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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

KARTUZY | Aż 127 osób otrzymało ostatnio Stypendia Burmistrza Kartuz. Wyróżnieni zostali zarów-
no najlepsi sportowcy, jak również uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. W tym 
roku właśnie uczniów ze wszystkich szół (zarówno podstawowych, gimnazjów, jak i ponadgimnazjal-
nych) było rekordowo dużo – aż 94 osoby otrzymały nagrodę finansową w postaci stypendium.

więcej str. 3

Najlepsi z najlepszych!

- Projekt ma na celu „wklu-
czyć” młodzież do życia 
obywatelskiego i publicz-
nego, pozwolić zniwelować 
bariery istniejące w tym 
obszarze, przybliżyć mło-
dzieży kwestie samorząd-
ności i konieczności udzia-
łu w życiu obywatelskim 
regionu, kraju i Unii Euro-
pejskiej - wyjaśnia Janina 
Kwiecień, starosta powiatu 
kartuskiego. - Poprzez in-
nowacyjne, nieksiążkowe 

podejście i osobiste do-
świadczenie (jak np. wy-
jazdy, warsztaty czy spo-
tkania) całość nabiera cech 
autentyczności.
Starosta Kwiecień przy-
bliżyła młodzieży sposób 
funkcjonowania i struktu-
rę starostwa powiatowego 
oraz omówiła zadania jed-
nostek samorządu teryto-
rialnego, na przykładzie 
powiatu kartuskiego.
(raf)

Obywatel – Na własNe Oczy
POWIAT | Młodzież z gimnazjum w Sierakowicach i ze-
społu szkół w Gowidlinie spotkała się ze starostą kartu-
skim Janiną Kwiecień. Spotkanie to odbyło się w ramach 
obywatelskiego projektu edukacyjnego pt.: „Obywatel 
– Na Własne Oczy”.
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Podczas spotkania został zapre-
zentowany projekt Rocznego 
Programu Współpracy Samo-
rządu Powiatu Kartuskiego 
z organizacjami pozarządowy-
mi na 2016 rok.  
Dariusz Zelewski, przewod-
niczący IV kadencji Rady 
Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Kartuskiego, w swo-
im wystąpieniu podsumował 
ostatnie dwa lata pracy Rady. 
Starosta Janina Kwiecień po-
dziękowała ROP IV kadencji 
za podejmowane działania na 
rzecz integracji i wzmocnienia 
sektora pozarządowego w po-

wiecie kartuskim oraz mery-
toryczne wsparcie samorządu 
powiatu w kształtowaniu kie-
runków współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi. 
Uczestnicy debaty wysłucha-
li również założeń Lokalnej 
Strategii Rozwoju Szwajcarii 
Kaszubskiej na lata 2016-2022, 
które przedstawił Jarosław Zie-
lonka, wiceprezes Stowarzy-
szenia Turystycznego Kaszuby. 
Przedstawiciele organizacji po-
zarządowych obecni na forum 
wybrali członków V kadencji 
Rady, którymi zostali:
Sulisława Borowska – Kaszub-

ski Uniwersytet Ludowy,
Milena Bronk – Stowarzysze-
nie Koło Gospodyń Wiejskich 
„Mściszewiczanki”,
Piotr Chistowski – Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Oddział 
w Chmielnie,
Mariusz Florczyk – Fundacja 
Słoneczne Wzgórze,
Zyta Górna – Stowarzyszenie 
Kobiet Zgorzałego,
Tadeusz Podymiak – Fundacja 
Edukacji i Działań Społecz-
nych w Kartuzach,
Dariusz Zelewski – Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Jedynki 
w Kartuzach.

Wciąż można zgłaszać uwagi 
i propozycje do projektu Rocz-
nego Programu Współpracy 
Samorządu Powiatu Kartuskie-
go z organizacjami pozarządo-
wymi na 2016 rok. 
Termin przedłużono do 6 listo-
pada. 
Formularze (dostępne na stro-
nie kartuskipowiat.pl) należy 
wysyłać na adres e-mail: zdro-
wie@kartuskipowiat.pl lub 
drogą pocztową na adres: Sta-
rostwo Powiatowe, ul. Dwor-
cowa 1, 83-300 Kartuzy. 
(raf)

Nowi członkowie Rady Organizacji Pozarządowych
POWIAT | Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyło się w tym roku Forum Organizacji Poza-
rządowych, które odbyło się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. 

PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 

fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 

Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

Mammografia to najskutecz-
niejsza metoda profilaktyki 
raka piersi, jednak nadal mniej 
niż połowa kobiet poddała się 
bezpłatnemu badaniu w ra-
mach Populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi. Tymczasem rak 
piersi to najczęściej wystę-
pujący nowotwór złośliwy 
wśród Polek.
LUX MED Diagnostyka za-
prasza panie na bezpłatne 
badania mammograficzne 
w mammobusie, które odbę-
dą się:
- Żukowo – 20 listopada, koło 
remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej, ul. Gdańska 50
- Sierakowice – 27 listopada, 
przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej, ul. Sychty
Bezpłatne badania przezna-
czone są dla pań w dwóch 
grupach wiekowych: 
- 50 – 69 lat - badanie w ra-
mach Populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi jest bezpłatne, 
refundowane kobietom co 2 
lata przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia (lub co 12 miesięcy 
dla kobiet, które w ramach re-
alizacji Programu otrzymały 
odpowiednie pisemne wska-
zanie). Nie jest wymagane 
skierowanie lekarskie.
- 40 – 49 oraz 70 – 75 lat - ba-
dania wykonywane są w ra-

mach Projektu  „Poprawa 
dostępności i jakości usług 
medycznych w ramach Popu-
lacyjnego Programu Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi” 
współfinansowanego z fun-
duszy EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.  
Wymagane jest skierowanie 
lekarskie od lekarza dowolnej 
specjalizacji. Więcej Infor-
macji o badaniach oraz wzór 
skierowania na stronie: www.
fundusze.mammo.pl 
Na badania w ramach obu 
programów prosimy o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58 666 2 444. Call Center 
czynne jest 7 dni w tygodniu. 
Mammografia trwa jedynie 
kilka minut i polega na zro-
bieniu 4 zdjęć rentgenow-
skich –  dwóch projekcji 
każdej piersi. Badania nie 
należy się obawiać, ponieważ 
promieniowanie, które emi-
tuje jest nie większe niż przy 
RTG zęba. Pozwala na rozpo-
znanie i wykrycie tzw. zmian 
bezobjawowych (guzków 
oraz innych nieprawidłowości 
w piersi) w bardzo wczesnym 
etapie rozwoju – wtedy, kiedy 
nie są one wyczuwalne przez 
kobietę lub lekarza, co bardzo 
istotnie zwiększa szansę wy-
leczenia.
(raf)

Uprzedź raka, Nim zaatakUje
ŻUKOWO, SIERAKOWICE | W tym miesiącu w dwóch 
miejscowościach powiatu kartuskiego – Sierakowicach i 
Żukowie – pojawi się wyjątkowa możliwość wykonania 
bezpłatnych badań mammograficznych.



3www.metropolia.info/AKTUALNOŚCI

Stypendia za wysokie wyniki w 
nauce otrzymała w tym roku re-
kordowa liczba uczniów, bo aż 
94. Są to uczniowie zarówno ze 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych jak i ponadgimjnazjal-
nych. W uroczystości, oprócz 
wyróżnionych stypendystów, 
udział wzięli ich wychowawcy, 
dyrektorzy oraz rodzice. Gra-
tulacje i kwiaty wręczali Mie-
czysław Grzegorz Gołuński, 
burmistrz Kartuz oraz Andrzej 
Pryczkowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kartuzach. 
Stypendyści gminy Kartuzy: 
Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach: 
Michał Bałenkowski, Natalia 
Bieniek,  Anna Chojnacka, Ju-
lia Hinc, Patrycja Hinc, Kamil 
Jancen, Łukasz Kamiński, Kac-
per Krupa, Laura Kryger, Jakub 
Kwidziński, Sylwia Mackojć, 
Hanna Peta, Izabela Satrjan, 
Kacper Starzyński, Nataniel 
Stefanowski, Błażej Szuten-
berg, Filip Wożniak i Kinga 
Wydrowska.
Gimnazjum Nr 2 w Kartuzach: 
Agnieszka Blok, Patrycja Kar-
czewska, Justyna Lica, Damian 

Muszyński, Karolina Płotka, 
Rozalia Richert, Laura Serkow-
ska, Zofia Turzyńska i Aleksan-
dra Wiczling.
Gimnazjum w Staniszewie: Da-
wid Baranowski, Julia Formela, 
Martyna Formela, Paulina Go-
łąbek, Michalina Jankowska, 
Monika Penkowska, Jacek 
Sobczak i Adrian Wenta.
Gimnazjum w Kiełpinie: Bar-
tłomiej Arent, Jonasz Formela, 
Justyna Jelińska, Mariusz Kla-
witer, Natalia Klewicz, Weroni-
ka Kloskowska, Veronika Ku-
jalova, Paweł Mazur, Nikodem 
Plichta, Weronika Plichta, Ewe-
lina Sikora, Patryk Sikora, Bła-
żej Szczęsny, Andrzej Szreder, 
Błażej Szwichtenberg, Wiktoria 
Trawczyńska, Izabela Walkusz, 
Marcin Zielonka i Michalina 
Zielonka.
I LO Kartuzy: Marek Bladow-
ski, Karolina Bronk, Oskar 
Grzegowski, Cezary Hilde-
brandt, Adrian Jancen, Dag-
mara Kriger, Karolina Labuda, 
Aleksander Mackojć, Wojciech 
Sankiewicz, Wojciech Serkow-
ski, Damian Trybull, Filip We-

rochowski, Joanna Wicka, Kin-
ga Wicka, Michał Zakrzewski i 
Martyna Zarach.
Zespół Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących: Patrycja 
Formela, Magdalena Gackow-
ska, Paulina Grudnowska, To-
masz Jeliński, Daria Lubocka, 
Paulina Stankowska, Anna 
Trowska, Robert Ulenberg, 
Patrycja Wiśniewska i Kaja Za-
lewska.
Gimnazjum Katolickie w Kar-
tuzach: Joanna Polejowska, 
Martyna Wesołowska, Klaudia 
Wnuk Lipińska, Marta Zapo-

rowska i Paulina Zischke.
Stypendia za wyniki w nauce 
otrzymali także: Bartłomiej 
Bladowski- Zespół Szkół Tech-
nicznych w Kartuzach, Julia 
Chmielewska– Zespół Szkół 
Sportowych XI LO  w Gdań-
sku, Marcelina Formela– Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Przodkowie, Karolina 
Gruchała– Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Somoni-
nie, Aleksandra Kruca– Gimna-
zjum Katolickie w Gdyni, Zofia 
Marszk– Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna w Gdańsku, 

Kamila Okroj, Dominik Plich-
ta i Maciej Szlas z Technikum 
TEB Edukacja w Gdańsku.
Po najlepszych uczniach przy-
szedł czas na najlepszych 
sportowców. Wśród nich byli 
zapaśnicy, kickbokserzy, kola-
rze, pływacy, strzelcy a także 
koszykarki. Stypendia za wyso-
kie wyniki sportowe otrzymali: 
Edward Barsegjan, Krystian 
Formela, Krzysztof Niklas, Ja-
kub Skierka, Szymon Sajnok, 
Jędrzej Wiśniewski, Nikodem 
Drewa, Damian Metza, Seba-
stian Bir, Jakub Hildebrandt, 

Patryk Zaborowski, Artur Bi-
zewski, Mateusz Jereczek, Bar-
tłomiej Marszałkowski, Bar-
tłomiej Arent, Patryk Matea, 
Kamil Mateja, Mikołaj Krause, 
Klaudiusz Pek, Remigiusz Ko-
misarek, Aleksandra Ustowska, 
Paulina Zając, Kinga Kuling, 
Anna Adamczyk, Joanna Wę-
siora, Diana Malotka-Trzebia-
towska, Patrycja Lorkowska, 
Julia Dymek, Martyna Fierka, 
Agata Piastowska, Agata Hil-
debrandt, Kamila Kostuch i 
Aleksander Mielewczyk.
Rafał Korbut

Stypendia dla uczniów i sportowców
KARTUZY | 94 najlepszym uczniom oraz 33 
sportowcom władze gminy Kartuzy przyznały 
stypendia. Uroczystość wręczenia odbyła się 
w sali Kartuskiego Centrum Kultury. 

ŻUKOWO | W nowopowsta-
jącej remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
w Żukowie trwają już robo-
ty wykończeniowe. Obiekt 
prawdopodobnie zostanie 
oddany do użytku przed 
terminem. 
Prace budowlane w powsta-
jącym obiekcie są już bar-
dzo zaawansowane. Obecnie 
trwa szpachlowanie, malo-
wanie, układanie płytek w ła-
zienkach i montaż stolarki 

drzwiowej. Wybierane są 
także materiały wykładzino-
we na posadzki - wszystko 
będzie utrzymane w konse-
kwentnej kolorystyce, pole-
gającej na połączeniu dwóch 
odcieni koloru stalowego 
i strażackiej czerwieni.
Wokół budynku z kolei trwają 
prace związane z zagospoda-
rowaniem terenu (układanie 
kostki brukowej) oraz prace 
instalacyjne. Wykonawcą ro-
bót jest firma z Sopotu.

Według zawartej umowy wy-
konawca ma termin na ukoń-
czenie prac budowlanych do 
końca maja 2016 r., a termin 
uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie upływa 29 lipca 
2016 r.. Jednak - biorąc pod 
uwagę duże zaawansowanie 
prac budowlanych - zakłada 
się, że obiekt powinien zo-
stać oddany do użytkowania 
już w pierwszym kwartale 
przyszłego roku.
(red)

pOwstaje remiza i ceNtrUm  
zarządzaNia kryzysOwegO

Ciepły kocyk dla psa i kota
KARTUZY | Jak pomóc bezdomnym zwierzakom? To proste, wystarczy 
wziąć udział w szóstej już edycji akcji „Podziel się kocykiem”, wspierającej dzia-
łania dwóch organizacji, niosącym pomoc właśnie bezdomnym zwierzętom. 
Akcja „Podziel się kocykiem” 
ma na celu wsparcie schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt 
w Sopocie oraz Pomorskiego 
Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 
Ptaków i Drobnych Ssaków 
„Ostoja” w Pomieczynie. W 
ramach inicjatywy organiza-
torzy zajmują się zbiórką oraz 
transportem rzeczy mogących 
poprawić warunki bytowe po-
rzuconych istot.
- Dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu osób prywatnych, 
placówek oświatowych, firm 
oraz mediów z powiatu kar-
tuskiego, w ciągu pięciu po-
przednich lat, udało nam się 

dostarczyć do schronisk kilka 
ton jedzenia, kilkaset kostek 
suchej słomy, tysiące kocy-
ków, ręczników, legowisk, 
misek i wiele innych – wylicza 
Małgorzata Woźniak, orga-
nizator akcji. - Z informacji, 
jakie uzyskałam ze schroni-
ska w Sopocie wynika, że ich 
potrzeby nie są tak duże jak w 
poprzednich latach. Piesków 
jest bowiem w tym roku o po-
łowę mniej! W związku z tym 
chcemy podzielić się zebra-
nymi darami także z innymi 
schroniskami. 
W tym roku dary moż-
na przynosić do: Redakcji 

Expressu Kaszubskiego w 
Kartuzach przy ul.Jeziornej 2, 
salonu strzyżenia psów i ko-
tów „Sara” w Kartuzach na 
os. Wybickiego 27, studia tatu-
ażu Freaky Skin w Kartuzach 
przy ul. Dworcowej 18H  oraz 
przychodni weterynaryjnej 
„Taurus” w Kartuzach przy ul. 
Zamkowej 44. 
Najbardziej potrzebna jest: su-
cha psia i kocia karma, koce, 
sucha słoma, ręczniki, legiwi-
ska, miski, smycze, obroże, 
itp.
Natomiast Ośrodek Rehabili-
tacji Dzikich Ptaków i Drob-
nych Ssaków „Ostoja” po-
trzebuje także proso, ręczniki, 
koce, żołędzie i mokrą kocią 
karmę.
Więcej szczegółów dotyczą-
cych projektu można znaleźć 
na facebookowym profilu 
facebook.com/podzielsieko-
cykiem oraz uzyskać pod nu-
merem telefonu 796 06 86 42 
(Małgorzata Woźniak – orga-
nizator). 
Akcja trwa do 21 grudnia 2015 
roku. 
Rafał Korbut
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Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia- So-
pot spełnia wszystkie warunki stawiane przez 
ustawę, jako że związki metropolitalne mogą 
być tworzone jako zrzeszenia jednostek sa-
morządu terytorialnego położonych w stre-
fie oddziaływania miasta, będącego siedzibą 
wojewody lub sejmiku województwa. Taka 
strefa charakteryzować się powinna istnie-
niem silnych powiązań funkcjonalnych, za-
awansowaniem procesów urbanizacyjnych, 
oraz być zamieszkała przez co najmniej 500 
000 mieszkańców. Granice poszczególnych 
obszarów metropolitalnych ustala Rada Mini-
strów w drodze rozporządzenia przez wska-
zanie gmin wchodzących w skład takich ob-
szarów.

Utworzenie związku metropolitalnego nastę-
pować będzie na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów wydanego z własnej inicja-
tywy, bądź na wniosek rady gminy położonej 
w granicach obszaru metropolitalnego. Wa-
runkiem wydania rozporządzenia przez Radę 
Ministrów w sprawie utworzenia związku 
metropolitalnego będzie uzyskanie pozytyw-
nej opinii:

rad co najmniej 70% miast na prawach powiatu; 
rad co najmniej 70% gmin nie mających statusu 
miasta na prawach powiatu; 
rad co najmniej 50% powiatów, na obszarze 

których leży co najmniej jedna gmina położona 
w granicach obszaru metropolitalnego.  Koniecz-
na będzie też pozytywna opinia wojewody. 
Rozporządzenie tworzące związek metropo-
litalny z dniem 1 lipca musi zostać wydane 
nie później niż 30 kwietnia, z tym że realiza-
cję zadań związek metropolitalny rozpocznie 
z dniem 1 stycznia roku następnego.
Nadzór nad działalnością związku metropoli-

talnego sprawować będzie Prezes Rady Mini-
strów oraz wojewoda, a w zakresie spraw fi-
nansowych – regionalna izba obrachunkowa.

Zadania stojące przed związkami metro-
politalnymi będą bardzo ważne. Będzie do 
nich należało:  
kształtowanie ładu przestrzennego poprzez 
sporządzanie ramowego studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego dla całego obszaru metropoli-
talnego, z uwzględnieniem ustaleń planu 
zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa; 
organizacja publicznego transportu zbioro-
wego na obszarze związku, związek metro-
politalny ustanawiać też będzie zintegrowany 
system taryfowo-biletowy w jego granicach 
i wprowadzać wspólny bilet, obowiązujący 
ponad granicami administracyjnymi gmin. 
Zdawałoby się, że to nic nowego, ale do tej 
pory miasta i gminy mogły wprowadzać 
wspólne bilety komunikacyjne (np. dla osób 
dojeżdżających z ościennych gmin), tylko 
na zasadzie dwustronnych porozumień lub 
związków celowych - niestety, wiele z nich 
zrywano,
współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg 
krajowych i wojewódzkich na obszarze 
związku; 
promocja obszaru metropolitalnego. 

Organami związku metropolitalnego będą:
zgromadzenie (składające się z delegatów 
gmin i powiatów należących do związku – po 
dwóch z każdej jednostki samorządu teryto-
rialnego); 
zarząd (wybierany przez zgromadzenie), 
w składzie 3 członków, w tym przewodniczą-
cy i dwu zastępców. 
Uchwały zgromadzenia podejmowane będą 
kwalifikowaną większością głosów. Waru-
nek ten będzie spełniony jeśli za przyjęciem 
uchwały zagłosuje: 
większość jednostek samorządu terytorialne-
go wchodzących w skład związku; 
taka liczba gmin, iż ich mieszkańcy stanowią 
większość ludności zamieszkałej na obszarze 
metropolitalnym. 

Anna Kłos

Ustawa o metropoliach podpisana
Prezydent  RP Andrzej Duda podpisał 27 października 2015 ustawę o związkach metropolitalnych,  nie ma zatem prze-
szkód, aby powstawały obszary metropolitalne. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Niektóre aglomera-
cje już przed kilku laty zaczęły się do tego przygotowywać.  Choć wydawało się, że najbardziej zainteresowane tym są 
samorządy Górnego Śląska, obecnie najbardziej zdeterminowane są: Warszawa, Gdańsk i Bydgoszcz.
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Gali przewodził Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego, który pogratulo-
wał finalistom. 
Wieś Brzeźno Wielkie (gm. 
Starogard Gdański) oraz Mag-
dalena i Jan Marchewicz z Koź-

mina to zdobywcy pierwszych 
miejsc w tegorocznej edycji 
konkursu „Piękna Wieś Pomor-
ska 2015”. 
Łącznie w tej edycji konkursu 
wzięło udział 138 wsi i 258 za-
gród z 14 powiatów. Najpierw 

przeprowadzony został etap 
gminny, następnie powiatowy, 
a do etapu wojewódzkiego 
zgłoszono 13 wsi i 12 zagród.
W konkursie „Piękna Wieś Po-
morska 2015” w gronie wyróż-
nionych wsi, które otrzymały 

nagrodę w wysokości 3 tys. zł, 
znalazły się:
- Nowa Cerkiew w gminie  Mo-
rzeszczyn, w powiecie tczew-
skim
- Pępowo w gminie Żukowo, 
w powiecie kartuskim

- Stara Kościelnica w gminie 
Miłoradz, w powiecie malbor-
skim
Laureaci konkursu w kategorii 
„wieś”:
I miejsce  i nagroda 30 tys. zł – 
wieś Brzeźno Wielkie w gminie 
Starogard Gdański w powiecie 
starogardzkim
- II miejsce  i nagroda 20 tys. zł 
– wieś Rokity w gminie Czarna 
Dąbrówka w powiecie bytow-
skim.
- III miejsce i nagroda 10 tys. zł 
– wieś Rybno w gminie Gniewi-
no w powiecie wejherowskim
W kategorii „zagroda” w gronie 
wyróżnionych, którzy otrzyma-
li nagrody w wysokości 1 tys. zł 
znaleźli się:
- Żaneta i Krzysztof Hinca 
z Żuromina w gminie Stężyca, 
w powiecie kartuskim
- Anna Urzykowska-Lesnau 
ze Sławutowa w gminie Puck, 
w powiecie puckim
- Celina i Henryk Wieccy z Dal-
wina w gminie Tczew, w po-
wiecie tczewskim
Laureaci konkursu w kategorii 
„zagroda”:
- I miejsce i nagroda w wysoko-
ści 5 tys. zł –  Magdalena i Jan 
Marchewicz z Koźmina gmina 
Skarszewy, powiat starogardzki.

- II miejsce i nagroda w wyso-
kości 4 tys. zł –  Elżbieta i Mie-
czysław Sabisz ze Starego Bar-
koczyna gmina Nowa Karczma, 
powiat kościerski.
- III miejsce i nagroda w wyso-
kości 3 tys. zł – Halina i Bogu-
sław Kamińscy ze Stanisławo-
wa w gminie Cedry Wielkie 
w powiecie gdańskim.
Przy ocenie wsi i zagród człon-
kowie Komisji Konkursowych 
uwzględniali ogólny wygląd, 
ład i porządek, wyposażenie 
w urządzenia ochrony środo-
wiska, ochronę i pielęgnację 
dziedzictwa kulturowego oraz 
kształtowanie krajobrazu przy-
rodniczego, a także zaangażo-
wanie mieszkańców w prace 
społeczne na rzecz swojej miej-
scowości, przedsiębiorczość 
liderów wiejskich i jedność we 
współdziałaniu. Wymienieni 
laureaci spełniają kryteria okre-
ślone w regulaminie oraz uzy-
skali najwyższą ocenę człon-
ków Komisji Konkursowej. 

Gratulacje i nagrody dla Pępo-
wa (gm. Żukowo) odbierał Wi-
told Szmidtke, przewodniczący 
RM w Żukowie  oraz Rafał Ba-
nit, sołtys Pępowa

Najpiękniejsze pomorskie wsie
POMORZE | Gala konkursu Piękna Wieś Pomorska 2015 odbyła się w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wśród finalistów znalazła się gmina 
Żukowo z piękną wsią Pępowo.  

BANINO | Władze gminy 
Żukowo podpisały umowę 
z wykonawcą na wykonanie 
prac związanych z budową 
ulicy Północnej w Baninie. 
Droga ma mieć 420 metrów, 
będzie wyposażona w chod-
nik i ścieżkę rowerową. 
W obrębie traktu zostanie 
wykonane także odwodnienie 
(zbudowana będzie kanalizacja 
deszczowa, połączona z kana-
lizacją sanitarną z okolicznych 
domów). Nawierzchnia ulicy 
zostanie wykonana z asfaltu, 

z kolei chodnik i ścieżka ro-
werowa będą wybudowane 
z kostki betonowej. Na całej 
długości drogi zostanie za-
montowane oświetlenie.
Ulica Północna będzie włączo-
na do ruchu przez skrzyżowa-
nia z ulicą Borowiecką oraz - 
z drugiej strony - bezpośrednio 
z ulicą Lotniczą w Baninie.
Podczas budowy, wykonawca 
- w ramach organizacji ruchu 
- wybuduje alternatywny ciąg 
pieszy wzdłuż ulicy Tuchom-

skiej. Z uwagi na to, że jest to 
droga dzieci do szkoły i ważne 
jest zapewnienie szczególnego 
bezpieczeństwa, zostaną uło-
żone płyty YOMB za istnieją-
cymi obecnie barierkami. 
Wykonawca jest także zobo-
wiązany do odpowiedniego 
oznakowania terenu.
Prace na ulicy Północnej i Tu-
chomskiej już się rozpoczęły, 
droga ma być ukończona do 
maja 2016 r.
(raf)

zbUdUją Ul. półNOcNą
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Uczniowie pierwszych klas z Klukowej Huty 
i z Gołubia pełnoprawnymi uczniami
STęZYCA | 23 października 2015 r. w Zespo-
le Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie 
odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierw-
szej, natomiast 26 października pasowanie od-
było się w Zespole Kształcenia i Wychowania 
w Gołubiu. Do ceremonii ślubowania i aktu 
pasowania przystąpiło łącznie 71 dzieci z obu 
szkół (43 dzieci z Zespołu Kształcenia i Wycho-
wania w Klukowej Hucie i 28 dzieci z Zespołu 
Kształcenia i Wychowania w Gołubiu). Uroczy-
stości były poprzedzone występami artystycz-
nymi pierwszoklasistów prezentujących swoje 
umiejętności recytatorskie, muzyczne i taneczne. 
W uroczystościach szkolnych wzięli udział 
przedstawiciele Gminy Stężyca: Wójt Gminy 
Stężyca - Tomasz Brzoskowski, Sekretarz Gminy 
– Ewa Borzestowska, Dyrektor Gminnego Ze-
społu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
w Stężycy - Urszula Ziomkowska, przyjaciele po-
szczególnych szkół, przedstawiciele poszczegól-
nych Rad Rodziców oraz licznie zebrani rodzice. 
Na zakończenie pełnoprawni uczniowie klas 
pierwszych otrzymali słodkie upominki.



SZUKAM PRACY

USŁUGI
Usługi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

Usługi elektryczne, instala-
torstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, 
tel. 515 151 370

Pożyczki prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspre-
sowo, gotówka od ręki. Tel: 
510-908-900

Kotłownie, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, 
całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

Fotograf – śluby, tel. 660 310 
311

TOWARZYSKIE

Sex – sex – sex to lubię. Go-
rąca blondi pozna Panów 
sponsorów, Sopot. Tel: 514-
120-213

RÓŻNE

SPRZEDAM fotelik 50 zł, 
krzesełko 150 zł,  łóżeczko 30 
zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. roz-
kładaną, pojemnik na pościel, 
190x112, welur, stan idealny, 

450 zł, tel. 517-782-024

Sprzedam łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czap-
ki, szaliki, buty, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

Sprzedam mydła włoskie Ne-
sti 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 narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

Sprzedam 2 biurka, solidne, 
tanio, cena 150 zł/szt plus 
szafa słupek 200 zł, Rumia. 
Tel: 504-338-478

Sprzedam szafę, 3 drzwi, buk, 
wys. 210, szer140, +30 półki = 
170cm, głęb. 60, podświetla-
na, 350 zł. Tel: 510-501-955

Kupię bursztyn. Tel: 532-110-
190
Sprzedam drewno do CO i 
gałęziówkę, możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

Sprzedam dwa kaski jak nowe 
czarne, silnik 7,5kw oraz piłę 
motorową marki Makita. Tel: 
601-638-877

 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dom wolno stojący w Wejhe-
rowie, działka 1202 m2, czte-
ry garaże, murowane, pilnie 
sprzedam lub zamienię na 2 
pokoje z kuchnią za dopłatą, 
tel. 501 549 579, tel. 58 672 
34 13

Sprzedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898 

Sprzedam lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem bu-
dowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

Sprzedam działkę budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898

Sprzedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898 

Sprzedam działkę siedliskową 
7600m2, media przy drodze i 
5000m2 łąki, Łówcz Górny. 
Tel: 782-167-653

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

OKAZJA! Wynajmę sklep 
spożywczo – monopolowy 
w Rumi, bardzo dobrze pro-
sperujący. Udokumentowane 
obroty wg kasy fiskalnej. Zysk 
gwarantowany, tel. 536 999 
149

Wynajmę mieszkanie ume-
blowane 70m2 w Rumi. Tel: 
511-095-685

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP AUT, KASACJA AWA-
RYJNE OTWIERANIE AUT, 
POMOC DROGOWA, AUTO 
CZĘŚCI, tel. 789 345 593

EXP.MKU.SKUP AUT KASA-
CJA AWARYJNE OTWIERA-
NIE AUT POMOC DROGOWA 
AUTO CZESCI 789345593

INNE

EDUKACJA

Korepetycje z matematyki - 
egzaminy, sprawdziany. Na-
uczyciel z doświadczeniem. 
Tel: 788-844-449

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

REDAKCJA
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
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Piotr Ruszewski 
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   BRANŻOWE

W turnieju wzięła udział 
reprezentacja UKS Trops 

Kartuzy, rocznik 2006-2007 
- podopieczne trenerki Ka-

roliny Brylowskiej. W za-
wodach wzięło udział sześć 
zespołów. Zawodniczki 
z Kartuz zajęły bardzo wy-
sokie, trzecie miejsce. Naj-
lepszą zawodniczką drużyny 
została Michalina Fierka, 
w pierwszej piątce turnieju 
znalazła się Julia Neubauer, 
a najlepszym obrońcą zosta-
ła Agnieszka Brylowska. 
Kartuska druzyna wystą-
piła w składzie: Weronika 
Anolik, Agnieszka Brylow-
ska, Agnieszka Bujarska, 
Klaudia Dowbusz, Zuzanna 
Drewa, Michalina Fierka, 
Magdalena Gańska, Amelia 
Kulaszewicz, Lidia Leman, 
Weronika Mielewczyk, Ju-
lia Neubauer, Aleksandra 
Socha, Martyna Szczepanek 
i Iga Wieczorek.
(raf)

Najmłodsze koszkarki 
TROPS-a na podium
KARTUZY | III Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki o Puchar Krystyny 
Szymańskiej-Lary, pod patronatem burmistrza, odbył się w Nidzicy. 

Jedyną bramkę dla Cartusii zdobył Patryk Brze-
ski. Pierwsza połowa to zdecydowana prze-
waga kartuskich piłkarzy i kilka dogodnych 
sytuacji bramkowych. Kartuscy piłkarze kon-
trolowali wydarzenia na boisku i nie pozwalali 
na wiele gościom, którzy ograniczali się tylko 
do przeszkadzania gospodarzom w rozgrywa-
niu piłki. Dibrze grał Rafał Bujnowski, który 
z łatwością mijał przeciwników i stwarzał sy-
tuacje bramkowe swoim kolegom. 
W 29 minucie przeprowadził ładną akcję i do 
spółki z Patrykiem Brzeskim przełamali linię 
obrony Wierzycy, po czym na pozycję sam 
na sam z bramkarzem gości wyszedł Brzeski, 

który pewnym strzałem z 14 metra wyprowa-
dził Cartusię na prowadzenie 1:0. 
W drugiej odsłonie, od samego jej początku 
nieco więcej z gry mieli już goście. 
W 65 minucie odbita rykoszetem piłka spadła 
na 25 metr w bocznym sektorze boiska. 
Do piłki dobiegł piłkarz Wierzycy Radosław 
Czapiewski, który mocnym uderzeniem z du-
żego kąta skierował futbolówkę w kierunku 
dalszego słupka i zrobił to na tyle precyzyjnie, 
że ta przeleciała nad stojącym w polu bramko-
wym golkiperem Cartusii Michałem Jajkow-
skim.
(raf)

PIŁKA NOŻNA | Remisem 1:1 (1:0) zakończyła się 12. kolejka dla piłkarzy Cartusii 
1923 Kartuzy. Nasi piłkarze podejmujący tym razem na własnym boisku beniaminka 
Wierzycę Pelplin kolejny raz nie utrzymali prowadzenia z pierwszej połowy.  

cartUsia zremisOwała z wierzycą

Ostatnia runda Pucharu roze-
grana została w dwóch konku-
rencjach: sprincie i biegu indy-
widualnym.
W biegach sprinterskich w ka-
tegorii młodzik wśród dziew-
cząt II była Ania Klasa, wśród 
chłopców Szymon Ortmann 
był III a Janek Dudziński V.

Kat. żak dziewcząt: I m. - 
Klaudia Merchel, II m. - Karo-
lina Kowalska, III m. - Paulina 
Myszk, IV m. - Hania Miszk.
Debiutujący w żakach Da-
mian Merchel był II, natomiast 
Bartek Koszałka IV wśród 
chłopców. Biegi indywidualne 
z trzykrotnym strzelaniem: kat. 

młodzików: I m. - Ania, III m. 
- Szymon. 
W żakach Klaudia ponownie 
wygrała, Paulina była II, Ha-
nia III a Karolina IV. Wśród 
chłopców ponownie drugie 
miejsce zajął Damian, a Bartek 
był piąty. 
(raf)

KARTUZY | Na boisku ZS Nr 10 w Gdyni Karwinach odbyła się 4 runda Pucharu 
Pomorza w biathlonie letnim. Startowało w nich o. 40 zawodników z kilku klubów 
a wśród nich dziewiątka z Cartusii.  

dObry start w OstatNiej rUNdzie


