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Czas spędzony w szkole był 
również doskonałą okazją 
do „oswojenia się” z nową 
szkołą oraz poznania kole-
żanek i kolegów z nowych 

klas. Kolejnym „etapem” 
edukacji jest wyjazd wszyst-
kich uczniów, którzy biorą 
udział w projekcie, na wy-
cieczkę do Centrum Hewe-

lianum w Gdańsku.
Zajęcia przeprowadzili Ju-
styna Juńska-Nacel i Tomasz 
Brzeski. Projekt realizowa-
ny jest już po raz drugi przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły Heweliusz, a współ-
finansowany przez powiat 
kartuski.
/opr. raf/

Komunikacja z gwiazdami
ŻUKOWO | Podczas gdy inni uczniowie jeszcze odpoczywali, uczniowie klas pierwszych 
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie wzięli udział w zajęciach 
z języka angielskiego z elementami astrofizyki oraz w zajęciach z informatyki.
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ŻUKOWO | Ubiegłorocz-
na absolwentka żukow-
skiego gimnazjum - Doro-
ta Kreft - otrzymała z rąk 
prezydenta Andrzeja Dudy 
i premier Beaty Szydło sty-
pendium z okazji 36 rocz-
nicy zawarcia Porozumień 
Sierpniowych i powstania 

NSZZ „Solidarność”. 
Uroczystość odbyła się 
w czasie uroczystości sierp-
niowych w sali BHP - wrę-
czono tam stypendia NSZZ. 
Gratulujemy zarówno Doro-
cie, jak i jej wychowawczy-
ni Aleksandrze Kobieli.
/opr. r/

Stypendium 
od prezydenta 
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Kaszubskie Centrum Spor-
tów Walki, otwarte nie-
dawno w Kartuzach, to 
odpowiedź młodego inwe-
stora na potrzeby lokalnego 
sportu. 
- Pomysł utworzenia takie-
go obiektu był impulsem 
– mówi Karol Słabek, szef 
Pomorskiego Centrum Na-
praw Pojazdów. - Ostatnio 
kartuscy sportowcy osiąga-
ją wysokie wyniki w roż-
nych dyscyplinach. Są to 
głównie pasjonaci, którym 
do tej pory nie było dane 
korzystanie z profesjonal-
nie przygotowanych obiek-
tów. 
Jak podkreślają władze 
gminy -  nie wszystko da 
się sfinansować przez sa-
morząd, który już od daw-
na regularnie wspiera klu-

by i organizacje sportowe 
w ramach Rocznego Pro-
gramu Upowszechniania 
Sportu. Takie inicjatywy, 
realizowane przez prywat-
nych inwestorów, są więc 
„na wagę złota” dla lokal-
nej społeczności. 
Podczas oficjalnej uroczy-
stości otwarcie nowego 
KCSW Mieczysław Go-
łuński, burmistrz Kartuz, 
pogratulował właścicielowi 
i życzył sportowcom wielu 
sukcesów. 
- Kartuscy sportowcy to 
ludzie o wielkim sercu, 
pokorze i pasji godnej do 
pozazdroszczenia i jeśli 
chociaż w jakimś stopniu ta 
hala pomoże im spełnić ich 
marzenia, to będzie to dla 
mnie największa radość – 
powiedział Karol Słabek. 

Powstało Kaszubskie 
Centrum Sportów Walki
KARTUZY | Hala treningowa z profesjonalnym ringiem oraz sprzętem do trenowania sportów walki zo-
stała otwarta w Kartuzach. Nowy obiekt ma ułatwić młodym zawodnikom doskonalenie swoich umie-
jętności, a co za tym idzie osiąganie sukcesów sportowych. 

Nowy obiekt został poświę-
cony przez ks. dra Ryszarda 
Różyckiego. Nieco później 
na ringu pojawił się Mikołaj 
Krause, jeden z najzdolniej-
szych wychowanków klubu 
Rebelia, który przedsta-
wił pokrótce historię klubu 
i zaangażowanie w powsta-
nie KCSW. 
Swojej radości nie ukrywa 
Patryk Zaborowski - szef 
i trener kartuskiego klubu 
Rebelia, który nie musiał 
długo przekonywać Karola 
Słabka o potrzebie budowy 
miejsca dla rozwoju sportów 
walki. Na ringu zagościł rów-
nież dwukrotny Mistrz Olim-
pijski w Zapasach - Andrzej 
Wroński, który pogratulował 
pomysłu i wyraził uznanie 
za jego profesjonalną reali-
zację. 
Hala jest nowoczesna i do-
skonale wyposażona. W cen-
tralnym punkcie hali usta-
wiony jest profesjonalny 
ring. Dookoła nie brakuje 
sprzętu treningowego do 
crossfitu, worków, sztang, 
drążków, itp. Zawodnicy 
mogą trenować w sekcjach: 
MMA, kickboxingu, boksu, 
zapasów dla dzieci i doro-
słych, crossfitu, kidboxingu, 
jogi czy pilates. Zajęcia po-
prowadzą doświadczeni tre-
nerzy i specjaliści. 
Kartuskie Centrum Sportów 
Walki mieści się w Kartu-
zach przy ul. Węglowej 1. 
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Zakres budowy obejmuje 
wykonanie chodnika o na-
wierzchni z kostki betonowej 
szerokości od 1,5 do nieco 
ponad 2 m wraz z przebu-
dową istniejących zjazdów. 
Łączna długość budowanego 
chodnika wynosi 1,3 km.
Inwestycja realizowana jest 
w ramach poprawy bezpie-
czeństwa ruchu na drogach 
krajowych województwa po-
morskiego. Dodatkowo w ra-
mach inwestycji wykonywa-

ny jest kanał technologiczny.
Koniec robót budowlanych 
zaplanowano na koniec paź-
dziernika 2016 r. W przy-
szłym roku planowana jest 
także budowa chodnika na 
odcinku Tuchom – Chwasz-
czyno. Obecnie trwają prace 
projektowe. Jeszcze w tym 
roku GDDKiA planuje zło-
żyć wniosek o wydanie decy-
zji ZRID a w przyszłym roku 
powinny znaleźć się środki 
na to zadanie. /raf/

Powstaje nowy chodnik
ŻUKOWO | Przy drodze krajowej nr 20 na odcinku od 
Glincza do Żukowa już niedługo powstanie chodnik. Pod 
koniec sierpnia zaczęła się jego budowa. 

Umowa dotyczy również 
uzyskania pozwolenia na 
budowę powyższych wę-
złów wraz z otoczeniem dla 
Pomorskiej Klei Metropo-
litarnej. Termin wykonania 
dokumentacji wraz z uzy-
skaniem pozwolenia na bu-
dowę wynosi niespełna rok 
(dokładnie jest to 360 dni). 
Wartość umowy to 1,23 mln 
zł (co oznacza po 615 tys. zł 
na każdy węzeł).
Budowa węzłów integracyj-
nych ma na celu połączenie 
różnych form komunika-
cji na terenie gminy Żu-
kowo (piesza, rowerowa, 
samochodowa i zbiorowa) 
z nowo wybudowaną stacją 
Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej.
Przypomnijmy: główny-
mi celami budowy węzłów 
integracyjnych są zmniej-
szenie ruchu samochodo-
wego w centrach miast, 
przekonanie kierowców, 
aby przesiedli się na ko-
munikację zbiorową oraz 
umożliwienie mieszkańcom 
i turystom szybkiego prze-
mieszczania się pomiędzy 
miejscowościami, a nawet 
województwami. Węzły 
będą łączyć w jednym miej-
scu różne środki transportu 

Podpisano umowę na węzły integracyjne
ŻUKOWO | Umowa na opracowanie projektu budowlanego węzła integracyjnego w Rębiechowie oraz Żukowie została 
podpisana. To oznacza początek prac związanych z budową węzła. 

– przede wszystkim samocho-
dowy, kolejowy, autobusowy 
i rowerowy. Będą budowane 
w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
(w skrócie ZIT). Jest to nowa 
forma współpracy samorzą-

dów współfinansowana ze 
środków Funduszy Europej-
skich. Partnerstwa miast i ota-
czających je gmin oraz władze 
województw wspólnie ustala-
ją cele i wskazują inwestycje 
niezbędne do ich osiągnięcia. 

Formuła ta umożliwia wyj-
ście poza sztywne granice 
administracyjne samorządów, 
co z pewnością przełoży się 
na większe oddziaływanie re-
alizowanych wspólnie przed-
sięwzięć. Rafał Korbut
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Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

REPORTAŻ PRZYRODNICZY

Niemal pół wieku żył i pra-
cował razem z nami. Krążą 
o nim tysiące opowieści, bo 
był człowiekiem niezwykle 
ruchliwym, prawdopodobnie 
pracoholikiem, który utrzy-
mywał relacje z niezliczoną 
rzeszą ludzi, co ciekawe, nie 
tylko wierzącymi. 
Inicjatywa uczczenia pamięci 
śp. Metropolity narodziła się 
zaraz po Jego śmierci w gro-
nie gdańskich fotoreporte-
rów. Europejskie Centrum 
Solidarności, w którego ra-
dzie abp. Tadeusz Gocłowski 
zasiadał od chwili powołania 
instytucji w 2007 roku, po-
czuło się w powinności, aby 
przystąpić do tego dzieła. 
Dzięki ofiarności trójmiej-
skich samorządów udało się 
pozyskać środki na wydanie 
albumu. Projekt będzie pro-
centował w postaci stypen-
diów dla dzieci i młodzieży, 
podopiecznych Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiącle-
cia”, inicjatywy tak drogiej 
śp. Metropolicie.
Pospolite ruszenie fotorepor-
terów, głównie trójmiejskich, 

zaowocowało zbiórką ponad 
500 zdjęć. W tym samym cza-
sie gromadzono wspomnie-
nia – opowieści osób, które 
znały Metropolitę na różnych 
etapach jego życia i z róż-
nych dziedzin jego działal-
ności – oraz zdjęcia z domo-
wych archiwów. Ilu ludzi, 
tyle opowieści. Dla jednych 
abp Tadeusz Gocłowski po-
został dostojnym biskupem, 
nauczycielem o dźwięcznym 
i mocnym głosie, który miał 
dar słowa i pięknie mówił 
o Bogu dającym człowiekowi 
drugą szansę. Innym dał się 
poznać jako propaństwowiec, 
wspierający wszystkie inicja-
tywy, które miały służyć czło-
wiekowi i Ojczyźnie. Jeszcze 
inni odnajdywali w nim men-
tora, dla którego najdroższy 
był dialog zbliżający ludzi 
do siebie. Co ciekawe, jedni 
widzieli w nim liberała, inni 
konserwatystę. Niektórzy nie 
mogą mu zapomnieć afery 
finansowej wydawnictwa 
diecezjalnego, upodobania 
– podobno – do tylko jednej 
opcji politycznej czy sprawy 

proboszcza ze św. Brygidy, 
choć dla jednych był dla nie-
go zbyt surowy, a dla drugich 
zbyt łagodny.
Promocja wydawnictwa 
z okazji 85 rocznicy urodzin 
śp. abp. Tadeusza Gocłow-
skiego odbędzie się w dniach 

16–18 września 2016 roku 
w Trójmieście. Album odwie-
dzi kilka okolicznych miast, 
również Banino. Tu premiera 
zaplanowana jest na 25 wrze-
śnia: Dworek Novello, ul. So-
snowa 17, godz. 17.00).
/raf/

Abp Gocłowski na kartach albumu
BANINO | 100 zdjęć fotoreporterów i z domowych albumów oraz 80 wspomnień 
osób świeckich, nie tylko wierzących – to opowieść nie tylko o wieloletnim Metro-
policie gdańskim, ale i o Kościele, o Polsce, o wartościach. Niedługo w Trójmieście 
i Baninie odbędzie się premiera albumu.
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Dotyczyło programu „Lokal-
ne Partnerstwo”, które ma 
na celu inicjowanie i rozwój 
współpracy pomiędzy or-
ganizacjami, instytucjami 
i osobami zaangażowanymi 
w projekty ważne dla lokal-
nej społeczności. Celem było 
ustalenie rocznego programu 
współpracy gminy Żukowo 
z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmio-
tami (pożytku publicznego 
i zajmujących się wolonta-
riatem). 
Nowością w programie or-
ganizacyjnym na rok 2017 
jest możliwość otrzymania 
od gminy Żukowo wsparcia 
w postaci wkładu własnego 
na projekty składane w in-
nych instytucjach oraz środ-
ków na szkolenia przeprowa-
dzane dla organizacji z terenu 
gminy.
Omawiano m.in. obszary 
działalności: kultura, kultura 

fizyczna, pomoc społeczna, 
profilaktyka uzależnień oraz 
ekologia. Podczas spotkania 
i do terminu trwania kon-
sultacji nie wpłynęły żadne 
uwagi co do projektu.
Kwota przeznaczona na do-
finansowanie NGO to 1 mln 
176 tys. złotych. Jest to pro-
jekt, który zostanie przedsta-
wiony w budżecie na przyszły 
rok. Kwota ostateczna poda-
na zostanie po uchwaleniu 
budżetu. W grudniu przepro-
wadzone zostaną konkursy, 
a podpisanie umów nastąpi 
w styczniu 2017 r.
W spotkaniu brało udział oko-
ło 20. przedstawicieli NGO, 
urzędnicy oraz przedstawi-
ciele COP z Kartuz. Spotka-
nie prowadził Radosław Ce-
bela z Referatu Programów 
Rozwojowych. Obecna była 
także Sylwia Laskowska-Bo-
bula, drugi zastępca burmi-
strza. /raf/

Organizacje pozarządowe 
po konsultacjach
ŻUKOWO | Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicz-
nego i wolontariatu odbyło się w tym miesiącu w Urzędzie 
Gminy Żukowo.

www.metropolia.info
Szukaj nas również na facebooku!
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Stosowną uchwałę w tej 
sprawie Rada Gminy Przod-
kowo podjęła na posiedzeniu 
pod koniec sierpnia. W obec-
ności najbliższej rodziny dh 
Leona, pocztów sztandaro-
wych wszystkich jednostek 

OSP w Przodkowie, władz 
samorządowych i powiato-
wych oraz uczniów z Ze-
społu Szkół w Przodkowie, 
żona zmarłego Wanda Deyk 
uroczyście odsłoniła tablicę 
upamiętniającą sylwetkę Le-

ona Deyka.
Krótki życiorys dr Leona 
w swoim przemówieniu 
przedstawił Andrzej Wyrzy-
kowski, wójt gminy Przod-
kowo oraz Edmund Kwidziń-
ski, Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Kartuzach.
Druh Leon całe swoje Zycie 
poświęcił straży pożarnej. 
Związany był z nią zarówno 
w życiu zawodowym, jak 
i działalności społecznej. 

Jego pasją była natomiast 
historia Ochotniczej Straży 
Pożarnej i gromadzenie pa-
miątek i eksponatów, a ma-
rzeniem budowa Muzeum 
Pożarnictwa w Przodkowie. 
To marzenie udało się spełnić 

dwa lata wcześniej. Wówczas 
Pan Leon uczestniczył w uro-
czystym otwarciu muzeum. 
Teraz obiekt ten nosi jego 
imię, a pamiątkowa tablica 
przybliża wszystkim jego po-
stać./raf/

Strażackie muzeum im. Leona Deyka
PRZODKOWO | W  1 rocznicę śmierci druha Leona Deyka Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie otrzymało jego imię. W uroczy-
stości uczestniczyli członkowie rodziny, przedstawiciele władz gminy, strażacy i zaproszeni goście. 
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Energa znalazła się na 49. po-
zycji X edycji rankingu 500 
Największych Firm Europy 
Środkowo-Wchodniej przy-
gotowanego przez „Rzeczpo-
spolitą” i firmę Deloitte. Fir-
ma osiągnęła wyniki, które 
uplasowały ją o cztery miej-
sca wyżej niż w zeszłym roku 
i tym samym pierwszy raz 
w historii rankingu weszła do 
grona 50 największych firm 
europejskich w naszym re-
gionie. Listę otwiera polski 
PKN Orlen. PGE zajmuje 10. 
pozycję, Tauron – 24., a Enea 
– 59. Ranking porównuje 
wysokość przychodów osią-
gniętych przez poszczególne 
firmy w 2015 roku. Energa 
o ponad 2 proc. zwiększyła 
osiągnięte w tym czasie przy-
chody. 
Z kolei w rankingu „Rzecz-
pospolitej” 500 największych 
polskich firm Energa zajmuje 
19. pozycję, a według zesta-
wienia tygodnika „Wprost” 
– jest 10.  największą firmą 
z polskim kapitałem. Energa 
jest także 5. największym 
płatnikiem podatku dochodo-
wego i 5. największym inwe-
storem w kraju.
Według Indeksu Patriotyzmu 
Polskiego Biznesu przygoto-
wanego przez „Rzeczpospo-
litą” Energa jest na 8. pozycji 
w kategorii polskiej firmy 
wspomagającej finansowo 
działalność prospołeczną. 
Grupa Energa od lat notuje 
stabilne wyniki finansowe. 
W I półroczu 2016 r. - mimo 
trudnych i zmieniających się 
warunków rynkowych - wy-
pracowała prawie 5 mld zł 

przychodów oraz ponad 1 
mld zł zysku EBITDA. Od-
notowana za ten okres strata 
netto była efektem jednora-
zowych odpisów i nie wpły-
nęła na sytuację finansową 
Grupy. O dobrej pozycji 
finansowej świadczą rów-
nież ratingi renomowanych 
instytucji. Agencja ratingo-
wa Fitch przyznała spółce 
długoterminową ocenę na 
poziomie „BBB” ze stabilną 
perspektywą, długotermino-

wy rating agencji Moody’s 
to Baa1, a jego perspektywa 
również jest stabilna.
Energa jednocześnie kon-
sekwentnie realizuje ambit-
ny program inwestycyjny. 
W I półroczu 2016 r.  nakła-
dy na inwestycje wyniosły 
prawie 0,8 mld, a w ciągu 
ostatnich pięciu lat osiąga-
ły średnio poziom 1,8 mld 
zł rocznie. Najważniejszym 
obszarem prowadzonych 
w Grupie inwestycji jest dys-

trybucja energii elektrycznej, 
na którą Energa przeznacza 
zdecydowaną większość 
swoich wydatków. Efektem 
jest poprawiająca się na prze-
strzeni ostatnich lat nieza-
wodność dostaw energii. Od 
2014 roku średni czas awarii 
na odbiorcę skrócił się o 35 
proc., natomiast średnia czę-
stotliwość awarii na odbiorcę 
obniżyła się z poziomu 1,7 
do 1,3. 
Obecnie Grupa Energa jest 

na etapie aktualizacji kie-
runków rozwoju. Głównym 
założeniem nowej strategii 
będzie wzrost wartości Gru-
py, w tym dla akcjonariuszy, 
oraz zapewnienie stabilno-
ści i bezpieczeństwa dostaw 
energii, od wytworzenia po 
dostarczenie do klientów. 
Spółka stawia też na inno-
wacje. Energa - według In-
deksu Patriotyzmu Polskiego 
Biznesu - jest na 18. pozycji 
wśród polskich firm przezna-

czających najwięcej na ba-
dania naukowo-techniczne. 
W ostatnich latach było to 
średnio od 120 do 180 mln 
zł rocznie. Za najbardziej 
perspektywiczne innowacyj-
ne kierunki rozwoju spół-
ka uznaje smart grid, smart 
city, magazynowanie energii 
i zarządzanie jej zużyciem, 
mobilność elektryczną oraz 
nowe technologie wytwarza-
nia energii.
/raf/

To jedna z największych firm w Europie
ENERGETYKA | Energa zajęła 49. miejsce na liście 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka osiągnęła naj-
większy wzrost przychodów wśród krajowych firm energetycznych i jako jedyna poprawiła pozycję w rankingu. 

Projekt będzie realizowany 
przez 2 lata we wszystkich 17 
szkołach, dla których gmina 
Kartuzy jest organem prowa-
dzącym (SP Nr 1 w Kartuzach, 
SP Nr 2 w Kartuzach, SP Nr 5 
w Kartuzach, SP w Łapalicach, 
SP w Mirachowie, SP w Grzyb-
nie, SP w Prokowie, SP w Ko-
loni, SP w Kiełpinie, SP w Sta-
niszewie, SP w Dzierżąznie SP 
w Brodnicy Górnej, GM Nr 1 
w Kartuzach, GM w Kiełpinie, 
GM w Staniszewie, LO Nr 2 
w Kartuzach).
Celem projektu jest popra-
wa potencjału edukacyjnego, 
wzrost wiedzy i umiejętności 
oraz złagodzenie dysfunkcji 
utrudniających naukę u ponad 
2,5 tys. uczniów, a także trwała 

poprawa jakości usług eduka-
cyjnych szkół poprzez podnie-
sienie kwalifikacji niemal 250 
nauczycieli oraz doposażenie 
bazy dydaktycznej szkół w no-
woczesne pomoce dydaktycz-
ne. 
Uczniowie biorący udział 
w projekcie będą mieli możli-
wość wzięcia udziału w zaję-
ciach rozwijających, wyrównu-
jących, wsparcia pozostałego 
i wsparcia uczniów niepełno-
sprawnych. 
Wszystkie zajęcia prowadzone 
będą z wykorzystaniem metod 
wspierających rozwijanie przez 
uczniów postaw kreatywnych, 
przedsiębiorczych, inicjatyw-
ności i umiejętności pracy 
w grupach. W tym celu nauczy-

Szkoła nowych możliwości
KARTUZY | Już niebawem gmina Kartuzy rozpocznie 
realizację  projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwo-
ści – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”.

ciele wezmą udział w warszta-
tach. 
Ponadto w ramach otrzymanych 
środków zostaną wykonane 
szybkie łącza internetowe w SP 
Nr 1, SP 2, GM Nr 1 oraz ZSO 
Nr 2, a także wykonane instala-
cje informatyczne i elektryczne 
umożliwiające zasięg sieci in-
ternetowej (WIFI) na terenach 
budynków tych szkół. 
Dodatkowo Gmina Kartuzy uzu-
pełniając działania realizowane 
w ramach projektu, planuje ze 
środków budżetu gminy budo-
wę łącza światłowodowego do 
szkół na terenach wiejskich (SP 
w Grzybnie, SP w Łapalicach, 
ZS w Kiełpinie, ZKiW w Dzier-
żąznie) W ramach utworzonego 
łącza Gmina połączy wszystkie 
jednostki oświatowe w jedną 
globalną sieć zarządzaną przez 
gminę.
Łączna wartość projektu wyno-
si 7 mln zł, natomiast wsparcie 
otrzymane z Unii Europejskiej 
wynosi około 95 proc.
/raf/



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam dom w Kębłowie 139/716m, 
4 pokoje, 2 łazienki, jadalnia, umeblo-
wana kuchnia, garderoba, małe osie-
dle, cena 340 tys. Tel: 519-399-162

Sprzedam lub wynajmę działkę bu-
dowlaną z garażem 616m2, Reda ulica 
12Marca. Tel: 602-306-210

Sprzedam domek murowany na dział-
ce ogrodniczej, Wejherowo ul. Suchar-
skiego. Tel: 602-214-097 

Sprzedam działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 
m2, nad morzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

Sprzedam nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe od-
dzielne w domku 1.100 zł miesięcznie 
+media +kaucja zwrotna 1000 zł, Ru-
mia, wolne od X. Tel: 600-377-408

Wynajmę nową kawalerkę w domku 
z działką, Gdynia mały kack. Bez czyn-
szu, oplata 1000 zł miesięcznie +media 
i kaucja 1000zł. Idealna lokalizacja. Tel: 
504-890-877

KUPIĘ

Kupię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, sprzedaż części, 
pomoc drogowa. Tel: 789-345-593

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

Oddam telewizor sprawny. Tel: 505-
492-143

Monitor „IIYAMA” 21” sprzedam, cena 
120 zł. Tel: 504-574-249

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ
Opiekunkę do rocznego dziecka od 

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

WyKAZ KAtEGoRII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
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października, 500 zł, 29 godz/tydz, tel. 
505-567-034

USŁUGI

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

Profesjonalna fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

Pan 65 lat pozna Panią po 60-tce, okoli-
ce Wejherowa. Tel: 504-574-249

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi po-
zna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 514-
120-213

RÓŻNE

Sprzedam fotel rozkładany, cena 350zł 
do negocjacji. Tel: 517-159-871 

Sprzedam organy keyboard Yamaha 
PSR-S550, używane hobbystycznie. Tel: 
602-214-097 

Sprzedam kanapę rozsuwaną, Wejhero-
wo. Tel: 570-632-747

Mata dla dziecka do leżenia i przewija-
nia, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 
75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

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

Kupię militaria (umundurowanie, od-
znaczenia, ekwipunek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu II Wojny Świato-
wej oraz antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

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

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne me-
talowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034
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KGRS to nowy organ dorad-
czy burmistrza Kartuz, który 
powstał przy urzędzie miej-
skim. Kluby sportowe działa-
jące na terenie Kartuz zostały 
odpowiednio wcześniej pro-
szone o wytypowanie osób, 
które miałyby reprezentować 
je w radzie. 
Uroczyste, inauguracyjne 
posiedzenie  KGRS odbyło 
się we wrześniu w urzędzie 
miejskim. Spotkanie rozpo-
czął Mieczysław Gołuński, 
burmistrz Kartuz, a poprowa-
dził je później Dariusz Las, 
kierownik Wydziału Promocji 
i Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. Podczas spo-
tkania burmistrz wręczył Akty 
Powołania na członka KGRS. 
Zanim rozpoczęły się pierwsze 
obrady rady, głos oddano panu 
Tadeuszowi Podymiakowi re-
prezentującemu Fundację Edu-
kacji i działań Społecznych, 
który przedstawił pokrótce 
felieton pt. ‘’Finansowanie 
działalności organizacji poza-
rządowych’’. 
Jedną z pierwszych decyzji 

nowej rady było wybranie 
prezydium w drodze głosowa-
nia. Przewodniczącym został 
Dariusz Zelewski, zastępcą 
Arkadiusz Blok a sekretarzem 
Hanna Kajeta.
Warto zauważyć, że jest to 
pierwsza tego typu inicjatywa 
w naszym regionie, dzięki któ-
rej powstał organ składający się 
wyłącznie z fachowców znają-
cych lokalne bolączki nie tylko 
sportu, ale przede wszystkim 
dyscyplin, które reprezentują. 
Tym bardziej jest to ważne, że 
każda sekcja sportowa, a nawet 
każda dyscyplina sportowa ma 
w końcu swój głos w samorzą-
dzie gminy Kartuzy. 
/raf/

Rada doradzi i zaopiniuje
KARTUZY | Opiniować i doradzać burmistrzowi miasta w sprawach związanych ze wspieraniem organizacji i klubów działają-
cych w obszarze kultury fizycznej i sportu będzie powołana niedawno  Kartuska Gminna Rada Sportu. 

SkłAD kARTUSkIEJ GMINNEJ RADY SPORTU:
Dariusz Zelewski – przewodniczący,  Arkadiusz Blok – wiceprze-
wodniczący, Hanna Kajeta – sekretarz. Członkowie: Jarosław 
Frankowski, Wiesław Hirsz, Janusz Meissner, Bartłomiej Prycz-
kowski, Jarosław Kulaszewicz, Waldemar Klinkosz, Artur Siód-
miak, Krzysztof Król, Arkadiusz Zalewskiego, Mateusz Szczęsny, 
Patryk Zaborowski, Jarosław Teclaf, Jerzy Malotka-Trzebia-
towski, Anna Walendziak, Zdzisław Niklas, Krystian Wika, Piotr 
Kloczkowski, Błażej Adamus, Stefan Makurat, Marcin Dobka i Da-
riusz Las.
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Bieg odbędzie się już 
w najbliższą w sobotę, 17 
września. Zbiórka zawod-
ników w Centrum Sportów 
Wodnych i Promocji Re-
gionu na Złotej Górze. 
Na godz. 8:30 zaplano-
wano otwarcie biura bie-
gu (wydawanie numerów 
startowych, chipów). Bieg 
główny na dystansie 10 
km rozpocznie się o godz. 
11:00. 
Biegi towarzyszące są 
bezpłatne, bez zapisów 
dla wszystkich chętnych, 
osoby niepełnoletnie win-
ny mieć zgodę opiekuna 
prawnego:
godz. 10:00 - około 1200 

Bieg o Złotą Górę
GM. KARTUZY | Już po raz trzeci na Złotej Górze od-
będzie się impreza biegowa pn. Bieg o Złotą Górę. 

PROGRAM ZAWODóW: 

godz. 10:58 – oficjalne powitanie
godz. 11:00 – start ostry Bieg o Złotą Górę (9,3km)
godz. 11:30 – poczęstunek
godz. 12:50 – uroczystość zakończenia
godz. 12:52 – dekoracja medalowa
godz. 13:20 – losowanie nagród wśród uczestników biegu 
głównego za pomocą chipów

m – dla wszystkich pozosta-
łych chętnych (zbiórka od 
godz. 09:55 przy czerwo-
nej bramie z napisem start/
meta)
godz. 10:20 - około 400 m – 
bieg dla szeregowców pod-
stawówki (zbiórka od godz. 
10:15 przy czerwonej bramie 
z napisem start/meta)

godz. 10:35 - około 100 m - 
bieg przedszkolaka (zbiórka 
od godz. 10:30 przy czerwo-
nej bramie z napisem start/
meta)
Osoby które ukończą bieg 
otrzymają symboliczny me-
dal. 
W imprezie zastosowany zo-
stanie elektroniczny pomiar 
czasu. Zawodnicy zostaną 
sklasyfikowani w 15 katego-
riach, każdy uczestnik otrzy-
ma medal, natomiast najlep-
si nagrody.
Wszyscy zawodnicy będą 
mogli skorzystać z bezpłat-
nej kawiarenki  oraz gorą-
cego posiłku  po biegu. Na 
miejscu  dostępne będą toa-
lety, szatnie oraz prysznice.
Więcej informacji oraz zapi-
sy na stronie: www.kaszuby-
biegaja.pl 
/raf/
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KARTUZY | Kadetki 
rocznika 2001 UKS TROPS 
Kartuzy brały udział w 
Ogólnopolskim Turnieju 
Koszykówki o Puchar Pre-
zydenta Bydgoszczy. Nie 
dały szans rywalkom. 

W zawodach rywalizowało 
13 zespołów podzielonych 
na trzy grupy. Kartuska 
drużyna wygrała swoje 
mecze grupowe kolejno: 
UKS Kormoran Sieraków 
49-40, Wisła Kraków 62-10 
i Basket Zgorzelec 54-24. 
W półfinale pokonała KKS 
Olsztyn 65-33.
W wielkim finale  drużynie 
TROPSu przyszło rywali-

zować z gospodarzem tur-
nieju MUKS Bydgoszcz. 
Po zaciętym i emocjonują-
cym pojedynku Kartuska 
drużyna wygrała 43-37 
i ostatecznie wygrała cały 
turniej.

Najlepszą zawodniczką tur-
nieju wybrano Aleksandrę 
Ustowską - reprezentantka 
kadry narodowej . W piątce 
turnieju znalazły się rów-
nież dwie nasze zawodnicz-
ki: Alicja Płotka i Kamila 
Kostuch - reprezentantka 
kadry narodowej. Najlep-
szą zawodniczką w druży-
nie uznano Anetę Litwic, 
a Dominice Grzenkowicz 

przyznano nagrodę za wy-
różniająca się zawodniczkę 
w drużynie. We wrześniu 
drużynę czekać będą jesz-
cze dwa turnieje ogólnopol-
skie - w Gorzowie Wielko-
polskim (16-18 września) 

i Olsztynie (30 września - 2 
października).
Od października drużyna 
rozpoczyna boje ligowe, 
które kończą się w marcu. 
Od kwietnia do czerwca 
najlepsze drużyny w Pol-
sce , które awansowały do 
rozgrywek szczebla cen-
tralnego rywalizować będą 
o tytuł Mistrz Polski. 
/opr. raf/

Koszykarki TROPSa najlepsze 
w Bydgoszczy
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