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W  koncercie  tym  wzięli 
udział: Kartuski Chór Męski, 
Chór Św. Cecylii  ze Zblewa, 
schola Pater Noster, chór Po-
lifonia z Przodkowa oraz Or-
kiestra Dęta również z Przod-
kowa.  Patronat  honorowy 
nad koncertem objął Andrzej 
Wyrzykowski,  wójt  gminy 
Przodkowo.

  Kolędom  i  pastorałkom 
przysłuchiwali  się  zapro-
szeni  goście,  m.in.  Artur 
Herold,  wójt  gminy  Zble-
wo,  Leszek  Burczyk,  prze-
wodniczący  Rady  Gminy 
Zblewo,  Mieczysław  Woź-
niak, przewodniczący Rady 
Powiatu Kartuskiego ksiądz 
prałat  Zenon  Górecki,  pro-

boszcz  parafii  zblewskiej 
oraz dyrektor GOK w Zble-
wie. 
Chóry  i  zespoły  przedsta-
wiły  znane  i  mniej  znane 
kolędy  w  języku  polskim, 
łacińskim,  szwedzkim  i  ka-
szubskim.  Kościół  był  wy-
pełniony  po  brzegi  widza-
mi  i  miłośnikami  muzyki. 

Na  zakończenie  wszyscy 
uczestnicy  koncertu  wraz 
z  gośćmi  i widzami wspól-
nie zaśpiewali kolędę Cichą 
Noc przy akompaniamencie 
orkiestry dętej. Po koncercie 
rozdano upominki i pamiąt-
kowe statuetki dla zaproszo-
nych zespołów i chórów. 

/opr. raf/

III Koncert Kolęd 
i Pastorałek już za nami
PRZODKOWO | W Kościele pw. Świętego Andrzeja Apostoła już po raz trzeci odbył się kon-
cert kolęd i pastorałek. 
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Spotkanie  w  Żukowie  było 
ostatnim  spośród  tegorocz-
nych  wydarzeń  w  gminie 
Żukowo,  zorganizowanym 
dla seniorów. 
-  Ta  coroczna  impreza  cie-
szy  się  niesłabnącym  za-
interesowaniem  wśród 
najstarszych  mieszkańców 
miasta  –  powiedział  Woj-
ciech Kankowski, wójt gmi-
ny  Żukowo.  -  Przypomnę 
też, że pośród bogatej oferty 
Ośrodka  Kultury  i  Sportu 
w Żukowie znajdują się tak-
że zajęcia i wyjazdy organi-
zowane  z  myślą  o  osobach 
starszych. 
Nie zabrakło też ogromnego 
tortu, który został pokrojony 
przez burmistrza, toastu, ży-
czeń i odśpiewania „sto lat”. 

Po spełnieniu toastu i skosz-
towaniu  ciasta  zebrani  na 
sali  seniorzy  mieli  okazję 
obejrzeć  popisy  tanecz-
ne  dzieci  ze  Studia  Tańca 
„Mambo”  oraz  wysłuchać 
kilku utworów muzycznych. 
Swoje umiejętności wokalne 
zaprezentowali  Anna  Pro-
chowska, Kacper Kamiński, 
Natalia  Durkiewicz  oraz 
Anita Torłopp. Młodzież do 
występu przygotowała Emi-
lia Durkiewicz. 
Po  krótkim  programie  arty-
stycznym wszystkich senio-
rów  do  zabawy  tanecznej 
zaprosił  zespół  muzyczny 
„Kris”.  Na  koniec  każdy 
z uczestników balu otrzymał 
pamiątkowy upominek.

/A.K., oprac. raf/

Świętowali seniorzy
ŻUKOWO | Blisko 400 nieco zaawansowanych już wie-
kiem, choć wciąż młodych duchem, mieszkańców gminy Żu-
kowo spotkało się na „balu seniorów”. 
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Kapituła  konkursu  „Perły Ka-
szub”  co  roku  docenia  i  na-
gradza  ludzi  wielkiego  serca, 
sportowców,  animatorów  kul-
tury,  społeczników,  polityków 
i lokalnych przedsiębiorców. 
W tym roku Janina Kwiecień, 
starosta  kartuski,  już  po  raz 
piętnasty  wręczyła  dyplomy 
i  statuetki  mieszkańcom,  któ-
rych  aktywność,  talent,  troska 
o  bliźniego  i  rozwój  naszego 

regionu  zasługują  na  podziw 
i  szacunek.  Statuetki  „Pereł” 
oraz  „Superpereł”  otrzymują 
więc zarówno szefowie prężnie 
działających  przedsiębiorstw, 
jak  też  samorządowcy,  bądź 
osoby prywatne, które poprzez 
swoje  zaangażowanie  i  pasję 
zasługują na  szczególne uzna-
nie.
W  tegorocznej  edycji  „Perły 
Kaszub” zrezygnowano z kate-

gorii „wyróżnienie”, za to przy-
znanych  zostało  więcej  „Pe-
reł”, a także nagrody specjalne. 
Gwiazdą  wieczoru  natomiast 
był tym razem Piotr Bałtroczyk 
–  dziennikarz,  poeta,  piosen-
karz,  konferansjer,  prezenter 
telewizyjny i radiowy, a przede 
wszystkim wyśmienity satyryk, 
o czym mieli okazję przekonać 
się goście piątkowej gali.
Uroczysta gala rozdania nagród 

starosty kartuskiego „Perła Ka-
szub” od ostatnich kilku edycji 
odbywa się w sali widowisko-
wej Kartuskiego Centrum Kul-
tury.  Galę  zaszczyciło  swoją 
obecnością wielu znamienitych 
gości:  burmistrzowie,  wój-
towie,  radni,  samorządowcy, 
przedsiębiorcy,  działacze  spo-
łeczni  oraz  laureaci  nagrody 
poprzednich lat.

Rafał Korbut

Kaszubskie perły dla zasłużonych
POWIAT KARTUSKI | Nagrody starosty powiatu „Perły Kaszub” rozdane. Jak co roku otrzy-
mali je ci, którzy w szczególny sposób zasłużyli się, podejmując rozmaite inicjatywy na 
rzecz rozwoju regionu i mieszkańców powiatu kartuskiego. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice (kierownik zespołu Irena Kulwikow-•	

ska) - za bogaty 35-letni dorobek artystyczny oraz propagowanie kaszubskich 
wartości artystycznych w kraju i za granicą

Koło Gospodyń Wiejskich Paczewianki (prezes Halina Miotk) - za aktywne działa-•	
nia na rzecz lokalnego środowiska, wspieranie akcji charytatywnych a także pro-
mocję Szwajcarii Kaszubskiej

Stark Producent Mebli Izabella Stark w Mezowie (właścicielka Izabella Stark) - za •	
profesjonalne działania i utrzymanie wysokiej marki produktów rozpoznawalnych 
w kraju i za granicą

Delikatesy Max&Xavier (właściciele Danuta i Ireneusz Młyńscy) - za stworzenie •	
sieci sklepów oraz bogatej oferty handlowej promującej regionalne produkty 
spożywcze

Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. w Żukowie (właściciele Małgorzata Za-•	
brocka-Łapa oraz Rafał Łapa) - za przedsiębiorczość, połączenie pasji i pracy zawo-
dowej przy stworzeniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla dzieci

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Uśmiech Dziecka (prezes Stefan •	
Czaja) - za stworzenie nowoczesnej infrastruktury i profesjonalnej oferty pomocy 
dzieciom niepełnosprawnym

Mariusz Florczyk - za podejmowanie wielu przedsięwzięć na rzecz lokalnego śro-•	
dowiska i niesienie pomocy potrzebującym

Szymon Sajnok - za wysokie osiągnięcia sportowe w kolarstwie szosowym oraz •	
liczne sukcesy w zawodach w kraju i za granicą

Małgorzata Walkosz-Lewandowska - za bogaty dorobek artystyczny oraz projekt •	
Made in Kaszëbë promujący w nowoczesny sposób tradycyjne wzory kaszubskie

Paweł Nowak - za wieloletnią realizację Sulęczyńskich Spotkań Akordeonowych  •	
podnoszących atrakcyjność oferty kulturalnej powiatu kartuskiego

Galeria Sulmin (właściciele Alicja i Mariusz Zawierucha) - za ogromną pasję, nie-•	
zwykłą wrażliwość oraz wieloletnie propagowanie twórczości artystycznej

Ostrzyce Hotel&SPA (właściciele Teresa i Jarosław Brylowscy) - za stworzenie atrak-•	
cyjnej oferty turystycznej w malowniczym zakątku Szwajcarii Kaszubskiej

Kompleks sportowo-rekreacyjny Tokary Golf Club (właściciel Piotr Pospieszny) - za •	
przedsiębiorczość i stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjno-kulinarnej promu-
jącej powiat kartuski

 „Superperłę Kaszub” otrzymali:

Tomasz Brzoskowski, wójt gminy Stężyca - za dynamiczny rozwój gminy i stworze-•	
nie kompleksowej oferty kulturalno-sportowej poprzez atrakcyjne zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej w Stężycy

Marcopol Sp. z o.o. w Chwaszczynie (Jerzy Brzeziński, prezes zarządu) - za nowo-•	
czesny wizerunek przedsiębiorstwa, profesjonalny management,  dbałość o wy-
soką jakość marki a także wspieranie wielu inicjatyw społecznych

 „Nagrody specjalne” otrzymali:

Lidia Czapiewska, właścicielka Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku •	
- za kultywowanie  pamięci tragicznych losów polskich zesłańców poprzez wielo-
letnią organizację Dnia Sybiraka

Kazimierz Plocke, poseł na Sejm RP - za wieloletnią współpracę  z samorządem •	
i środowiskami rolniczymi powiatu kartuskiego na rzecz rozwoju i odnowy wsi 
kaszubskiej

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego - za ogromne zaanga-•	
żowanie i osobisty wkład w rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej 
(Pomorska Kolej Metropolitalna)

„PERŁę KASZub” otRZymALi:

Niedawno  odbyła  się  uro-
czystość  wmurowania  aktu 
erekcyjnego  oraz  kamienia 
węgielnego pod budowę tego 
ośrodka  zdrowia.  W  wyda-
rzeniu uczestniczyli przedsta-
wiciele  władz  województwa, 
gminy Żukowo oraz Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. 
Nie  zabrakło  więc  Mieczy-
sława  Struka,  marszałka  wo-
jewództwa  pomorskiego, 
Wojciecha  Kankowskiego, 
burmistrza  gminy  Żukowo, 
Witolda Szmidtke, przewodni-
czącego rady miejskiej i Mał-
gorzaty Paszkowicz, dyrektor 
pomorskiego OW NFZ. 
Poświęcenia  budowy  doko-
nał ks. Krzysztof Sagan, pro-
boszcz  parafii  pw.  Wniebo-
wzięcia  Najświętszej  Maryi 
Panny. 

Wybudują „Dom Medyczny”
ŻUKOWO | Podstawowa opieka zdrowotna, badania diagnostyczne, specjalistyka, rehabilitacja, apteka, a nawet fitness – 
to wszystko znajdzie się w żukowskim „Domu Medycznym”, który właśnie powstaje. 

Uroczystego  wmurowania 
aktu  erekcyjnego  dokonał 
marszałek  Mieczysław  Struk 
wspólnie z innymi uczestnika-
mi tego wydarzenia.
Zakres  usług,  jakie  będą 
świadczone  w  „Domu  Me-
dycznym  Żukowo”  to:  pod-
stawowa  opieka  zdrowotna, 
specjalistyka, diagnostyka ob-
razowa,  rehabilitacja,  apteka 
i fitness.  Inwestorem placów-
ki  jest  Nadmorskie  Centrum 
Medyczne  Sp.  z  o.o.  z  sie-
dzibą  w  Gdańsku.  NCM  jest 
podmiotem leczniczym od lat 
świadczącym  kompleksową, 
wielospecjalistyczną  opiekę 
medyczną.
Oferta  usług  świadczonych 
jest w jedenastu Domach Me-
dycznych,  żukowski  DM  bę-
dzie więc już dwunastym. 
-  Zależało  nam  na  tym,  aby 
wyjść  naprzeciw  potrzebom 
pacjentów  gminy  Żukowo, 
dlatego  w  październiku  2015 
r.  rozpoczęliśmy  budowę 
„Domu  Medycznego  Żuko-
wo”  - wyjaśniają  przedstawi-
ciele  Nadmorskiego Centrum 

Medycznego.  -  Po  zakończe-
niu  inwestycji  mieszkańcy 
będą  mieli  łatwiejszy  i  szer-
szy  dostęp  do  kompleksowej 
opieki medycznej oraz  lepszą 
dostępność  do  lekarza  blisko 
miejsca zamieszkania.
Projektując  „Dom  Medyczny 
Żukowo”  uwzględniono  pro-
gnozy, według których  liczba 
mieszkańców  gminy  w  przy-
szłości  ma  wynosić  ok.  70 
tys.  Dlatego  zdecydowano, 
że budynek będzie miał kilka 
kondygnacji,  zostanie  wypo-
sażony  też  w  windę  i  klima-
tyzację. 
Każda  z  kondygnacji  będzie 
mieć powierzchnię 445 m kw., 
a w bezpośrednim pobliżu bu-
dynku  przewidziano  parking 
na 40 samochodów. W nowym 
„Domu Medycznym Żukowo” 
zostanie zatrudnionych ok. 50 
osób.
Lecznica  powstaje  przy  ul. 
Gdańskiej w Żukowie. Zakoń-
czenie prac  i oddanie obiektu 
do  użytku  przewidywane  jest 
na IV kwartał bieżącego roku. 

Rafał KorbutFo
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Ilość  samochodów  w  na-
szym  kraju  rośnie,  a  korki 
na  drogach  wciąż  się  two-
rzą, pomimo  rozbudowy  in-
frastruktury  drogowej.  Jak 
więc poprawić komunikację 
i umożliwić ludziom szybkie 
przemieszczanie się? Recep-
tą  na  to  ma  być  tworzenie 
węzłów  integracyjnych. 
Węzły  takie  będą  łączyć 
w  jednym  miejscu  różne 
środki  transportu  –  przede 
wszystkim  samochodowy, 
kolejowy,  autobusowy  i  ro-
werowy.
I  takie  węzły  powstaną  na 
Pomorzu,  m.in.  w  Kartu-
zach  i  w  gminie  Stężyca. 
Będą  budowane  w  ramach 
Zintegrowanych  Inwestycji 
Terytorialnych  (w  skrócie 
ZIT).  Jest  to  nowa  forma 
współpracy  samorządów 
współfinansowana  ze  środ-
ków  Funduszy  Europej-
skich.  Partnerstwa  miast 
i  otaczających  je  gmin  oraz 
władze  województw  wspól-
nie  ustalają  cele  i  wskazu-
ją  inwestycje  niezbędne  do 
ich  osiągnięcia.  Formuła 
ta  umożliwia  wyjście  poza 
sztywne  granice  admini-
stracyjne  samorządów,  co 
z  pewnością  przełoży  się 
na  większe  oddziaływanie 
realizowanych  wspólnie 
przedsięwzięć.
- Budowa węzłów integracyj-

nych staje się faktem, to już 
się  dzieje  –  wyjaśnia  Grze-
gorz  Mieczysław  Gołuński, 
burmistrz  Kartuz.  -  Mamy 
przygotowaną dokumentację 
i projekty, czekamy teraz na 
decyzje w ramach ZIT. Gdy 
tylko  otrzymamy  „zielone 
światło”  z  ZIT  rozpocznie-
my budowę nowego dworca 
kolejowego,  w  pobliżu  któ-

rego  znajdą  się  także  przy-
stanki  autobusowe,  duże 
parkingi  oraz  8  kilometrów 
ścieżek  rowerowych.  Jeste-
śmy przygotowani do rozpo-
częcia działań. 
Nowy  węzeł  integracyjny 
stanie  się  centrum  komu-
nikacyjnym,  który  otworzy 
całkowicie  nowe  możliwo-
ści  potrójnej  komunikacji, 

jaką  są  prywatne  samocho-
dy, autobusy i kolej. 
- I właśnie kolej  jest  tu nie-
zmiernie ważna, ponieważ to 
środek transportu niezależny 
od  korków  i  losowych  zda-
rzeń na drogach –  tłumaczy 
burmistrz Gołuński. - Jest to 
znakomite  i  bardzo  szybkie 
połączenie  z  Trójmiastem. 
Poza  tym umożliwia dojazd 

Węzły integracyjne 
- przełom w transporcie
POWIAT | Zmniejszenie ruchu samochodowego w centrach miast, przekonanie kierow-
ców, aby przesiedli się na komunikację zbiorową oraz umożliwienie mieszkańcom i tu-
rystom szybkiego przemieszczania się pomiędzy miejscowościami, a nawet wojewódz-
twami – to główne cele tworzenia tzw. węzłów integracyjnych. 

na  lotnisko  w  zaledwie  22 
minuty,  co  z  kolei  otwiera 
jeszcze  większe  możliwości 
podróżowania  poza  nasze 
województwo  i poza granice 
naszego kraju. 
Przypomnijmy,  że  w  Kartu-
zach  równolegle  rozbudo-
wywana  jest  infrastruktura 
drogowa. W trakcie realizacji 
jest  pierwszy  etap  budowy 
obwodnicy miasta. Gdy  cała 
obwodnica  będzie  ukończo-
na (inwestycja rozłożona jest 
na  trzy  etapy)  w  połączeniu 
z  węzłem  integracyjnym  za-
pewni  kompleksowe  rozwią-
zanie  komunikacyjne.  Nowe 
parkingi, jakie powstaną przy 
ul. Kolejowej, pozwolą nato-
miast kierowcom na pozosta-
wienie  swoich  samochodów 
i  przesiadkę do  środków ko-
munikacji  zbiorowej.  To  nie 
tylko zredukuje korki, ale też 
umożliwi łatwe, szybkie i ta-
nie  przemieszczanie  się  nie 
tylko  po  terenie  całego  wo-
jewództwa, ale  i na znacznie 
większe odległości. 
Nowoczesne  węzły  komuni-
kacyjne  powstaną  również  – 
oprócz Kartuz – w Żukowie, 
Stężycy,  Somoninie  i  Siera-
kowicach. 
W  gminie  Stężyca  będzie  to 
węzeł łączący istniejącą linię 
kolejową,  drogę  powiatową 
i  projektowaną  obecnie  sieć 

ścieżek rowerowych. Powsta-
nie w Gołubiu.
-  Gołubie  jest  jednym  spo-
śród 21 węzłów, które mamy 
w  planie  –  mówi  Tomasz 
Brzoskowski,  wójt  gminy 
Stężyca.  -  Budowa  węzła 
w  Gołubiu  ma  być  zostać 
zrealizowana w  latach  2017-
2018. 
Radni gm. Stężyca uchwalili 
plan  zrównoważonego  trans-
portu  zbiorowego dla  swoje-
go  terenu  już  kilka miesięcy 
temu. W planie zawarto ana-
lizę  sytuacji  transportowej, 
plan usług przewozowych na 
lata 2015 – 2030 (rozwój sie-
ci  komunikacyjnej,  scalenie 
transportu lokalnego z regio-
nalnym,  określenie  zasad  fi-
nansowania, itp.).
Zakładana  jest  rozbudowa 
komunikacji  autobusowej 
(zarówno finansowanej przez 
samorząd,  jak  i  komercyj-
nej), kolejowej, budowę ście-
żek rowerowych i parkingów. 
Nietypowym  planowanym 
rozwiązaniem  jest  wprowa-
dzenie  cyklobusów  –  są  to 
autobusy  z  przyczepą  umoż-
liwiająca  przewożenie  rowe-
rów. Gmina Stężyca chce się 
włączyć  jednocześnie w dwa 
plany transportowe na szcze-
blu  powiatowym  –  kartuski 
i kościerski. 

Rafał Korbut
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Jeden  z  artykułów  ustawy 
(art.  16)  mówi,  że  budowa 
lub  przebudowa  dróg  pu-
blicznych  spowodowana  in-
westycją  niedrogową  (czyli 
inwestycją budowlaną) nale-
ży do  inwestora  tego przed-
sięwzięcia.  Szczegółowe 
warunki  budowy  lub  prze-
budowy tych dróg, powinny 
zostać  określone  w  umowie 
między zarządcą drogi, a in-
westorem. 
To  ważne  szczególnie  dla 
infrastruktury  dróg  w  gmi-
nach, gdzie trwają intensyw-
ne  inwestycje  inwestorskie. 
A  tak właśnie  jest w gminie 
Żukowo, dlatego władze sa-
morządowe postanowiły wy-
korzystać ten zapis.
W  tym  roku  odbyły  się  już 
dwa  spotkania  w  tej  spra-
wie.  Pierwsze  w  Starostwie 
Powiatowym  w  Kartuzach 
(w Wydziale Budownictwa), 
drugie  w  Zarządzie  Dróg 
i Zieleni w Gdańsku.

Spotkania  miały  na  celu 
przedstawienie zasad i trybu 
stosowania  wspomnianego 
art. 16 ustawy o drogach pu-
blicznych, a  także wypraco-
wanie  współpracy  w  zakre-
sie  możliwości  stosowania 
rzeczonych przepisów. 

Najważniejszą  sprawą  jest 
to, że w przypadku, gdy pla-
nowana  inwestycja  i  sposób 
jej  połączenia  z  drogą  pu-
bliczną  wymaga  przebudo-
wy  lub budowy np. odcinka 
drogi  publicznej,  wówczas 
koszty  takiej  budowy  lub 

przebudowy obowiązany jest 
ponieść  inwestor.  Umowa 
może przewidywać, iż inwe-
stor  przekaże  odpowiednie 
środki  finansowe  zarządcy 
drogi i ten dokona przebudo-
wy,  albo  iż  całość  prac wy-
kona inwestor. /raf/

Drogi zbudują prywatni 
inwestorzy?
ŻUKOWO | Samorząd gminy nie jest zobligowany do budowy lub przebudowy wszystkich 
dróg gminnych – taki zapis znajduje się w ustawie o drogach publicznych. I z tych przepi-
sów chce skorzystać gmina Żukowo. 

KARTUZY |  Rozpoczął się 
nabór wniosków o przyznanie 
dofinansowania do wymia-
ny wyrobów zawierających 
azbest. Nabór odbywać się 
będzie do 11 marca 2016 r.

Wniosek  musi  zostać  złożo-
ny w  formie  przygotowanego 
szablonu  z  niezbędnymi  za-
łącznikami (druki do pobrania 
ze  strony  kartuzy.pl).  Wnio-
ski  można  składać  wyłącznie  
w okresie  naboru,  dokumenty 
złożone  po  terminie  nie  będą 
rozpatrywane.  Dofinansowa-
niu  nie  podlegają  zadania  już 
wykonane. 
Złożenie  wniosku  nie  jest 
tożsame  z  otrzymaniem  dofi-
nansowania.  Wysokość  przy-
znanej dotacji uzależniona jest 
od środków finansowych przy-
znanych  Gminie  przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku (WFOŚiGW).
O dofinansowanie ubiegać się 
mogą  osoby  fizyczne,  wspól-
noty mieszkaniowe i spółdziel-
nie mieszkaniowe.
Dofinansowaniu  podlega  de-
montaż,  transport  i  utylizacja 
azbestu  oraz  sam  transport 
i utylizacja azbestu.
Dofinansowanie  może  wy-

nieść maksymalnie do 60 proc. 
poniesionych  i  udokumento-
wanych kosztów kwalifikowa-
nych. /raf/

Usuną azbest
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Stowarzyszenie rozwoju 
Sołectwa Sikorzyno

„Piknik integracyjny – Sobótka nad Stawem” 3.000

Kółko rolnicze – Koło go-
spodyń Wiejskich w Kluko-

wej Hucie

„Z tradycją i rodziną za pan brat” 5.000

Stowarzyszenie „Warownia 
Pirsneńska”

„Nosôcz wòdë” – nasza tradycja i promocja 
naszej Małej ojczyzny poprzez Internet 3.000

zrzeszenie Kaszubskich 
Kuczerów i Hodowców 

Koni

„II Towarzyskie Spotkanie Jeździeckie 
– Mistrzostwa Kaszub w zawodach 

jeździeckich”

2.000

Stowarzyszenie Szwadron 
Kawalerii

Udział w uroczystościach i imprezach 
na terenie gminy Stężyca mających 

charakter patriotyczny lub historyczny

3.500

zrzeszenie Kaszubskich 
Kuczerów i Hodowców 

Koni

Wielka Parada Bryczek i Wozów Drabiniastych 
oraz Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej 
w jeździe na oklep i wyścigi bryczkami

5.000

Stowarzyszenie 
„Kaszubianki”

Najsmaczniejszy Jarmark Dożynkowy 5.000

Stowarzyszenie Kobiet 
zgorzałego

Tradycyjne obrzędy 
Nocy Świętojańskiej „Sobotci”

2.500

Stowarzyszenie Kobiet 
zgorzałego

„Powrót do korzeni” 2.500

zrzeszenie Kaszubsko 
– Pomorskie oddział 

Szymbark

„Kaszubskie Sobótki 2016” 3.000

Fundacja nie Będziesz 
Sam

„Stop Uzależnieniom” 1.000

Lokalna organizacja 
„Szczyt Wieżyca”

IV Parada Konnych Wozów Strażackich 1.500

Lokalna organizacja 
„Szczyt Wieżyca”

Zjazd Mikołajów 2016 3.000

zrzeszenie Kaszubsko 
Pomorskie

XI Majówka z generałem Józefem Wybickim 2.000

zrzeszenie Kaszubsko 
Pomorskie

Organizacja wydarzenia kulturalnego poprzez 
organizację wyjazdu do Ziemi Sokólskiej w ra-
mach jesiennych inspiracji kulturą regionalną

2.000

Stowarzyszenie nauczy-
cieli języka Kaszubskiego 

„remùsowi Drëszë”

Poznajemy, doskonalimy język kaszubski – 
kurs językowy dla dorosłych

3.000

Stowarzyszenie nauczy-
cieli języka Kaszubskiego 

„remùsowi Drëszë”

VI marsz z flagami – poznajemy Kaszuby 
i wędrujemy z Remusem

1.200

Klub Sportowy raDUnia „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach 
piłkarskich…”

130.000

gminny Klub Sportowy 
„Wieżyca2011” Stężyca

„Działalność klubu sportowego” 30.000

Klub Sportowy orzeł „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach 
piłkarskich…”

20.000

Klub Sportowy orzeł „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach 
piłkarskich…”

20.000

Kaszubska Fundacja re-
habilitacji osób niepeł-
nosprawnych „Podaruj 

trochę słońca”

„propagowanie wolnego od uzależnień
 stylu życia wśród młodzieży”

9.000

Fundacja „zdrowie na 
końskim grzbiecie”

Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych… 8.000

Polski związek niewido-
mych okręg Pomorski

„Wyjazd rekreacyjno – krajoznawczy ….” 1.000

Planowane dotacje w Gminie Stężyca w 2016 roku
Dotacje dla organizacji 

pozarządowych i stowarzyszeń

Dotacje dla niepublicznych placówek 
oświatowych w Gminie Stężyca - 
Wspieramy edukację „Dobra zmiana”
Planowana kwota to: 

1.050.000 zł
W budżecie Gminy Stężyca na 2016 rok zgodnie 
z przepisami prawa plan finansowym 
na poszczególne placówki wynosi:

Niepubliczne Przedszkole „BAJKA” – 
910.000 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny 
„WESOŁE MISIE” -  
140.000 zł

Gmina Stężyca wspiera renowację zabytków. 
Planowana kwota na finansowanie 
tego zadania wynosi: 125.000 zł

*Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej 
p.w. św. Józefa w Wygodzie w kwocie 45.000 zł na zadanie: 
„Renowacja balustrady i fasady organów”

*Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej  w Stężycy w kwocie 80.000 zł na 
zadanie: Rewitalizacja obejścia wokół zabytkowego kościoła 
i przygotowanie nowego ciągu procesyjnego przy kościele 
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy”

*Dotacja dla Powiatu Kartuskiego na odnowę 
nawierzchni drogi Gołubie – Pierszczewo – 100.000 zł

*Zakup udziałów w Zakładzie Zagospodarowania 
Odpadów Sierzno Sp. z o.o. – 300.000 zł
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Każdy  chętny  ma  możliwość 
udziału  w  dwunastu  niezależ-
nych biegach w ramach cyklu. 
Imprezy  te  odbywać  się  będą 
w  różnych  miejscowościach 
województwa pomorskiego od 
kwietnia do października 2016 
r., a minimalny dystans  to ok. 
10 km. Wydarzenie rozpocznie 
się  prologiem  w  Chwaszczy-
nie, w sobotę, 12 marca 2016 
r.
Cykl  „Kaszuby  biegają”  pro-
muje  zdrowy  styl  życia  oraz 
malownicze,  warte  poznania, 
trasy.

Kaszubskie  Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej zaprezentuje 
poszczególne wydarzenia spor-
towe na rok 2016, a wśród nich 
nowe pozycje biegowe: Kartu-
skie biegi uliczne, Krokowska 
‘10 oraz  Hard run Gdynia. 
Organizatorzy  przygotowali 
specjalną  ofertę  dla  najmłod-
szych  adeptów  biegania.  Kil-
kanaście kategorii wiekowych, 
zróżnicowane dystanse, nagro-
dy dla najlepszych a wszystko 
to  w  profesjonalnej  oprawie. 
Małe  Kaszuby  biegają  jest  to 
projekt  innowacyjny,  dzię-
ki  któremu  młodzież  szkolna 
dostanie  możliwość  zapre-
zentowania  się  w  rywalizacji 
na  wzór  seniorów.  Być  może 
to  właśnie  Kaszuby  odnajdą 
talent  na  miarę  największych 
ikon polskiej lekkoatletyki.
Szereg zmian powinno wpłynąć 
na  odbiór  zainteresowanych 
osób  oraz  uatrakcyjnić  całość 
cyklu.  Każdy  bieg  zaczaruje 
swoich  uczestników  świetnie 
przygotowaną  trasą,  łączącą 
walory techniczne z niezwykłą 

scenerią usytuowaną w wyjąt-
kowo  malowniczym krajobra-
zie  kaszubskich  lasów,  jezior 
i pobliskich parków.
Zapisy do poszczególnych bie-
gów  –  na  stronie  pomorskie.
eu  (tam  znajdują  się  linki  do 
zapisów  na  poszczególne  bie-
gi). W tym roku można wziąć 
udział  w  następujących  bie-
gach: Chwaszczyńska ‘10, VIII 
Bieg piaśnicki, Krokowska ‘10, 
II  Sierakowicka  ‘15,  Kaszub-
ski  bieg  Lesoków,  Kartuskie 
biegi  uliczne,  V  Ćwierćmara-
ton Szwajcarii Kaszubskiej, IV 
Pętla  Tuszkowska  Matka,  IV 
Półmaraton  Stolema,  IV  Kol-
budzka  ‘10,  III  Bieg  o  Złotą 
Górę, IV Bieg przyjaźni, Hard 
Run Gdynia. 
Warunkiem udziału  jest wnie-
sienie  opłaty  startowej  za 
wszystkie  biegi  –  obowiązuje 
jedna opłata, która wynosi 300 
zł do końca lutego 2016 r., a od 
marca 2016 r. – 350 zł.
Dodatkowe informacje na stro-
nie www.kaszubybiegaja.pl. 

/raf/

Kaszuby biegają – rusza 4. edycja
POMORZE | Z pewnością ta informacja zainteresuje wszystkich mi-
łośników biegania oraz aktywnego spędzania czasu – ruszyły zapi-
sy do cyklu biegów „Kaszuby biegają”. 

Kaszubskie stowarzy-
szenie Kultury Fizycznej 
zaprezentuje poszcze-
gólne wydarzenia 
sportowe na rok 2016, 
a wśród nich nowe 
pozycje biegowe: 
Kartuskie biegi uliczne, 
Krokowska ‘10 oraz  
Hard run Gdynia. 



12 | metropolia.info/aktualnościCzwartek, 11 lutego 2016

Linie  izolowane,  znacznie 
bardziej  odporne  na  upadki 
drzew  i  gałęzi,  zastąpiły  do-
tychczasowe  „gołe”  przewo-
dy  w  miejscowościach  Ka-
lisz, Wyrówno, Płocice, Śluza 
i  Tuszkowy.  Kończą  się  po-
dobne wymiany w okolicach 
Lipusza.  Wymiana  dotyczy 
ponad 18 km linii. Dokonano 
także uzgodnień dotyczących 
wymiany  kolejnych  6,5  km 
linii  w  okolicach  Lipuskiej 
Huty  i  Płociczna,  realizacja 
nastąpi w III kwartale 2016.
Wycinka gałęzi i drzew, któ-

re zagrażały sieci, została już 
dokonana.  Podpisano  także 
wieloletnią  umowę  z  firmą, 
której  zadaniem  będzie  dba-
nie  o  odpowiednią  odległość 
gałęzi  od  przewodów.  To 
bowiem  drzewa,  przewraca-
ne przez wiatr  lub obciążone 
śniegiem  gałęzie  powodują 
uszkodzenia  sieci  i  długie 
przerwy  w  dostawach  ener-
gii.
Przybliża  się  realizacja 

przedsięwzięcia,  które  wal-
nie przyczyni się do poprawy 
zasilania w tej części Kaszub.  

Zakończyło  się  postepo-
wanie  przetargowe  i  został 
wyłoniony  wykonawca 
Głównego Punktu Zasilania 
„Karsin” wraz z liniami WN 
110 kV i SN 15 kV. Odbyło 
się  spotkanie  konsultacyj-
ne  z  Wójtem  Gminy  przy 
udziale  przedstawicieli  in-
westora,  firmy  realizującej 
zadanie  oraz  największego 
odbiorcy  prądu  w  Karsi-
nie.  Spotkanie  miało  na 
celu  przybliżenie  zakresu 
inwestycji  oraz  omówienie 
ewentualnych  problemów, 
które  mogą  wyniknąć  pod-
czas jego realizacji.
Inwestycja  ta  realizowana 

jest  na  styku  działalności 
Energa-Operator oraz Enea-
Operator, co wymaga więk-
szej ilości uzgodnień. Stacja 
ta  nie  tylko  zapełni  „dziurę 
energetyczną” w okolicy, ale 
też pozwoli na przyłączenie 
nowych odbiorców,  jak i za-
pewni  poprawę bezpieczeń-
stwa  energetycznego  Dzie-
mian, Karsina, Lipusza oraz 
południowych  obszarów 
Gminy Kościerzyna. /bG/

Energa buduje Główny Punkt Zasilania
ENERGETYKA | Coraz bliżej budowy Głównego Punktu Zasilania, poprawiającego bezpieczeństwo energetyczne Kaszub.Ener-
ga-Operator wzmacnia także linie energetyczne na obszarze zagrożenia awariami podczas jesiennych wichur i zimowych 
ciężkich opadów śniegu. Te prace są na ukończeniu.
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1% podatku może 
zdziałać cuda. 

Kto może przekazać 1% podatku na 
oPP, czyli organizacje Pożytku Pu-
blicznego? 

Po pierwsze podatnicy podatku docho-
dowego  od  osób  fizycznych  (w  tym 
m.in.  podatnicy  uzyskujący  dochody 
z  odpłatnego  zbycia  papierów  war-
tościowych)  –  a  więc  każdy,  kto  jest 
gdzieś  zatrudniony  i  ma  jakiekolwiek 
dochody,  po  drugie  podatnicy  opodat-
kowani ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych,  po  trzecie  podatnicy 
prowadzący  jednoosobową  działalność 
gospodarczą  i  korzystający  z  liniowej, 
19-procentowej  stawki  podatku.  1% 
mogą przekazać  również  emeryci,  pod 
warunkiem  jednak,  że  samodzielnie 
wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy 
ZUS w  tym  zakresie.  Podobna  zasada 
dotyczy osób, które są rozliczane przez 
pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku na oPP, 
czyli organizacje Pożytku Publicz-
nego?

1. Wybrać organizację pożytku pu-
blicznego, której chcemy przekazać 
1% lub wybrać konkretną osobę lub 
jednostkę, na przykład jedną z tych, 
które polecamy w naszej gazecie.
 
Wykaz  organizacji  uprawnionych  do 
zbierania  1%  można  znaleźć  m.in. 
w  internetowej  bazie  organizacji  po-
żytku  publicznego,  na  portalu  Jeden-
Procent.pl. Na  liście znajdują się orga-
nizacje, które mają prawo otrzymywać 
1%  (tzn.  nie  prowadzą  działalności 
gospodarczej  polegającej  na  wytwa-
rzaniu  wyrobów  przemysłowych). 
 
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę 
w rocznym zeznaniu podatkowym 
(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, 
PIT-38).
 
Po wyliczeniu, ile podatku 
będziemy  mieli 

do zapłacenia w tym roku, w odpowied-
nich  rubrykach  zeznania  podatkowego 
wpisujemy  numer,  pod  jakim widnieje 
w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  or-
ganizacja, której chcemy przekazać 1% 
należnego  podatku.  Wpisujemy  tak-
że  kwotę,  którą  chcemy  przekazać  dla 
OPP, nie może ona jednak przekraczać 
1%  podatku  należnego,  wynikającego 
z zeznania podatkowego, po zaokrągle-
niu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

Na  jednym  formularzu  PIT  podatnik 
może  przekazać  odpis  1%  podatku 
tylko  dla  jednej  organizacji.  Jeśli  jed-
nak podatnik rozlicza się na więcej niż 
jednym  formularzu,  w  każdym  z  nich 
może wskazać inną organizację pożyt-
ku publicznego.
 
Podatnik  w  składanym  zeznaniu  po-
datkowym  może  podać  dodatkowe 
informacje,  które w  jego ocenie mogą 
mieć wpływ  na  rozdysponowanie  pie-
niędzy z 1% przez organizację pożytku 
publicznego  (np. wskazać  na  konkret-
ny  cel,  np.  jakąś  potrzebująca  osobę). 
Przeznaczona  jest  na  to  specjalna  ru-
bryka.

KRS  to  numer  danej  Organizacji  Po-
żytku  Publicznego 

w  Krajowym 
Rejestrze 

Sądowym.  Cel  szczegółowy,  np.  „Na 
leczenie  Jasia Kowalskiego” wskazuje 
konkretny  cel. W  zeznaniu  nie  trzeba 
podawać nazwy organizacji, wystarczy 
jej KRS.
 
3. Złożyć zeznanie podatkowe i za-
płacić podatek
 
Wniosek  podatnika  o  przekazanie  1% 
wybranej organizacji zostanie zrealizo-
wany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci 
w  pełnej  wysokości  należny  podatek. 
Pieniądze  (1%  podatku  należnego)  na 
konto  wybranej  organizacji  przekaże 
urząd  skarbowy  w  lipcu  lub  w  sierp-
niu  roku  podatkowego,  w  którym  jest 
składane zeznanie podatkowe. Z wyli-
czonej kwoty potrącone zostaną koszty 
przelewu.
 
1% można przekazać w zeznaniach po-
datkowych  złożonych  w  terminie  lub 
w korekcie zeznania podatkowego, pod 
warunkiem,  że  zostanie  ona  złożona 
w ciągu dwóch miesięcy od upływu ter-
minu  składania  zeznań  podatkowych. 
Termin składania zeznań podatkowych 
mija  31  stycznia  (dla  ryczałtowców) 
oraz  30  kwietnia  (dla  pozostałych  po-
datników).
 
Jeśli  podatnik  błędnie  zawyżył  swój 
podatek  (i  tym  samym  zadeklarował 
zbyt wydoki  1% dla wybranej  organi-
zacji pożytku publicznego), a przy ko-
rekcie zeznania okazało się, że podatek 
należny jest mniejszy i urząd skarbowy 
powinien podatnikowi zwrócić nadpła-
cone pieniądze, wówczas (jeśli pienią-
dze zostały już przekazane organizacji) 
urząd  skarbowy  weźmie  różnicę  mię-
dzy  poprawnie  obliczoną  kwotą  i  tą 
zawyżoną  z  sumy,  którą  ma  zwrócić 
podatnikowi.

Źródło informacji: ngo.pl

Pomóż, skoro możesz!

na jednym formularzu pit 
podatnik może przekazać 
odpis 1% podatku tylko dla 
jednej organizacji. jeśli jed-
nak podatnik rozlicza się na 
więcej niż jednym formula-
rzu, w każdym z nich może 
wskazać inną organizację 
pożytku publicznego.

oni czekają 
na twoją pomoc. 
możesz przekazać 
im 1% podatku

Lista Organizacji POżytku PubLicznegO
 z POwiatu kartuskiegO uPrawniOnych 
dO OdLiczenia 1 PrOc. z Pit za 2015 r.:

•	Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure (KRS: 0000177231)
•	Rozwiń Skrzydła (KRS: 0000347070)
•	Akademicki Klub Jeździecki trójmiasto (KRS: 0000211790)
•	Fundacja „Zdrowie na końskim grzbiecie” (KRS: 0000331091)
•	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
   „uśmiech Dziecka” (KRS: 0000027416)
•	GKS Cartusia 1923 (KRS: 0000351734)
•	Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach (KRS: 0000492116)
• Gminny Klub Sportowy „Żukowo” (KRS: 0000345123)
•	Kartuskie Centrum Caritas (KRS: 0000229780)
• Kaszubska Fundacja Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 
  „Podaruj trochę słońca” (KRS: 0000054195)
•	Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na Rzecz
  Pomocy Społecznej (KRS: 0000053147)
•	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Katolickiej w Kartuzach 
  (KRS: 0000350773)
• Stowarzyszenie „AD intende - z sercem” (KRS: 0000358914)
•	Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” (KRS: 0000301842)
•	Stowarzyszenie „Kolegiata Kartuska” w Kartuzach 
  (KRS: 0000066079)
•	Stowarzyszenie „Szkoła w borczu spełnia marzenia” 
  (KRS: 0000376628)
•	Stowarzyszenie „tacy Sami” (KRS: 0000101360)
•	Stowarzyszenie „Edukacja Plus integracja” (KRS: 0000265867)
•	Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno 
  (KRS: 0000014505)
•	Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Kaszubskiej „Na kraju” 
  (KRS: 0000259566)
•	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym 
  Wychowankom Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  (KRS: 0000215142)
•	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie”
  (KRS: 0000279676)
•	Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki W Kartuzach 
  (KRS: 0000298150)
•	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Delta” (KRS: 0000436873)
•	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej 
  im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie (KRS: 0000251223)
•	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie (KRS: 0000412761)
•	Stowarzyszenie Zespołu tanecznego Perełki (KRS: 0000243064)
•	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w baninie
  (KRS: 0000245039)
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOm w Wejherowie, dział-
ka 1202 m2, sprzedam, 
zamienię na dwa pokoje 
z kuchnią z dopłatą, tel. 
501 549 579

SpRZEDAm działkę 
budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

SpRZEDAm lub wynaj-
mę 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 bu-
dowlaną, 600 m kw, Wej-
herowo, tel. 513-005-898 

SpRZEDAm działkę 
budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEm zainteresowa-
na wynajęciem garażu 

w okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUp aut, złomowanie, 
kasacja, awaryjne otwie-
ranie aut, sprzedaż czę-
ści, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

INNE

SpRZEDAm pompę ukła-
du chłodzenia, silnik 1,4 
16V VW Golf IV, Skoda, 
Seat. Tel: 501-611-012

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi-
zyki i chemii, w tym za-
dania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wej-
herowo, 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 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGi dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

USŁUGi elektryczne, in-
stalatorstwo, usuwanie 

awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 
151 370

pROfESJONALNA fo-
tografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

KOtŁOwNie, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pom-
py ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

NiezALeżNy samotny 
64-latek, 180 cm wzrostu,  
pozna ładną, szczupłą 
Panią w wieku do 62 lat 
z Lęborka. Tel: 598-624-
765

RÓŻNE

SpRZEDAm silnik 7,5 kw 
960 obrotów. Tel: 601-
638-877

KUpiĘ bursztyn. Tel: 532-
110-190

pOmOC mam pięcioro 
dzieci. Potrzebuję ubrań, 
środków czystości i arty-
kułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-
594

SpRZEDAm drewno do 
co i gałęziówkę. Możliwy 
transport gratis. Tel: 782-

846-927

mATA dla dziecka do le-
żenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

SpRZEDAm fotelik samo-
chodowy 0-13 kg, grana-
towy, 50 zł, Wejherowo, 
505-567-034

SpRZEDAm sofę 2 os. 
rozkładaną, pojemnik na 
pościel, 190x112, welur, 
stan idealny, 200 zł, tel. 
517-782-024

SpRZEDAm łyżwy figuro-
we, 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 wło-
skie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 
138

KUpiĘ militaria (umun-
durowanie, odznaczenia, 
ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

SpRZEDAm kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

zŁOtA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381510 894 627

ZAMóW DRobNE 
oGŁoSZENiE 
W RAMCE

E

zadzwoń: 
tel. 796 944 155

lub napisz: 
p.krzewicki@expressy.pl

Nasz specjalista przygotuje ofertę  
indywidualnie dopasowaną 
do Twoich potrzeb!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:   EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:  EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:   EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:    EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:    EXP.ZWI.
RóŻNE:     EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEmmS
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:                 EXP.MTI.

EXP.ROZ. Sprzedam kanape, tanio, tel. 500 500 XXX
PRZyKŁAD:

•	Treść	SMSa	lub	MMSa		
  nie może przekraczać 100 znaków. 
•	MMS	nie	może	przekraczać	100	kB.

ZAMóW 
oGŁoSZENiE 
DROBNE

Regulamin drobnych ogłoszeń jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

•	Nie	należy	używać	polskich		znaków,	tj.	ą,	ę,	ż,	ó,	itd.
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Zawody  będą  rozgrywane 
w  systemie  3  x  60  rozdań. 
Ich  celem  jest  wyłonienie 
indywidualnych  i  drużyno-
wych  Mistrzów  Wojewódz-
twa  w  „Kaszubskiej  Baśce”, 
popularyzacja  tej  gry  oraz 
integracja  mieszkańców  wsi 
i  małych  miasteczek  woje-
wództwa pomorskiego. 
Uczestnikami zawodów mogą 
być kobiety i mężczyźni, któ-
rzy  ukończyli  18  rok  życia. 
Osoby poniżej 18  roku życia 
również  mogą  wziąć  udział 
w  rywalizacji,  ale  konieczna 
jest pisemna zgoda rodziców.
Za  zajęcie miejsc  I  - VI  (in-
dywidualnie)  organizatorzy 
przygotowali  puchary.  Za 
miejsca  I  -  III  (zespołowo) 
wręczone  zostaną  medale 
i puchary dla każdego człon-
ka drużyny. 
Dodatkowo  uhonorowany 
zostanie  najstarszy  uczest-
nik  zawodów  oraz  najwyżej 
sklasyfikowana  uczestniczka 
mistrzostw.  Puchar  otrzyma 
też  najwyżej  sklasyfikowany 
uczestnik  zawodów  z  gminy 
Linia. Nagrodą główną w za-
wodach  jest  telewizor,  otrzy-

ma  go  zwycięzca mistrzostw 
w  kategorii  indywidualnej. 
Wśród  wszystkich  uczestni-
ków rozlosowane zostaną na-
grody niespodzianki.
Udział  w  mistrzostwach 
kosztuje 20 zł od zawodnika. 

Każdy  zawodnik  w  ramach 
wpisowego  może  skorzystać 
z  gorącej  kawy  lub  herbaty, 
a także z posiłku regeneracyj-
nego. 
Wszelkie informacje dotyczą-
ce  zawodów  można  uzyskać 

pod  numerami  telefonów: 
Gminny Dom Kultury w Lini 
– 58 572 81 64; sędzia zawo-
dów - Tadeusz Meyer, tel. 696 
036 537. 
Organizatorami  zawodów 
są  Urząd  Marszałkowski 

w  Gdańsku,  Gminny  Dom 
Kultury  w  Lini,  PZ  LZS 
w  Gdańsku,  Gminne  Stowa-
rzyszenie LZS w Lini i Urząd 
Gminy w Lini. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objęli: 
Bogusława Engelbrecht, wójt 

gminy  Linia, Henryk Kanka, 
prezes  Zrzeszenia  Kaszub-
sko  -  Pomorskiego  o/Linia, 
Piotr  Klecha,  przewodniczą-
cy  Pomorskiego  Zrzeszenia 
LZS.  Patronat  medialny  nad 
mistrzostwami  objął  m.in. 
Express. 

Zawody  odbędą  się  19  mar-
ca  2016  r.  (w  sobotę)  w  sali 
Gminnego  Domu  Kultury 
w  Lini.  Losowanie  stolików 
i  początek  gier  zaplanowa-
no  na  godzinę  14.00.  Zapisy 
-  w  dniu  zawodów  od  godz. 
13.00 do godz. 13.40.  Istnie-
je  możliwość  startu  indywi-
dualnego  oraz  całych  4-o-
sobowych drużyn z określoną 
nazwą,  wpisowe  wynosi  20 
zł. Rafał Korbut

Zagraj w „Baśkę”, wygraj telewizor
POMORZE | Lubisz grać w karty? Chcesz zmierzyć się z innymi zawodnikami i wygrać atrakcyjne nagrody? Weź udział w VII Otwartych 
Mistrzostwach Województwa Pomorskiego LZS, które odbędą się w marcu w Lini (powiat wejherowski). 

zawody odbędą się 19 
marca 2016 r. (w sobo-
tę) w sali Gminnego 
domu Kultury w Lini. 
Losowanie stolików 
i początek gier zaplano-
wano na godzinę 14.00.
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Niedawno  we  własnej  hali 
koszykarki  pierwszej  druży-
ny  TROPSa    w  Pomorskiej 
Lidze  Kadetek  podejmowa-
ły  w  zaległym  meczu  UKS 
Ósemkę  Wejherowo.  Do 
tego meczu gospodynie przy-
stępowały  w  roli  faworyta.  
W  szeregach  drużyny  gości 
występują  dwie  zawodniczki 
kadry  wojewódzkiej  .  Na-
sze  zawodniczki  przystąpiły 
do  spotkania  od  pierwszych 
minut  pełne  chęci  do  gry  i  
chcące  udowodnienia  sobie, 
że potrafią brać w koszyków-
kę  na  wysokim  poziomie, 
a ostatni mecz ligowy to tyl-
ko chwilowe obniżenie spor-
towego  poziomu.  Boleśnie 
doświadczyły  to  zawodnicz-

ki  z Wejherowa  zdobywając 
w  całym  spotkaniu  zaledwie 
11 punktów. Mecz zakończył 
się  pewnym  zwycięstwem 
Kartuzianek 89 -11. W sobotę 
ta sama drużyna podejmowa-
ła Korsarza Gdańsk  . W tym 
meczu miejscowe ustanowiły 
nowy  rekord  w  tym  sezonie 
celnych rzutów za trzy punk-
ty  -  10  ,,  trójek’’  (  6  rzutów 
trafiła jedna z reprezentantek 
Polski  Aleksandra  Ustow-
ska). Pewna wygrana 104 -26 
i  dobra gra  jest  dobrym pro-
gnostykiem  na  dalszą  część 
sezonu.
Druga  drużyna  TROPSa 
w Lidze Kadetek gościła UKS 
Siódemka  Sopot.  W  pierw-
szej  rundzie  nasza  drużyna 

doznała  6  punktowej  poraż-
ki. Ten mecz mógł się podo-
bać  kibicom.  Częsta  zmiana 
wyniku, dobra gra w obronie 
i  5  celnych    ,,  trójek’’ Kingi 
Potracy  ,  oraz  emocjonująca 
końcówka  i  wygrana  65  -62 
naszej drużyny dała wiele ra-
dości wszystkim kibicującym 
naszej  drużynie.  Cieszy  pro-
gres  obydwóch  drużyn.  Te-
raz czeka praca nad dalszym 
podnoszeniem poziomu tech-
niczno - taktycznego. W naj-
bliższym czasie od 29 -31.01 
cztery  zespoły  UKS  TROPS 
Kartuzy    -  rocznik  2004, 
2002, 2001 i 2000 wyjeżdżają 
na  Międzynarodowy  Turniej 
Koszykówki do Bochni (ma-
łopolskie). /raf/

Udane występy koszykarek
KARTUZY | Okres zimowy dla kartuskich koszykarek to pełnia sezonu treningo-
wego. Na odpoczynek nie ma czasu.
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Na najwyższym stopniu podium 
stanęli zawodnicy AP LG Biała, 
którzy pokonali drużynę AP LG 
Zielona  3:2.  Podium  uzupełnili 
piłkarze Chojniczanki Chojnice, 
pokonując  w  meczu  o  miejsce 
trzecie Koronę Żelistrzewo. Naj-
lepszym  bramkarzem  turnieju 
organizowanego przez Tomasza 
Joryna z KTS-K GOSRiT Luzi-
no , został Maciej Styn (Stolem), 
królem  strzelców  okazał  się 
Oliwier  Niechwiedowicz  (AP 
LG), a najlepszym zawodnikiem 
turnieju wybrano Konrada  For-
melę  (AP  LG),  który  pierwsze 
kroki na boisku stawiał właśnie 
w GOSRiT Luzino.
Warto wspomnieć,  że w druży-
nie zwycięskiej grał Filip Angel, 
który jeszcze w tamtym sezonie 
również grał w luzińskim zespo-
le.
Warto dodać, że był to już 9 tego-
roczny turniej Kaszub Cup, który 
objęli  honorowym  patronatem: 
Mieczysław  Struk,  marszałek 
województwa pomorskiego, Da-
riusz Drelich, wojewoda pomor-

(w nawiasie najlepszy zawodnik zespołu)

„Liga mistrzów” 
- Puchar Wójta Gminy Luzino:

1. AP LG Biała
2. AP LG Zielona
3. Chojniczanka Chojnice
4. Korona Żelistrzewo (Hubert Lemański)
5. WKS Gryf Wejherowo II (Dominik Bluma)
6. GTS Pruszcz Gdański (Jakub Lender)
7. Stolem Gniewino (Mikołaj Napieraj)
8. Lider Dębogórze (Artur Eliasz)

„Liga Europy” 
- Puchar Dyrektora GoSRit Luzino:

1. GKS Linia (Wiktor Szaradowski)
2. Chojniczanka II Chojnice (Adam Korczyc)
3. KP Gdynia (Kuba Staniszewski)
4. Cartusia 1923 Kartuzy (Łukasz Plichta)
5. KTS-K GOSRiT/Kleba Luzino - Biały (Szymon Skurat)
6. KTS-K Gosrit Luzino - Zielony (Radek Lidzbarski)
7. UKS Dragon Bojano (Bartek Bieńkowski)
8. PromotorFan Gościcino (Błażej Drawc)

„ Puchar Kaszuba” 
– Puchar LZS:

1. UKS Jedynka Reda (Szymon Mera)
2. UKS Trójka Lębork (Ksawery Ronowski)
3. WKS Gryf Wejherowo (Marcel Sukieć)
4. AS Pomorze (Oliwier Piskulski)

Kaszub Cup zdominowany 
przez gdańszczan
POMORZE | Dwa dni zaciętej rywalizacji na boisku zakończyły się biało - zielonym finałem, 
w którym stanęły naprzeciw siebie dwie gdańskie drużyny AP LG. O wyniku rozstrzygnęła 
jedna bramka, zdobyta na... cztery sekundy przed końcem spotkania!

W rywalizacji wzięli udział także piłkarze z drużyny Cartusia 1923 Kartuzy

WyNiKi ZAWoDóW:

ski, Kazimierz Plocke, poseł na 
Sejm RP, Radosław Michalski, 
prezes  Pomorskiego  Związku 
Piłki  Nożnej,  Pomorski  LZS, 
Waldemar  Moska,  rektor Aka-

demii Wychowania Fizycznego, 
Gabriela Lisius, starosta powia-
tu  wejherowskiego,  Jarosław 
Wejer, wójt gminy Luzino, oraz 
PZPN. /raf/
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