję oświatową. Oprócz 
dodatkowo zaoszczędzonych kosztów do-

jazdów, mamy też korzyść w postaci inte-
gracji przez zatrzymanie młodzieży w na-
szej gminie.

W najbliższym roku szkolnym powsta-
nie pierwsza klasa gimnazjum, kolejne 

oddziały będą powstawały w kolejnych 
latach. Burmistrz nie wyklucza też możli-
wości przeniesienia gimnazjum do nowe-
go budynku przy ulicy Tuchomskiej, o ile 
warunki fi nansowe pozwolą na rozbudo-
wanie nowej szkoły.

Gimnazjum Publiczne ma wejść w skład 
Zespołu Szkół w Baninie. Warto zauwa-
żyć, że przed podjęciem decyzji o utwo-
rzeniu gimnazjum w budynku starej szko-
ły w Baninie, rozpatrywano adaptację tej 
placówki na ośrodek zdrowia. Okazało się 
jednak, że zamiast tego obecny budynek 
ZOZ-u można dostosować do wymogów 
dla osób niepełnosprawnych w niedłu-
gim czasie. W obecnie funkcjonującym 
ośrodku zostanie zainstalowana winda. 
Natomiast w starym budynku szkoły już 
we wrześniu znów zadźwięczy szkolny 
dzwonek.  Rafał Korbut

Powstanie gimnazjum w Baninie
GM. ŻUKOWO | Już od września zacznie 
funkcjonować gimnazjum w Baninie. Podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żukowie radni 
podjęli jednogłośną decyzję o utworzeniu tej 
szkoły. 

- Bardzo się cieszę z takiej 
jednomyślności radnych 
- powiedział Wojciech Kan-
kowski, burmistrz Żukowa, 
po głosowaniu. - Utworzenie 
gimnazjum to tylko i wyłącz-
nie korzyść dla gminy
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Janina Kwiecień 
wiceprezesem

Juniorzy Cartusii 
1923 zwyciężyli
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„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.

 
dziennikarzem

Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz więcej niż inni, 
jesteś dociekliwy, nie przechodzisz obojętnie obok 

Zostań

ludzkich 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 dzienni-
karz służy pomocą w zakresie warsztatu. Może 
okaże się, że dziennikarstwo jest Twoim sposo-
bem na życie? Jeśli już publikowałeś – tym lepiej. 
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: rekrutacja@expressy.pl

Podczas XVIII Zgroma-
dzenia ZPP została wybrana 
do nowego Zarządu i zosta-
ła Wiceprezesem Zarządu 
Związku Powiatów Polskich.

ZPP to stowarzysze-
nie powiatów działające 
w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, mające za 

zadanie obronę ich wspól-
nych interesów. Reaktywo-
wane zostało (z inicjatywy 
samorządowców powiatów 
i miast na prawach powia-
tów) w dniach 26 i 27 lutego 
1999 roku w Nowym Sączu 
(odbyło się wówczas Zebra-
nie Założycielskie Związku 
Powiatów Polskich). 17 mar-
ca 1999 roku Sąd Okręgowy 
w Warszawie dokonał reje-

stracji stowarzyszenia. Z ko-
lei 28 maja 1999 roku odbyło 
się I Zgromadzenie Ogólne 
ZPP, które dokonało wyboru 
władz statutowych Związku.

Związek Powiatów Polskich 
realizuje swe zadania poprzez: 
reprezentowanie powiatów 
na forum ogólnopaństwo-
wym i międzynarodowym, 
inicjowanie i opiniowanie 
projektów aktów prawnych, 

Janina Kwiecień 
wiceprezesem
POWIAT KARTUSKI | Janina Kwiecień, starosta kartuski, została wybrana przedstawicie-
lem Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego do Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Janina Kwiecień, 
starosta kartuski, 
wiceprzewodni-
cząca zarządu ZPP 
i członek RPOT

dotyczących samorządów te-
rytorialnych, propagowanie 
wymiany doświadczeń w za-
kresie wykonywanych zadań 
własnych i zadań z zakresu 
administracji rządowej, in-
spirowanie i podejmowanie 
wspólnych inicjatyw mających 
wpływ na rozwój społeczności 
powiatowych, inspirowanie 
i podejmowanie wspólnych 
inicjatyw służących społecz-
no-gospodarczemu rozwojo-
wi powiatów, nawiązywanie 
kontaktów zagranicznych 
oraz wymianę naukową i kul-
turalną, prowadzenie pracy 
informacyjnej, konsultacyjnej 
i programowej mającej na celu 
rozwiązywanie problemów 
w zakresie poszczególnych 
dziedzin działalności samo-
rządu terytorialnego, prowa-
dzenie działalności wydawni-
czej i promocyjnej, dotyczącej 
problematyki Związku i jego 
członków.

Związek Powiatów Polskich 
skupia obecnie 315 powiatów 
i miast na prawach powiatów 
(w Polsce jest 379 powiatów, 
w tym 65 to miasta na pra-
wach powiatu (powiaty grodz-
kie) a 314 to powiaty (powiaty 
ziemskie).

Jednocześnie Janina Kwie-
cień została kandydatem ZPP 
do Rady Polskiej Organizacji 
Turystycznej.

KARTUZY | Zofi a Wa-
trak, dyrektor kartuskiej 
Galerii Refektarz, została 
nominowana do prestiżo-
wego wyróżnienia. 

Jest to nominacja do 
Nagrody Miasta Gdań-
ska w Dziedzinie Kultury 
„Splendor Gedanensis” za 
przygotowanie wystawy ma-
larstwa Rajmunda Pietkie-
wicza w ramach cyklu „Oca-
lić od zapomnienia”. 

- Choć z racji długiego już 
życia zawodowego mam 
sporo nagród i odznaczeń, 
ale ta nagroda cieszy mnie 
szczególnie, ponieważ 
uświadomiła mi, że z per-
spektywy Gdańska widać 
więcej niż z perspektywy 
Kartuz - podkreśla  Zofi a 
Watrak, dyrektor galerii. - 
To wielce po-
c ie szaj ące 
i utwier-
dza mnie 
w prze-

Zofi a Watrak 
nominowana
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Zofi a Watrak, 
dyrektor Galerii 
Refektarz w Kartuzach

Choć z racji dłu-
giego już życia 
zawodowego 
mam sporo nagród 
i odznaczeń, ale 
ta nagroda cieszy 
mnie szczególnie.

konaniu, że moja praca 
w kartuskiej Galerii Refek-
tarz ma jakiś sens i bardzo 
bym chciała, aby to wy-
różnienie przełożyło się na 
większe zainteresowanie 
Galerią mieszkańców gminy, 
którzy mają w zasięgu dzieła 
nierzadko wybitnych twór-
ców, a z tego nie korzystają.

Wśród tegorocznych no-
minowanych znaleźli się 
między innymi wokalist-
ka Krystyna Stańko, Adam 

Orzechowski-  reżyser oraz 
dyrektor naczelny i artystycz-
ny Teatru Wybrzeże czy Ma-
ciej Salamon za stworzenie 
gry komputerowej pt. „Gras-
sówka” opartej na twórczości 
Guntera Grassa.

W ubiegłych latach ta pre-
stiżowa nagroda trafi ała mię-
dzy innymi do Pawła Huelle, 
Mirosława Baki czy Jerzego 
Sampa.  Uroczysta gala, pod-
czas której zostaną wręczone 
tegoroczne nagrody odbędzie 
się 6 marca 2015 r. o godz. 

19.00 w Europej-
skim Centrum 
Solidarności. 

(raf)

”
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”
Starosta Kartuski Janina 

Kwiecień już po raz czterna-
sty wręczyła dyplomy i sta-
tuetki mieszkańcom, których 
aktywność, talent, troska 
o bliźniego i rozwój naszego 
regionu zasługują na podziw 
i szacunek.

Superperłami Kaszub 2014 
uhonorowano: Przedsiębior-
stwo Budowlane Górski sp. 
z o.o.  (nagrodę odebrał Bur-
mistrz Kartuz Mieczysław 
Gołuński) oraz Edmunda 
Kwidzińskiego, komendan-
ta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Kartuzach.

Wręczono także Nagrodę 
Specjalną Perła Kaszub 2014 
Starosty Kartuskiego i Prze-
wodniczącego Rady Powia-
tu Kartuskiego. Otrzymał ją 
Stanisław Lamczyk, Poseł na 
Sejm RP.

Perły Kaszub 2014 otrzyma-
li: Irena Warmowska – cho-
reograf Dziecięcego Kaszub-
skiego Zespołu Pieśni i Tańca 
Tuchlińskie Skrzaty, Regina 
Olszewska – założycielka te-
atru Kiełek w Kiełpinie, Jerzy 

Soliwoda – animator kultury 
kaszubskiej, Andrzej Młyński 
– prezes Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Szczyt Wieżyca, 
Danuta Pioch – nauczyciel-
ka języka kaszubskiego, Ks. 
Czesław Las – proboszcz pa-
rafii pw. Miłosierdzia Bożego 
w Żukowie, Krzysztof Niklas 
– mistrz świata w zapasach 
w stylu klasycznym, Stowa-
rzyszenie Orkiestra Dęta Ła-
palice, ELAS-POL s.c. w Nie-
stępowie, BRANDS POLSKA 
Sp. z o.o. w Somoninie, DAN-
FOSS POLAND Sp. z o.o. od-
dział w Tuchomiu, LONZA-
NATA s.j. w Borkowie. 

Wyróżnienia Perły Ka-
szub 2014 otrzymali: Tar-
tak Laska w Stężycy, Szkółka 
drzew i krzewów ozdobnych 
Cyrzan, Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Ribena 
w Wygodzie Sierakowskiej, 
Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna Kaszubska Tęcza 
w Kartuzach, Irena Hirsz 
– tłumaczka bajek na język 
kaszubski, Stowarzyszenie 
Kaszubianki z Kamienicy 
Szlacheckiej, Regionalny Ze-
spół Pieśni i Tańca Chmie-
lanie, Kartuski Klub Kick-

POWIAT KARTUSKI | Kapituła konkursu „Perły Kaszub” co roku docenia i nagradza ludzi wielkiego serca, 
sportowców, animatorów kultury, społeczników. 

Perły Kaszub rozdane boxingu Rebelia, Wiejski Klub 
Sportowy FC Gowidlino, Ma-
rian Wnuk-Lipiński – działacz 
sportowy, Piotr Kupper – prezes 
Zrzeszenia Kaszubskich Kucze-
rów i Hodowców Koni w Szym-
barku, Błażej Plichta – działacz 
społeczny, Dariusz Zelewski – 
prezes Stowarzyszenia Przyja-
ciół Jedynki w Kartuzach. 

Galę zaszczyciło swoją obec-
nością wielu znamienitych 
gości: Ryszard Świlski, wice-
marszałek województwa po-
morskiego, starosta łowicki 
Krzysztof Figat, burmistrzowie, 

Superperłami 
Kaszub 2014 uho-
norowano m.in. 
Przedsiębiorstwo 
Budowlane Gór-
ski sp. z o.o.  (na-
grodę odebrał 
burmistrz Kartuz 
Mieczysław 
Gołuński)
wójtowie, radni powiatu kartu-
skiego, gość z ukraińskiego re-
jonu śniatyńskiego Wołodymir 
Tomasz (były przewodniczący 
Rady Rejonu Śniatyńskiego), 
samorządowcy, przedsiębiorcy, 
działacze społeczni oraz laure-
aci nagrody poprzednich lat.Fo
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ŻUKOWO | Rozpoczę-
ta w listopadzie i później 
wstrzymana budowa par-
kingu ogólnodostępnego 
w Żukowie została wzno-
wiona. 

Wcześniej roboty ziemne 
zostały przerwane z powo-
du odkrycia reliktów zabu-
dowy murowanej związanej 
z klasztorem norbertanek 
(fundamenty budynków, 
bruki kamienne) oraz roz-
maitych przedmiotów o war-
tości historycznej (ceramika 
wczesnośredniowieczna, ce-
gła gotycka).

Znaleziska wymagały prze-
prowadzenia badań ratow-
niczych i konsultacji z Po-
morskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 
w Gdańsku w sprawie zgo-
dy na kontynuowanie prac 
budowlanych. Po przepro-
wadzeniu badań na terenie 
budowanego parkingu zo-
stało utworzone stanowisko 
archeologiczne. W miejscu 
oznaczonym na mapach ar-
cheologicznych znajdują się 

Budowa parkingu wznowiona

Przerwane prace budowlane 
zostały właśnie wznowione

zabezpieczone przedmioty. Po 
przeprowadzeniu niezbędnej 
procedury, PWKZ wydał zgodę 
na wznowienie budowy.

Obecnie wykonany został od-
cinek kanalizacji deszczowej, 
wykonano roboty ziemne, roz-
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poczęto układanie krawężni-
ków i wykonano podbudowę. 
Parking będzie wyłożony kost-
ką kamienną granitową, w stylu 
nawiązującym do nawierzch-
ni dziedzińca kościoła. Teren 
parkingu będzie oświetlony 

stylowymi lampami. Według 
planów I etap budowy parkin-
gu ma zastać zakończony do 
kwietnia br. (raf)

ŻUKOWO | Już od drugie-
go kwartału bieżącego roku 
w gminie Żukowo wprowa-
dzony zostanie SMS-owy 
system informowania zobo-
wiązanych o terminie zapłaty 
lub o powstaniu zaległości 
z tytułu podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego i opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Każda osoba, która wyrazi 
zgodę na umieszczenie swoje-
go numeru telefonu komór-
kowego w bazie sms Urzędu 

Urząd o opłatach  
powiadomi sms-em

Oświadczene jest 
dostępne w żu-
kowskim urzędzie 
i na stronie inter-
netowej: www.bip.
zukowo.pl

Gminy w Żukowie, będzie 
otrzymywać krótkie wiadomo-
ści tekstowe przypominające 
o terminie płatności (nie wcze-
śniej niż 7 dni przed upływem 
terminu) oraz w przypadku 
wystąpienia zaległości (w ter-
minie nie później niż 21 dni 
po upływie terminu płatno-
ści). Jeżeli zobowiązany uiści 
zaległość w terminie 7 dni od 
daty otrzymania wiadomości 
tekstowej (sms), to uniknie 
kosztów upomnienia.

Wszystkich zainteresowa-
nych urzędnicy zachęcają do 
wypełnienia oświadczenia, 
dostępnego w żukowskim 
urzędzie i na stronie inter-
netowej www.bip.zukowo.
pl. Wypełnione oświadczenie 
należy złożyć bezpośrednio 
w Urzędzie Gminy w Żukowie, 
przesłać pocztą tradycyjną 
lub za pomocą Elektronicznej 
Platformy Usług Administracji 
Publicznej e-PUAP (oświad-
czenia przesłane za pośred-
nictwem e-maila nie będą 
akceptowane). (raf)

”
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Podobnie jak rok temu, 
tak i teraz fani muzyki 
jazzowej i nie tylko z pew-
nością się nie zawiedli. 
Jako pierwszy na scenie 
zagościł się Eljazz Quintet 
w składzie: Adam Wendt - 
saksofon,  Marcin Gawdzis 
– trąbka,   Bogdan Hołow-
nia – fortepian,   Grzegorz 
Nadolny – kontrabas,   
Józef Eliasz - perkusja. 
Grupa zaprezentowała pu-
bliczności zarówno subtel-
ny repertuar, jak i utwory 
energiczne. Nie zabrakło 
świetnych solówek entu-
zjastycznie odebranych 
przez widzów. 

Brawa regularnie to-
warzyszyły też drugiemu 

Trzy oblicza jazzu
KARTUZY | Trzy zespoły, trzy świetne oblicza polskiego jazzu 
– tak podsumować można koncert Kartuzy Jazz Bass Day 2015. 

Kartuzy Jazz Bass Day 2015 na stałe wpisał 
się do kalendarza imprez kulturalnych

zespołowi, który tego dnia 
zaprezentował się na scenie 
Kartuskiego Centrum Kultu-
ry. Marek Stryszowski & Little 
Egoists zagrali szereg nieła-
twych technicznie kompozycji. 
Grupa wystąpiła w składzie: 
Marek Stryszowski - saksofon, 
wokal,  Sebastian Bernatowicz 
- instrumenty klawiszowe,   
Krzysztof Ścierański - gitara 
basowa,   Grzegorz Grzyb – 
perkusja.

Na deser publiczności za-
prezentował się zespół Piotr 
Lemańczyk Quartet North. 
Grupa została bardzo ciepło 
przyjęta przez publiczność 
z między innymi z uwagi na 
świetne kompozycje i postać 
Piotr Lemańczyka, który od 
lat związany jest z Kartuzami. 
Zespół wystąpił w składzie: 
Szymon Łukowski - saksofony, 
klarnet basowy,  Emil Miszk - 
trąbka, flugelhorn,  Piotr Le-
mańczyk – kontrabas,  Sławek 
Koryzno – perkusja.

Duża frekwencja podczas 
koncertu pokazuje, że w Kar-
tuzach jazz ma się dobrze, 
a podobne festiwale bardzo 
dobrze odbierane są przez lo-
kalną publiczność.
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Takie zebrania odbyły się 
już w Bukowie, Paczewie, 
Kamienicy Królewskiej, Kar-
czewku, Bąckiej Hucie oraz 
Mojuszu. Kolejne odbędą się: 

Tuchlino, 5 marca o godz. 
17.00, Zespół Szkół Tuchlino, 
Puzdrowo, 5 marca o godz. 
17.00, Szkoła Podstawowa 
Puzdrowo; Łyśniewo Siera-
kowickie, 6 marca o godz. 
17.00, Szkoła Podstawowa 
Łyśniewo, Kowale,  6 marca 

o godz. 19.00, u sołtysa; Pału-
bice, 10 marca o godz. 17.00, 
u sołtysa; Załakowo, 10 mar-
ca o godz. 19.00, Szkoła Pod-
stawowa Zalakowo; Borowy 
Las, 11 marca o godz. 17.00, 
u sołtysa; Gowidlino, 11 mar-
ca o godz. 19.00, Zespól Szkół 
Gowidlino; Mrozy, 12 marca 
o godz. 18.00, u sołtysa; Szkla-
na, 12 marca o godz. 19.30, 
świetlica wiejska; Leszczynki, 
17 marca o godz. 17.00, Szko-

ła Podstawowa Lisie Jamy; 
Sierakowska Huta, 17 marca 
o godz. 19.00, Szkoła Podsta-
wowa Jelonko; Długi Kierz, 
18 marca o godz. 17.00, Szko-
ła Podstawowa Lisie Jamy; 
Nowa Ameryka, 18 marca 
o godz. 19.00, Szkoła Podsta-
wowa Jelonko; Smolniki, 19 
marca o godz. 17.00, Zespół 
Szkół Gowidlino; Stara Huta, 
19 marca o godz. 19.00, u soł-
tysa. (raf)

Trwa wybór sołtysów i rad
GM. SIERAKOWICE | Od kilku dni odbywają się zebrania wiejskie, podczas 
których przeprowadzane są wybory sołtysów i rad sołeckich. 

przeglądaj online na
       www.metropolia.info
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GM. ŻUKOWO | To już 
pewne: Żukowo otrzyma 
niemal 3 mln zł na 
przebudowę ulicy Armii 
Krajowej. 

Umowa została niedawno 
zawarta. Podpisali ją Wojciech 
Kankowski, burmistrz gminy 
Żukowo i Ryszard Stachurski, 
wojewoda pomorski. 

Kilka dni temu w Urzędzie 
Wojewódzkim w Gdańsku od-

było się uroczyste podpisanie 
umów wojewody pomorskie-
go z powiatami i gminami wo-
jewództwa na dofinansowanie 
zadań. Wśród beneficjentów 
znalazła się Gmina Żukowo 
z wnioskiem dotyczącym 
przebudowy drugiego odcinka 
ul. Armii Krajowej. Żukowski 
wniosek znalazł się na drugim 
miejscu listy gmin otrzymują-
cych dotację. Zawarta umowa 
przewiduje dofinansowania 
z budżetu państwa (w ramach 
tzw. „schetynówek”) zadania 
pod nazwą „Przebudowa Ar-
mii Krajowej w Żukowie i Pę-
powie w ramach usprawnienia 
połączenia drogowego Kaszub 
ze stacją Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej w portem 
lotniczym - cz. II”.  Dotacja 
opiewa na ponad 2,85 mln zł, 

Pozyskali niemal  
3 miliony zł

Umowa na 
dofinan-
sowanie 
przebudowy 
ul. Armii 
Krajowej 
została już 
podpisana

co stanowi 50 proc. wartości 
inwestycji.

Uzyskane środki pozwolą 
gminie sfinansować budowę 
drogi wraz z systemem chod-
ników, ścieżek rowerowych, 
zatoczek, zjazdów na posesje 
i parking w pasie drogowym. 
W ramach zadania zostanie 
wybudowana kanalizacja 
deszczowa na budowanym 
odcinku, oświetlenie dro-

gi, wodociąg, zamontowane 
zostaną bariery drogowe na 
wysokości ścieżek rowero-
wych (os. Słoneczne Tarasy 
w Pępowie). Budowa obejmie 
odcinek ulicy Armii Krajo-
wej od miejsca zakończenia 
pierwszego etapu (za ul. Gra-
niczną w Żukowie) przez wy-
konanie ronda i budowy aż 
do połączenia z ulicą Gdyń-
ską, do skrzyżowania z drogą 
krajową nr 20.

W sumie powstanie 1300 
metrów nowej nawierzchni 
ulicy Armii Krajowej oraz ok. 
280 metrów drogi do przejaz-
du kolejowego w Żukowie. 
Obecnie przygotowywana 
jest procedura przetargowa 
w celu wyłonienia wykonaw-
cy zadania. Prace ruszą na 
wiosnę. Rafał Korbut
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GM. PRZODKOWO | Ponad 1 mln zł dofinansowania na utwardzenie lokalnej drogi 
gminnej oraz skrzyżowania z drogą powiatową otrzymał samorząd gminy Przodkowo.

Kolejna droga 
dofinansowana

Dotację gmina pozyskała 
w ramach rządowego progra-
mu budowy dróg lokalnych, 
tzw. „schetynówek”. Pieniądze 
z budżetu województwa oraz 
budżetu gminy wydane zosta-
ną na budowę drogi Kczewo 
– Bursztynik - Kawle Górne 
oraz przebudowy skrzyżowa-
nia z drogą powiatową. Wójt 
gminy podpisał umowę z wo-
jewodą pomorskim.

Wartość zadania wynosi 
ponad 2,2 mln zł, z czego do-
finansowanie ze środków bu-
dżetu państwa wynosi ponad 
1,1 mln zł. Inwestycja będzie 
realizowana w partnerstwie 
z powiatem kartuskim i 2 
podmiotami gospodarczymi. 
Realizację inwestycji planu-
je się w I półroczu bieżące-
go roku. W ramach zadania 
przewiduje się między inny-
mi: przebudowę drogi gmin-
nej o nawierzchni gruntowej 
przez wykonanie nawierzch-
ni z płyt betonowych typu 
YOMB na odcinku 2,3 km, 
przebudowę drogi powiato-
wej o nawierzchni asfaltowej 
przez wykonanie nowej na-
wierzchni asfaltowej na od-

cinku 130 mb wraz z pasem do 
skrętu w lewo, budowę 2 zatok 
przystankowych, chodnika 

o szerokości 1,5 mb z kostki 
betonowej, zamontowanie 10 
lamp solarnych, wykonanie 5 

miejsc postojowych i wykona-
nie oznakowania  poziomego 
i pionowego.
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Umowę na dofinansowanie podpisali wójt gminy 
Przodkowo (z prawej) i wojewoda pomorski
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ZAPRASZAMY NA

MISTRZOSTWA GMINY
W PIŁCE SIATKOWEJ

KOBIET I MĘŻCZYZN

8 MARZEC 2015 roku
od godz.1000

UWAGA PANIE!
Z okazji Dnia Kobiet specjalna loteria fantowa dla Pań.
Do wylosowania wiele wspaniałych nagród.

główna wygrana: 

ROWER DAMSKI
HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 
W PRZODKOWIE

W uroczystościach wzięli 
m.in. udział Mieczysław Go-
łuński, burmistrz Kartuz, Ber-
narda Hinz, przewodniczący 
Rady Oddziałów Środkowych 

ZKP, mieszkańcy, kartuska 
młodzież, przedstawiciele fi rm 
i instytucji oraz działacze re-
gionalni. Wszyscy w asyście 
Orkiestry Ochotniczej Straży 

Minęło już 95 lat...
KARTUZY | Z okazji 95 rocznicy przybycia do Kartuz ułanów Pułku Krechowieckiego Błę-
kitnej Armii gen. Józefa Hallera w Kartuzach odbyły się uroczyste obchody upamiętniające te 
historyczne chwile. 

Pożarnej przemaszerowali pod 
kościół św. Kazimierza, gdzie 
odprawiona została uroczysta 
msza święta. Liturgię w intencji 
ojczyzny sprawował proboszcz 
parafi i ks. dr Ryszard Różycki. 

Na początku mszy, Bernard 
Hinz, Przewodniczący ROŚ 
ZKP przedstawił krótko rys hi-
storyczny wydarzeń w Kartu-
zach z okresu wyzwalania Ziem 
Kaszubskich spod zaborów. 
W kościele został wystawiony 
obraz pędzla dra Kotowskiego, 
na którym osoba gen. Józefa 
Hallera została symbolicznie 
przedstawiona w otoczeniu swo-
jej Błękitnej Armii na kartuskim 
Rynku witana owacyjnie przez 
mieszkańców stolicy Kaszub.

Po mszy, w asyście Orkiestry 
OSP z Kartuz i przy gęsto pa-
dającym śniegu wszyscy udali 
się pod Figurę Matki Boskiej 
Królowej Korony Polskiej, by 
w hołdzie zasłużonym podzię-
kować symbolicznymi wiązan-
kami kwiatów. Okolicznościową 
modlitwę poprowadził ks. dr 
Ryszard Różycki.

KARTUZY | Choć Narodo-
wy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych przypada na 1 
marca, w Kartuzach jego 
obchody potrwają jeszcze 
przez ponad 2 tygodnie. 

Pierwsza odsłona uroczysto-
ści miała miejsce w kościele 
pw. św. Kazimierza w Kartu-
zach, gdzie odbyła się msza 
św. w intencji Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych.

Następnie 9 marca odbę-
dą się dwa spotkania z Ka-
jetanem Rajskim, autorem 
książek „Wilczęta. Rozmowy 
z dziećmi Żołnierzy Wyklę-
tych” tom I i II. Autor spotka 
się z gośćmi o godz. 10:00 
w Katolickim Gimnazjum 
i Liceum w Kartuzach przy 
ul. Rynek 6. Drugie spotka-
nie odbędzie się o godz. 11:30 
w Liceum Ogólnokształcącym 
nr 1 w Kartuzach. Przypomi-
namy, że Kajetan Rajski gościł 
w Kartuzach w październiku 
ubiegłego roku. Więcej o tym 
spotkaniu można przeczytać 
na stronie www.kartuzy.pl.

Na 12 marca zaplanowano 
spotkanie z prof. UG Pio-
trem Niwińskim. Tematem 
prelekcji będzie „V Brygada 

Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

Gościom zaprezento-
wane zostaną również 
książki poświęcone 
tematyce Żołnierzy 
Wyklętych z księgo-
zbioru Kazimierza 
Borzestowskiego.

Wileńska Armii Krajowej na 
Pomorzu i w Powiecie Kar-
tuskim. Gościom zaprezento-
wane zostaną również książki 
poświęcone tematyce Żołnie-
rzy Wyklętych z księgozbioru 
Kazimierza Borzestowskiego. 
Spotkanie odbędzie się o godz. 
17:00 w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Kartu-
zach przy ul. Gdańskiej 15.

Ostatnia odsłona obchodów 
będzie miała miejsce 20 mar-
ca o godz. 12:00. W Kartu-
skim Centrum Kultury przy 

ul. Klasztornej 1 odbędzie się 
projekcja fi lmu o Żołnierzach 
Wyklętych. Wprowadzenie do 
fi lmu wygłosi Andrzej Borze-
stowski. (raf)

”
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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 siedlisko na 
działce 4800 m2, w malow-
niczej okolicy Zblewo. Tel: 
695-469-389

SPRZEDAM mieszkanie 2 
pokojowe 47 metrów na os 
kaszubskim w Wejherowie 
za 150 000 zł. Tel: 514-689-
930

SPRZEDAM ziemię 20 
000m2 w Łówczu Górnym 
kolo Strzebielina, cena do 
negocjacji. Tel: 607-773-292

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 mo-
rzem w Karwińskich Błotach, 
1 km do pięknej plaży, z pra-
wem 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, 380 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 pom. 80m2 w 
W-wie , wyposażone dla 
prod. krawieckiej lub na inną 
nieuciążliwą działalność, tel. 
695 171 397
 
WYNAJMĘ mieszkanie 
40m2 w centrum W-wa , 
na biuro lub gab.lekarski, 
kosmet. itp. 2 pokoje + 
przedpokój. Budynek z 
windą, tel. 605 276 089

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ
ZAMIENIĘ mieszkanie 2-wu 

pokojowe, pierwsze piętro, 
własnościowe na Os Kaszub-
skim w Wejherowie. 44,7 m2, 
plus piwnica na mieszkanie 
3-y pokojowe na Os Kaszub-
skim. Tel: 696-783-718

KUPIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

INNE

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

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ stolarza emery-
ta, rencistę, ucznia, Żukowo. 
Tel: 605-212-757

Zatrudnię stolarza. Tel: 606-
774-088

SZUKAM PRACY

ZAOPIEKUJĘ się starszą 
osobą na terenie Wejhero-
wa. Tel: 512-059-494

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 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SZUKAM tej jedynej Pani 
mego serca z Kartuz, mam 
47 lat. Tel: 511-416-251

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

WDOWA, zadbana, pełna 
życia 55-latka pozna Pana z 
klasą poważnie myślącego o 
związku. Tel: 664-038-355

KAWALER przed 30-stką 
bez nałogów pozna Panią do 
37 lat w celu stałego związ-
ku. Dziecko nie stanowi 
problemu. Tell: 518-713-564. 
Proszę o poważne sms’y.

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM prosiaki, cena 
150 zł sztuka. Tel: 505-864-
616

ODDAM fajnego psa kun-
delka w dobre ręce, Rumia, 
tel. 881-237-164

RÓŻNE

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: Jagoda Lezner

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

ISSN 2080-7430
WYDAWNICTWO
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ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
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ul. Gniewowska 7
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BIURO REKLAM
Małgorzata Mielewczyk, 
m.mielewczyk@expressy.pl,
tel. 793 311 155
tel. 58 736 33 22

reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
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SPRZEDAM tanio odzież 
używaną od 1zł wzwyż, 
okazja. Tel. 501-534-260

SPRZEDAM spawarkę 
BESTER 160 A 380 volt 540 
złotych, Gościcino. Tel. 695-
230-080

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

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową, silnik 5,5 
kw oraz silniki 4,5.1,5. 1,1 kw 
. Tel: 601-638-877   

SPRZEDAM beczki plastiko-
we 200 l. Idealne na działkę 
i paliwo, odporne na mrozy 
50 zł. Tel: 503-631-333 

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i 
kompletem 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 białe drzwi, 
80, zewnętrzne, prawe, z 
futryną, zbrojone z wizjerem, 
komplet kluczy, cena: 400 zł, 
tel. 600 702 048

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, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381



8 www.metropolia.com/SPORT

KICKBOXING | Z bardzo dobrej strony pokazali się zawodnicy lokalnego 
klubu Rebelia podczas organizowanych w Kartuzach Mistrzostwach Polski 
Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Kick-light.

Gospodarze 
nie zawiedli
Zawody stały na wyso-

kim poziomie. W turnieju 
uczestniczyło około 220 za-
wodników z 51 klubów. Tym 
bardziej cieszy fakt, że Re-
belianci znów nie zawiedli. 
W swoich kategoriach wago-
wych najlepsi okazali się Ar-
tur Bizewski (senior / +94kg) 
i Mateusz Jereczek (senior / 
-89kg). Złoto zdobył też Pa-
tryk Zaborowski (senior / 
-94kg), trener Rebelii, który 

na co dzień walczy w gdańskim 
klubie Duet. 

Z dobrej strony pokazała się 
także reprezentantka kartu-
skiego klubu Joanna Węsiora 
(senior / -60kg), która stanęła 
na najniższym stopniu podium. 
Z brązowymi medalami im-
prezę zakończyli też: Mikołaj 
Krauze (senior / -84kg) oraz 
juniorzy Klaudiusz Pek i Patryk 
Matea.

Dopisała też publiczność, 
która tego weekendu licznie 
pojawiła się w hali sportowej 
Gimnazjum nr 1 w Kartuzach. 
Imprezę patronatem objął Mie-
czysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz. (raf)

Gospodarze 
na co dzień walczy w gdańskim 

Wśród 12 zgłoszonych 
zespołów była także repre-
zentacja z Kartuz. Jeden 
z zespołów zajął 1 miejsce. 
Gminny Klub Sportowy 
Cartusia 1923 wystawił dwa 
zespoły chłopców rocznika 
2002-03 pod nazwą Cartusia 
1923 BIALI oraz Cartusia 
1923 NIEBIESCY. Oba 
zespoły szkolone pod okiem 
Wiesława Roszkowskiego 
zaprezentowały się bardzo 
dobrze zajmując ostatecznie 
1 i 8 miejsce na 12 zespołów.

W turnieju uczestniczyły 
zespoły między innymi 
z Dębrzna, Goręczyna, 
Gdyni, Gowidlina, Przy-
widza, Kornego i Kiełpina. 
Emocji nie brakowało. 
Obu kartuskim drużynom 
udało się przejść eliminacje 
grupowe i walczyć o kolejne 
wysokie miejsca. Cartusia 

1923 NIEBIESCY odpadła 
w ćwierć fi nałach z walki 
o 3-4 miejsce. W kolejnej 
fazie gier w grupie walki 
o 5-8 miejsce zremisowała 
z przeciwnikiem i o wy-
niku zadecydowały rzuty 
karne. W regulaminowych 
3 rzutach karnych był remis 
i niestety w kolejnych poje-
dynczych strzałach przegra-
liśmy ten pojedynek. Sytu-
acja powtórzyła się w walce 
o 7-8 miejsce, znowu remis 
i znowu rzuty karne. I tym 
razem zadecydowała druga 
kolejka pojedynczych rzu-
tów karnych. 

Nieco lepiej zaprezento-
wali się chłopcy z zespołu 
Cartusia 1923 BIALI. Naj-
trudniejszy mecz rozegrali 
z zespołem z Kornego. 
Prawdziwych emocji kar-
tuska młodzież dostarczyła 
kibicom po wyjściu z grupy. 
Ćwierćfi nały i półfi nały 
zespół przeszedł zwycięsko. 

Juniorzy Cartusii 
1923 zwyciężyli
SOMONINO | Turniej Piłki Nożnej dla 
juniorów rocznik 2002-2003 odbył się w sali 
Gimnazjum Publicznego w Somoninie. 

W fi nale spotkał się ponow-
nie z dosyć trudnym rywalem 
grupowym - zespołem z Kor-
nego. Energiczna i pełna 
emocji gra 

przy-
niosła 

zwycięstwo 1:0 
dla drużyny 
Cartusia 1923 
BIALI. 

Był to lek-
ki spraw-
dzian, 

albo raczej rozgrzewka przed 
kolejną, wiosenną rundą 
rozgrywek Pomorskiej Ligi 
Juniorów, w której już w tym 
miesiącu będziemy mogli 
oglądać tych zawodników na 
naszych stadionach.

ŻUKOWO | Najlepsi sportowcy z gminy Żukowo otrzymali 
nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia, zdobyte w 2014 r. 
Sportowcem roku została wybrana Anita Formela (judo). 

Anita Formela 
sportowcem roku

Najważniejszą nagrodę i tytuł 
Sportowca Roku 2014 otrzyma-
ła Anita Formela, zawodniczka 
GKS Żukowo, wicemistrzyni 
Europy kadetek w judo. Wyróż-
nienia otrzymali: Agata Kotłow-
ska (lekkoatletyka), Magdalena 
Miller (judo), Mateusz Hirsz 
(zapasy) i Filip Wendt (karate). 
W kategorii „Drużyna Roku” 
wręczone zostały dwie równo-
rzędne nagrody. Odebrały je 
zespoły KS Chwaszczyno (za 
awans drużyny do rozgrywek 
III Bałtyckiej ligi piłki nożnej) 
oraz GKS Żukowo piłka ręczna 
(wicelider po połowie rozgry-
wek, z dużą szansa na awans do 
I ligi). Trenerem roku wybrano 
Ireneusza Kotlika (trenera judo, 

który na co dzień pracuje z Ani-
tą Formelą w klubie GKS Żu-
kowo). Wyróżnienie otrzymał 
Krzysztof Król. 
Za osobę najbardziej zasłużo-
ną dla sportu w ubiegłym roku 
uznano Andrzeja Wrońskiego 
(jest to Prezes Fundacji More-
na Żukowo, trener, koordyna-
tor sekcji zapaśniczej, aktywnie 
startujący w zawodach w kate-
gorii weteran. W 2014 roku zdo-
był po raz trzeci Mistrzostwo 
Świata w kategorii weteran). 
Wyróżnienie powędrowało do 
Jana Górskiego,
Przyznano dwie nagrody spe-
cjalne. Jedna z nich trafi ła do 
Piotra Kwiatkowskiego, druga  
do Artura Bizewskiego (raf)

KARTUZY | Starsi zawod-
nicy rozpoczęli sezon 2015 
startem w Pucharze Polski 
Seniorów w Raciborzu, na-
tomiast kartuska młodzież 
rozpoczęła rywalizację 
u siebie w kategoriach 
mini–zapasów młodzików 
i kadet-junior w ramach 
Mistrzostw Wybrzeża. 

Na wyróżnienie w po-
szczególnych kategoriach 
zasługują z pewnością zwy-
cięzcy. Wśród nich należy 
zauważyć dobrą postawę 
Oliviera Dobki, Karol Nikla-
sa, Noe Wolskiego,  Eryka 
Stromskiego, Pawła Jansena, 
Pauliny Rejter, Klaudii 
Merchel, Pauliny Menard, 
Sebastiana Bira, Krzysztofa 
Niklasa oraz Oskara Mejera. 
W klasyfi kacji drużynowej 
najlepsza okazała się GKS 
Cartusia Kartuzy. Niżej 
uplasowały się między inny-
mi kluby z Gdańska, Elbląga 
czy Białegostoku. 

Start dla juniorów był 
ostatnim startem kontrol-
nym przed Mistrzostwami 
Polski w tej kategorii, które 
odbędą się w sali Gimna-
zjum nr 1 w Kartuzach. 
Z okazji 40-lecia istnienia 
sekcji zapaśniczej GKS 
CARTUSIA Kartuzy, orga-
nizatorzy zapraszają wszyst-
kich byłych i obecnych 
działaczy oraz zawodników 
do wspólnego zdjęcia, które 
będzie miało miejsce  14 
marca 2015 r. o godz. 15.00 
w czasie otwarcia Mi-
strzostw Polski.

Dobre wyniki 
w mini zapasach


