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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ XII EDYCJA 

TARGÓW ŚLUB I WESELE?
Odpowiedź wraz z danymi kontaktowymi wyślij na konkurs@expressy.pl w temacie wpisując TARGI.

KONKURS
WYGRYWAJ NAGRODY

Do wygrania 5 podwójnych zaproszeń 
na XII Targi Ślub i Wesele + książka

Zgłoszenia przyjmujemy 
do piątku 23 stycznia do godziny 12.00.

Wspólnie po fundusze europejskie sięgną trzy powiaty: wejherowski, 
kartuski i pucki. Właśnie rozpoczęła działalność sieć Lokalnych 
Punktów Informacyjnych – jeden z takich punktów powstał dzięki 
współpracy między samorządami powiatowymi. 

To ważna inicjatywa, gdyż w takich punktach każdy mieszkaniec będzie mógł zapoznać się z możliwościami 
uzyskania do� nansowania z funduszy Unii Europejskiej. A właśnie rozpoczyna się nowe – rekordowo wysokie 
dla naszego kraju – rozdanie tych pieniędzy. Więcej str. 3

KARTUZY | Zakończyły się 
prace budowlane targowiska 
przy ul. Dworcowej w Kartu-
zach. Kilka dni temu inwesty-
cja została o� cjalnie odebra-
na, wystartował też przetarg 
na dzierżawę lokali.

Targowisko składa się 
głównie z trzech parterowych 
obiektów handlowych, co 
daje 17 boksów. Boksy mają 
powierzchnię od 15 do 27 
metrów kw. 

Przewidziano również 
miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych  i 
dostawczych. Umożliwi to 
handlującym sprzedaż pro-
duktów rolnych bezpośrednio 
z samochodu. Na terenie tar-
gowiska umieszczona została 
również mała architektura, 
oświetlenie zewnętrzne, stoja-
ki do rowerów oraz zadaszone 
stoły do sprzedaży „z ręki”.

Burmistrz Kartuz ogłosił 
przetarg na dzierżawę lokali 
znajdujących się na targowi-
sku. Ze szczegółami można 
zapoznać się na stronie inter-
netowej kartuskiego Biuletynu 
Informacji Publicznej. 

Inwestycja została s� nan-
sowana ze środków własnych 
gminy oraz w ramach inicja-
tywy Jessica w Regionalnym 
Programie Operacyjnym dla 
Woj. Pomorskiego na lata 
2007 - 2013. (raf)

Prace przy 
targowisku 
zakończoneTRZY POWIATY RAZEM 
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Od lewej: 
Gabriela Lisius, 
starosta powia-

tu wejherow-
skiego, Janina 
Kwiecień, sta-
rosta powiatu 
kartuskiego i 

Jarosław Białk, 
starosta powia-

tu puckiego
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Samorząd województwa 
pomorskiego rozpoczął wła-
śnie działania kierowane 
do bezrobotnej młodzieży z 
naszego regionu. Pozyskane 
fundusze to efekt podpisa-
nego porozumienia z Mi-
nisterstwem Infrastruktury 
i Rozwoju, dzięki któremu 
Wojewódzki Urząd Pracy w 
Gdańsku będzie realizował 
Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER). 
Ze środków unijnych – łącz-
nie 92,7 mln euro – przezna-
czonych w tym programie dla 
województwa pomorskiego, 
skorzystają młodzi miesz-
kańcy Pomorskiego. 

– Realizacja programu Wie-
dza, Edukacja, Rozwój to dla 
samorządu województwa 
pomorskiego kolejne zada-
nie w zakresie obsługi fun-
duszy europejskich – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
- Rozpoczyna ją Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Gdańsku, 
który jest w tej chwili jedyną 
instytucją w naszym woje-
wództwie dysponującą środ-
kami z „nowego rozdania”. 

Tym razem pomoc koncen-
trować będzie się na potrze-
bach młodzieży.  

Dzięki funduszom władze 
województwa będą wspierać 
edukację, rozwój zawodowy 
i mobilność młodych ludzi, 
by ułatwić im start na rynku 
pracy. 

– Korzystając z możliwości, 
jakie stwarza Unia Europej-
ska, młodzi mieszkańcy Po-
morza będą mogli podnosić 
kwalifikacje zawodowe, zdo-
bywać nowe umiejętności i 
kompetencje zgodnie z po-
trzebami lokalnych praco-
dawców, a w konsekwencji 
mieć łatwiejszy dostęp do 
sprawdzonych ofert pracy – 
dodaje marszałek Struk.

Oprócz działań na rzecz 
poprawy sytuacji młodych na 
pomorskim rynku pracy po-
dejmowanych przez powia-
towe urzędy pracy, wsparcie 
dla młodych będą też realizo-
wały niepubliczne instytucje 
rynku pracy. Pierwsze kon-
kursy na wyłonienie najlep-
szych merytorycznie projek-
tów planowane są na drugą 
połowę roku 2015.

Koncerty, występy taneczne 
oraz tradycyjna aukcja ofiaro-
wanych przedmiotów (w tym fi-
liżanka od premier Ewy Kopacz 
oraz piłka nożna od burmistrza 
Wojciecha Kankowskiego) - 
wszystko to miało na celu zgro-

madzić jak największą sumę na 
szczytny cel: ratunek chorym 
dzieciom na oddziałach pedia-
trycznych, onkologicznych i kar-

diologicznych oraz na opiekę dla 
seniorów. Ale nie tylko Żukowo 
kwestowało. 70 wolontariuszy z 
Banina (z szefową sztabu Małgo-
rzatą Lewińską) zbierało datki w 
Centrum Handlowym „Matar-
nia” w Gdańsku, przy Kościele 
w Baninie, na stacji benzynowej 
BOTERM w Baninie oraz na 
Lotnisku im. Lecha Wałęsy.

Dzięki działaniom wolonta-
riuszy, artystów i ofiarodawców 
będzie można pomóc najmłod-
szym i osobom w podeszłym 
wieku. W myśl tegorocznego 
hasła WOŚP, cała Polska zbie-
rała na podtrzymanie wysokich 
standardów leczenia dzieci na 
oddziałach pediatrycznych i on-
kologicznych oraz godnej opieki 
medycznej seniorów.

W sumie oba sztaby - z Żuko-
wa i Banina zebrały ponad 51 tys. 
zł. W całym powiecie kartuskim 
uzbierano w sumie 90 tysięcy zł 
na ten cel. (opr. r)

Dziesiątki milionów euro dla młodzieży
POMORZE | Niemal 93 mln euro zostanie wydane 
na aktywizację bezrobotnej młodzieży na Pomorzu. 
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Zaplanowane działania skie-
rowane są do osób młodych, w 
wieku do 29 roku życia – bez-
robotnych, biernych zawodowo 
oraz poszukujących pracy. W 
ciągu czterech miesięcy od dnia 

zarejestrowania w powiatowym 
urzędzie pracy bądź przystą-
pieniu do projektu, uczestnicy 
otrzymają ofertę zatrudnienia, 
dalszego kształcenia, przyucze-
nia do zawodu lub stażu. (RaF)

- Pozyskane fundusze pomogą skoncentrować się na po-
trzebach bezrobotnej młodzieży – mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego

Żukowo i Banino 
zebrały 51 tys. zł!

W sumie oba szta-
by - z Żukowa i Ba-
nina zebrały ponad 
51 tys. zł. W całym 
powiecie kartu-
skim uzbierano w 
sumie 90 tysięcy zł 
na ten cel.

GM. PRZODKOWO | 11 stycznia 
znów zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Finał odbył się także w Żukowie. 
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W szkołach przygotowano 
szereg zajęć dydaktycznych 
i ruchowych. Będą bale kar-
nawałowe i wyjazdy do kina. 
Bliższych informacji na ten 
temat udzielą dyrektorzy pla-
cówek i wychowawcy klas. 

Samorząd Przodkowski za-
prasza dzieci do spędzenia 
ferii w sposób aktywny. Przez 
cały okres ferii do dyspozycji 
dzieci i młodzieży będzie bo-
isko Orlik oraz tamtejsi ani-
matorzy. 

W pierwszym tygodniu zi-
mowej przerwy, zajęcia zor-
ganizowane będą pod hasłem 
„Rusz się po zdrowie” . W 
godzinach 10.00 do 14.00 
wszystkich chętnych zaprasza-
my do udziału w rozgrywkach 
według następującego harmo-
nogramu: 
- poniedziałek –uczniowie 
szkół podstawowych (piłka 
nożna i unihokej)
- wtorek – uczniowie szkół 
podstawowych (piłka nożna i 

unihokej)
- środa – gimnazjaliści (piłka 
nożna i unihokej)
- czwartek –gimnazjaliści (pił-
ka nożna  i unihokej)
- piątek – zespoły mieszane - 
niespodzianka
Uczestnicy „Ferii z Orlikiem”  
otrzymają słodkie upominki i 
ciepły posiłek. 
Młodsze dzieci na zorganizo-
wane zajęcia w pierwszym ty-
godniu ferii zaprasza również 
Biblioteka Publiczna Gminy 

Przodkowo. Codziennie w 
godzinach od 9.30 – 13.00 
uczestników odwiedzi ciekawy 
gość. Będą też zajęcia manual-
ne, gry i zabawy na wesoło a 
także poczęstunek. W drugim 
tygodniu ferii dla chętnych 
dzieci projekcje bajek i filmów 
oraz głośne czytanie bajek.
Poniżej zamieszczamy har-
monogram proponowanych i 
zorganizowanych zajęć:
Zespół Szkoły Podstawowej 
i Publicznego Gimnazjum w 

Ferie to nie czas na nudę
GM. PRZODKOWO | Już wkrótce na terenie naszego województwa rozpoczną 
się ferie. Dla uczniów, którzy zimowe wakacje spędzą w domu, gmina Przodkowo jak 
co roku przygotowała ciekawą ofertę. 

Przodkowie:
od 2 lutego do 6 lutego – roz-
grywki sportowe
Zespół Szkoły Podstawowej i 
Publicznego Gimnazjum w Po-
mieczynie:
1 lutego – koncert kolęd w 
Przodkowie, 2 lutego – gry i 
zabawy edukacyjne, 3 lutego 
– gry i łamigłówki logiczne, 4 
lutego – gry i zabawy eduka-
cyjne, terapia pedagogiczna,  5 
lutego – zajęcia sportowe (tenis 
stołowy, siatkówka),  6 lutego – 
wyjazd do kina. 
Zespół Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Czeczewie:
2 i 3 lutego – warsztaty haftu 
kaszubskiego, gry i zabawy in-
tegracyjne, 4 lutego - otwarty 
trening karate dla uczniów, 5 
lutego – otwarty trening karate 
dla uczniów, zajęcia plastycz-
ne, 6lutego – otwarty trening 
karate dla uczniów, zajęcia z 
geografii i fizyki – noc nauko-

wa, 9 lutego – zajęcia plastycz-
no-techniczne, 10 lutego – se-
ans filmowy, 11 lutego – wielki 
turniej gier planszowych, 12 
lutego – historyczny film do-
kumentalny, programowanie 
scratch-u, 13 lutego – warsz-
taty literackie – przygotowanie 
wieczoru autorskiego – zabawy 
integracyjne. 
Szkoła Podstawowa w Szarła-
cie:
2 lutego - gry planszowe i kom-
puterowe, 3 lutego - szkolny 
turniej tenisa stołowego, 4 lu-
tego - z ortografią na wesoło, 
prace plastyczno – techniczne, 
5 lutego - zajęcia ekologiczno-
plastyczne, gry i zabawy
Szkoła Podstawowa w Wilano-
wie:
3 lutego - bal karnawałowy, 5 
lutego - seans filmowy w szko-
le, 9 lutego - gry i zabawy, 11 
lutego - gry i zabawy, 12 lutego 
- zajęcia plastyczne. (raf)

Tu dowiesz się, 
jak zdobyć pieniądze
Ruszyła działalność unijnej sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu. W tym 
tygodniu na Pomorzu oficjalnie uruchomiono sześć takich punktów, jeden z nich będzie 

obsługiwał mieszkańców trzech powiatów: wejherowskiego, kartuskiego i puckiego. 

W punktach informacji o 
funduszach unijnych wszy-
scy zainteresowani będą 
mogli uzyskać informację o 
możliwościach skorzystania 
z pieniędzy z budżetu UE na 
Pomorzu w nowej perspek-
tywie 2014-2020. 

Inauguracja, z udziałem 
wiceministra infrastruktury 
i rozwoju Pawła Orłowskie-
go oraz Mieczysława Struka, 
marszałka województwa po-
morskiego, odbyła się się w 
siedzibie Głównego Punktu 
Informacyjnego Funduszy 
Europejskich (w budynku 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku). 

Jednocześnie otwarto też 
punkty lokalne. Uroczystość 
podpisania umowy i otwar-
cia takiego punktu odbyła 
się w Wejherowie. Wzięło w 
niej udział trzech starostów: 
Gabriela Lisius (wejherow-
ski), Janina Kwiecień (kartu-
ski) i Jarosław Białk (pucki). 
Aby otworzyć ten punkt po-
wiaty zawarły umowę part-
nerską. Było podyktowane 
to przede wszystkim tym, że 
właśnie inicjatywy partner-
skie są najwyżej oceniane i 
mają największą szansę na 
realizację. A że informacja 
o funduszach unijnych jest 
niezbędna – nie trzeba chy-
ba nikogo przekonywać. 

- To nie tylko samorządy 
mają pozyskiwać pieniądze 
unijne, ale też przedsię-
biorcy, organizacje poza-
rządowe i sami mieszkańcy 
– wyjaśniała podczas otwar-
cia punktu Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Za-
chęcamy wszystkich do 
przyjścia tu i sięgnięcia po 

informacje, a co za tym idzie, 
po pieniądze. Pracownicy 
będą udzielać porad jak i po-
magać w wypełnianiu wnio-
sków, jak już ktoś przyjdzie z 
konkretnym pomysłem. Mało 
tego – po uzyskaniu dofinan-

sowania będą pomagać w 
rozliczeniu danego wniosku. 

Pracownicy punktu będą 
jeździć po terenie wszyst-
kich trzech powiatów, będą 
też ustalone dni i godziny, w 
których w danym powiecie 

każdy mieszkaniec będzie 
mógł przyjść i zasięgnąć in-
formacji. 

- To ważne, bo mieszkań-
cy naszego powiatu nie będą 
musieli jeździć do Wejhero-
wa, tylko uzyskają informa-

cję na miejscu – podkreśla 
Janina Kwiecień, starosta po-
wiatu kartuskiego. - Dodat-
kowym ułatwieniem będzie 
tez możliwość uzyskania in-
formacji drogą mailową. Taki 
punkt jest bardzo potrzebny 

dla wszystkich, bo informacji 
o możliwościach sięgnięcia po 
środki zewnętrzne jest wciąż 
za mało. Zresztą to kolejne 
rozdanie unijne będzie nieco 
inne, niż poprzednie. Będą 
więc nowe zasady i ta wiedza jest 
po prostu niezbędna tym, którzy 
chcą sięgnąć po pieniądze. 

Znaczenie tej inicjatywy pod-
kreśla także starosta pucki. 

- Ostatnie lata pokazały, że 
zapotrzebowanie na fundusze 
unijne jest ogromne – uważa 
Jarosław Białk. - W tej chwili 
sytuacja jest lepsza, niż jesz-
cze parę lat temu, gdyż mamy 
większe doświadczenie w po-
zyskiwaniu pieniędzy. I myślę, 
że teraz pieniądze będziemy 
wykorzystywać jeszcze sku-
teczniej. Np. w powiecie puc-
kim bardzo ważne są drogi, 
oświata i całe spektrum dzia-
łań związanych z rynkiem 
pracy. W przypadku naszego 
powiatu specyfiką będzie też 
promocja regionu.

Początek działalności punk-
tu to spotkania informacyj-
ne, jakie będą organizowane 
na terenie trzech powiatów. 
Niedługo zostanie też opraco-
wany harmonogram (zostaną 
wyznaczone miejsca, dni oraz 
godziny otwarcia punktu w 
poszczególnych powiatach). 

- Punkt jest potrzebny, jest 
bowiem bardzo duże zainte-
resowanie i ludzie przychodzą 
i pytają się o możliwości zdo-
bycia dofinansowania – pod-
sumowuje starosta Gabriela 
Lisius. - Warto zauważyć, że 
taki jeden punkt, uruchomio-
ny stosunkowo niewielkim 
kosztem, może obsługiwać aż 
trzy powiaty. 

Na terenie województwa jest 
obecnie sześć takich punktów, 
z tego główny znajduje się w 
Gdańsku. 

- Punkt jest potrzebny, jest bowiem bardzo duże zainteresowanie i ludzie przychodzą i pytają się o możliwości zdobycia 
dofinansowania – podsumowuje starosta Gabriela Lisius (po środku)
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Nadrzędnym celem mo-
dernizacji sieci jest popra-
wa niezawodności zasilania 
– tj. zmniejszenie liczby 
awarii i skrócenie czasu 
ich trwania, a także – o ile 
to możliwe - nieprzerywa-
nie dostaw nawet podczas 
planowych prac na sieci. 
Inwestycje spółka realizuje 
wg kolejności zapewniają-
cej najwyższą efektywność 
wydatkowanych nakładów. 
Przeprowadzone w spółce 
analizy wpływu poszcze-
gólnych kierunków moder-
nizacji sieci jednoznacznie 
wskazują, że najbardziej 
efektywnymi kierunkami 
inwestowania są: automa-
tyzacja sieci średniego na-
pięcia oraz wymiana prze-
wodów średniego i niskiego 
napięcia na izolowane.

W ramach prowadzonych 
prac modernizacyjnych 

ENERGA-Operator 
zmodernizował linie
Blisko 250 milionów złotych przeznaczyła ENERGA-Operator w 2014 r. na realizację programu poprawy niezawod-
ności zasilania, na który składa się przede wszystkim modernizacja sieci i automatyzacja sieci średniego napięcia. 
Zdaniem spółki efekty są już odczuwalne przez klientów.

w 2104 roku wymieniono 
blisko 730 km linii i przyłą-
czy z „gołych” na izolowane 
i zmodernizowano ponad 
1300 słupowych stacji trans-
formatorowych. Dzięki prze-
izolowaniu linie energetycz-
ne nie reagują wyłączeniem, 
gdy spadnie na nie gałąź, a 
nawet – gdy oprze się o nie 
pień złamanego drzewa. Z 
kolei czas ewentualnych awa-
rii ulega znaczącemu skró-
ceniu dzięki wykorzystaniu 
rozłączników sterowanych 
radiowo. W 2014 roku spółka 
zamontowała na sieci blisko 
780 takich urządzeń.

Pozytywne efekty automaty-
zacji sieci średniego napięcia 
wskazuje Mirosław Nowa-
kowski, dyrektor Departa-
mentu Zarządzania Mająt-
kiem Sieciowym w gdańskim 
oddziale spółki:

- Podczas świąt doszło do 
przerw w dostawach energii 
związanych z tym, że konary 
drzew, obciążone mokrym i 
ciężkim śniegiem opierały się 

W 2014 roku prace na liniach niskiego napięcia wykonywane były w zdecydowanej 
większości (90%) bez konieczności wyłączania zasilania

o nasze linie, doprowadzając 
do wyłączeń odbiorców na 
trudnodostępnych terenach 
leśnych. Awarii uległa m.in. 
linia średniego napięcia za-
silająca łącznie blisko 7 tys. 
odbiorców (ponad 220 sta-
cji), na której zamontowa-
liśmy 12 rozłączników ste-
rowanych radiowo. Dzięki 
przełączeniom dokonanym 
za ich pomocą w ciągu kil-
kudziesięciu minut przywró-
ciliśmy zasilanie ponad 99 
proc. klientów i zlokalizo-
waliśmy uszkodzone przęsła. 
Na zasilanie przez kolejne 8 
godzin czekało ok. 150 klien-
tów, a nie 7 tys. W przypadku 
braku rozłączników, w takich 
warunkach pogodowych lo-
kalizacja uszkodzenia przez 
zespół pogotowia energe-
tycznego trwałaby około 6 
godzin, a klienci, do których 
zasilanie doprowadzane było 
uszkodzonymi ciągami, cze-
kaliby na elektryczność nie 8, 
ale co najmniej 18 godzin. – 
podsumowuje dyrektor No-
wakowski.

Dodatkowo, aby podczas 
modernizacji linii nie było 
konieczne wyłączanie zasi-
lania, ENERGA-Operator 
systematycznie rozwija tech-
nologie prac pod napięciem. 
W 2014 roku prace na liniach 
niskiego napięcia wykony-
wane były w zdecydowanej 
większości (90%) bez ko-
nieczności wyłączania zasila-
nia. W przypadku moderni-
zacji linii średniego napięcia 
już ok. 25% prac planowych 
wykonywanych jest przy włą-
czonym zasilaniu.

KARTUZY | Problemy i ocze-
kiwania przedsiębiorców 
oraz współpraca urzędników 
z przedstawicielami biznesu 
to główne tematy spotkania 
władz miasta z członkami 
Kaszubskiego Związku Praco-
dawców. 

Spotkanie odbyło się w Kar-
tuzach. 

- Jednym z jego celów było 
pokazanie, że urząd otwiera 
się na sprawy mieszkańców i 
przedsiębiorców – tłumaczy 
Mieczysław Gołuński, bur-

mistrz Kartuz. - Musimy pa-
miętać, że to właśnie przedsię-
biorcy tworzą miejsca pracy i 
to oni są płatnikami lokalnych 
podatków, dzięki czemu gmi-
na może funkcjonować. Stały 
kontakt z ludźmi biznesu jest 
bardzo ważny i potrzebny, ta-
kie spotkania otwierają nowe, 
szersze możliwości dalszej 
współpracy. 

Burmistrz podkreśla także, 
że gmina musi być elastyczna 
i brać pod uwagę to, co dzieje 
się na rynku gospodarczym. 

- Taka współpraca musi nie 
tylko funkcjonować na co 
dzień, ale też być szczera i 
otwarta – dodaje burmistrz 
Gołuński. - Przedsiębiorcy 
oczekują od nas, że gmine bę-
dzie tym ogniwem, która ich 
wspiera i im pomaga, a nie np. 
wydłuża rozmaite procedury 
formalne. My ze swojej stro-
ny deklarujemy chęć takiej 
współpracy i będziemy starali 
się wszystkie sprawy rozwią-
zywać na bieżąco. 
Rafał Korbut
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Urząd otwarty 
na przedsiębiorców



5www.pomorski.info/GMINA STĘŻYCA

Wykonawcą budowy oczyszczalni ścieków jest 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane 
Przem – Grim z Olsztyna. Termin zakończe-
nia inwestycji to koniec 2015 roku.
Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na rozbu-
dowie oczyszczalni ścieków tj.
- budowie nowych obiektów technologicz-
nych:
*stacja odbioru ścieków dowożonych – punkt 
zlewny,
*zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych,
*obiekt wstępnego mechanicznego podczysz-
czania ścieków surowych,
*pompowania ścieków surowych,
*reaktory biologiczne,
*zbiornik osadu,
*budynek stacji dmuchaw,
*stacja mechanicznego odwadniania i wapno-
wania osadu,

*studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych,
*wiata na osad odwodniony,
*wiata na agregat prądotwórczy.
- budowie komunikacji wewnętrznej, przyłą-
czy: wodociągowego, elektroenergetycznego, 
sieci kanalizacji sanitarnej międzyobiekto-
wych,
- wykorzystaniu istniejącego kanału zrzutowe-
go ścieków oczyszczonych do rzeki Kania.
Projekt przewiduje rozbudowę oczyszczal-
ni ścieków komunalnych w oparciu o trzy 
ciągi technologiczne – trzech reaktorów typu 
BIO-PAK o przepustowości 3 x 600 m3/d 
każdy – tym samym docelowa przepustowość 
oczyszczalni po jej rozbudowie wyniesie 1.800 
m3/d a oczyszczalnia będzie w stanie obsłużyć 
16.190 RLM aglomeracji kanalizacyjnej.
 

W związku z końcem kadencji Sołtysów w Gminie Stę-
życa w terminie od 5 do 12 stycznia 2015 roku odbyły 
się zebrania wyborcze w poszczególnych sołectwach, 
podczas których mieszkańcy sołectw dokonali wyboru 
Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2015-2019. Na nową 
kadencję wybrano 18 sołtysów i 18 rad sołeckich. 
W 13 sołectwach pozostali ci sami sołtysi. W pięciu  
mieszkańcy zdecydowali o zmianach - albo w 
wyniku wyboru innego kandydata albo z powodu 
rezygnacji dotychczasowego sołtysa.

W dniu 5 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
Niesiołowic na kadencję 2015-2019.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM NIESIOŁOWIC wybrany został Ryszard 
Bronk.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Hieronim Więcek, 
Włodzimierz Falencikowski, Stanisław Butowski, 
Ryszard Hinca

W dniu 5 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
Stężyca na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM STĘŻYCY wybrana została  Halina 
Kulwikowska
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Roman Kulasze-
wicz, Alicja Domaschke, Aleksy Gulewicz, Krzysztof 
Kaczmarek

W dniu 5 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
Żuromina na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM ŻUROMINA wybrany został  Mirosław 
Zaborowski
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Genowefa Matyka, 
Krzysztof Hinca, Wojciech Gostkowski, Katarzyna 
Serkowska

W dniu 7 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
Sikorzyna na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM SIKORZYNA wybrana została  Katarzyna 
Bączkowska
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Roman Lubecki, 
Marek Kapiszka, Witold Hinca, Marek Bluhm

W dniu 7 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa Potuły na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM POTUŁ wybrany został  Jan Zaborowski.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Grzegorz Koszał-
ka, Jerzy Ramczykowski, Zbigniew Koszałka, Marian 
Machola

W dniu 7 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa Szymbark na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM SZYMBARKU wybrany został  Marek 
Blok
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Marian Szwich-
tenberg, Grzegorz Liegmann, Piotr Kupper, Tadeusz 
Kupper

W dniu 8 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa Zgorzałe na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM sołectwa ZGORZAŁE wybrany został  
Jerzy Cyman
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Bogusław Las, 
Sylwia Las, Mirosław Wandtke, Karolina Las

W dniu 8 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa Gołubie na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM sołectwa GOŁUBIE wybrany został  An-
drzej Zaborowski
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Piotr Jereczek, 
Kazimierz Zaborowski, Eugeniusz Pozański, Marcin 
Wanta

W dniu 8 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa Pierszczewo na kadencję 2015-2019.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM wsi PIERSZCZEWO wybrana została  
Stefania Węsierska.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Andrzej Gosz, 
Ryszard Zwara, Jolnta Miodowska, Brunon Mejer

W dniu 9 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa Borucino na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM BORUCINA wybrana została  Elżbieta 
Kulwikowska.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Anita Stencel, 
Waldemar Hinc, Kazimierz Socha, Wacław Wojtala

W dniu 9 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa Czaple na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM sołectwa CZAPLE wybrany został  Woj-
ciech Cyperski.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Jan Armatowski, 
Bronisław Fierkus, Kazimierz Bednarek, Grażyna 
Flissikowska

W dniu 9 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa Łączyno na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM ŁĄCZYNA wybrana została  Adela 
Brzeska.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Zenon Domaszk, 
Ryszard Blok, Dorota Reglińska, Adam Ulenberg

W dniu 10 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa Stężycka Huta na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM STĘŻYCKIEJ HUTY wybrany został  
Roman Zarach.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Mariola Kobiela, 
Jarosław Gostkowski, Janina Domaszk, Marzena 
Porębska

W dniu 10 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa Nowa Wieś na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM NOWEJ WSI wybrany został  Mirosław 
Jeżewski.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Henryk Czapiew-
ski, Piotr Okuniewski, Jolanta Hinc, Bożena Król

W dniu 10 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa Łosienice na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM ŁOSIENIC wybrany został  Daniel 
Recław.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Radosław Gosz, 
Piotr Gruchała, Waldemar Treder, Jan Cybula

W dniu 12 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa GAPOWO na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM GAPOWA wybrany został  Roman 
Gostkowski.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Henryk Wie-
demann, Benedykt Wiśniewski, Leon Gostkowski, 
Mirosław Kuper

W dniu 12 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiej-
skie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej 
sołectwa KLUKOWA HUTA na kadencję 2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM KLUKOWEJ HUTY wybrany został  Jan 
Hinca.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Zbigniew Zabo-
rowski, Marek Cichosz, Marek Szutenberg, Stanisław 
Richert

W dniu 12 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie 
Wiejskie dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady So-
łeckiej sołectwa Kamienica Szlachecka na kadencję 
2015-2019.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego 
SOŁTYSEM KAMIENICY SZLACHECKIEJ wybrana 
została  TERESA SITTERLEE.
W skład RADY SOŁECKIEJ weszli: Waldemar Zyntek, 
Roman Bronk, Leszek Szulfer, Eugeniusz Macholl

Wybory sołtysów i rad sołeckich 
na kadencję 2015-2019 
w Gminie Stężyca

Budowa 
oczyszczalni
ścieków 
w gminie Stężyca
Trwają prace przy realizacji zadania „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca – Delowo”. 
Inwestycja powstaje jest ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko i realizowana jest zgodnie 
z przyjętym harmonogramem inwestycyjnym.



Wszyscy, którzy  przybędą na 
uroczyste otwarcie  24 stycznia 
(sobota) godz.10.00 zostaną 
poczęstowani weselnym tor-
tem oraz lampką szampana. 
Tegoroczna edycja to około 
170 profesjonalnych wystaw-
ców, którzy będą prezentować 
swoją ofertę na dwóch po-
ziomach targowych. Targi to 
również bogaty program arty-
styczny: pokazy mody, fryzur 
i makijażu, sztuki barmań-
skiej, pokaz tańca mistrzow-

skiej pary tanecznej, wystę-
py gwiazd programu „Mam 
Talent”. Podczas jedynych w 
Polsce warsztatów ślubnych, 
narzeczeni będą mogli zdobyć 
wiele praktycznych informacji 
dotyczących organizacji ślubu 
i wesela. Co godzinę będą lo-
sowane nagrody m.in. suknie 
ślubne, garnitury, pakiety Spa, 
romantyczne kolacje, sesje 
zdjęciowe, akcesoria ślubne i 
kupony rabatowe.
(red)

XII Targi Ślub i Wesele     
24-25 
stycznia 2015
Hala AWFiS 
Gdańsk
-Żabianka

Serdecznie zapraszamy Narzeczonych, Rodziców i wszystkich 
zainteresowanych organizacją ślubu i wesela oraz najnowszymi 
trendami mody, makijażu i nowościami branżowymi.
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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 działkę sie-
dliskową 7600m2, media 
przy drodze i 5000m2 łąki w 
miejscowości Łówcz Górny. 
Tel: 782 167 653

SPRZEDAM działkę sie-
dliskową 7600m2, media 
przy drodze i 5000m2 łąki w 
miejscowości Łówcz Górny. 
Tel: 725-504-787

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. 
Sprzedam, prąd i woda, ul. 
Dębowa 13, Kąpino, gm. 
Wejherowo, 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 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, 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

WEJHEROWO – Nanice, 
55m2, wynajmę mieszkanie 
3 pokojowe, kuchnia ume-
blowana z wyposażeniem 
AGD, łazienka z wanną, ubi-
kacja oddzielna, 700 zł/msc 
+ media, tel. 696 304 553

WYNAJMĘ garaż i miejsca 
parkingowe na parkingu 
strzeżonym, ul. Spacerowa 
12, Wejherowo. Tel: 501-
084-005

WYNAJMĘ lokal o pow 
55m2 położony w Wejhero-
wie przy ul. Gulgowskiego 
2B. Tel: 665-060-275

WYNAJMĘ mieszkanie 3 
pokojowe, kuchnia umeblo-
wana. 700 zł plus media, tel: 
696-304-553

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

WEJHEROWO, komunalne 
76m, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, ogrze-
wanie gazowe, zamienię na 
mniejsze za dopłatą lub do-
mek. Może być inna okolica, 
tel. 510 118 155

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

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

SZUKAM PRACY

USŁUGI

SKUP zboża: pszenica, 
owies, jęczmień, żyto, 
pszenżyto, kukurydzę, lubin, 
bobik itp. Min 24t. Zapew-
niam transport, płace w dniu 
odbioru, tel. 509-942-079

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

ZADBANY, wysoki, samot-
ny, pracujący 45 latek, pozna 
zadbaną kobietę do stałego 
związku z okolic Wejherowa, 
tel: 730-499-146

SAMOTNA zapozna miłego 
Pana z Kartuz w wieku 40 lat, 
tel. 507-401-133

EXTRA cycusie, wystrzało-
wa dupcia, pozna Panów 
sponsorów, tel: 514-670-725 
Sopot

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

DREWNO kominkowe i do 
co, także gałęziówka sprze-
dam. Możliwy transport 
gratis. Tel. 606-522-604

SPRZEDAM kanapę, tele-

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

BIURO REKLAM
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: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

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

wizor 50 zł. Ubrania, kurtki, 
spodnie itp. Od 2 zł wzwyż 
dla dziewczynek. Tel: 501-
534-260

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

SPRZEDAM silniki 4.5kw. 
1.5kw. 1.1kw oraz przekład-
nie ślimakową. Tel: 601-638-
877

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

SPRZEDAM beczki plasti-
kowe 200l. 50 zł sztuka. Tel: 
503-631-333

SPRZEDAM beczki plastiko-
we, 200 l, idealne na działkę 
lub zbiornik na tańsze 
paliwo. Cena 50 zł, Gdynia. 
Tel: 503-631-333

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

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i 
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 nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejhero-
wo, tel. 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, 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
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Dalsza gra to tzw „cios za 
cios”,aż do wyniku 6:5 dla 
Tytanów. Jak się później oka-
zało - pierwszego i ostatniego 
prowadzenia wejherowian w 
tym spotkaniu. W 18 minu-
cie na tablicy widniał jeszcze 
remis 7:7, jednak kolejne pięć 
tra� eń zanotowali goście. 
Zryw Tytanów w końcówce 
pierwszej połowy zniwelował 
przewagę Cartusi do trzech 
bramek i do przerwy wy-
nosił 11:14 dla gości. Druga 
połowa to festiwal niewyko-
rzystanych szans wejhero-
wian oraz fenomenalnej gry 

bramkarzy z Kartuz. Przy 
stanie 16:18  dla gości, kolej-
ne sześć tra� eń  zanotowali 
piłkarze Cartusii, natomiast 
tytani odpowiedzieli bramką 
dopiero po 13 minutach gry. 
Trener Paździocha, starał 
się rotować składem, jednak 
nieskutecznością w ataku po-
pisywali się prawie wszyscy 
zawodnicy z Wejherowa. Raz 
po raz pudłowali tzw „setki”, 
czego rezultatem  było zdo-
bycie, w końcówce meczu  
przez gości, kolejnych sześciu 
goli i w rezultacie wygrana 
różnicą 12 bramek. Mimo 

porażki, piłkarze z grodu 
Wejhera, utrzymali się na 10 
miejscu w tabeli. Najwięcej 
goli dla tytanów zdobywali: 
Tomasz Bartoś - 7 oraz Mi-
chał Lanc - 5  Warte odno-
towania jest również debiut 
czterech juniorów: Jakuba 
Smolińskiego, Mariusza Na-
czka, Jakuba Łosińskiego 
oraz Łukasza Wąsickiego. 
Teraz przed wejherowskimi 
„szczypiornistami” tydzień 
ciężkich treningów, bowiem 
kolejne spotkanie rozegrają 
z sąsiadem w tabeli, SPR Wy-
brzeże II Gdańsk. (raf)

KARTUZY | Pucha Pomo-
rza w Kickboxingu w od-
mianie ringowej Low-kick 
juniorów i seniorów odbył 
się w Gdańsku. Na zawo-
dy udała się 15 osobowa 
ekipa Kartuskiego Klubu 
Kickboxingu Rebelia.

Zawodnicy rywalizowali 
w pełnokontaktowej od-
mianie Low-kick w ringu 
3 x 2 minuty. Rebelianci 
zakończyli zawody z 
bilansem 8 wygranych i 7 
przegranych walk. Wszy-
scy zawodnicy wykonali 
dobrą pracę w ringu za 
co często nagradzani 
byli gromkimi brawami. 
Niektórzy z nich na takim 
turnieju występowali 
po raz pierwszy. Mimo 
debiutu, a więc i ogrom-
nego stresu, pokazali się z 
bardzo dobrej strony, tym 
samym godnie reprezen-
tując swój region.

Swoje walki wygrali: 
Mateusz Jereczek, Mikołaj 
Krause, Robert Wroński, 
Tomasz Pługów, Patryk 
Matea (w.o.), Rafał Bob-
kowski, Bartłomiej Arent, 
Nikodem Bigus. Ponadto 
w zawodach uczestniczył 
trener Rebelii Patryk 
Zaborowski który swój 
pojedynek wygrał przez 
K.0. w 3 rundzie.

Już za  niecały miesiąc 
kartuscy kibice będą 
mieli okazję dopingować 
swój klub na „własnym 
podwórku”. W dniach 
14-15 lutego Kartuski 
Klub Kickboxingu Rebelia 
będzie organizatorem 
Mistrzostw Polski  w 
Kickboxingu juniorów i 
seniorów. Zapraszamy już 
dziś wszystkich zaintere-
sowanych do Gimnazjum 
nr 1 przy ul. Piłsudskiego 
10 w Kartuzach. (r) 

Dobre wyniki 
„rebeliantów” Dotkliwa 

porażka Tytanów
PIŁKA RĘCZNA | Podopieczni Pawła Paździochy w pierwszej kolejce rundy rewanżowej 
ulegli Cartusii Kartuzy 18 :30. Spotkanie rozpoczęło się od prowadzenia gości, jednak 
Tomasz Bartoś strzelając karnego szybko doprowadził do remisu. 

Jarosław Frankowski, 
trener Cartusi Kartuzy

- Na moje oko to 
trochę za wysoki 
wynik, jednak 
złożył się na to 
świetny występ 
bramkarzy oraz 
ubytek sił przeciw-
nika. Trudno się 
chwalić, ale gramy 

jedną z lepszych obron na pozio-
mie II ligi i właśnie to również było 
przyczyną naszej wygranej. 

Paweł Paździocha, 
trener Tytanów Wejherowo

- Debiut nie wypadł za ciekawie, 
dostałem zimny 
prysznic na począ-
tek,bowiem nie 
spodziewałem się, 
aż takiej porażki. 
W drugiej połowie, 
kiedy rywale 
odskoczyli nam na 
5 bramek zawodni-
kom zabrakło chęci 

dalszej gry. W przyszłości posta-
ramy się grać dłużej w ataku, żeby 
nie tracić dużo piłek i popracujemy 
nad skutecznością.

Nabór do klasy pływackiej

KARTUZY | Uwaga rodzice dzieci rocznika 2008-2009. Od 
września 2015 roku rusza nowa 1 klasa sportowa o pro� lu 
pływackim przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach. W 
lutym rozpocznie się bezpłatny kurs przygotowawczy do 
klasy pływackiej.

Spotkanie informacyjne z rodzicami odbędzie się 28 
stycznia (środa) o godz. 16 w auli Szkoły Podstawowej nr 
5 w Kartuzach. Więcej informacji uzyskać można pod nu-
merami telefonów: 602-252-852 oraz 666-039-598. (r) 
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