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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

KARTUZY | Jeszcze tylko jedna pozytywna decyzja – i budowa obwodnicy Kartuz będzie mogła 
się rozpocząć. Jeśli urzędnicy nie dopatrzą się nieprawidłowości czy braków w dokumentacji, to 
budowa ruszy prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Będzie obwodnica

str. 3
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KARTUZY | W Urzędzie 
Miejskim w Kartuzach 
odbyło się uroczyste wrę-
czenie stypendiów dla 
zdolnych uczniów.

Stypendia Gminy Kartu-
zy przyznano 22 uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych 
i 21 gimnazjalistom.
Aby uzyskać stypendium 
uczniowie musieli wyka-
zać się bardzo dobrym lub 
wzorowym zachowaniem, 
wysokimi wynikami w na-
uce (dla szkół ponadgimna-
zjalnych – średnia ocen mi-
nimum 5,0, dla gimnazjów 
5,2), oraz osiągnięciami 
w konkursie na szczeblu 
wojewódzkim lub wykazać 
się pracą w wolontariacie.

Stypendia dla najlepszych

Sprzęt dla szpitala

str. 3 str. 5

Trzeci w województwie

str. 8

Mistrzynie województwa

KULTURA | Można już oglądać 
wystawę „Wiosna Młodych” w Gale-
rii Refektarz. W minionym tygodniu 
miał miejsce uroczysty wernisaż 
wystawy.

Spotkanie uświetnił koncert w wyko-
naniu uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. J. Paderew-
skiego w Kartuzach. O pracy pracowni 
rzeźby swoich studentów opowiedział 
prof. Mariusz Białecki, który podkre-
ślił zasługi prof. Stanisława Radwań-
skiego dla działania pracowni. 
Wystawa prac studentów z pracowni  
rzeźby w ramach cyklu wystawien-
niczego „Wiosna Młodych” wpisuje 
się równocześnie w 70-lecie uczelni 
oraz 20-lecie Galerii Refektarz. Wy-
stawa czynna będzie do 3 maja. Ga-
leria otwarta jest od wtorku do piątku 
w godz. 10:00-16:00, a także w soboty 
i niedziele w godz. 10:00-14:00.  (r) 

Wiosna Młodych

str. 6
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Wieża na strażnicy
ŻUKOWO | Trwają roboty budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego w Żukowie. 
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Niedawno została posta-
wiona wieża na strażnicy

W zeszłym tygodniu została 
postawiona wieża na straż-
nicy. Coraz bliżej jest więc 
końca prac i coraz dokładniej 
widać ich efekt.
Wykonawcą robót budowla-
nych jest  firma KAMARO 
spółka z o.o., która zgodnie 
z zawartą umową jest zo-
bowiązana wykonać robo-
ty  budowlane w terminie do 
30 maja 2016 r. oraz uzyskać 
pozwolenie na użytkowanie 

w terminie do 29 lipca 2016 r.
Do końca kwietnia br. planu-
je się natomiast kontynuację 
prac stanu surowego otwar-
tego, a następnie rozpoczę-
te zostaną prace związane 
z utworzeniem stropodachu. 
Na miesiąc maj zaplanowa-
no realizację prac instalacyj-
nych wewnętrznych.  Obec-
ne zaangażowanie finansowe 
opiewa na 24 proc. kontrak-
tu. (r)

POMORZE | Kaszubski 
Inkubator Przedsiębiorczo-
ści zaprasza na bezpłatne 
szkolenia, doradztwo i po-
moc dla przedsiębiorców. 

Szkolenia przeznaczone są 
dla osób chcących założyć 
własną działalność gospo-
darczą, firm działających na 
rynku nie dłużej niż 3 lata, 
tzw. Startupów i innych firm 
z terenu powiatu kościer-
skiego lub kartuskiego.
Masz pomysł na biznes ale 
nie jesteś pewien od czego 
zacząć? Chcesz rozwijać 
firmę, ale chciałbyś po-
dzielić się swoimi planami 
z doświadczonymi przed-
siębiorcami? Skorzystaj 
z konsultacji biznesowych. 
To znana na całym świe-
cie forma wsparcia poprzez 
rozmowę z specjalistami ds. 
przedsiębiorczości.
4 godzinne szkolenia pro-
wadzone są z najważniej-
szych tematów dla młodych 
i przyszłych przedsiębior-
ców: Jak założyć własną 
działalność gospodarczą? 
(termin: 5 maja), Jak napi-
sać biznes plan? (termin: 
12 maja), Podstawy księ-
gowości (termin: 19 maja), 
Marketing w małej firmie 
(termin: 26 maja). Każde 
spotkania odbywa się 2 razy, 
w godzinach 10.00 – 14.00 
oraz 16.00 – 20.00 tak, by 
osoby pracujące także mo-
gły w nich uczestniczyć.
KIP prowadzi też indywi-
dualne doradztwo specja-
listyczne z zakresu prawa, 
biznesu, marketingu, księ-
gowości oraz zewnętrznego 
finansowania firmy. Do-
radztwo jest prowadzone 

przez specjalistów z danej 
dziedziny, prawników, księ-
gowych, praktyków biznesu. 
Każda firma może otrzymać 
3 godziny dowolnego do-
radztwa.
Co zrobić, aby wziąć udział 
w szkoleniach lub skorzystać 
z porad? Należy ze strony 
www.kartuzy.pl/zalaczniki/
akademia_formularz.pdf po-
brać formularz, wypełnić go 
i wysłać na adres: biuro@
inkubatorkoscierzyna.com.
pl lub dostarczyć do siedzi-
by Inkubatora.  Wszelkie 
informacje można uzyskać 
pod nr tel. 58 333 90 15 lub 
mailowo biuro@inkubator-
koscierzyna.com.pl. Zgło-
szenia przyjmowane są do 
24 kwietnia.
Liczba miejsc jest ograni-
czona, dlatego decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Wypełnie-
nie zgłoszenia zobowiązuje 
do udziału w wszystkich za-
deklarowanych szkoleniach. 
Ewentualną nieobecność 
prosimy zgłaszać najpóźniej 
na 3 dni przed planowanym 
terminem szkolenia. Grupa 
zostanie uzupełniona oso-
bami z listy rezerwowej. 
Wszyscy uczestnicy będą 
mieć zapewnione materiały 
szkoleniowe oraz catering. 
Wszystkie spotkania odby-
wać się będą w Kaszubskim 
Inkubatorze Przedsiębior-
czości w Kościerzynie przy 
ulicy Przemysłowej 3.
Terminy doradztwa i kon-
sultacji ustalone zostaną 
w zależności od potrzeb 
zgłaszanych przez uczestni-
ków. Udział we wszystkich 
działaniach akademii jest 
bezpłatny.
(raf)

Kaszubska Akademia 
Przedsiębiorczości
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W Urzędzie Miejskim w Kar-
tuzach na zaproszenie Mar-
szałka Województwa Pomor-
skiego Mieczysława Struka 
oraz Burmistrza Kartuz Mie-
czysława Grzegorza Gołuń-
skiego odbyła się konferencja 
pn. „Budowa pierwszego eta-
pu obwodnicy Kartuz”.
Na wstępie marszałek woje-
wództwa pomorskiego wska-
zał na jakim etapie jest reali-
zacja zadania.
- Wykonaliśmy dokumenta-
cję projektową oraz złożony 
został wniosek o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej 
– podkreślił marszałek Struk. 
– Tzw. „ZRID” to decyzja 
umożliwiająca rozpoczęcie 
budowy.
I etap zadania polegać będzie 
na budowie dwukilometro-
wego odcinka obwodnicy. Na 
inwestycję złożą się przebu-
dowa ul. Gdańskiej (250 m), 
ul, Węglowej (680 m), dwa 
skrzyżowania typu rondo, 

jedno skrzyżowanie skana-
lizowane, ciągi rowerowe 
i pieszo-rowerowe na całej 
długości obwodnicy, budowa 
oświetlenia drogowego, bu-
dowa odwodnienia w postaci 
kanalizacji deszczowej, ro-
wów oraz zbiorników, budo-
wa urządzeń ochrony środo-
wiska – przejścia dla małych 
zwierząt, a także przebudowa 
naziemnych i podziemnych 
urządzeń uzbrojenia terenu.
- Bardzo prawdopodobnym 
jest, że rozpoczniemy budowę 
tej obwodnicy jeszcze w tym 
roku, z końcem lata chciał-
bym zobaczyć wykonawców 
na placu budowy – podkreślił 
Grzegorz Stachowiak, dyrek-
tor Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Gdańsku. - Rok 2017 
raczej zostawiłbym na prace 
wykończeniowe, więc na wa-
kacje 2017 pojedziemy nową 
drogą. W wieloletnim planie 
finansowym obwodnica już 
znalazła swoje odzwiercie-
dlenie, więc z mojej strony 
nie ma żadnych przeszkód, 
żeby ogłosić przetarg na ro-
boty budowlane i to nastąpi 

KARTUZY | Gotowa dokumentacja i złożony wniosek o pozwolenie na budowę – na takim etapie jest obecnie budowa obwodnicy Kartuz. To 
bardzo ważna inwestycja, której realizacja usprawni ruch i odkorkuje miasto. 

Budowa ruszy w tym roku

Fo
t. 

U
M

 K
ar

tu
zy

w najbliższym czasie.
Burmistrz Kartuz zaznaczył, 
że budowa obwodnicy to bar-
dzo ważne zadanie nie tylko 
dla gminy Kartuzy, ale i całe-
go powiatu.

- To dla naszego środowiska 
bardzo ważny dzień - zazna-
czył burmistrz Gołuński. - 
Obwodnica Kartuz da wiele 
możliwości dla naszego, ka-
szubskiego regionu.

Na konferencję zaproszony 
został również poseł na Sejm 
RP, Stanisław Lamczyk, który 
opowiedział zebranym o po-
stępie pracy nad koleją metro-
politalną. 

Na zakończenie burmistrz 
Kartuz złożył marszałkowi 
wielkanocne życzenia i wrę-
czył pisankę z prawdziwego, 
gęsiego jajka z wymalowanym 
haftem kaszubskim.

Niedawno odbyło się uroczy-
ste przekazanie sprzętu me-
dycznego, który gmina Kartu-
zy zakupiła dla Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Kartu-
zach.
- To jest nowa sala i zarazem 
nasza trzecia sala poopera-
cyjna -  podkreślił Karol Gó-
ralski, prezes Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Kartu-
zach. - Jest to naprawdę rzecz 
zapewniająca bezpieczeństwo 
i komfort zarówno pacjentowi 
jaki i lekarzowi.
Bogdan Łapa, wicestarosta 
powiatu kartuskiego, zazna-
czył, jak ważną placówką dla 
całego powiatu jest kartuski 
szpital.
- Ten obiekt ma służyć na-
szym mieszkańcem i to czy-
ni – podkreśla wicestarosta 
powiatu kartuskiego. - Mam 
nadzieje, ze samorządy będą 
dalej pomagały powiatowi 
i szpitalowi w tym, żeby tak 
wspaniała placówka realizo-
wała swoją misję. 

Mieczysław Gołuński, bur-
mistrz Kartuz, przekazał pra-
cownikom szpitala na pamiąt-
kę Misia Bruno w kaszubskim 
stroju. Podkreślił też rangę 
oddziału chirurgii.
- Wiemy jak bardzo ważny 
jest sprzęt i pierwsze minu-

ty po operacjach – mówił 
burmistrz Gołuński. - Waż-
ne, żeby pacjent miał dobre 
warunki do powracania do 
zdrowia. Pracujemy dla na-
szego społeczeństwa i po to 
aby nasze społeczeństwo było 
zdrowie, czuło się tutaj dobrze 

i bezpiecznie.
Część sprzętu znajdującego 
się w sali zakupiono również 
dzięki stowarzyszeniu Ad 
intende, którego prezesem 
jest Jacek Wesołowski, radny 
i pracownik oddziału chirurgii 
kartuskiego szpitala. (raf)

Sprzęt dla szpitala
KARTUZY | Oddział chirurgii wzbogacił się o cztery dodatkowe łóżka z materacami oraz kar-
diomonitor, o łącznej wartości 23 tys. zł.
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Szpital otrzymał sprzęt 
warty 23 tys. zł

ZŁOTA GÓRA | Koniec 
kwietnia to czas na rozpo-
częcie sezonu żeglarskie-
go. Podczas uroczystości 
odbędą się tradycyjne już 
Regaty Otwarcia Sezonu. 

Rozpoczęcie sezonu zapla-
nowano na weekend 25 i 26 
kwietnia. W sobotę od godz. 
8:30 do 9:30 będą przyjmo-
wane zgłoszenia do regat 
natomiast o godz. 10.00 - 
otwarcie sezonu 2015 oraz 
regat. 
Po poczęstunku żeglarskim 
o godz. 11.00 zaplanowano 

start do pierwszego wyści-
gu, a w południe start dla 
najmłodszych. Zakończenie 
pierwszego dnia regat zapla-
nowano na godz. 16.30. 
Niedziela to dzień treningo-

wy dla chętnych. Od godz. 
10.00 do 14.00 odbędą się 
wyścigi w klasach: Optymist 
gr. B. UKS gr. O, Omega, 
Cadet, Vaurien. 
Otwarcie sezonu i regaty od-
bywać się będą w Centrum 
Sportów Wodnych i Promo-
cji Regionu w Złotej Górze.   
(raf)

Sezon żeglarski 
czas zacząć
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Pierwsze w tym roku regaty odbędą się w przyszły weekend
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Wskazaliśmy dwie lokaliza-
cje - Leźno teren przy szkole 
podstawowej oraz Żukowo - 
teren obecnego placu zabaw 
przy ul. Gdyńskiej. To, czy 
podwórko Nivea powstanie 
właśnie w naszej gminie za-

leży tylko od nas, a dokładnie 
od naszego głosowania inter-
netowego.
Im więcej głosów zostanie od-
danych na lokalizacje wskaza-
ne w naszej gminie, tym więk-
sza jest szansa na znalezienie 

się w pierwszej 40-stce, dla 
której firma Nivea wybuduje 
nowoczesne place zabaw dla 
dzieci.
Głosowanie trwa od 1 kwiet-
nia do 30 kwietnia br. Co-
dziennie będzie można oddać 

jeden głos, na stronie: http://
www.nivea.pl/podworko na 
wybraną lokalizację.
Teraz wszystko w naszych rę-
kach! Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do włączenia 
się w akcję. (raf)

Podwórko Nivea
ŻUKOWO | Gmina Żukowo przystąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, w którym można wy-
grać wyjątkowe rodzinne miejsce zabaw. 
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Każdy głos się liczy

ŻUKOWO | Radni 
gminy zaakceptowali 
przystąpienie do realiza-
cji miejscowych planów 
zagospodarowania dla 
linii energetycznej 440kV 
Gdańsk Przyjaźń - Żydowo 
Kierzkowo oraz Grudziądz - 
Gdańsk Przyjaźń. 

Na ostatniej sesji przedsta-
wiono nową wizualizację 
przebiegu tych linii.
W związku z pojawiającymi 
się uwagami podczas kon-
sultacji społecznych, doty-
czącymi nieaktualności map, 
prezes PSE Roman Pion-
kowski przedstawił przebieg 
linii naniesiony na mapach 
satelitarnych.

Według nowego warian-
tu przebiegu linii 440 kV 
rozdzielnia zostanie umiej-
scowiona na południe od 
Przyjaźni, na terenie leśnym. 
Wnioski mieszkańców zo-
stały również uwzględnione 
przy projektowaniu wstęp-
nym.
- Na wniosek mieszkańców 
przesunęliśmy linię w stronę 
budynków gospodarczych, 
żeby uzyskać większą odle-
głość od budynków zamiesz-
kanych - tłumaczył Roman 
Pionkowski.
Burmistrz Żukowa potwier-
dził, że wnioski miesz-
kańców są analizowane 
i uwzględniane podczas 
pprojektowania inwestycji. 
Przyszłe powiązania z li-
niami w kierunku Żydowa 
i Pelplina nie przechodzi-
łyby przez Przyjaźń. Przez 
miejscowość Przyjaźń prze-
chodziłoby tylko powiązanie 
ze stacją w Leźnie. W ra-
mach zadania przewidziano 
demontaż istniejącej, ponad 
50-letniej linii 220kV.
Długość nowej linii 440 kV 
wyniesie 123 km.
(raf)

Nowe linie 
energetyczne
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Już po raz po raz trzynasty 
w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3 im. ks. Edmunda 
Roszczynialskiego w Wejhe-
rowie odbył się Wojewódz-
ki Konkurs Rachunkowości. 
Gospodarze nie dali szans ry-
walom i pokazali, że to oni są 
najlepsi.
To coroczne wydarzenie ma 
ścisły związek z nawiązaną 
przed laty współpracą szkoły 
z Uniwersytetem Gdańskim 
i Sopocką Szkołą Wyższą. Na-
ukowcy z tych uczelni przygo-
towują zestawy zadań i pytań 
konkursowych, a Sopocka 

Szkoła Wyższa funduje także 
dla zwycięzców indeksy.
Ważnym wydarzeniem w cza-
sie tego festiwalu rachun-
kowości jest wykład, prze-
prowadzany przez jednego 
z naukowców. Tym razem 
o audycie wewnętrznym mó-
wiła dr Olga Martyniuk Kwiat-
kowska.
W konkursie wzięło udział 
siedem trzyosobowych zespo-
łów z sześciu szkół z Tczewa, 
Żukowa, Gdyni, Starogardu 
Gdańskiego, Kościerzyny, 
Sopotu oraz drużyna gospoda-
rzy. Indywidualnie zwyciężyła 

Anna Kendziora z ZSP nr 3 
w Wejherowie. Drużynowo też 
tym razem wygrali gospodarze 
w składzie Anna Kendziora, 
Marlena Gruba i Magdalena 
Stankowska.
Drugie miejsce zajęła druży-
na z Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Tczewie a trzecie 
drużyna z Zespołu Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształ-
cących w Żukowie. Nagrody 
zwycięzcom wręczali Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski 
i Wojciech Rybakowski, czło-
nek zarządu powiatu. 
Rafał Korbut

Trzeci w województwie
ŻUKOWO | Trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Rachunkowości zajęła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. 
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W Urzędzie Miejskim 
w Kartuzach odbyło się uro-
czyste wręczenie stypendiów 
dla zdolnych uczniów. Przy-
znano je 22 uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych i 21 
gimnazjalistom.
Uroczystość rozpoczęła się 
od prezentacji trzech uczen-
nic, tegorocznych matu-
rzystek: Malwiny Fortuny 
(obecnie ucząca się w III 
Liceum Ogólnokształcącym 
w Gdańsku, zdaje maturę 
międzynarodową),  Mar-
ty Wolskiej (uczennica III 
LO w Gdańsku, zdaje ma-
turę międzynarodową i jest 
wolontariuszką w Klinice 
Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej) oraz Aleksandry 
Radomskiej (uczennica III 
LO w Gdyni, wolny czas 
poświęca na wolontariat). 
Warto podkreślić, że sty-
pendystki są absolwentkami 
Gimnazjum nr 2 w Kartuzach 

Edukacja jest w cenie
KARTUZY | O tym, że warto dobrze się uczyć, przekonali się niedawno  uczniowie z gminy Kartuzy.

   (imię i nazwisko, szkoła, średnia ocen)
• Bartłomiej Arent - GM Kiełpino - 5,63
• Michał Bałenkowski - GM Nr 1 w Kartuzach - 5,25
• Patrycja Bielska - ZSZiO Kartuzy - 5,14
• Marek Bladowski - I LO Kartuzy - 5,11
• Karolina Bronk - LO Nr 1 w Kartuzach - 5,0
• Jonasz Formela - GM Kiełpino - 5,26
• Julia Formela - GM Staniszewo - 5,33
• Martyna Formela - GM Staniszewo - 5,53
• Malwina Fortuna - III LO w Gdańsku - 5,14
• Benjamin Gizela - LO Nr 1 Kartuzy - 5,06
• Oskar Grzegowski - I LO Kartuzy - 5,44
• Adrian Jancen - LO Nr 1 Kartuzy - 5,0
• Justyna Jelińska - GM Kiełpino - 5,62

• Magdalena Kaszuba - I LO Kartuzy - 5,8
• Ewa Kostuch - ZSZiO Kartuzy - 5,08
• Dagmara Kriger - I LO Kartuzy - 5,0
• Aleksandra Kruca - GM Katolickie w Gdyni - 5,4
• Kacper Krupa - GM Nr 1 w Kartuzach - 5,5
• Veronika Kujalowa - GM Kiełpino - 5,43
• Karolina Labuda - I LO Kartuzy - 5,33
• Justyna Lica - GM Nr 2 Kartuzy - 5,62
• Paweł Mazur - GM Kiełpino - 5,31
• Damian Muszyński - GM Nr 2 w Kartuzach - 5,38
• Hanna Peta - GM Nr 1 w Kartuzach - 5,62
• Weronika Plichta - GM Kiełpino - 5,33
• Karolina Płotka - GM Nr 2 w Kartuzach - 5,33
• Joanna Polejowska - LO Katolickie Kartuzy - 5,3
• Janusz Pryczkowski - LO Nr 1 w Kartuzach - 5,0

• Aleksandra Radomska - III LO Gdynia - 5,0
• Wojciech Sankiewicz - I LO Kartuzy - 5,11
• Izabela Satrjan - GM Nr 1 w Kartuzach - 5,21
• Laura Serkowska - GM Nr 2 w Kartuzach - 5,2
• Wojciech Serkowski - I LO Kartuzy - 5,2
• Paulina Stolc - I LO Kartuzy - 5,38
• Maciej Szlas – Techn. Obsługi Turystycznej Gdańsk - 5,21
• Andrzej Szreder - GM Kiełpino - 5,2
• Wiktora Trawczyńska – 5,2 - GM Kiełpino
• Maciej Węsiora - I LO Kartuzy - 5,2
• Kinga Wicka - LO Nr 1 w Kartuzach - 5,13
• Patrycja Wiśniewska - ZSZiO Kartuzy - 5,0
• Marta Wolska - III LO Gdańsk mat. międzynar. - 5,86
• Marcin Zielonka - GM Kiełpino - 5,33
• Michalina Zielonka - GM Kiełpino - 5,57

NAGRODZENI ucZNIOWIE

oraz Gimnazjum Katolickiego. 
Odpowiadając na pytania mile 
wspominały swoje poprzednie 
szkoły i podkreślały  wpływ 
rodziców i nauczycieli na wy-
bór drogi życiowej.
- Miałam w szkole bardzo dużo 
możliwości udziału w konkur-

sach i zajęciach pozalekcyj-
nych - mówiła Marta Wolska. 
- Nauczyciele w moim gim-
nazjum byli otwarci na nasze 
pomysły. Gdy chcieliśmy or-
ganizować akcje wolontaryj-
ne, które sami wymyśliliśmy, 
to bardzo nam pomagali.

Stypendystom gratulacje zło-
żył Burmistrz Kartuz, Mieczy-
sław Grzegorz Gołuński.
- Z wielką radością stoję tu 
przed wami. Nie tylko wspa-
niale się uczycie, ale też mile 
i serdecznie wspominacie 
swoich nauczycieli i swoją 

szkołę- podkreślił burmistrz 
Kartuz. - Jestem dumny, jako 
gospodarz tej gminy, że tak 
wysoką średnią uzyskuje tak 
wiele osób. 
Aby uzyskać stypendium 
uczniowie musieli wykazać 
się bardzo dobrym lub wzoro-

wym zachowaniem, wysokimi 
wynikami w nauce (dla szkół 
ponadgimnazjalnych – średnia 
ocen minimum 5,0, dla gimna-
zjów 5,2), oraz osiągnięciami 
w konkursie na szczeblu wo-
jewódzkim lub wykazać się 
pracą w wolontariacie.



660 731 138

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

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

PIEC kafl owy oddam. Tel 515-
411-954

BECZKI plastikowe 200 litrów. 
Stan bardzo dobry, czyste. Cena 
55zł/szt. Większa ilość taniej. 
Tel: 511-841-826

ROLLBAR do piwa sprzedam 
lub wynajmę. Tel: 781-426-010

OKAZJA! Pielgrzymka do Czę-
stochowy, Krakowa,Wadowic 
w dniach od 20 do 24 kwietnia, 

Wejherowo. Tel: 502-351-988

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową, silnik o mocy 5,5 kw. 
Tel: 601-638-877

POMOC mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków czy-
stości, artykułów szkolnych. Z 
góry dziękuję. Tel: 788-245-594

SPRZEDAM żyrandol pięciora-
mienny, kinkiet, klosze mleczne 
(6 sztuk kształt tulipanów) kolor 
stare złoto. Cena 200 zł. Wejhe-
rowo. Tel: 502-024-634   

DREWNO do CO i gałęziówkę, 
sprzedam możliwy transport 
gratis. Tel: 606-522-604 

SPRZEDAM biżuterię damską 
korale, kolczyki, bransoletki, 
paski i odzież. Okazja od 1zł 
wzwyż. Tel: 501-534-260

NIERUCHOMOŚCI

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

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 budowla-
ną, 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

SPRZEDAM tanio domek 
nad jeziorem mausz. Tel: 608-
314-849

SPRZEDAM mieszkanie 
50m2, 2 pokoje, os. sportowe 

Lębork. Tel: 537-400-039

SPRZEDAM ziemie 20000 
m2 w Łówczu Górnym kolo 
Strzebielina,cena do negocja-
cji,kontakt 607 773 292

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

ZAMIENIĘ mieszkanie w 
Rumi Janowie, 3 pokojowe w 
dobrym punkcie na mniejsze. 
Tel: 785-752-626

KUPIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, każdy stan. Tel: 
722-140-886

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi 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 – eme-
ryta, rencistę i ucznia, Żukowo. 
Te: 605-212-757

ZATRUDNIĘ pracowników do 
obsługi pralnic i magla, Pral-
nia. Tel: 58 677-27-36 od 16.

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, 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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, eks-
presowo, gotówka od reki. Tel: 
510-908-900

TOWARZYSKIE

WOLNY, 41 lat, wysoki,amator 
sexy ciuchów pozna Panią 
z gestem, która zaprosi na 
niezapomnianą sex zabawę we 
dwoje. Tel: 512-748-783

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

LODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejhero-
wo, tel. 789-431-218

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

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

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiąt-
ki z II Wojny Światowej, dojazd 
do klienta, płatność gotówką 
od ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
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W meczu tym po raz kolej-
ny wszystkie zawodniczki 
zdobywały punkty dla ze-
społu. Drużyna w czasie ligi 
wszystkie swoje mecze wy-
grała z bilansem 1103 punkty 
zdobyte do  508 straconych. 

Tytuł mistrza województwa 
upoważnia do zorganizowa-
nia ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski Młodziczek w dniach 
24 -26 kwietnia br. W sie-
dzibie Polskiego Związku 
Koszykówki 15 kwietnia 

odbędzie się losowanie grup 
i wtedy dowiemy się z jaki-
mi drużynami przyjdzie się 
zmierzyć kartuskiej drużynie 
w walce o półfinał Mistrzostw 
Polski. 
Warto dodać, że w ćwierćfi-

nałach udział biorą 32 zespo-
ły. Do półfinałów awansują 
po 2 najlepsze drużyny two-
rząc 4 grupy po 4 zespoły . 
W finale rywalizować będzie 
8 najlepszych drużyn klubo-
wych. (raf)

Mistrzynie województwa
KARTUZY | Młodziczki UKS TROPS Kartuzy rozegrały ostatni mecz ligowy podejmując TRUSO 
Elbląg. Zwycięstwem 103 -30 przypieczętowały mistrzostwo województwa pomorskiego.
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Młodziczki UKS Trops mistrzami 
województwa pomorskiego

W hali widowiskowo - spor-
towej w Przodkowie rywali-
zowało dziewięć drużyn. Na 
parkiecie walczyli przedsta-
wiciele prokuratury, KMP 
Sopot, KPP Kartuzy, Straży 
Pożarnej w Kartuzach, UG 
Przodkowo, GS-u Żukowo, 
P.A. Gryf oraz księża i Old-
boys z Przodkowa.
Rozgrywkom towarzyszyło 
wiele sportowych emocji. 
Po zaciętej walce puchar tra-
fił w ręce drużyny P.A. Gryf. 
Pomimo zaciętej walki kar-
tuskim funkcjonariuszom 
nie udało się wyjść z grupy. 

Ostateczna klasyfikacja 
przedstawia się następująco: 
I miejsce - P.A. Gryf
II miejsce – Księża
III miejsce – GS Żukowo
IV miejsce – Prokuratura
W turnieju przyznano rów-
nież wyróżnienia indywidu-
alne dla najlepszego bramka-
rza i króla strzelców, a tytuł 
drużyny fair play przyznano 
zawodnikom drużyny Old-
boys Przodkowo.
(raf)

Kartuski Gryf górą

ZAPASY | Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów i Kadetów w za-
pasach w stylu klasycznym 
odbyły się w Kostrzynie 
nad Odrą. 

Ekipa z Kartuz składała się 
z kadetów w składzie: Ni-
kodem Drewa, Jakub Hil-
debrandt, Damian Metza 
i Arkadiusz Bronk. Z kolei 
w składzie juniorów znaleźli 
się: Sebastian Bir, Krystian 
Wika, Krzysztof Niklas, 
Oskar Mejer i Jędrzej Wi-
śniewski.

Był to bardzo ważny start dla 
Damiana Metza. Po zwycię-
stwie w Pucharze Polski po-
twierdził swoją klasę wygry-
wając wszystkie swoje walki 
w Mistrzostwach Polski, co 
stawia go na pozycji pierw-
szej wśród pretendentów na 
Mistrzostwa Europy i Świa-
ta w kategorii kadet. Jest to 
jego pierwszy tytuł Mistrza 
Polski. Z pozostałych za-
wodników w międzynaro-
dowej konkurencji najlepiej 
spisali się: V - Jędrzej Wi-
śniewski i VII - Krzysztof 
Niklas. (raf)

Damian Metza 
Mistrzem Polski

HALÓWKA | Już po raz siódmy odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Przechodni Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach 
i Wójta Gminy Przodkowo.
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