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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

Wielkie święto 
truskawki

ZŁOTA GÓRA | To największa impreza plenerowa na Kaszubach – przez dwa 
dni na Złotej Górze (gmina Kartuzy) odbywać się będzie Truskawkobranie. 
Jak co roku nie zabraknie doskonałej muzyki na żywo, gwiazd na scenie, kon-
kursów, pokazów artystycznych i wiele, wiele innych. Na stoiskach natomiast 
będzie można kupić – oprócz obowiązkowych truskawek, soku truskawko-
wego i wielu innych przetworów z tych kaszubskich owoców – wyroby lo-
kalnych twórców i artystów oraz regionalne potrawy.
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Zabytki do� nansowane
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Nie dali szans rywalom
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Uczennice ZKiW w Stężycy na 
co dzień trenujące w GKS Wie-
życa odniosły wielki sukces. 
Stając na najniższym podium 
Ogólnopolskiego Finału Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Głu-
chołazach, przeszły do historii 
jako pierwsze w powiecie kar-
tuskim medalistki Mistrzostw 
Polski w siatkówce dziewcząt. 
W drodze do finału stężyczanki 
zwyciężały kolejno w elimina-
cjach gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich. Podczas fina-
łu w Głuchołazach siatkarki ze 
Stężycy wygrały sześć spotkań  
ulegając dopiero w strefie me-
dalowej zespołowi z Kłodzka. 
Porażka pozbawiła Wieżycę 
gry o złoty medal. W tzw ma-
łym finale ambitne dziewczęta 
pokonały 2:1 siatkarki z Po-
znania zajmując ostatecznie III 

miejsce. W meczu o „złoto” za-
grały zespoły z Kłodzka i Miel-
ca. Pewnie zwyciężył rywal 
Stężycy z półfinału Kłodzko. 
W zawodach finałowych wy-
startowało 16 zespołów - zwy-
cięzców wojewódzkich igrzysk. 
Pierwsza czwórka to:
I miejsce Kłodzko
II miejsce Mielec
III miejsce Stężyca
IV miejsce Poznań
Jest to ogromny sukces dla nas 
i całej Stężycy. Owocuje dobra 
współpraca z władzami gminy, 
klubem i szkołą. Chciałbym też 
podziękować Panu Sławkowi 
Herce II trenerowi i Michałowi 
Stefanowskiemu, którzy współ-
pracują ze mną w klasach spor-
towych i w klubie Wieżyca. Cie-
szę się z tego sukcesu i występu 
mojego zespołu, który w całych 

zawodach łącznie z eliminacja-
mi przegrał tylko jeden mecz i to 
z mistrzem. Dodam, że w ubie-
głym roku podczas ogólnopol-
skiego finału Kinder w Drzon-
kowie pokonaliśmy obecnego 
mistrza, dlatego apetyt na zwy-
cięstwo był uzasadniony. Nie-
stety kontuzja pleców jednej 
z kluczowych zawodniczek 
podczas tego meczu pozbawiła 
nas możliwości gry na najwyż-
szym poziomie - mówi trener 
zespołu Maciej Stefanowski 
Zespół wystąpił w składzie: 
Paulina Reiter kap., Aleksan-
dra Gostkowska, Agata Pian-
kowska, Klaudia Bronk, Agata 
Stanisławska, Daria Szalewska, 
Nikola Kulaszewicz, Nikola 
Naczk, Wiktoria Dułak, Alek-
sandra Szulist, Natalia Głodow-
ska, Marta Kaliszewska

Brązowy medal dla siatkarek ze Stężycy
GMINA STĘŻYCA | W całych zawodach łącznie z eliminacjami wygrały 18 meczy przegrywając tylko jeden, ten imponujący bilans pozwolił na osiągnię-
cie historycznego wyniku. 

8 czerwca pani Marta Diks 
z miejscowości Potuły obcho-
dziła swoje setne urodziny. 

Z tej okazji dostojnej  jubi-
latce życzenia złożyli: Wójt 
Gminy Stężyca Tomasz 

NiecodzieNNy jubileusz 
w Gminie Stężyca

Brzoskowski, Dyrektor Wy-
działu Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Pomorskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku Bogumiła Cier-
pisz, po Kierownika Spraw 
Obywatelskich Sabina Ko-
biela, zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego 
Agnieszka Szmaglińska, 
sołtys Jan Zaborowski wraz 
z  przedstawicielem Rady 
Sołeckiej Jerzym Ramczy-
kowski. Wszyscy zgroma-
dzeni zgodnie życzyli ju-
bilatce następnych 100 lat 
w zdrowiu, spokoju i szczę-
ściu. 
Pani Marta Diks wychowała 
sześcioro dzieci, doczekała 
się 15 wnuków, 50 prawnu-
ków oraz 27 praprawnu-
ków.

Siatkarki Wieżycy Stężyca 
nie zwalniają tempa i wy-
grywają kolejne zawody. 
Tym razem z Kwidzyna wró-
ciły z kompletem zwycięstw. 

W półfinale turnieju spo-
tkały się z Jokerem Świecie 
mistrzem województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Mecz 
był jednostronnym widowi-
skiem w którym w każdym 
elemencie gry dominowały 
stężyczanki. Wygrana 2:0 
dała Wieżycy awans do fi-
nału do którego również 
awansowały siatkarki Geda-
nii zwyciężając MTS Kwi-
dzyn. Finał stał na wysokim 
poziomie i po emocjonują-
cej walce wygrała Wieżyca 

Stężyca 2:1 w ten sposób 
rewanżując się za porażkę 
w finale wojewódzkim.

Zespół wystąpił w składzie: 

Paulina Reiter-kap., Ola 
Gostkowska, Agata Pian-
kowska, Klaudia Bronk, 
Agata Stanisławska, Magda 
Majewska.

Kolejne zwycięStwo wieżycy 
w ogólNopolskim TurNieju
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Truskawkobranie odbędzie 
się w przyszły weekend, 27 
i 28 czerwca. 
Pierwszego dnia – w sobotę 
– cała impreza rozpocznie sie 
o godz. 16.45. Po oficjalnej 
uroczystości otwarcia Tru-
skawkobrania 2015 na scenie 
jako pierwszy pojawi się ze-
spół rockowy- MAYONEZ-
zKartuz, a zaraz po nim, 
o 17:30, zagrają ,,Krôsnia-
ta”. 
Po godz. 18.00 wystąią Or-
liki i Orły lub zespół tanecz-

ny, zaś na godz. 19:30 za-
planowano rozstrzygnięcie 
konkursu na Truskawkową 
fraszkę. 
O godz. 19:30 rozpocznie 
się koncert zaspołu Majestic 
– będzie to 1,5 godzinne spo-
tkanie z muzyką reggae. Po 
przerwie technicznej na sce-
nie pojawi się (o godz. 21:15) 
grupa Exelent, zas o 22:30 
koncert da zespół Etna. 
Drugi dzień, czyli niedziela, 
to zabawa już od godz. 13:30. 
Na godz. 14:10 zaplanowa-

no Magic Show, a o 15:10 - 
RZPIT KASZUBY, O godz. 
15:45 zorganizowany zosta-
nie konkurs Truskawkowa 
MISS, zaraz po nim o godz. 
16:10 rozpocznie się blok 
przygotowany przez Centrum 
Kultury, a w nim występy ar-
tystów amatorow z KCK. 
O godz. 17:10 rozstrzygnię-
cie konkursu na ,,Jëstku 
z maleną” i ,,Najpiękniejsze 
stoisko truskawkowe”, a póź-
niej, o 17:20, Slunôszka. 
Kolejna odsłona konkursu 
Truskawkowa MISS zapla-
nowana jest na godz. 17:40, 
natomiast o godz. 18:00 wy-
stąpi HUBERT (reggae kon-

cert). O godz. 18:40 konkurs 
-Truskawkowa MISS po raz 
trzeci, o godz. 19:00 zaśpie-
wa Dawid Kwiatkowski, 
a następnie – po konkursie 
dla publicznosci – o godz. 
21:10 rozpocznie się koncert 
Sylwii Grzeszczak. 
Ponadto podczas imprezy 
będą stoiska Kół Gospo-
dyń Wiejskich i plantatorów 
z truskawkowymi przysma-
kami, stoiska tworców ludo-
wych oraz liczne atrakcje dla 
dzieci.

Truskawkobranie 2015
ZŁOTA GÓRA | Bardzo ciekawie zapowiada sie program tegorocznego Truskawkobrania. Na scenie wystąpi wielu znanych 
artystów, a na stoiskach lokalni twórcy ludowi będą sprzedawać własnoręcznie wykonane, oryginalne przedmioty. 

pr
ze

gl
ąd

aj
, 

    
   c

zy
ta

j, k
om

en
tu

j..
.

m
et

ro
po

lia
.in

fo

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



4 www.metropolia.info/AKTUALNOŚCI

GM. SOMONINO | Człon-
kowie Koła Gospodyń 
Wiejskich ,,Hopowianki” 
w ramach zadania: ,,Kul-
tura i my” mogły poznać 
światowe dzieła kultury. 
W maju odwiedzili operę, 
a tym razem udali się 
do Teatru Muzycznego 
w Gdyni na ,,Skrzypka na 
dachu”. 

Panie, które należą do Koła 
bardzo często poruszały 

się przez wiele lat w małej 
przestrzeni , którą jest dom. 
Zajmowały się pracami 
w gospodarstwie , domem 
i dziećmi. Nie miały czasu  
i możliwości , by korzy-
stać z dóbr kultury. Wiele 
z nich nie było w teatrze 
czy operze. Rzadko od-
wiedzały muzea. Nie mia-
ły czasu i szansy na swój 

rozwój. Dzisiaj ta sytuacja 
się zmienia i poprzez re-
alizację projektu zarząd 
Koła chce pomóc w odkry-
wania świata oraz kultury, 
która wzbogaca człowieka 
i go rozwija. Organizato-
rzy widzą wielka potrzebę 
zaplanowanych w ramach 
projektu działań. Wszyst-
ko po to, by panie mogły 
rozwinąć w sobie poczucie 
tożsamości narodowej i lo-

kalnej. Skutkiem projektu 
będzie przede wszystkim 
wdrożenie do świadomego 
i czynnego uczestnictwa 
w działaniach kultural-
nych.    
Wyjazd do teatru był moż-
liwy dzięki dofinansowaniu 
ze środków powiatu kartu-
skiego 
(opr. r)

Do teatru po latach 
przerwy

KOLONIA | Odbył się kolejny festyn w ramach projektu pn. „Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające 
dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Kartuzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nauka, zabawa i sport

Na uczniów szkoły podsta-
wowej czekał szereg atrak-
cji. Co jednak ważne, świet-
na zabawa szła w parze 
z nauką. Dzieci poznawały 
doświadczenia związane 
z elektrycznością i ciekłym 
azotem. Mogły również 
wybić własną monetę, zro-
bić ogromne bańki i wziąć 
udział w szeregu konkursów. 
Nie zabrakło też atrakcji dla 
zwolenników aktywności 
fizycznej. Dużym zaintere-
sowaniem cieszył się uniho-
kej, bungee run, dmuchańce 
i nauka żonglowania.
Dla smakoszy przygotowa-
no ogromny tort. Ciastem 
uczniów częstowali Tomasz 
Belgrau, Zastępca Burmi-
strza Kartuz oraz Bożena 
Merchel, dyrektor szkoły 
w Koloni.
(raf)
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Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Kartuzach radni 
podjęli stosowne uchwały, 
a niewiele później Mieczy-
sław Grzegorz Gołuński, 
burmistrz Kartuz, spotkał się 
z proboszczami parafii w celu 

podpisania umów na dofinan-
sowanie prac.
Najwięcej, bo 70 tys. zł., 
gmina wesprze parafię pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Kartuzach. 
Kwota zostanie przeznaczo-

na na prace konserwatorskie 
przy ołtarzu głównym z I po-
łowy XIX wieku w Kole-
giacie. 20 tys. zł. wspomoże 
prace przy ołtarzu bocznym, 
północnym, barokowym 
w parafii pw. Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny 
w Sianowie. Pozostałe 20 
tys. zł. trafi do parafii pw. św. 
Jana Chrzciciela w Miracho-
wie. W tamtejszym kościele 
remontowana jest wieża.
(raf)

KARTUZY | Policjanci wyja-
śniają okoliczności wypad-
ku drogowego, do którego 
doszło pod Kartuzami.

Dyżurny Policji otrzymał 
zgłoszenie o wypadku dro-
gowym, do którego doszło 
na trasie Kartuzy-Dzierżąż-
no. Natychmiast na miejsce 
zdarzenia zostali skierowani 
śledczy, technik kryminali-
styki oraz służby ratunkowe. 

Policjanci wstępnie ustali, że 
kierowca Hondy, wyprzedza-
jąc kolumnę pojazdów, praw-
dopodobnie chcąc uniknąć 
zderzenia z jadącym z prze-
ciwnego kierunku Volkswage-
nem, zjechał do przydrożnego 

rowu i uderzył w drzewo.
W wyniku zdarzenia 25-letni 
kierowca Hondy poniósł 
śmierć. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli miejsce wypadku 
oraz pod nadzorem prokura-
tora przeprowadzili oględzi-
ny, zbierali ślady oraz ustalali 
świadków zdarzenia. Technik 
policyjny, który wykonał do-
kumentację fotograficzną.
Policjanci apelują o rozwagę 
na drodze i stosowanie się 

do przepisów drogowych. 
Nadmierna prędkość, wymu-
szanie pierwszeństwa oraz 
wyprzedzanie w miejscach 
niebezpiecznych to główne 
przyczyny tragicznych zda-
rzeń drogowych. (red)

Zabytki dofinansowane zGinął młoDy Kierowca

KARTUZY | 110 tys. zł. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w trzech 
zabytkach sakralnych przeznaczyła gmina Kartuzy. 

ROLNICTWO | Plantacjom 
ziemniaków zagraża stonka 
– ostrzega Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa Oddział  
w Kościerzynie. 

Decyzję o sposobie i terminie 
zwalczania stonki ziemniacza-
nej na plantacjach ziemniaka 
należy podjąć po przeprowa-
dzeniu obserwacji występo-
wania stadiów rozwojowych 
szkodnika oraz po ocenie jego 
liczebności.
Masowe wychodzenie 
chrząszczy zimowych odby-

uwaGa 
- StonKa!

wa się wiosną, gdy temperatura 
gleby przekroczy 15 st. C. Ma-
sowe składanie jaj rozciągnięte 
jest w czasie, a w temperatu-
rze poniżej 12 st. C może być 
wstrzymane. Rozwój jaj w za-
leżności od temperatury waha 
się od 10 do 19 dni. Larwy do 
pełnego rozwoju potrzebują 11-
30 dni. Masowe wychodzenie 
chrząszczy pokolenia letniego 
przypada zazwyczaj pod koniec 
lipca i na początku sierpnia.
Stwierdzenie na plantacji: 
• 1-2 zimujących chrząszczy na 
25 roślin, lub
• 10 złóż jaj na 10 roślin, lub
• 15 larw na jednej roślinie
jest sygnałem do przeprowa-
dzenia zabiegu zwalczającego. 
(raf)
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Festyn zorganizowano w ra-
mach projektu „Uśmiech dla 
wszystkich – organizacja 
imprezy sportowo-integra-
cyjnej”. Projekt polegał na 
zorganizowaniu dla dzieci 
i młodzieży niepełnospraw-
nej, mieszkańców Pomie-
czyna oraz mieszkańców 
okolicznych miejscowości 
festynu, który służyłby in-
tegracji społecznej oraz 
przełamaniu barier oraz 
upowszechnieniu kultury 
fizycznej i sportu. Organi-
zatorom zależało też na zak-
tywizowaniu mieszkańców 
okolicznych miejscowości 
w dziedzinie sportu i rekre-
acji. Imprezę uatrakcyjnił 
program artystyczny teatru 
Stara Wozownia oraz występ 
zespołu muzycznego ATOM 
z Barwiku. Młodzi karatecy 
dali pokaz walk i technik. 
Dla przybyłych wystąpili 
tez uczniowie z Wilanowa, 
którzy przygotowali koncert 
piosenek pod kierunkiem 
pani Klaudyny Łosińskiej. 
Klasa IV przygotowana przez 
panią Elżbietę Pielowską za-
prezentowała dla gości bajkę 
kaszubską o Lence. Atrakcją 
były przejażdżki wozem dra-
biniastym i na koniu. Zarów-
no dzieci jak i ich rodziny 
wzięły udział w konkursach 
sportowych przygotowanych 
przez nauczycieli i wolon-
tariuszy. Dzieci mogły sko-
rzystać też z urządzeń rekre-

acyjnych, które ufundowane 
zostały przez Wójta Gminy 
oraz sfinansowane z dotacji. 
Mnóstwo pyszności wykona-
ła Rada Rodziców oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich Hopo-
wianki. Dużym powodze-
niem cieszyły się kiełbaski 
z grilla oraz wata cukrowa 
przygotowana przez Caritas 
z Przodkowa. Na spotka-
nie z mieszkańcami przybył 
Wójt Gminy Przodkowo An-
drzej Wyrzykowski, który 
otrzymał z rąk pani dyrek-
tor z Pomieczyna i uczniów 
podziękowania za pomoc 
w upowszechnianie sportu 
i rekreacji. Z okazji minio-
nych urodzin niespodziankę 
dla włodarza gminy przygo-
towały członkinie KGW Ho-
powianki. Na festyn przybył 
też ksiądz proboszcz Henryk 
Zieliński, przewodniczący 
Rady Gminy pan Dariusz 
Toporek, radny Pomieczyna 
Franciszek Walkusz, pomie-
czyński sołtys Tadeusz Kon-
kol. 
Dotację na organizację fe-
stynu pozyskało Stowarzy-
szenie Tacy Sami z Przodko-
wa. W pomoc organizacyjną 
włączyli się Violetta Kar-
nowska, dyrekcja Zespołu 
Szkół w Pomieczynie oraz 
grono pedagogiczne. Dużą 
aktywność w pozyskanie 
dodatkowych sponsorów 
i przygotowanie spotkania 
wykazała rada rodziców na 
czele z przewodniczącym 
panem Ryszardem Walku-
szem. 
(raf)

Uśmiech dla wszystkich
GM. PRZODKOWO | Dziesiątki osób bawiły się na festynie rodzinnym, który odbył się przy Zespole Szkół w Pomieczynie. 
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Konkurs „Przyjazna Wieś” rozstrzygnięty!
Znamy najlepsze pomorskie projekty infrastrukturalne na terenach wiejskich – spośród wszystkich zgłoszeń Regionalna Komisja Konkursowa 
nagrodziła laureatów w kategoriach: infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna.

Do etapu regionalnego kon-
kursu, organizowanego na 
terenie województwa pomor-
skiego, zgłoszonych zostało 
13 projektów wspierających 
rozbudowę infrastruktury 
na terenach wiejskich, przy 
wsparciu środków unijnych. 
Przy ocenie pod uwagę bra-
ne były kryteria takie jak 
m.in.: pomysłowość, funk-
cjonalność, użyteczność i 
dostępność dla osób niepeł-
nosprawnych oraz wpływ 
na rozwój gospodarczy re-
gionu.
W kategorii „infrastruktu-
ra techniczna” zwyciężył 
projekt pn. „Budowa Cen-
trum Sportów Wodnych i 
Promocji Regionu na Złotej 
Górze w Brodnicy Górnej”, 
zrealizowany przez gminę 
Kartuzy. Kompleks, zlo-
kalizowany przy punkcie 
widokowym „Złota Góra”, 
wyposażony jest w nie-
zbędną infrastrukturę, słu-
żącą organizacji wydarzeń 
społecznych, kulturalnych i 
sportowych. Cechą wyróż-
niającą obiektu jest unikal-
ne zadaszenie plenerowej 
sceny w kształcie „odwró-
conej łodzi”. 
Pierwsze miejsce w kategorii 
„infrastruktura społeczna” 

zdobył projekt zrealizowa-
ny przez gminę Pszczółki, 
pn. „Przebudowa budynku 
komunalnego na Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w 

Pszczółkach”. Jego celem 
było zaspokojenie potrzeb 
kulturalnych mieszkańców 
gminy, poprzez zapewnie-
nie dostępu do nowoczesnej 

biblioteki. Dzięki realizacji 
tego przedsięwzięcia po-
wstał uniwersalny obiekt 
kultury, którego do tej pory 
nie było w gminie. 

Kategoria „infrastruKtura techniczna”:

I miejsce –    gmina Kartuzy „Budowa Centrum 
                       Sportów Wodnych i Promocji Regionu  
                       na Złotej Górze w Brodnicy Górnej”
II miejsce –   gmina Pszczółki „Zagospodarowanie nasypu 
                       kolejowego na deptak widokowy” 
III miejsce –  gmina Czarna Dąbrówka „ Budowa boiska 
                       sportowego wielofunkcyjnego i placu zabaw”

Kategoria „infrastruKtura społeczna”:

I miejsce –    gmina Pszczółki „Przebudowa budynku 
                       komunalnego na Gminną Bibliotekę 
                       Publiczną w Pszczółkach”  
II miejsce –   gmina Pruszcz Gdański „Budowa
                       integracyjnego Parku Rekreacji 
                       Prozdrowotnej w miejscowości Straszyn”
III miejsce –  gmina Smętowo Graniczne „ Rozbudowa 
                       Ośrodka Zdrowia w Kopytkowie 
                       o poradnię rehabilitacji wraz z zakupem 
                       wyposażenia i sprzętu medycznego”

wyniKi etapu reGionalneGo 
KonKurSu „przyjazna wieś” 
w wojewódzTwie pomorskim:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Artykuł opracowany na zlecenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt, 
Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego

Konkurs „Przyjazna wieś” 
jest z jednym z przykładów 
na to, że potrafimy efek-
tywnie korzystać z unij-
nych środków, a dzięki tej 
pomocy możliwa jest reali-
zacja większości projektów. 
Szczególnie cieszy mnie 
fakt, że dzięki temu zarów-

no większe, jak i mniejsze 
gminy mogą wciąż się roz-
wijać. Wyróżnione Centrum 
Sportów Wodnych i Promo-
cji Regionu to ważne miej-
sce na Kaszubach, dzięki 
któremu jeszcze bardziej 
zwiększyła się wartość 
turystyczna Złotej Góry. 
Biblioteka w Pszczółkach 
stanie się wkrótce jednym 
z najważniejszych miejsc na 
mapie kulturalnej gminy.

W sali konferencyjnej Cen-
tralnej Biblioteki Rolniczej 
w Warszawie odbyła się kon-
ferencja pt. „Wsparcie rozwo-
ju infrastruktury na obszarach 
wiejskich 2014-2020”. Podczas 
tego wydarzenia, które zorga-
nizowano 16 kwietnia odbyło 
się podsumowanie Konkursu 
„Przyjazna Wieś” na najlepszy 
projekt w zakresie infrastruk-
tury zrealizowany na terenach 
wiejskich przy wsparciu środ-
ków unijnych.
Goście konferencji zostali 
przywitani przez Zofię Szal-
czyk, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi,. Wystąpienia podczas 
pierwszej części konferencji 
dotyczyły głównie unijnych 
programów wspierających ob-

szary wiejskie, dyskutowano 
również o rozwoju infrastruktu-
ry wiejskiej w ramach PROW 
2014-2020.
Tematyka spotkania objęła 
również tegoroczną edycję 
konkursu „Przyjazna Wieś”. 
Do etapu ogólnopolskiego 
w 2014 r. zgłoszonych zostało 
25 projektów, które zwyciężyły 
w etapie regionalnym w dwóch 
kategoriach: 14 w kategorii 
infrastruktura społeczna, 11 
w kategorii infrastruktura 
techniczna. Wśród laureatów 
konkursu znalazł się projekt 
z województwa pomorskie-
go – Gmina Kartuzy zajęła III 
miejsce za projekt pn. „Budo-
wa Centrum Sportów Wodnych 
i Promocji Regionu na Złotej 
Górze w Brodnicy Górnej”.

rozwój mniejSzych
i więKSzych Gmin

Kartuzy w finale
ogólnopolskim
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W województwie przyby-
ło też wolnych miejsc pracy 
i miejsc aktywizacji zawodo-
wej, stopa bezrobocia kształ-
tuje się na poziomie 10,3 proc. 
i jest o 0,6 pkt. proc. niższa niż 
w kwietniu. 

Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w powiatowych 
urzędach pracy województwa 
pomorskiego w maju br. wy-
niosła 87,9 tys. osób ( w sto-
sunku do kwietnia to spadek 
o 5,8%). Dla porównania 
w maju ubiegłego roku było 
ich więcej o 17,5 tys.

- Już od kilku miesięcy za-
uważamy spadek liczby osób 
bezrobotnych na Pomorzu, 
a w maju osiągnęliśmy re-
kordowy (na tle całej Polski) 
wynik – skomentował Mie-
czysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
– To w naszym województwie 
odnotowano największy spa-
dek bezrobocia aż o 5,8 proc. 
Pomorskie jest też wojewódz-
twem, w którym dynamicznie 
przybywa osób pracujących. 
To efekt aktywności lokalnych 
przedsiębiorców, którzy kreu-

ją nowe miejsca pracy, pozy-
tywny skutek rozwijających 
się inwestycji w regionie oraz 
działań promujących zatrud-
nienie przy wsparciu środków 

unijnych czy Funduszu Pracy, 
o które samorząd wojewódz-
twa pomorskiego nieustannie 
i skutecznie zabiega. W mie-
siącach letnich spodziewamy 

się dalszego spadku liczby 
bezrobotnych.

Na poprawę sytuacji na po-
morskim rynku pracy mają 
wpływ również prace sezo-

nowe w rolnictwie, gastrono-
mii, hotelarstwie i turystyce, 
a pozytywne trendy powinny 
utrzymać się jeszcze przez kil-
ka miesięcy, przynajmniej do 

końca sezonu turystycznego. 
Według wstępnych danych 

w maju br. spadek liczby bez-
robotnych odnotowano we 
wszystkich powiatach woje-
wództwa, największy w po-
wiatach: sztumskim o 16,2% 
(o 431 osób) i puckim o 10,0% 
(o 339 osób). W ubiegłym 
miesiącu pomorscy pracodaw-
cy zgłosili więcej - o ponad 20 
procent - wolnych miejsc pra-
cy, a liczba wolnych miejsc 
pracy w porównaniu z sytu-
acją w kwietniu zwiększyła się 
o 1,6 tys. i wyniosła 8,7 tys. 
W tym samym czasie w roku 
2014  liczba wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji za-
wodowej wynosiła 6,8 tys.

Stopa bezrobocia w woje-
wództwie pomorskim na ko-
niec maja 2015 r. zmniejszyła 
się o 0,6 pkt proc. w stosunku 
do kwietnia 2015 r. i wyno-
siła 10,3%, podczas gdy rok 
temu w maju wynosiła 12,2%. 
W kraju stopa bezrobocia 
zmniejszyła się o 0,4 pkt proc. 
do poziomu 10,8% (rok temu 
wynosiła 12,5%).

(raf)

Rekordowo niskie bezrobocie
POMORZE | O ponad 5,4 tys. osób bezrobotnych mniej w maju (w stosunku do ubiegłego miesiąca) w rejestrach powiatowych urzędów pracy województwa 
pomorskiego. Bezrobocie na Pomorzu spadło poniżej 88 tys. To najlepszy wynik w kraju. 

Właśnie na Pomorzu zanotowano rekordo-
wy na tle całek Polski spadek bezrobocia
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Sprawne przeprowadzenie 
inwestycji ułatwi list inten-
cyjny, podpisany niedaw-
no przez PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. i Zarząd 
Województwa Pomorskiego. 
Zarządca infrastruktury in-
westuje na Pomorzu w linie 
lokalne, dalekobieżne oraz 
dojazdy do portów. War-
tość wszystkich projektów             
przekroczyła już 5 mld zł.
- Widać już efekty inwesty-
cji, na głównych ciągach 
komunikacyjnych obserwo-
wany jest wzrost liczby prze-
wożonych pasażerów - mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
- W kolejnym okresie progra-
mowania unijnego, do roku 
2020, chcemy kontynuować 
współpracę z PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. przy re-
witalizacji czy modernizacji 
kolejnych odcinków linii ko-
lejowych ważnych dla nasze-
go regionu. List intencyjny 
ma być motywacją dla PKP 
PLK do rozpoczęcia realiza-
cji kolejnych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych. 
Województwo pomorskie to 
ważne miejsce na inwesty-
cyjnej mapie zarządcy infra-

struktury.
- PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. od 2010 roku 
zrealizowały tu projekty 
o wartości przekraczającej 5 

mld zł – mówi Andrzej Filip 
Wojciechowski, wiceprezes 
zarządu PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. Zmoder-
nizowaliśmy najważniejsze 

magistrale. Z Gdańska do 
Warszawy pociągi docierają 
w ciągu 2 godzin i 56 minut, 
a do Poznania można doje-
chać w trzy godziny. Dzięki 

funduszom regionalnym UE 
zarządzanym przez samorząd 
województwa, zmodernizo-
waliśmy linię na Hel i do Ko-
ścierzyny. Przebudowujemy 
stację w Gdańsku Wrzeszczu, 
Rębiechowie i Osowie. Nie 
zapominamy o transporcie 
towarów – modernizujemy 
linię do Portu Północnego 
i przygotowujemy inwestycje 
usprawniające ruch do portu 
w Gdyni. Poza tym, jesteśmy 
jednym z największych pra-
codawców w regionie.
Obie strony – PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. i zarząd 
województwa pomorskiego 
– deklarują podjęcie wspól-
nych działań, dzięki któ-
rym pasażerowie będą mo-
gli korzystać ze sprawnych  
i szybkich połączeń kolejo-
wych. Regionalny Program 
Operacyjny dla wojewódz-
twa pomorskiego na lata 
2014 – 20 pozwoli na rewi-
talizację czterech linii. Dwie 
z nich biegnące ze Słupska 
do Ustki i z Lęborka do Łeby 
będą szczególnie intensyw-
nie wykorzystywane w sezo-
nie wakacyjnym. Samorząd 
wraz z PLK chce również 
przyśpieszyć połączenia ko-

lejowe na trasie z Lipusza 
do Kościerzyny. Natomiast 
rewitalizacja trasy z Gru-
dziądza do Malborka będzie 
kontynuacją inwestycji PLK 
przeprowadzonej na odcin-
ku z Torunia do Grudziądza, 
dzięki temu pociągi regio-
nalne na całej trasie Toruń 
– Malbork będą korzystały 
z nowych torów.
Zarządca sieci kolejowej 
przygotowuje kolejne inwe-
stycje, które zostaną przepro-
wadzone w ciągu najbliższych 
5 lat m.in. z wykorzystaniem 
centralnych funduszy UE. 
Jedną z najważniejszych 
będzie modernizacja trasy 
Gdynia – Słupsk wiążąca się 
z podwyższeniem maksy-
malnej prędkości pociągów 
do 160 km/h i skróceniem 
czasu przejazdu nie mniej niż 
o 20 min. PLK zmodernizuje 
również połączenie do portu 
w Gdyni oraz planuje ze-
lektryfikować linię z Gdyni 
przez Kościerzynę do Byd-
goszczy. Wartość wszystkich 
planowanych przez PLK 
inwestycji w województwie 
pomorskim na lata 2014 – 20 
sięgnie 5 mld złotych. 
(raf)

Ponad 400 mln zł na kolej
POMORZE | 420 milionów złotych z regionalnych funduszy UE pozwoli na rewitalizację 4 linii kolejowych na Pomorzu. 

Zamówienie dotyczyło na-
stępujących linii komunika-
cyjnych (okres kursowania 
pociągów na poszczególnych 
odcinkach):

1 września 
- 12 grudnia 2015 r. 
- Gdańsk Główny/Gdańsk 
Wrzeszcz - Gdańsk Port 
Lotniczy – Gdańsk Osowa/
Gdynia, Kościerzyna/Kartu-
zy – Gdańsk Port Lotniczy 
– Gdańsk Wrzeszcz/Gdańsk 
Główny.

13 grudnia 2015 r. 
- 10 grudnia 2016 r. 
- Gdańsk Główny/Gdańsk 
Wrzeszcz – Gdańsk Port 
Lotniczy – Gdańsk Osowa/
Gdynia, Kościerzyna/Kartu-

zy – Gdańsk Port Lotniczy 
– Gdańsk Wrzeszcz/Gdańsk 
Główny, Kościerzyna – Gdy-
nia.

13 grudnia 2015 r. 
- 10 grudnia 2016 r. 

- Wejherowo - Gdynia Głów-
na – Gdańsk Główny/Gdańsk 
Śródmieście/Tczew

13 grudnia 2015 r. 
– 10 grudnia 2016 r. 
- Gdynia – Słupsk/Ustka

Na wyżej wymienionych li-
niach komunikacyjnych Wo-
jewództwo Pomorskie pod-
pisze umowę o świadczenie 
usług publicznych z Operato-
rem PKP Szybka Kolej Miej-
ska w Trójmieście. (raf)

Pociągi SKM będą wozić 
pasażerów PKM
POMORZE | Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził w czwartek, 11 czerwca, wyniki 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
świadczenie usług publicznych, w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, wykonywanych 
na terenie województwa pomorskiego.

ŻUKOWO | Warsztaty do-
tyczące planu współpracy 
samorządu gminy z orga-
nizacjami pozarządowymi 
odbyły się niedawno 
w Żukowie.

Celem współpracy gminy 
i organizacji pozarządo-
wych na rok 2016 jest zna-
czący wzrost profesjonali-
zmu działania i potencjału 
instytucjonalnego organi-
zacji pozarządowych i co 
za tym idzie zwiększenia 
skuteczności i efektywno-
ści tworzenia i realizacji 
polityk publicznych.
- Cele szczegółowe obej-
mują podniesienie wiedzy 
i umiejętności organizacji 
pozarządowych w zakresie 
udziału w konsultacjach 
społecznych, zasad prawa 
lokalnego, kształtowania 
polityk publicznych i pu-
blicznych zadań – przeko-
nuje Wojciech Kankow-
ski, burmistrz Żukowa. 
- Zwiększenie gotowości 
organizacji pozarządowych 
do podejmowania inicjatyw 
w sferze ekonomii społecz-
nej oraz liczby inicjatyw 
podejmowanych w partner-
stwie. Wzmocnienie syste-

mu wsparcia dla organiza-
cji, dostępności do potrzeb 
i infrastruktury. Ważna jest 
też poprawa współpracy 
pomiędzy gminą a organi-
zacjami w zakresie komu-
nikacji oraz podniesienie 
poziomu wiedzy o potrze-
bach i możliwościach or-
ganizacji pozarządowych. 
Wdrożenie innowacyj-
nych rozwiązań w zakre-
sie współpracy finansowej 
zgodnie z rekomendacjami 
MPiPS w formie regran-
tingu oraz trybu małych 
dotacji.
(raf)

więcej inicjatyw poprzez 
wSpółpracę
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To już trzecie wyróżnienie 
dla firmy, ale po raz pierw-
szy najwyższe - w minionych 
latach Grupa Energa uhono-
rowana była Srebrnym oraz 
Białym Listkiem CSR.

Zestawienie tygodnika Po-
lityka gromadzi firmy, które 
w swojej działalności  stosują 
zasady zrównoważonego roz-
woju (opisywane w skrócie 
jako CSR - z ang. corporate 
social responsibility), czyli 
biorą odpowiedzialność za 
swój wpływ na otoczenie go-
spodarcze, społeczne i środo-
wiskowe. Istotny jest też spo-
sób, w jaki komunikują efekty 
swoich działań lub zaniechań. 
Odpowiedzialne firmy często 
opierają się o najlepsze lo-
kalne i globalne praktyki oraz 
stosują międzynarodowe stan-
dardy. Dodatkowo istotnym 
elementem jest ich system 
etyczny oraz dokument, który 
opisuje zasady postępowania 
biznesowego oraz zarządzania 
personelem.

- Złoty Listek CSR 2015 
jest dowodem na to, że Gru-
pa Energa jest uznawana 
przez ekspertów za podmiot 

konsekwentnie i skutecznie 
podnoszący standardy działa-
nia wynikające ze społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
- mówi Katarzyna Karolak 
z Departamentu Środowisko-
wo-Prawnego Energa Cen-
trum Usług Wspólnych, która 
jest członkiem zespołu odpo-
wiadającego za działania CSR 
w firmie.

Autorzy zestawienia oce-
niali siedem najważniejszych 
dla zrównoważonego rozwoju 
aspektów: ład korporacyjny, 
prawa człowieka, zachowania 
wobec pracowników, ochronę 
środowiska, dbałość o klienta, 
uczciwość biznesową i zaan-
gażowanie społeczne. Wybór 
tych aspektów bazuje na wy-
tycznych międzynarodowej 
normy społecznej odpowie-
dzialności ISO 26 000.

Grupa Energa dba o zacho-
wanie odpowiednich proporcji 
między swoją działalnością, 
etyką, ekologią oraz potrze-
bami klientów i pracowników. 
Produkcja i dystrybucja ener-
gii elektrycznej nie pozostaje 
bez wpływu na środowisko 
naturalne, dlatego od lat Ener-

ga podejmuje działania służą-
ce jego ochronie.

Energa inwestuje w przyja-
zne środowisku odnawialne 
źródła energii. W ubiegłym 
roku oddano do użytku kolej-
ne nowe, ekologiczne źródła 
energii: farmę fotowoltaiczną 
w okolicach Gdańska, blok na 
biomasę w Elblągu oraz farmę 

wiatrową w Myślinie. Obecnie 
36 procent wyprodukowanej 
przez Grupę energii elektrycz-
nej pochodzi z odnawialnych 
źródeł energii.

Środowisku naturalnemu 
sprzyjają także prace moderni-
zacyjne. W Elektrowni Ostro-
łęka nowe instalacje do odazo-
towania i odsiarczania spalin 

redukują emisję szkodliwych 
substancji oraz ograniczają 
zanieczyszczenia powietrza. 
A inwestycje w moderniza-
cję  sieci energii elektrycznej 
przyczyniają się do ogranicze-
nia strat sieciowych, przez co 
firma traci mniej energii elek-
trycznej przy jej dystrybucji, 
co również wpływa korzystnie 

na środowisko naturalne.
Energa - jako jeden z naj-

większych pracodawców na 
Pomorzu dokłada wszelkich 
starań, aby zapewnić pra-
cownikom przyjazne miejsce 
pracy, bezpieczeństwo oraz 
rozwój zawodowy i osobisty. 
Dba o kulturę organizacyjną, 
aby była zgodna z zasadami 
etyki. Istotnym narzędziem 
w kształtowaniu społecznej 
odpowiedzialności jest przyję-
ty Kodeks Etyczny Energa SA. 
Dokument opisuje kluczowe 
wartości oraz zachowania, ja-
kie pracownicy chcą przestrze-
gać w kontaktach z klientami, 
partnerami biznesowymi oraz 
w relacjach wewnętrznych.

Za działanie prowadzone 
zgodnie z najlepszymi stan-
dardami obejmujące m.in. 
ład korporacyjny, czynniki 
środowiskowe, społeczne 
i ekonomiczne Energa została 
włączona do indeksu spółek 
odpowiedzialnych RESPECT 
Index, który obejmuje swoim 
portfelem polskie i zagranicz-
ne spółki z Głównego Rynku 
Giełdy Papierów Wartościo-
wych.

Energa doceniona za działania CSR
NAGRODA | Grupa Energa, jako jedyna firma energetyczna, zdobyła najwyższą nagrodę w czwartej edycji zestawienia firm, które w swojej działalności 
stosują zasady społecznej odpowiedzialności. W tegorocznym rankingu prowadzonym przez tygodnik Polityka, Energa otrzymała Złoty Listek CSR.
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PRENUMERATĘ
ZAMÓW

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

e-mail: redakcja@expressy.pl, 

fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 

Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, mu-
rowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13

SPRZEDAM siedlisko na 
działce 4800m2, w malow-
niczej okolicy(las,rzeka), 
Zblewo. Tel: 695-469-389

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 
budowlaną, 600 m kw, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898 

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 

Wejherowo, tel. 513-005-
898  

DZIAŁKA z domem, Gdy-
nia Witomino, 521 m2, 380 
tys. zł, tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w 
dolinie Słupi z dostępem 
do rzeki, 7 km do Ustki, 
4700 m2, 180 zł/m2, tel. 
502 686 196

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WEJHEROWO, osiedle 
Staszica, 2pokoje, 36m, 4 
piętro, niedaleko centrum, 
650 zł+opłaty+media, od 
zaraz. Tel: 512-684-888

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Honda Civic 
1.7 CTDI, 2002r, zadbany, 
garażowany. Tel: 506-286-

386

FIAT Brava w dobrym 
stanie. 1997r. Przebieg 
138.000km. Silnik 1.4 KAT. 
Przegląd i OC do końca 
lipca, zadbany. Cena 
2190zł, do negocjacji. Tel: 
737-490-210 

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwiera-
nie drzwi, pomoc drogo-
wa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, 
dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 

zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

SPRZEDAM telewizor 
Samsung 25 cali z tunerem 
do telewizji naziemnej 200 
zł. Tel: 695-080-230

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 

ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

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

OPAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

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

FAJNA dupcia, blond 
laseczka, zaprasza sponso-
rów, również sex telefonik, 
Sopot. Tel:  516-494-912

STATECZNY Wejherowia-
nin szuka subtelnej part-
nerki po 50-tce do stałego 
związku. Tel: 737-376-861

SAMOTNY zadbany 44-
lata, zapozna miłą Panią 
do stałego związku. Tel: 
786-197-025

ZWIERZĘTA
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RÓŻNE
ODDAM darmo rower 
Wigry 3, części, stan dobry. 
Tel: 501-527-655

BECZKI plastikowe 200l, 
cena 45zł sztuka, bardzo 
czyste. Tel: 511-841-826

PIEC ka� owy oddam. Tel: 
515-411-954

SPRZEDAM zmywarkę 
Whirlpool srebrna 60cm 
b. mało używana 6m-cy, 
na gwarancji stan b.dobry, 
model ADP 7442 A+PC6|X, 
cena 800zł. Tel: 503-300-
245

DREWNO do CO i gałę-
ziówkę sprzedam, możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

SPRZEDAM rower górski 
26 cali, mało używany 200 
zł. Tel: 695-230-080

BURSZTYN kupię. Tel: 
532-110-190 

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 
960 obr oraz piłę motoro-
wą marki Makita w bardzo 
dobrym stanie, mało uży-
wana. Tel: 601-638-877

MATA dla dziecka do 
leżenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 

505-567-034

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

SPRZEDAM łyżwy � guro-
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 
włoskie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży 
wybór, tel. 660 731 138

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

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

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381
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Spotkanie rozegrane było 
na boisku GKS „Cartusia 
1923” Kartuzy. Gospodarze 
podejmowali zespół Wierzy-
cy Pelplin. Gdy te dwa zespo-
ły spotkały się w poprzed-
nim meczu jesienią, wygrali 
piłkarze Pelplina wynikiem 
3:2. Rewanż okazał się bar-
dzo udany dla zawodników 
Cartusii. W całym spotkaniu 
padło aż 7 bramek i wszyst-
kie zostały zdobyte przez 
kartuskich juniorów. Sku-
teczne rozbijanie ataków go-
ści przez obrońców Cartusii 
1923 oraz szybkie kontrata-
ki powodowały zamieszanie 
wśród defensywy Pelplina. 
W taki właśnie sposób na 
początku pierwszej połowy 
gospodarze zdobyli pierw-
szą bramkę. W solowej ak-
cji, po przejściu 4 obrońców 
Wierzycy Łukasz Jandziński 
nie dał szans bramkarzowi 
Wierzycy Pelplin otwierając 
wynik spotkania na 1:0. Jed-
nobramkowa przewaga nie 
trwała jednak długo. Kolej-
ny raz popisowa akcja Łuka-
sza i kartuzjanie zdobywają 

drugą bramkę. W obliczu 
porażki gracze Wierzycy 

Pelplin przypuścili kilka 
ładnych akcji pod bramkę 

Cartusii, jednak bramkarz 
Kacper Kulas skutecznie 

bronił kolejne strzały. Nie-
co później Kacper Goitow-
ski poprowadził akcję lewą 
stroną boiska, omijając 4 
zawodników Wierzycy, pod-
szedł blisko bramki i nie dał 
szans bramkarzowi z Pelpli-
na. I połowa zakończyła się 
więc wynikiem 3:0 dla Car-
tusii.

Drugą połowę zawodnicy 
z Kartuz rozpoczęli kontu-
zją napastnika Łukasz Jan-
dzińskiego. Nie rozbiło to 
jednak czujności drużyny - 
wręcz przeciwnie, chłopcy 
wiedząc, że zespół pozba-
wiony jest najsilniejszego 
filaru, mocno zmobilizowali 
siły, wzmożyli koncentra-
cję i w efekcie odważniej-
szej gry zaczęli zdobywać 
kolejne bramki. Zaledwie 
kilka minut po rozpoczęciu 
drugiej połowy Jakub To-
ruńczak pokonał bramkarza 
Wierzycy, zwiększając prze-
wagę Cartusi na 4:0. Nieco 
później kolejna groźna akcja 
Cartusii. Tym razem akcję 
przeprowadził Michał Ula-
towski, który pod bramką 

gości dośrodkował pod nogi 
Błażeja Spitulskiego, a ten 
wykorzystał szansę i zdo-
był kolejnego gola. Obrońcy 
Wierzycy Pelplin, choć nie 
stracili woli walki, to jed-
nak nie potrafili zatrzymać 
kolejnych ataków Cartusii. 
W następnej akcji Michał 
Ulatowski strzelił wprost 
w bramkarza, ale odbitą pił-
kę do siatki Pelplina skiero-
wał Michał Bertling. Chwilę 
potem, w końcowych minu-
tach meczu, do gry wrócił 
Łukasz Jandziński i po raz 
siódmy bramkarz Wierzy-
cy musiał wyjmować piłkę 
z bramki.

Wynikiem 7:0 zakończył 
się zatem mecz a zdobyty 
komplet punktów pozwolił 
na awans kartuskiej druży-
ny w ligowej tabeli o jedną 
lokatę wyżej. Prowadze-
ni przez trenera Wiesława 
Roszkowskiego młodzi za-
wodnicy Cartusii z meczu 
na mecz robią coraz większe 
postępy. 

(raf)
(źródło: Cartusia Kartuzy)

Nie dali szans rywalom
KARTUZY | Wysokim zwycięstwem gospodarzy zakończył się mecz Juniorów D (rocznik 2002/03) w ramach przedostatniej (25) już kolejki spo-
tkań sezonu 2014-15 w Pomorskiej ‘’Bałtyckiej’’ Lidze Młodzików Juniorów D. 

Na zawody przyjecha-
ło 139 zawodników z 41 
klubów, w tym 5-osobowa 
grupa rebeliantów w skła-
dzie: Nikola Zaborowska 
z Kartuz, Jakub Adamski 
z Brodnicy Dolnej, Armin 
Wilczewski z Tokar, Mar-
cin Treder z Kartuz i Michał 
Konkel z Kalisk. Najmłodsi 
wojownicy Rebelii w prze-
dziale wiekowym 10-13 lat- 
Nikola i Marcin przywieźli 
2 srebrne medale. Zawod-
nicy są na dobrej drodze do 
reprezentowania kraju na 
przyszłorocznych imprezach 
międzynarodowych.

Dwa tygodnie później zo-
stały rozegrane Mistrzostwa 
Polski Light-Contact junio-
rów i Puchar Polski Kade-
tów i Seniorów w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Kaszuby re-
prezentowało 6 zawodników: 
Nikola Zaborowska z Kartuz, 
Bartek Arent z Kiełpina, Ni-
kodem Bigus z Kartuz, Ka-

mil Mateja z Kiełpina, Bar-
tek Marszałkowski z Garcza 
i Szymon Anolik z Kartuz. 
W przedziale wiekowym 16-
19 Rebelia wypadła nieco 
słabiej przywożąc jeden me-
dal brązowy juniorski Szy-

mona Anolika i jeden medal 
brązowy kadecki Nikoli Za-
borowskiej. Warto jednak 
dodać, że wszyscy zawodni-
cy są w ścisłej czołówce Pol-
ski oraz tworzą nowy człon 
Kartuskiej Rebelii w tzw. 

pierwszych rocznikach ju-
niorskich. Zawodnicy starto-
wali pierwszy raz w formule 
„od pasa w górę” jaką jest li-
ght contact, co napawa jesz-
cze większym optymizmem. 
(raf)

Cztery medale Rebeliantów
KARTUZY | Młodzi zawodnicy Kartuskiego Klubu Kickboxingu Rebelia świetnie spisali się 
podczas Mistrzostw Polski Kadetów Młodszych i Starszych w Kickboxingu w formule kick-light, 
które odbyły się w Lidzbarku Welskim.

KARTUZY | 
W kończącym sezon 
2014/15 meczu 
w ramach 30 kolejki III 
Ligi Bałtyckiej piłkarze 
Cartusii 1923 Kartuzy 
w derbowym pojedynku 
pokonali na wyjeździe 
sąsiada zza miedzy 
drużynę GKS Przodkowo 
0:2 (0:1), rozgrywając 
chyba najlepszy swój 
mecz w obecnym sezonie. 

Bramki dla Cartusii zdoby-
wali 0:1 Patryk Brzeski 23’ 
oraz 0:2 Dawid Hejden 53’. 
Okazji do podwyższenia 
wyniku nasi piłkarze mieli 
jeszcze kilka, ale i gospoda-
rze także stwarzali groźne 
sytuacje bramkowe. Zwy-
cięstwo w starciu pozwoliło 
Cartusii awansować o dwie 
pozycje i obecny sezon za-
kończyć w połowie stawki, 
czyli na 8 miejscu. 
Mecz od pierwszego gwizd-
ka sędziego, jak przysta-
ło na pojedynek derbowy, 
stał na wysokim poziomie 
sportowym. Ciekawe akcje 
bramkowe jak i strzały na 
bramkę mogliśmy obser-

wować zarówno z jednej 
jak i drugiej strony. Obie 
ekipy stworzyły ciekawe 
widowisko sportowe.

Składy drużyn:

CartuSIa:

Imianowski- Dawidowski, 
Karasiński, Skowroński, 
Przybylski- Hejden (89’ 
Miłosz), Sidor P., Pili-
chowski, Brzeski (89’ 
Wiech), Sidor K. (63’ 
Wenta)- Piątkowski (87’ 
Breza);
Rez.: Jajkowski- Wenta, 
Wiech, Breza, Miłosz.

GKS PrzodKowo :

Kotłowski- Gawron (60’ 
Szopiński), Łapigrowski, 
Robakowski, Maszota- 
Kwaśnik (71’ Młyński), 
Barzowski (60’ Duszkie-
wicz), Pięta, Kołodziejski- 
Gronowski, Marczak;
Rez.: Bartosiewicz- Młyń-
ski, Suchomski, Szopiński, 
Duszkiewicz;
(raf)

Derby powiatu 
Dla cartuSii
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Do największego kurortu 
nad Adriatykiem zjechało 
1922 zawodników z kilku-
dziesięciu krajów. Wśród 
nich świetnie zaprezento-
wał się Patryk Zaborowski 
z Kartuz.

Rimini gościło zawodni-
ków z odległych krajów, 
takich jak Meksyk czy Jor-
dania. Na zawody udała się 
również 28 osobowa gru-
pa biało-czerwonych, aby 
powalczyć o przepustki na 
tegoroczne MŚ w Serbii. 
Wśród tej ekipy znalazł 
sie Patryk Zaborowski, dla 
którego po półrocznej prze-
rwie spowodowanej kontu-
zją była to ostatnia szansa 
o start na MŚ. 

Polacy przywieźli 8 Pu-
charów Świata. Jednym ze 
szczęśliwców był właśnie 
Patryk Zaborowski, który 
tryumfował w ringowej od-
mianie LOW-KICK. W fina-
le Zaborowski skrzyżował 

rękawice z  reprezentantem 
gospodarzy. Od pierwszych 
sekund Zabor zaatakował 
mocnymi atakami dwój-
kowymi posuwając się do 
przodu. Potem nasz zawod-
nik kontynuował dobrą wal-
kę i zdecydowanie wygrał 
pojedynek.

 - Zwycięstwo cieszy tym 
bardziej, że nie wróciłem 
do pełni sił, moi rywale 
z innych państw na MŚ  już 
dawno zdobyli kwalifikacje 
– zaznaczył Patryk Zabo-
rowski. -  Lekarze zabroni-
li mi występu w zawodach 
z urwanym wiązadłem ko-
lana i zasugerowali natych-
miastową operację. Zade-
cydowałem, że pojadę na 
Mistrzostwa i jestem dum-
ny, że mogłem przywieść 
Puchar Świata na Kaszuby. 
Pragnę podziękować moim 
sponsorom za wsparcie 
oraz trenerowi klubowemu 
Tomaszowi Biernackiemu 
i trenerom Kadry Narodo-
wej Witoldowi Kostka i An-
drzejowi Garbaczewskiemu 
za pracę w narożniku.

Puchar Świata dla Patryka!
KARTUZY | We włoskim Rimini odbył się jubileuszowy 20 puchar świata - best fighter. Kartuski zawodnik z tych zawodów wrócił z pucharem. 
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Ocena sportu młodzie-
żowego odbywa się na 
podstawie punktacji ujed-
noliconych dla wszystkich 
dyscyplin sportowych i jest 
bardzo miarodajną pró-
bą porównania wyników 
w różnych kategoriach 

wiekowych i dyscyplinach 
sportowych.

System ten ma na celu 
„wyłowienie” talentów pol-
skiego sportu i weryfikację 
pracy klubów organizacji 
sportowych. Zasadą jest, że 
zawodnicy, którzy są skla-

syfikowani w tym progra-
mie w późniejszych latach 
zostają medalistami mi-
strzostw Europy i świata, 
jako reprezentanci nasze-
go kraju. Gmina Kartuzy 
i kluby funkcjonujące na 
jej terenie zawsze były do-

brze oceniane i zajmowały 
wysokie miejsca. Oprócz 
ocen zespołowych z każde-
go województwa wyróżnia 
się dwoje zawodników, któ-
rych osiągnięcia są zauwa-
żalne na arenie krajowej, 
europejskiej i światowej. 

Tym razem dwoma wy-
różnionymi zawodnikami 
z województwa pomor-
skiego są członkowie klu-
bu GKS Cartusia Kartuzy: 
Krzysztof Niklas, Mistrz 
Świata Kadetów oraz wie-
lokrotny zdobywca czo-

łowych miejsc w wyści-
gach międzynarodowych 
- Szymon Sajnok. Te dwa 
wyróżnienia są dobrym 
świadectwem i oceną pracy 
zawodników, ale i trene-
rów. 

(opr. raf)

wyróżnieni na Gali Sportu
KARTUZY | Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się coroczna Gala Sportu 
Młodzieżowego z udziałem Minister Sportu i Turystyki - Doroty Idzi. 
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