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JEDYNE TAKIE
TRUSKAWKOBRANIE

ROZRYWKA | Shakin’ Dudi, Rafał Brzozowski, 
Polish Bon Jovi, a poza tym rozstrzygnięcie 
zawodów żeglarskich, konkurs Miss Nastolatek 
i Czarodziejski Świat Cyrku – to tylko kilka z 
mnóstwa atrakcji, jakie odbędą się już w najbliższy 
weekend na Złotej Górze. Program tegorocznego 
Truskawkobrania jest niezwykle bogaty. Przez dwa 
dni (w sobotę i niedzielę) nie zabraknie muzyki, 
tańców, koncertów i wielu innych atrakcji zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych. 

W dzisiejszym wydaniu publikujemy pełen program
 tej dwudniowej imprezy.  Więcej str. 3

Dwieście lat 
dla Pani Ani!

str. 2

Pani Ania Dawidowska 
z Kiełpina świętowała 
setne urodziny. 
Z życzeniami odwiedziła 
ją Mirosława Lehman, 
burmistrz miasta.

Na truskawkobraniu wystapi m.in. Shakin’ Dudi
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AKCJA | Zachęcamy mieszkańców gminy Kartuzy do zgłaszania się do  
internetowej bazy gospodarstw leżących na szlaku Pomorskiej Drogi 
św. Jakuba. Dzięki takiemu zgłoszeniu każdy może zaoferować miejsce 
noclegowe uczestnikom pielgrzymki tą trasą.

Wzór zgłoszenia do internetowej bazy gospodarstw leżących na 
szlaku Pomorskiej Drogi św. Jakuba można znaleźć na stronie inter-
netowej www.re-create.pl. Wypełniony formularz należy przesłać na 
adres: Wydział Promocji i Kultury, Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii 
Krajowej 14, 84-300 Lębork. Zgłaszać mogą się również przewodni-
cy turystyczni, którzy chcieliby oprowadzić pielgrzymów po wybra-
nych odcinkach Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Pielgrzymki do grobu 
apostoła rozpoczęły się już w IX w. W średniowieczu rejestrowano w 
Santiago de Compostela do 500 tys. pątników rocznie. Do dnia dzi-
siejszego trasa pielgrzymek niemal nie zmieniła się. Na terenie Polski 
w latach 2005-2010 dla pielgrzymów przygotowano ponad 2200 km 
oznakowanych odcinków tras. Dokładna mapa dróg św. Jakuba na 
obszarze krajów południowego wybrzeża Bałtyku znajduje się tutaj: 
http://www.mapa.re-create.pl/ (r) 

CHWASZCZYNO |  Robert 
Zochniak, dyrektor ZSPiPG w 
Chwaszczynie, zdobył pierwsze 
miejsce w III Mistrzostwach 
Polski Nauczycieli w Tenisie 
Ziemnym, jakie rozegrano w 
Połczynie-Zdroju.

W trudnych i zmiennych wa-
runkach pogodowych nie było 
łatwo zdobyć podium. Robert 
Zochniak wspólnie z Ireneuszem 
Ziorkiewiczem z Gdańska zdo-
był tytuł Mistrza Polski par 
deblowych. W decydującym o 
zwycięstwie meczu pokonali oni 
parę Tomasz Sobczyk i Maciej 
Nowak (Koszalin, Warszawa). 
Trzecie miejsce zajęli Kazimierz 
Trembowski i Jerzy Sterniczuk 
(Kołobrzeg, Szprotawa).

Organizatorem turnieju było 
Połczyńskie Towarzystwo Teni-

Dyrektor szkoły mistrzem Polski!

Fo
t. 

U
G

 Ż
uk

ow
o

sowe i Sportowe „Mecz”, współor-
ganizatorem: PSP nr 1 w Połczynie
-Zdroju, Urząd Gminy Połczyn, 
Zarząd Krajowy ZNP, Starostwo 

Powiatowe w Świdwinie. Zawody 
odbyły się pod patronatem Za-
chodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty.

Robert Zochniak nie po raz 
pierwszy stanął na podium. Przy-
pomnijmy, że w 2012 roku wywal-
czył Wicemistrzostwo Polski. (raf)
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Jubilatka jest niezwykle pogodna i aktywna, czyta poezję i ogląda zmagania polskich siatkarzy w telewizji. Interesuje się 
informacjami ze świata i regularnie przegląda lokalną prasę. Z pamięci recytuje piosenki i wiersze. Zna też zagadki, które z 
chęcią zadaje najbliższym. Pani Ania doczekała się już 13 wnuków i 9 prawnuków. 
Do życzeń, które dostojnej jubilatce złożyli rodzina, przyjaciele, władze miasta i pracownicy Urzędu Miejskiego w Kartuzach 
dołącza się nasza redakcja. 200 lat Pani Aniu! (r)

Pani Ania Dawidowska z 
Kiełpina świętowała setne 
urodziny. Z życzeniami 
odwiedziła ją Mirosława 
Lehman, burmistrz miasta.

Dwieście lat 
dla Pani Ani!

Przyjmij piegrzyma

III Mistrzostwa Polski Nauczycieli 
w Tenisie Ziemnym
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KARTUZY | Miro-
sława Lehmannm, 
burmistrz Kartuz, 
otrzymała absoluto-
rium za wykonanie 
budżetu w 2013 r. 
Taka decyzja została 
podjęta głosami więk-
szości radnych. 

Podjęcie uchwa-
ły o absolutorium 
było najważniejszym 
punktem ostatniej sesji RM 
Kartuzy. Przed jej podjęciem 
radni wysłuchali stanowi-
ska komisji rewizyjnej oraz 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, które pozytywnie 
oceniły wykonanie budżetu 
za 2013 rok. Za udzieleniem 
Burmistrzowi Kartuz opo-
wiedziało się 12 radnych, 7 
było przeciw, 1 wstrzymał 
się od głosu.

Radni pochylili się 
również nad sprawozda-
niami � nansowymi Galerii 
„Refektarz”, Kartuskiego 
Centrum Kultury, Muzeum 
Kaszubskiego im. Francisz-
ka Tredera oraz Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej im. Janusza 
Żurakowskiego. Wszyst-

kie cztery uchwały zostały 
przegłosowane jednocześnie 
większością głosów.

Burmistrz Kartuz sym-
bolicznie wręczyła pomoce 
naukowe przedstawicielom 
gminnych szkół podstawo-
wych w ramach projektu 
„Szkoła daje więcej”. Wśród 
nich znalazły się między 
innymi komputery przeno-
śne i tablice multimedialne. 
Burmistrz podkreśliła, że 
to tylko niewielki procent 
tego, co udało się uzyskać 
w ramach tego projektu. 
Dzięki niemu do wszystkich 
12 szkół podstawowych w 
naszej gminie wprowadzono 
tysiące godzin dodatko-
wych zajęć. Zakupiono też 
nowoczesny sprzęt za ponad 
milion złotych. (raf)

samorząd kultura inwestycja kultura

Podniebne 
akrobacje

12 najlepszych pilotów świata 
i samoloty z silnikami o mocy 
300 koni mechanicznych, lecące 
z prędkością ponad 300km/h. 
Tak właśnie będzie wygląda-
ła impreza Red Bull Air Race 
Gdynia 2014, którą zapowie-
dziano na koniec lipca.Z awody 
rozgrywane będą nad wodami 
Zatoki Gdańskiej tuż przed Bul-
warem Nadmorskim. 

Urzędy 
ocenione

By załatwić sprawę w urzę-
dzie miejskim w 72 proc. przy-
padków wystarczy jedna wi-
zyta. W urzędzie gminy – jest 
tak w 69 proc. przypadków, a 
w starostwie powiatowym – w 
53 proc. przypadków. M.in. ta-
kie wnioski płyną z badania 30 
urzędów z terenu Gdańskiego 
Obszaru Metropolitalnego. 

Gwiazdy zagrają 
w Pucku

To będzie prawdziwa atrakcja 
muzyczna dla mieszkańców 
i turystów przebywających w 
Pucku. Latem w miejscowości 
wystąpią trzy popularne artystki 
– Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna 
i Margaret. Koncert Ewy Farny 
zaplanowano na 19 lipca, Mar-
garet wystąpi 26 lipca a Sylwia 
Grzeszczak zaśpiewa 9 sierpnia 
podczas Puckiego Dnia Kapra.

Terminal będzie 
większy

Do końca 2015 roku zakoń-
czyć się ma rozbudowa inter-
modalnego terminalu kontene-
rowego w porcie wewnętrznym 
w Gdańsku. Umowę z wyko-
nawcą i inżynierem kontraktu 
na rozbudowę terminalu, który 
mieści się przy Nabrzeżu Szcze-
cińskim podpisano we wtorek 
17 czerwca. 

Oj, będzie się działo. Ten weekend 
zapowiada się bardzo ciekawie i roz-
rywkowo, a to za sprawą Truskawko-
brania. Tej imprezy chyba nikomu nie 
trzeba reklamować. Odbywający się od 
wielu lat festyn rodzinny, połączony z 
koncertami gwiazd muzyki, stoiskami 
twórców ludowych, licznymi konkur-
sami i pokazami na stałe wpisał się w 
kalendarz imprez rozrywkowych Po-
morza. 

Z pewnością w tym roku stali bywalcy 
i ci, którzy wybiorą się na tę imprezę po 
raz pierwszy, nie będą czuć się zawie-
dzeni. Program jest bowiem niezmier-
nie bogaty. A zatem czekają nas dwa 
dni dobrej zabawy i rozrywki!
Rafał Korbut

Burmistrz z absolutorium
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Truskawki, muzyka 
i rock and roll

Sobota 28 czerwca:
14:00 – muzyka, spoty, reklamy
14:15 – Rozpoczęcie – konferansjer
14:30 – 15:20 – Czarodziejski Świat Cyrku
15:15 – 15:25 – Konferansjer, spoty, reklamy
15:25 – 16:00 – Orliki i Orły cz I
16:00 – 16:15 – Konferansjer, spoty, reklamy
16:15 – 16:35 – Orliki i Orły cz II
16:35 – 16:45 – Konferansjer, spoty, reklamy
16:45 – 17:45 – Kapela Kazimierza
17:45 – 18:00 – Konferansjer, konkursy, spoty
18:00 – 19:00 – Marcin Molendowski Show
19:00 – 19:30 – Konferansjer, spoty, reklamy  
                              Przygotowanie do koncertu
19:30 – 20:30 – Polish Bon Jovi
20:30 – 21:00 – Konferansjer, spoty, reklamy
21:00 – 22:30 -  Koncert Shakin’ Dudi
22:30 – 23:30 – Dj Grecku 

Niedziela, 29 czerwca:
13:15 – 14:00 – Muzyka, spoty, reklamy 
13:30 – 14:00 – Konkursy dla dzieci Maciek Leszek 
14:00 – 14:10 – Końjo
14:10 – 14:50 – Kartësczé Zwónczi, Krôsniãta
14:50 – 15:00 – Końjo – Miss Nastolatek
15:00 – 16:40 – Blok KCK, Backard, Hipertro� a, 
     Ania Brzeska, Tańce
16:40 – 17:00 – Końjo – Miss Nastolatek
17:00 – 17:15 - Rozstrzygnięcie zawodów żeglarskich 
17:15 – 17:45 – KARSIN
17:45 – 18:00 – wręczenie nagród
18:00 – 18:50 – Mitra
18:50 – 19:20 – Końjo – Miss Nastolatek
19:20 – 20:30 – The Postman Polscy Beatlesi
20:30 – 21:00 – Przygotowanie do koncertu
21:00 – koncert Rafała Brzozowskiego

Szczegółowy program imprezy:

ROZRYWKA | To od wielu lat największa impreza plenerowa na Pomorzu. Truskaw-
kobranie, które odbędzie się już w najbliższy weekend na Złotej Górze, z pewnością znów 
przyciągnie tłumy widzów. Tym bardziej, że na scenie nie zabraknie gwiazd muzyki.

W zeszłym roku impre-
za była bardzo udana, 
w tym roku na scenie 
zaprezentują się rów-
nież gwiazdy muzyki 
rozrywkowej



4 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

- To najpiękniejszy kompleks 
sportowy w całym powiecie - po-
wiedział obecny na uroczystości 
otwarcia Bogdan Łapa, wicesta-
rosta powiatu kartuskiego.

I faktycznie - Banino może się 
szczycić najlepiej wyposażonym 
placem do rozgrywek sporto-
wych nie tylko w gminie, ale w 
całym powiecie. Boisko do gry 
w piłkę nożną to obszar niemal 
8 tys. m kw powierzchni tra-
wiastej, wyposażonej w system 
nawadniania. Część dla widow-
ni stanowią trybuny mieszczące 
około 260 widzów. Pozostałe 
dwa boiska posiadają nawierzch-
nię polireatanową. Płyta do gry 
w piłkę ręczną to powierzchnia 
ponad 1 tys. m kw, boisko do 
koszykówki to niemal 500 m kw. 
Ścieżki i dojścia do boisk wyko-
nane są z kruszywa oraz z kostki 
betonowej, całość jest skanalizo-
wana deszczówką PCV oraz dre-
nażem z filtrami.

Na obszarze kompleksu usta-
wiono ławeczki, kosze na śmieci, 
a całość ogrodzono i oświetlono. 
Ta inwestycja to było jednak tyl-
ko preludium do budowy części 
głównej, czyli szkoły w Baninie.

- Rok temu podczas zakończe-
nia roku szkolnego w Baninie 
obiecałem wybudować nową 
szkołę z kompleksem sporto-
wym - opowiadał przy okazji 
przecięcia wstęgi Jerzy Żurawicz, 
burmistrz Żukowa.- Obejmując 
urząd burmistrza spotkałem się 
z problemem wciąż nie realizo-
wanej budowy szkoły w Baninie. 
Owszem, był już przygotowany 

projekt budowlany, ale mało re-
alny, nieekonomiczny i niedosto-
sowany do warunków geologicz-
no - glebowych na tym terenie. 
Pozostało mi odłożyć projekt 
na półkę i czekać na lepsze lata, 
albo... nie tracić czasu, wykorzy-
stać to co można wykorzystać, a 
tymczasem opracować projekt 
szkoły bardziej realny.

Kompleks boisk to właśnie 
część tego poprzedniego projek-
tu. A także drogi wewnętrzne, 
stacja transformatorowa, insta-
lacja wodociągowo - deszczo-
wa, z pozwoleniem na budowę 
włącznie. Burmistrz opowiadał 
również, jak doszło do wsparcia 
inwestycji:

- Pojechałem do Warszawy, 
spotkałem się z rzecznikiem 
praw dziecka i ówczesną mini-
ster edukacji Katarzyna Hall. W 
organizacji tego spotkania po-
mogła mi Henryka Krzywonos 
Strycharska, której serdecznie 
dziękuję. Na tym spotkaniu opo-
wiedziałem o tym, że zgodnie z 
obwodem szkolnym powinno 
uczęszczać tu 700 uczniów, że 
do budynku szkoły trzeba dokle-
jać kontenery z nowymi salami, 
bo dzieci nie mają się gdzie po-
mieścić. I o tym, że nie ma wa-
runków do nauki wuefu. Spra-
wa trafiła do samego premiera. 
I jego decyzją gmina Żukowo 
dwukrotnie otrzymała dotację, w 
sumie prawie 5 milionów na bu-
dowę boisk i szkoły. Ruszyła bu-
dowa boisk, chociaż szkoła była 
jeszcze w planach. Gdy Rada 
Miejska podejmowała uchwałę o 
zabezpieczeniu środków na bu-
dowę budynku szkoły, mieliśmy 
już zaawansowaną budowę kom-
pleksu sportowego...

Kompleks boisk już otwarty
BANINO | Kilka dni temu został otwarty kompleks sportowy w Baninie. Składają się na niego trzy boiska (trawiaste do gry w piłkę nożną 
i dwa tartanowe do koszykówki i piłki ręcznej), bieżnia oraz skocznia do skoku w dal.

Na koniec burmistrz zdradził, 
że jeszcze tego samego dnia wy-
biera się znów do Warszawy w 
sprawach związanych z budową 
szkoły. Plan budowy ujmuje halę 
gimnastyczną.

- Potrzebujemy funduszy na tę 
budowę. Dzięki wsparciu posła 
Stanisława Lamczyka - będziemy 
z panem posłem uczestniczyć w 
ważnym spotkaniu na szczeblu 
ministerialnym z udziałem Mi-
nister Edukacji Joanną Kluzik 
- Rostowską oraz z Ministrem 
Sportu i Turystyki Andrzejem 
Biernatem. Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, jeszcze w 

tym roku rozpocznie się budowa 
sali gimnastycznej.

Oprócz uroczystości otwarcia 
boisk, mimo uporczywego desz-
czu, dzieci wyśpiewały trium-
falne „We are the champions”, 
a włodarze zdążyli nagrodzić 
sportowców, nauczycieli wuefu 
oraz przedstawicieli szkół za 
najlepsze wyniki w mijającym 
roku sportowym. Paradoksalnie, 
szkołą która otrzymała najwięcej 
punktów za osiągnięcia sporto-
we w całej gminie była borykają-
ca się do tej pory z brakiem wa-
runków do ćwiczeń fizycznych... 
Szkoła Podstawowa w Baninie.
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W Baninie uroczyście otwarto nowoczesny kompleks boisk, a włodarze nagrodzili sportowców, nauczycieli wuefu oraz przedstawicieli szkół za najlepsze wyniki w mijającym roku sportowym
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Jedną z najważniejszych spraw, 
które przedyskutowano na spo-
tkaniu pod koniec ub. miesiąca, 
był apel do premiera o zmiany w 
systemie ochrony zdrowia. 

Niezgodne 
z Konstytucją RP?

- „Zabranie” pacjentowi prawa 
do składki z uwagi na wybór pro-
cedury medycznej wykraczającej 
poza kwotę refundowaną ze środ-
ków publicznych jest niezgodne z 
Konstytucją RP, ponieważ żadna 
z wartości ustawy zasadniczej nie 
legitymuje zakazu współfinanso-
wania leczenia – napisali w liście 
do Donalda Tuska Konfederacja 
Lewiatan i  Polska Unia Szpitali 
Specjalistycznych. 

Zdaniem obu organizacji 
obecna interpretacja przepisów 
dokonywana przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia uniemożliwia 
świadczeniodawcom pobieranie 
od pacjentów opłat dodatkowych 
za wykonywanie usług wykracza-
jących poza świadczenia gwaran-
towane ze środków publicznych 
pod rygorem utraty prawa do 
leczenia ze środków refundowa-
nych z NFZ.

Z uwagi na liczne wątpliwości 
co do zgodności z prawem ta-
kiej interpretacji Konfederacja 
Lewiatan i Polska Unia Szpitali 
Specjalistycznych zwróciły się z 
prośbą o wydanie niezależnych 
opinii w celu wyjaśnienia, czy w 
sytuacji gdy NFZ oferuje pewną 
kwotę wystarczającą na dokona-

Przedsiębiorcy 
o zdrowiu
Podczas spotkania, w którym wzięli udział członkowie Kaszubskiego Związku 
Pracodawców, poruszono wiele ważnych nie tylko dla przedsiębiorców spraw. 
Dyskutowano m.in. o zmianach w systemie ochrony zdrowia.

nie określonych procedur medycz-
nych dopuszczalne jest, aby pacjent 
mógł dopłacić tak, aby otrzymać 
świadczenie najlepsze i najskutecz-
niejsze dla siebie, czy też pacjent 
musi dokonać wyboru pomiędzy 
„świadczeniem NFZ” a świadcze-
niem pełnopłatnym (i to pomimo, 
że jest ubezpieczony).

- Wszystkie opinie są zgodne, że 
„zabranie” pacjentowi prawa do 
składki z uwagi na wybór procedu-
ry medycznej wykraczającej poza 
kwotę refundowaną ze środków 
publicznych jest niezgodne z Kon-
stytucją RP – wyjaśniają przed-
stawiciele Konfederacji Lewiatan. 
- Również z przepisów ustawy o 
świadczeniach zdrowotnych finan-
sowanych ze środków publicznych 
nie wynika brak takiej możliwości, 
a nawet analiza przepisów wskazuje 
na odwrotną konstrukcję. Naszym 
zdaniem przepisy dopuszczają do-
konywanie opłat dodatkowych za 
wykonywanie usług wykraczają-
cych poza świadczenia gwaranto-
wane ze środków publicznych. Taka 
forma dopuszczona jest w zakresie 
refundacji produktów leczniczych 
czy wyrobów medycznych. Nie-
zrozumiałe jest zatem upieranie się, 
że taka możliwość jest zabroniona 
przy innych świadczeniach.

Dodatkowo jest to nierówne trak-
towanie w ramach UE. […] Kon-
federacja Lewiatan i Polska Unia 
Szpitali Specjalistycznych apelują 
do więc premiera o racjonalizację 
działań rządu i dopuszczenie, aby 
pacjenci mogli samodzielnie doko-
nywać wyboru leczenia najbardziej 
właściwego dla siebie bez koniecz-
ności rezygnowania z uprawnienia 
jakim jest refundacja ze środków 
NFZ do wysokości ustalonej przez 
płatnika publicznego.

Składki ubezpieczeniowe i świadczenia zdrowotne to temat 
ważny dla wszystkich przedsiębiorców, również tych młodych
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Jak wygląda moda z surowców wtórnych? Czy to praw-
da, że pasy do samochodów robi sie z..butelek? Jak działa 
śmieciarka? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można było 
na pierwszym kartuskim festynie środowiskowym.

Gospodarka opadami i związana z nią segregacja śmieci 
to temat nie tylko skomplikowany, ale i ciekawy. Przekonać 
się mogli o tym wszyscy Ci, którzy w piątek odwiedzili kar-
tuski Rynek. Zainteresowanie imprezą okazało się bardzo 
duże. Wśród odwiedzających pojawiło się sporo młodych 
osób, które z chęcia brały udział w zabawach i uczyły się 
tajników gospodarki odpadami. Uczestnicy imprezy szyb-
ko przekonali się, że nauka przez zabawę potrafi być bar-
dzo efektywna. Na gości czekały między innymi: moda z 
surowców wtórnych, pokaz funkcjonowania śmieciarki, 
stoiska tematyczne oraz szereg gier i zabaw. 

Choć to pierwsza taka impreza zorganizowana przez 
Gminę Kartuzy, spore zainteresowanie odwiedzających 
pozwala przypuszczać, że być może doczekamy się kolej-
nych jej edycji.

Pierwszy festyn środowiskowy za nami!

W Urzędzie Gminy Żuko-
wo mieszkańcy spotkali się 
z Jerzym Żurawiczem, bur-
mistrzem gminy i radnymi. 
Przybyli przede wszystkim ci, 
którzy mieszkają przy Dro-
dze Kaszubskiej. W spotkaniu 
uczestniczyli też wicebur-
mistrz Marek Trepczyk, sołtys 
Chwaszczyna Gerard Barsow-
ski oraz przedstawiciele Rady 
Sołeckiej Chwaszczyno: Miro-
sław Nowak, Jolanta Wierciń-
ska i Marek Lidzbarski.

Przypomnijmy - dlaczego 
burmistrz podjął decyzję o 
zamknięciu tej ulicy? Jak po-
informowała Elżbieta Szala 
- inspektor ds. infrastruktury 
drogowej - mieszkańcy Drogi 
Kaszubskiej od roku interwe-
niowali w sprawie stworzenia 
bezpieczeństwa na ulicy, przy 
której mieszkają. Ruch, jaki się 
utworzył na tej drodze, która 
jest drogą wewnętrzną i ma na 
celu umożliwić jedynie dojazd 
do posesji, stał się dla tych lu-
dzi zmorą i zagrożeniem. Kie-
rowcy korzystając ze skrótu na 
drodze do Gdańska lub Gdyni 
nie przestrzegają ani obowiązu-
jących na tym odcinku ograni-
czeń prędkości ani ograniczeń 
tonażu. Wielu użytkowników 
pojazdów ciężarowych, tirów z 
naczepami oraz samochodów 
firmowych traktuje wewnętrz-
ną drogę osiedlową jako pas 
szybkiego ruchu.

- Moje dziecko nie wie, co to 
znaczy wyjść na rower - skar-

Droga Kaszubska
ŻUKOWO | Spotkanie będące efektem protestu Rady Sołeckiej odbyło się w żukowskim urzędzie gminy. Radni sprzeciwili się decyzji 
burmistrza o zamknięciu ruchu zewnętrznego na odcinku Drogi Kaszubskiej łączącym ulicę Oliwską z ulica Gdyńską.
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żyła się mieszkanka. - Nie ma 
mowy o wyjściu z dzieckiem na 
spacer, jest zbyt niebezpiecznie. 
Hałas i ciągły ruch na drodze jak 
na autostradzie nie dają nam żyć. 
Spowalniacze nie zdają egzami-
nu, kierowcy pędzą samochoda-
mi służbowymi, nie zważając na 
podwozie ani ograniczenia.

Faktycznie, wprowadzane 
ograniczenia i spowalniacze nie 
odnosiły żadnego skutku. Kie-
rowcy podążający z Gdyni do 

Gdańska i odwrotnie skracają 
sobie drogę omijając tworzący 
się przy rondzie w Chwaszczynie 
korek. Ale jak bardzo skracają?

- Obliczyłem tę „oszczędność” 
i powiem, o co kruszymy kopię - 
tłumaczył mieszkaniec Chwasz-
czyna, Jerzy Sokólski. - Omijając 
korek przy rondzie (jest to korek 
ruchomy, samochody w mniej-
szym tempie, ale jednak jadą) 
zyskujemy... 3-4 minuty. Te 4 
minuty oszczędzonego czasu są 

stawką, na której szali kładziemy 
życie i bezpieczeństwo naszych 
dzieci. 4 minuty i zaoszczędzone 
600 metrów, które z kolei daje 
nam oszczędność na paliwie... 
25 groszy! Zastanówmy się, czy 
warto z powodu tych 25 groszy 
oprotestować mądrą decyzję 
burmistrza, którą my mieszkań-
cy uważamy za chroniącą i jedy-
ną słuszną w tej sytuacji.

Rada sołecka zwróciła uwagę, 
że nie po to podejmowała de-

cyzję o położeniu płyt JOMB na 
tej drodze, żeby ją zamykać. Ale 
mieszkańcy byli nieprzejednani.

- Tu chodzi o bezpieczeństwo, 
życie naszych dzieci. Jeśli mamy 
wybierać płyty JOMB, czy życie 
dzieci, to oddamy wam pienią-
dze za te płyty! - denerwowali 
się mieszkańcy.

Ostatecznie jednak spotka-
nie zakończyło się konsensu-
sem. Burmistrz zobowiązał się 
do przeanalizowania obecnego 

oznakowania na tym terenie. 
Jeśli zajdzie potrzeba, zgłosi też 
wniosek do Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich o zmianę oznako-
wania na terenie Gdyńskiej i 
Oliwskiej, by ułatwić ruch dro-
gowy. Nie będzie póki co zmiany 
znaku zakazu ruchu na Drodze 
Kaszubskiej. Zakaz nie będzie 
jednak dotyczył mieszkańców i 
służb komunalnych.

Spotkanie zakończyło się kompromisem, zakaz ruchu nie będzie dotyczył mieszkańców

Dzieci były zainteresowane recyklingiemW festynie wzięli udział najmłodsi, jak i nieco starsi mieszkańcy
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W dniach 21 i 22 czerwca 2014 r na Złotej Górze 
odbyły się regaty z udziałem  zawodników Stężyckiej 
Akademii Żeglarskiej. Wyniki są bardzo zadowalające,  
w regatach o Puchar Burmistrza Kartuz w klasie OPTY-
MIST grupa UKS Szymon Jażdż zajął VIII miejsce i IX 
miejsce zajął Bartek Prusicki w kategorii chłopców,  a 
na VIII miejscu uplasowała się Agata Łyczko w katego-
rii dziewcząt. Godny uwagi jest wynik Pawła Gostkow-
skiego i Kuby Manista, ponieważ zajęli VI miejsce w 
Regatach PUCHARU  EUROPY w klasie Vaurien. Gratu-
lacje dla zawodników z życzeniami dalszych sukcesów 
od trenera- Ewy Stoltmann.

Dobre wyniki Stężyckiej 
Akademii Żeglarskiej

W gminnej bibliotece w Stęży-
cy w środę (18.06. br) miała miej-
sce wystawa podsumowująca 
dwuletnią współpracę uczniów 
ze szkoły w Berlinie – Johan- 
Georg -Elser – Schule i uczniów 
Publicznego Gimnazjum im. 
A. Majkowskiego w Klukowej 
Hucie w ramach programu Co-
menius. Projekt napisała pani 
Janina Konkel – nauczycielka 
języka niemieckiego z Kluko-
wej Huty wraz z koleżanką ze 
szkoły partnerskiej panią Sabine 
Kuchling. Program ten trwał od 
września 2012 roku, w tym cza-
sie uczniowie szkoły w Klukowej 
Hucie odwiedzili Berlin – przez 
dziesięć dni poznawali stolicę 
naszego sąsiada, jej zabytki i 
trudną historię, zaprzyjaźnili się  
z metrem berlińskim, ale 
przede wszystkim poznawa-
li uczniów tamtejszej szko-
ły. Obecnie w Polsce prze-
bywają uczniowie z Berlina, 
odbywają się kolejne spotkania  
i zajęcia projektowe.

Na spotkaniu w bibliotece dy-
rektor szkoły w Klukowej Hucie 
serdecznie podziękował i pogra-
tulował uczniom i nauczycielom, 
doceniając uniwersalny charak-
ter tego rodzaju przedsięwzięć.

Młodzi berlińczycy 
w gminie Stężyca

Godny uwagi 
jest wynik 

Pawła Gost-
kowskiego i 

Kuby Manista, 
ponieważ za-
jęli VI miejsce 

w Regatach 
PUCHARU  EU-
ROPY w klasie 

Vaurien

22 czerwca w Szymbarku odbyła się uroczystość 
poświęcenia i wręczenia sztandaru dla kaszubskich ku-
czerów gromadziła mieszkańców i turystów oraz grono 
miłośników koni. 

Sztandar dla kaszubskich kuczerów zaprojektowała 
i wykonała Agnieszka Askermann z Godziszewa. Do 
wbicia pamiątkowych gwoździ podchodzili duchowni, 
przedstawiciele samorządów, mieszkańców, środowisk 
nauki, fundatorów i kuczerów.  

Nad Jeziorem Raduńskim Górnym w miejscowości Zgo-
rzałe odbyły się tradycyjne obchody Nocy Świętojańskiej.

Impreza  organizowana została przez Stowarzyszenie 
„Kobiet Zgorzałego”, OSP Zgorzałe, współfinansowana ze 
środków Gminy Stężyca.

Uczestnicy zabawy mieli nie tylko okazję dobrze zjeść 
i ogrzać się przy tradycyjnym ognisku, ale także spróbo-
wać swoich sił w świętojańskich konkursach. Konkurs na 
najładniejszy wianek wygrała  Roksana  Syldatk, 2 miejsce 
Ania  i  Kinga Andrzejewskie, 3 miejsce Daria Las. 

Sztandar 
dla kaszubskich 
kuczerów

Kaszubskie Sobótki
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- Tym razem spotkaliśmy 
się na ziemi wielkopolskiej, w 
niewielkiej wsi koło Krotoszy-
na – Orpiszewie – opowiadają 
uczestnicy zjazdu. - Podczas 
dwudniowej integracji szkół, 
której towarzyszyło poznanie 
postaci rotmistrza – najdziel-
niejszego z dzielnych  - mieliśmy 
okazję spotkać się z dziećmi 
Patrona –  córką Zofią Pilecką 
Optułowicz i synem rotmistrza 
Andrzejem Pileckim. 

Spotkanie rozpoczęło się mszą 
polową przy szkole z udziałem 
pocztów sztandarowych. W 
uroczystości wzięło udział 17 
szkół noszących imię rotmistrza 
Pileckiego. Obecnie imię to nosi 
27 szkół, co podkreśliła córka 
rotmistrza p. Optułowicz  Pi-
lecka. Podczas części oficjalnej, 
pani Zofia przypomniała uczest-
nikom zjazdu, że pierwsze spo-
tkanie szkół odbyło się w 2011 
roku w Przodkowie, kolejne 
miało miejsce w Zabrzu  w 2013 
r. oraz to ostatnie w Orpiszewie. 

Wielkie wrażenie na uczest-
nikach wywarło zwiedzanie 
Muzeum Regionalnego im. 
Hieronima Ławniczaka w Kro-
toszynie, zakończone pokazem 
walk rycerskich w wykonaniu 
Bractwa Wierzbięty z Krotoszy-
na. W niecodziennej scenerii sal 
muzealnych odbyła się uroczy-

POMORZE | 19 drużyn męskich i 18 żeńskich wzię-
ło udział w rozgrywanych na stadionie w Gniewinie 
zawodach sportowo-pożarniczych drużyn Ochotni-
czych Straży Pożarnych z województwa pomorskie-
go.

W zawodach startowały drużyny, zwycięscy zawo-
dów powiatowych. Powiat kartuski reprezentowały 
dwie drużyny z Gminy Przodkowo, z jednostki OSP 
Czeczewo. Zmagania strażaków odbyły się 14 czerwca 
2014 r. na stadionie „Arena Mistrzów” w Gniewinie.
Zawody  rozegrane zostały w konkurencjach:
1. Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. z przeszkodami,
2. Ćwiczenia bojowo-regulaminowe.

Strażacy z Czeczewa, w klasyfikacji generalnej, 
pokonali 18 drużyn i zdobyli puchar dla najlepszej 
drużyny z województwa pomorskiego. W następ-
nym roku będą reprezentować nasze województwo 
w zawodach krajowych. Drużyna żeńska, tego dnia, 
uplasowała się na czwartym miejscu. „Przyszedł czas 
na Czeczewo ! spełniło się moje marzenie. Czekałem 
na to 30 lat” – powiedział po zakończeniu zawodów 
w Gniewinie dh Franciszek Staroszczyk – naczelnik 
OSP Czeczewo. (JW)

Drużyny z OSP Czeczewo wystąpiły w następują-
cych składach:

Drużyna żeńska:
Kazimierz Dampc – mechanik
Sylwia Grubba
Dorota Mazur
Iza Herrmann
Katarzyna Stubba
Justyna Weyer
Magda Mazur
Katarzyna Hoppe
Julia Manikowska
Drużyna męska:
Kazimierz Dampc – mechanik
Sebastian Staroszczyk
Adrian Kreft
Daniel Groth
Radosław Stenka
Sebastian Kreft
Daniel Toporek
Grzegorz Herrmann
Jarosław Bach

Strażacy z Czeczewa 
najlepsi w województwie

Zjazd Szkół im. rtm. 
Witolda Pileckiego
PRZODKOWO | Delegacja nauczycieli i uczniów ZSP w Przodko-
wie w osobach: Anita Mering, Martyna Szela, Paulina Naczke, Wojciech 
Nagel, Radosław Rybakowski i Szymon Leman uczestniczyła 
w kolejnym Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego. 

sta kolacja z władzami miasta. 
Pierwszy dzień zakończył się 

koncertem zespołu rockowego 
(rock patriotyczny) „Forteca” w 
kościele p.w. św. Piotra i Pawła 
w Krotoszynie. Następnego dnia 
dyrektorzy przybyłych na zjazd 
szkół wzięli udział w spotkaniu w 
Urzędzie Miejskim z burmistrzem 
Krotoszyna p. Julianem Jokś. Ko-
lejnym punktem spotkania była 
konferencja otwarta pt. „Witold 
Pilecki – czyny, nie słowa” w I LO 
Hugo Kołłątaja w Krotoszynie. 
Uczestnikami konferencji była 
młodzież szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz miesz-
kańcy powiatu krotoszyńskiego, 

uczniowie i nauczyciele oraz za-
proszeni goście zjazdu. 

Uczestnicy mieli też niepowta-
rzalną okazję obejrzeć film przy-
wieziony z Auschwitz o ucieczce 
Witolda Pileckiego z obozu, pt. 
„Ucieczka z piekła”. Atrakcją była 
też „Gra miejska”, stworzona przez 
dyrektora muzeum regionalnego, 
zaś ciekawym doświadczeniem 
była wizyta w siedzibie Bractwa 
Kurkowego w Krotoszynie, gdzie 
odbyło się strzelanie o Tarczę Zjaz-
dową. Podczas pożegnalnej kolacji 
ustalono, że należy kontynuować 
wspólną ideę i spotykać się, by 
czcić pamięć Witolda Pileckiego.
(oprac. raf)

W Krotoszynie odbyły się zawody strzeleckie o Tarczę Zjazdową

Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć
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Spływy kajakowe przez 
ostatnie kilka lat stały się 
popularną forma aktywnego 
wypoczynku I nic dziwnego, 
bo przepłynięcie się kajakiem 
to ogromna frajda zarówno 
dla najmłodszych, jak i tych 
nieco starszych. 

Piaśnicą do morza
Firm wypożyczających ka-

jaki i inny sprzęt wodny nie 
brakuje. Warto jednak zaufać 
tym najbardziej doświadczo-
nym. Gwarantują bowiem nie 
tylko wysokiej jakości sprzę-
t,ale przede wszystkim bardzo 
dobrą organizację opartą pię-
cioletnim doświadczeniem na 
rynku lokalnym Baltic Sports 
to wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, promująca aktywne 
spędzanie czasu na wodnych 
akwenach w regionie gminy 
Krokowa i Gniewino.

Główną atrakcją stała się 
rzeka Piaśnica ,która może 
poszczycić się bogactwem 
ekosystemu, krystalicznie 
czysta wodą a jej liczne mean-
dry zagwarantują nam udaną 
zabawę.

 
Dobra organizacja, bez-
pieczeństwo i grill

Baltic Sports dba nie tylko 
o to, aby wypożyczyć swoim 
klientom dobry i bezpieczny 
sprzęt, ale oferuje też wiele 

usług, dzięki którym nie trze-
ba się właściwie o nic mar-
twić, tylko korzystać z uroków 
spływu. Z ważniejszych spraw 
warto wymienić możliwość 
pozostawienia pojazdu na 
terenie prywatnym (bezpłat-
nie), prywatne miejsce wodo-
wania sprzętu czy możliwość 
wynajęcia ratownika WOPR 
na czas spływu. 

To jednak nie wszystko – od 
tegorocznego sezonu Baltic 
Sports wprowadza dodatko-
we udogodnienia z dniem 1 
lipca 2014 roku powstaje więc 
stacjonarna sezonowa baza 
kajakowa „Przystań Piaśnica”, 
gdzie uczestnicy spływu na 
koniec mogą posiedzieć przy 
grillu czy ognisku. To nowość, 
bo do tej pory praktycznie 
wszystkie firmy proponowały 
tylko wypożyczenie sprzętu 
na określony czas, a po spły-
wie uczestnicy mogli jedy-
nie... rozjechać się do domu. 

- A nam zależy na tym, 
aby każdy z klientów poczuł 
się jak nasz gość – wyjaśnia 
Anna Wojciechowska. - Wie-
le osób po spływie nie chce 
jeszcze wracać do domu czy 
pensjonatu, ale woli przedłu-
żyć miło spędzony czas z ro-
dziną i przyjaciółmi. Dlatego 
bez żadnych dodatkowych 
opłat udostępniamy w bazie 
paleniska grillowe.

Kajakowy spływ – rozrywka dla każdego!
REKREACJA | Aktywny wypoczynek, szum wody, bliskość natury, świeże powietrze a później grill w gronie rodziny 
i przyjaciół – to wszystko może przeżyć każdy, kto wybierze się na spływ kajakami rzeką Piaśnicą. Wypożyczalnia sprzętu 
wodnego Baltic Sports przygotowała wyjątkowa ofertę na ten sezon letni. 

Rzeką pod prąd!
Oprócz standardowych spły-

wów w dół rzeki od tego roku 
będzie też możliwość popływa-

nia w odwrotnym kierunku. 
- Piaśnica ma delikatny nurt, 

więc nasi klienci mogą wyko-
rzystać tę możliwość i wydłu-
żyć sobie trasę– wyjaśnia Anna 

Wojciechowska. - Przy sprzy-
jających warunkach pogodo-
wych będzie też możliwość 
wpłynięcia na przystań Lub-
kowo-Brzyno. Wybierając tę 
opcję będzie można popływać 
w dowolnym kierunku i po-
znać tę przepiękną rzekę oraz 
jezioro Żarnowieckie.

Warto dodać, że spływy Pia-
śnicą są wyjątkowo atrakcyjne 
i są doskonałą opcją dla ca-
łych rodzin. Trasa jest bowiem 
łatwa, bez utrudnień, wręcz 
idealna na pierwszy kontakt z 
kajakiem Miejsce wodowania 
kajaków to teren prywatny, co 
gwarantuje rozpoczęcie spły-
wu bez opóźnień i utrudnień. 

Z pewnością każdy, kto choć 
raz miał okazję przepłynąć się 
w kajaku rzeką Piaśnicą, przy-
zna, że to miejsce, gdzie chce 
się wracać!

Serdecznie zapraszamy do 
zapoznania się z naszą oferta 
umieszczoną na stronach in-
ternetowych

Baltic Sports
www.balticsports.pl
www.kajakidebki.eu
www.przystanpiasnica.pl

tel. +48 516 901 167
e-mail: kajaki@balticsports.pl

Główną atrakcją stała się rzeka Piaśnica ,która 
może poszczycić się bogactwem ekosystemu, 
krystalicznie czysta wodą a jej liczne meandry 
zagwarantują nam udaną zabawę

W drugiej połowie maja 
br., młodzież z Niemiec i Francji 
przez tydzień odbywała staż w 
pomorskich firmach. Praktyki 
zawodowe to efekt datującej się 
od 2001 r. współpracy trójstron-
nej, pomiędzy Pomorską Izbą 
Rzemieślniczą Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Izbą Rzemieśl-
niczą z Würzburga (Handwerk-
skammer für Unterfranken) w 
Niemczech i Izbą Rzemieślniczą 
z Caen (Chambre de Métiers 
du Calvados) we Francji. Ce-
lem realizowanego projektu jest 
zapoznanie młodzieży z meto-
dami pracy rzemieślników w 
poszczególnych krajach oraz 
stosowanymi przez nich techno-
logiami. Wymiana służy posze-
rzeniu wiedzy oraz podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych, ale nie 
tylko. Przy okazji młodzież ma 
możliwość poznania walorów 
regionu, w którym odbywają się 
praktyki i sprawdzenia się w no-
wych warunkach pracy i życia. 
Prowadzone są także zajęcia ję-
zykowe. Praktykanci zdobywali 
doświadczenie zawodowe u po-

Zagraniczne praktyki w pomorskich firmach

Młodzież przyglądała się pracy w polskich firmach Praktykanci zdobywali doświadczenie

morskich rzemieślników, zwiedzali 
Gdańsk i okolice oraz uczyli się 
podstaw języka polskiego. Podczas 
wizyty w Pomorskich Szkołach 
Rzemiosł w Gdańsku mieli okazję 
zwiedzić pracownie dydaktyczne i 
zapoznać się z systemem szkolnic-
twa zawodowego w Polsce. 

Na spotkaniu podsumowu-
jącym, zarówno młodzież jak i 
przedsiębiorcy bardzo pozytywnie 
ocenili rezultaty projektu. Goście 
z Niemiec i Francji podkreślali 
dużą życzliwość i serdeczność, z 
jaką się spotkali, a właściciele firm 
byli pod wrażeniem pracowitości 
i wysokich kompetencji adeptów 
rzemiosła.

Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
dziękuje za pomoc w organizacji 
praktyk Pani Sylwii Łomowskiej 
(Pracownia Fryzjerstwa Artystycz-
nego „Arte”), Państwu Patrycji 
i Danielowi Krzosek (Cukiernia 
W - Z S.C.), Panu Januszowi Jab-
czyńskiemu (AUTO TEAM) oraz 
Panom Grzegorzowi i Łukaszowi 
Pellowskim (Piekarnia - Cukiernia 
„Pellowski”). Oprac (GB)
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Stowarzyszenie GOM, sku-
piające 49 pomorskich miast, 
gmin wiejskich oraz powiatów, 
do którego należy też miasto 
Pruszcz Gdański, zostało 
uhonorowane w konkursie 
„Razem dla Rozwoju”, podczas 
odbywającego się w Poznaniu I 
Kongresu Partnerstw Samorzą-
dowych.
Kongres to impreza prezentu-
jąca przykłady dobrej współ-
pracy jednostek samorządu 
terytorialnego i zachęcająca do 
jej zacieśniania. - W Gdańskim 
Obszarze Metropolitalnym ro-
bimy to już od prawie trzech lat 
– mówi Michał Glaser, dyrektor 
biura GOM. – Zostaliśmy doce-
nieni m.in. za kompleksowość 
działań i szerokie partnerstwo, 
włączające w nasze przedsię-
wzięcia organizacje pozarządo-
we, instytucje naukowe i biznes.
Chodzi np. o organizowanie 
szkoleń i warsztatów, podnoszą-
cych jakość usług publicznych, 
wymianę dobrych praktyk w 
zakresie zarządzania i admini-
stracji oraz inne, bardzo wy-
mierne, inicjatywy. Samorządy 
GOM wspólnie kupują energię 
i paliwa, dzięki czemu notują 
oszczędności rzędu kilkunastu 
milionów złotych rocznie. Przy-
gotowują także zintegrowane 
dokumenty planistyczne oraz 
projekty w zakresie gospodarki 
wodnej, czy ekologii. Organizu-
ją również wydarzenia takie jak 
„Weekend za pół ceny”, podczas 
którego goście korzystają z 
50-procentowych rabatów w 
lokalach gastronomicznych 
i instytucjach kulturalnych 
metropolii. 

Skala przedsięwzięcia jest 
unikatowa. To jeden z pierw-
szych w Polsce dokumentów 
strategicznych o wymiarze 
metropolitalnym. 

- Z jednej strony słyszy się 
wciąż narzekania wobec poli-
tyków na brak wizji i strategii 
– stwierdził Paweł Adamo-
wicz, prezydent Gdańska. - A 
gdy już się te wizje pojawiają, 
to są one mało konkretne. My 
od poczatku istnienia GO-
M-u zabiegaliśmy o unijne 
środki pomocowe dla sfinan-
sowania naszej strategii nie 
tylko dla Trójmiasta, ale dla 
całego obszaru – od Lęborka 
aż po Malbork. Podkreślam, 
że to wspólne przedsięwzięcie 
GOM i Forum Norda. Bo my 

GOM zdobywa 
w kraju sławę 
i uznanieStrategia ponad podziałami

Aż 69 pomorskich 
samorządów, w 
tym Gdańsk, Sopot 
i Gdynię, obejmie 
zasięgiem Strategia 
Rozwoju Gdańskie-
go Obszaru Metro-
politalnego 2030. 
Samorządowcy 
Trójmiasta właśnie 
podpisali umowę 
na jej wykonanie z 
instytutami badaw-
czymi.

Strategia ma być gotowa w przyszłym roku. W czerwcu rozpoczy-
nają się spotkania konsultacyjne ekspertów z partnerami pro-
jektu. Przewidywane są trzy etapy: diagnostyczny (do listopada 
tego roku), strategiczny oraz szkoleniowo-badawczy.  Diagnoza 
obejmie dziesięć obszarów:
- infrastruktura transportowa na tle uwarunkowań przestrzen-
nych,
- bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze,
- włączenie społeczne i rozwój kapitału społecznego,
- innowacyjność i przedsiębiorczość,
- rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju GOM,
- rozwój zasobów ludzkich,
- zarządzanie,
- demogra� czne uwarunkowania rozwoju,
- kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego,
- internacjonalizacja gospodarki.

Od lewej: Dr Tomasz Brodzicki z Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej UG, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, Paweł 
Adamowicz, prezydent Gdańska, prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, kierownik projektu i przedstawiciel Instytutu 
Rozwoju, prof. dr hab. Tomasz Komornicki z Instytutu Geogra� i i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.
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nie konkurujemy między sobą, 
tylko z innymi obszarami me-
tropolitalnymi – krakowskim, 
wrocławskim, czy poznańskim. 

- Jesteśmy pod wrażeniem wy-
miaru oferty i szerokości spoj-
rzenia – dodał Michał Guć, wi-
ceprezydent Gdyni. -  Ważne, że 
odbędą się bardzo szeroko za-
krojone konsultacje społeczne, 
bo to są sprawy, które dotyczą 
wszystkich mieszkańców. To, co 
robimy teraz, to podwaliny dal-
szego rozwoju naszego regionu 
na kolejne dekady. 

W konferencji uczestniczyli 
także  prof. dr hab. Tomasz Ko-
mornicki z Instytutu Geografii i 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego PAN, dr Tomasz Brodzicki 
z Katedry Ekonomiki Integracji 
Europejskiej UG oraz członko-
wie zarządu Związku Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych.

- Ważne jest szerokie spojrze-
nie, które wyciąga nas z obszaru 
lokalnego w wymiar europejski 
– dodał Jacek Karnowski, pre-
zydent Sopotu.

Masz dość palenia węglem 
lub koksem w piecu? 
Chciałbyś się podłączyć do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, 
ale odstraszają cię koszty 
modernizacji? Zgłoś się po 
dotację.

Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku prowadzi zapisy do 
konkursu „KAWKA dla Po-
morza - ograniczenie niskiej 
emisji”. W imieniu właścicieli 
nieruchomości na terenie 
Gdyni z wnioskiem o udzie-
lenie do� nansowania planuje 
wystąpić Urząd Miasta.

O do� nansowanie mogą 
ubiegać się właściciele 
domów jednorodzinnych 
oraz lokali mieszkalnych 
(osoby � zyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe),  którzy za-
mierzają wykonać moderni-
zację źródeł energii cieplnej 
polegającą na likwidacji 
kotłów opalanych węglem 
lub koksem i zastąpieniu ich 
podłączeniem do miejskiej 
sieci ciepłowniczej.

Przewidywana wysokość 
do� nansowania wynosi 

maksymalnie 45% ponie-
sionych kosztów inwestycji. 
Jednoczenie uzyskanie 
do� nansowania w ramach 
programu KAWKA nie wy-
klucza możliwości uzyskanie 
dotacji na ten sam cel z Urzę-
du Miasta Gdyni.

Do konkursu mogą być 
zgłaszane zadania tylko 
nie rozpoczęte, dla których 
została wykonana doku-
mentacja fotogra� czna stanu 
istniejącego.

Warunkiem udziele-
nia do� nansowania jest: 
wyrażenie chęci realizacji 
inwestycji najpóźniej do 
końca 2018 r., zapewnie-
nie środków własnych na 
realizację zadania, uzyskanie 
warunków technicznych 
przyłączenia od Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni 
oraz złożenie stosownego 
wniosku  w terminie do 30 
czerwca 2014 r.
oprac. DK

Zgłoś się po eko-dotacje

Przedsiębiorstwa śred-
nie i duże zwiększyły w 
pierwszym kwartale 2014 
r. przychody o 2,7 proc. 
A ich wynik � nansowy 
netto wyniósł 21,3 mld 
zł, czyli był o 3,6 mld zł 
wyższy niż w analogicz-
nym okresie ubiegłego 
roku - podał GUS.

Przedsiębiorstwa średnie i duże, 
czyli zatrudniające 50 i więcej pra-
cowników, osiągnęły w 1. kwartale 
2014 r. wyniki lepsze niż rok wcze-
śniej, ale ten wzrost pokazuje, że 
ciągle jesteśmy w fazie przejścio-
wej między osłabieniem a dobrą 
koniunkturą gospodarczą – uważa 
Małgorzata Starczewska-Krzyszto-
szek, główna ekonomistka Konfe-
deracji Lewiatan. - Przychody � rm 
z całokształtu działalności wzrosły 
bowiem jedynie o 2,7 proc., przy 
wzroście kosztów o 2,1 proc. Dane 
dotyczące wyników � nansowych 
przedsiębiorstw w 1. kwartale 
2014 r. przynoszą jednak kilka 

ważnych informacji. Po pierwsze, 
w strukturze kosztów wg rodzaju 
znacznie szybciej rosły koszty wy-
nagrodzeń (a także koszty usług 
obcych) niż pozostałe koszty. Po-
twierdza to wzrost wynagrodzeń 
w sektorze przedsiębiorstw, w 
całym 1. kwartale wynagrodzenia 
wzrosły o 4,2 proc., czyli 2-krotnie 
szybciej niż koszty ogółem. Po 
drugie, relatywnie niskiej dynami-
ce wzrostu przychodów ze sprze-
daży towarzyszyło stałe monitoro-
wanie kosztów ogółem, w efekcie 
czego zwiększył się odsetek � rm, 
które 1. kwartał zakończyły dodat-
nim wynikiem � nansowy.

Ciągle jednak prawie 1/3 � rm 
(32,4 proc.) miała po 3. pierw-
szych miesiącach br. straty. Jedno-
cześnie zysk netto przypadający 
na 1 przedsiębiorstwo, które za-
kończyło 1. kwartał 2014 r. dodat-
nim wynikiem � nansowym był 
(nominalnie) o 100 tys. zł niższy 
niż 1. kwartale 2013 r.

- Czyli mamy dzisiaj więcej � rm, 
które nie ponoszą strat, ale średni 
wynik � nansowy netto przypada-
jący na każde to przedsiębiorstwo 

jest o 3,5 proc. niższy niż w roku 
poprzednim – dodaje  Małgo-
rzata Starczewska-Krzysztoszek. 
- Po trzecie, � rmy zdecydowanie 
zwiększyły inwestycje, o 16,3 proc. 
(ceny stałe), do 19,5 mld zł. To 
prawie 92 proc. wyniku � nanso-
wego netto wypracowanego przez 
cały sektor przedsiębiorstw 50+. 
Zapewne na ten dobry wynik za-
pracowały w 1. kwartale zakupy 
przez � rmy środków transportu 
(wynik zmieniających się od 1 
kwietnia br. regulacji dotyczących 
podatku VAT od samochodów), 
bowiem nakłady na nie wzrosły o 
prawie 47 proc. Ale wzrosły także 
nakłady na maszyny i urządzenia, 
o prawie 10 proc. To bardzo dobry 
prognostyk na kolejne miesiące, 
bowiem nakłady � rm na inwe-
stycje w środki trwałe pokazują, 
że szykują się one do silniejszej 
poprawy sytuacji w gospodarce. 
I po czwarte, wzrósł odsetek � rm 
i liczba � rm, które w 1. kwarta-
le sprzedawały swoje produkty i 
usługi na rynki zagraniczne (do 
48,5 proc. z 46,9 proc. w 1. kwar-
tale 2013 r.). Oznacza to, że liczba 

Coraz więcej fi rm na plusie eksporterów wśród � rm średnich 
i dużych wzrosła o 170. To także 
bardzo dobra wiadomość, tym bar-
dziej, że eksporterzy charakteryzują 
się lepszymi wynikami � nansowy-
mi niż sektor � rm 50+.

Ważne również, że przedsiębior-
stwa zachowały wysoką płynność 
gotówkową (34,3 proc.), a więc są 
dobrymi partnerami i dla siebie i 
dla instytucji � nansowych, które za-
pewne w coraz większym zakresie 
będą włączały się w � nansowanie 
tak działalności operacyjnej, jak i 
inwestycyjnej � rm.

Warto także zwrócić uwagę na to, 
że wzrosła rentowność sprzedaży 
� rm, ale nierównomiernie. Zdecy-
dowana poprawa nastąpiła m.in. 
w sektorze działalność profesjonal-
na, naukowa i techniczna (do 12,5 
proc.) i w sektorze przetwórstwo 
przemysłowe (do 4,8 proc.). Ujem-
ną rentowność sprzedaży miało na-
tomiast ciągle budownictwo.

Dane � nansowe przedsiębiorstw 
średnich i dużych pokazują, że sy-
tuacja w polskiej gospodarce popra-
wia się. Nie odbywa się to szybko, 
ale systematycznie. Przenosi się 
także, poprzez system dostawców 
i kooperantów, na mniejsze pod-
mioty. I wskazuje, że mamy szanse 
na wzrost gospodarczy w 2014 r. nie 
niższy niż 3,5 proc. (opr. raf)



z brązową obwódką, 150 zł, tel. 507 
486 424

PŁYTY analogowe oraz video 
Cassette Recorder JVC, plus taśmy 
VHS, tanio sprzedam, Gdynia, tel. 
586 243 566

SPrzedam: bryczkę typu dokard 
dla 5 os., z uprzężą wyjazdowa na 
1 konia, wszystko mało używane, 
Wejherowo, tel. 507 724 008

SPrzedam sofę z fotelem, mało 
używana, komplet kosztował 6400 
zł, cena 1490 zł, do negocjacji, tel. 
518 398 115

Sprzedam Tabex, 71 tab., za 15 zł, 
Wejherowo, tel. 666 522 515

SPrzedam elektroniczny papieros 
najnowszej generacji GT Monaco, 
ładowarka, USB, zapasowe ustniki, 
smycz gratis, mało używany w 
oryginalnym kartoniku, na gwarancji 
2015 rok, za 55 zł, Wejherowo, tel. 
666 522 515

Sprzedam drzwi 80, zewnętrzne - 
prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem 
i kompletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

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

OknO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzy-
dłowe, otwierane, u góry lufcik, 
nowe, 50 zł, 517-782-024 

Sprzedam nową kuchenkę gazowo - 
elektryczną Amica, kolor szary, 1000 
zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam drzwi, 80, zewnętrzne, 
prawe, z futryną, zbrojone z wizje-
rem, komplet kluczy, cena: 500 zł, 
tel. 501 539 159

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

Sprzedam ubranka dla dziewczynki, 
rozm.98-122 i buty, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

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

Sprzedam lampki nocne, brązowe, 
2 sztuki po 10 zł, tel. 660 731 138

Sprzedam kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

zBIeram makulaturę, złom. Przyj-
mę cb radio, rower, krótkofalówkę, 
pmr, walkie-talkie. Gdańsk Kliniczna 
/ Reja Hallera. Sms  791 150 096

Sprzedam wózek dla dziecka, głę-
boki, zielony, tel. 530 679 629

G R U P A  M E D I A L N A

pomorski.info

Bądź na bieżąco!

REDAKCJA
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Łukasz 

Krzemiński

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2080-7430
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 

ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Małgorzata Mielewczyk, 
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SZUKAM PRACY
Szukam pracy. Sprzątanie mieszkań 
na terenie Wejherowa. Jestem doj-
rzałą kobieta, tel. 725 446 627

USŁUGI

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

FoTograF – śluby, tel. 660 310 311

TOWARZYSKIE

mŁodY pozna panią w dowolnym 
wieku w celu bliższych relacji, nr 
tel. 798 505 479

goraCa blondi pozna sponsorów, 
zapraszam do siebie, odwiedź mnie, 
a zabiorę cię w siódme niebo, 
dzwoń 514 670 725, Sopot, woj. 
pomorskie

Singel 33l., modelowy typ urody, 
umilę czas 1 pani w sposób dowolny, 
tylko sponsorki 35-45 l., zadbane z 
klasą, Sopot, oferty propozycje 728 
185 466 Jger Ulfs

SeX-sex-sex-to lubię a ty? poznajmy 
się umów się na wspaniałą zabawę! 
ja śliczna kobietka o zgrabnym 
tyłeczku blondyna zapraszam! dla 
konkretnych panów sponsorów! ps. 
również sex tel., 516 747 365 Sopot

Ja 30 lat, miły, uczynny, mający do-
bre serce mężczyzna pozna kobietę 
z Wejherowa i okolic do stałego 
związku, tel. 513 230 424

Blondi o zgrabnym latynoskim 
tyłeczku, jędrnych piersiach i 
aksamitnym ciałku, zawsze chętna, 
kobieca. Poznam Panów sponsorów. 
Tel. 514 120 213 Sopot Ps. Również 
sex - tel. Fotki, filmiki.

zadBanY, wysoki, samotny, 
pracujący 45 latek pozna zadbaną 
kobietą do stałego związku z okolic 
Wejherowa, Tel. 730 499 146.

Poznam Panią w dowolnym wieku 
w celu stałego związku. Tel. 798 
505 479

KUlTUralnY chłopak 41 lat, miły, 
pozna Panią spod znaku ryb z okolic 
Rumi, Wejherowa, do stałego związ-
ku. Tel. 515 314 284

TowarzYSza życia, rzetelnego, z 
dystyngowanego w wieku 60 do 65 
lat. Poznam. Tel. 505 510 174

ZWIERZĘTA

Sprzedam jałówkę cielną, tel. 684 
39 56

RÓŻNE

Sprzedam żyrandol i lampę stojącą, 
klosze w kwadracie, kolor kremowy 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
oKazYJnie sprzedam mieszkanie 3 
pokojowe, pow.72,7 m2, blok 10 pię-
trowy, super stan techniczny, Gdynia 
Pogórze, tel. 690 445 628

z PowodU wyjazdu tanio sprzedam 
3 pokojowe mieszkanie o wysokim 
standardzie, w Gdyni, 10 min. do 
centrum, tel. 730 201 700

garaż murowany sprzedam, 
Wejherowo, ul. Strzelecka, tel. 697 
361 474

mIeSzkanIe 55m w Wejherowie, os. 
Sucharskiego, 1p, 3 pokoje, rb 2011, 
słoneczne, wl. miejsca postojowe, 
wys. standard, 258 tys., tel. 509 
524 714

dziaŁKę 1100 m. kw. Sprzedam, 
prąd i woda, ul. Dębowa 13, Kąpino, 
gm. Wejherowo, tel. 605 420 694

SPrzedam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPrzedam lub wynajmę 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 muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

dziaŁKa z domem, Gdynia Wito-
mino, 521 m2, 790 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

Sprzedam ziemie 25000m2 w 
miejscowości Lówcz Górny kolo 
Strzebielina, cena do negocjacji. 
Kontakt 607 773 292

dziaŁKa 7600m2 w Łówcz Górny, 
koło Strzebielina z możliwością 
zabudowy, media przy granicy. Cena 
10zł/m2. Kontakt 782 167 653, 
00491724794130

KUPIĘ

  ZAMIENIĘ   

DO WYNAjĘcIA
wYnaJmę garaż i miejsca parkingo-
we, Wejherowo, Spacerowa 12, tel. 
501 084 005

KoleCzKowo, parter domu, pokój, 
kuchnia, łazienka wynajmę, osobne 
wejście, ogródek całość 55 m, cena 
800 zł plus media, tel. 661 178 582

wYnaJmę lokal 60 m2 w Rumi na 
parterze na działalność biurową, tel. 
504 389 193

wYnaJmę mieszkanie, 36m w Wej-
herowie, tel. 509 410 304

loKal na biuro, Gdańsk 2 pokoje, 
pow. 40m2, dobra lokalizacja, blisko 
tramwaj. Cena 32 zł/m2+10 zł opła-
ty eksploatacyjne, tel. 58 345 28 17

POSZUKUjĘ 

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
Sprzedam pilnie skuter Zipp Vapor, 
stan bdb., 2010 rok, opłaty aktual-

ne, przegląd 2015 rok, kupiony w 
salonie, 1 właściciel, kufer, dwuoso-
bowy, niebieski, prędkość do 80 km/
godz., wszystko sprawne, cena 1700 
zł, przebieg 3900 km., Wejherowo, 
tel. 666 522 515

KUPIĘ
aBSolUTnie każde auto kupię! 
Może być uszkodzone lub bez opłat, 
gotówka i umowa od ręki, tel. 668 
193 771

Skup aut, złomowanie, wyreje-
strowane, do wyrejestrowania, 
każda marka, dojazd do klienta, 
Wejherowo, Gdańsk, okolice, tel. 
789 345 593

INNE

EDUKACJA

egzaminaTor maturalny z j. an-
gielskiego udzieli korepetycji, tel. 
887 135 440, Rumia Janowo

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 zestaw do monitoringu, 
kamery, rejestrator, monitor, całość 
do montażu, 700 zł, tel. 512 504 
583

Sprzedam telewizor kolorowy NEC, 
29 cali,2 kolumny, 50 zł, tel. 505 
567 034

PRACA

DAM PRAcĘ
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Rozgrywki rozpoczęły się od 
fazy grupowej, w której piłka-
rze ze Stężycy pokonali Szkołę 
Mistrzostwa Sportowego ze 
Słupska 4:2, ulegli gimnazjali-
stom z Gniewu 6:1 i pokonali 
swoich kolegów z Sierakowic 
1:0 zajmując I miejsce w swojej 
grupie z 9 punktami na koncie. 
W ćwierćfinale spotkali się z 
Zespołem Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 w Gdańsku, po 
wspaniałej walce wygrali 5:3 
i uzyskali awans do półfinału 
turnieju. W następnym meczu 
ulegli rówieśnikom z ZSO nr 
1 w Pruszczu Gdańskim, a w 
meczu o 3 miejsce ulegli piłka-
rzom z Gniewu zajmując osta-
tecznie znakomite 4 miejsce.

ZKiW w Stężycy wystąpił w 
następującym składzie: Da-
wid Karczyński, Oskar Naczk 
, Łukasz Kowalka, Przemysław 
Zwara, Paweł Platta, Paweł 
Kamrowski, Artur Mach, Kry-
stian Myszk, Krystian Zarach, 
Michał Pek.

Tegoroczny finał Coca-Cola 
Cup był wielkim świętem spor-
tu i futbolu. Na Plaży Miejskiej 
powstało boisko z naturalną 
trawą i trybunami na 1.200 
osób oraz Strefą Aktywnego 
Życia z boiskami do piłki pla-
żowej i atrakcjami dla całych 
rodzin. Głównym punktem 
programu była rywalizacja 
gimnazjalistów z całej Polski o 
mistrzowski tytuł i wyjazd do 
Rzymu na obóz treningowy ze 

Gimnazjaliści ze Stężycy wywalczyli 
wysokie 4 miejsce w finale Coca Cola Cup
PIŁKA NOŻNA | Na obiektach GOSiR w Gdyni odbył się finał województwa pomorskiego piłkarskiego turnieju 
Coca Cola Cup. Wysokie 4 miejsce wywalczyli w nim chłopcy Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy. 

szkoleniowcami z Brazylii. Przez 
cały piątek młodzi zawodnicy 
rywalizowali na płycie głównej 
Stadionu Miejskiego w Gdyni, a 
decydujące mecze rozegrano w 
sobotę na Plaży Miejskiej. Zło-
te medale wywalczyli chłopcy i 
dziewczęta z Gimnazjum nr 48 
w Warszawie. Chłopcy w finale 
pokonali 4:2 kolegów ze Spo-
łecznego Gimnazjum Sportowe-
go w Krakowie. Na najniższym 
stopniu podium stanęli zawod-
nicy Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego z Łodzi, którzy w bardzo 
wyrównanym pojedynku zwy-
ciężyli 2:1 rywali z Gimnazjum 

Sportowego nr 1 w Szczecinie. 
Tytuł króla strzelców i koszulkę 
z autografem Andresa Iniesty 
od Powerade otrzymał Oskar 
Trzepacz z Gimnazjum nr 38 
we Wrocławiu. Najlepszy bram-
karz, Patryk Rydz z SMS Łódź, 
w nagrodę dostał konsolę Play-
Station od Sony, partnera tech-
nologicznego Wielkiego Finału.  
Równie emocjonująca była ry-
walizacja w kategorii dziewcząt. 
Warszawianki wygrały 2:1 z 
Pierwszym Społecznym Gim-
nazjum z Gdyni, strzelając de-
cydującą bramkę w ostatnich 
minutach spotkania. W meczu 

o trzecie miejsce ubiegłoroczne 
mistrzynie, Gimnazjum Spo-
łeczne nr 2 z Gorzowa Wielko-
polskiego, pokonało Gimnazjum 
Społeczne nr 76 z Krakowa 2:0. 
Za najlepszą bramkarkę uznano 
Weronikę Krawczyk z Warsza-
wy, a królową strzelczyń zo-
stała Sylwia Paczyńska z Gim-
nazjum Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego nr 6 w Koninie.  
Wielki Finał Coca-Cola Cup 
2014 był jednak przede wszyst-
kim festiwalem sportu. Tysiące 
odwiedzających udało się prze-
konać, że aktywność fizyczna 
jest ważnym elementem ży-

cia i powodem do szczęścia.  
- Tegoroczna edycja Coca-Cola 
Cup była wielkim sukcesem – 
podsumowuje Anna Jakubowski, 
Dyrektor Operacyjna firmy Co-
ca-Cola na Polskę i kraje bałtyc-
kie. – Ale to nie tylko rozgrywki 
piłkarskie. To jeden z głównych 
projektów, dzięki którym prze-
konujemy ludzi, jak ważne jest 
zdrowe i aktywne życie. Dzięki 
Strefom Aktywnego Życia poka-
zujemy, jak można aktywnie spę-
dzić czas z rodziną i kreujemy po-
zytywne nawyki. Jako Coca-Cola 
wspieramy ponad 250 progra-
mów sportowych w stu krajach 

na całym świecie. W ubiegłym 
roku w samej tylko Polsce zakty-
wizowaliśmy blisko 900.000 osób. 
Rolę sportu w życiu codziennym 
podkreślał też Wojciech Szczu-
rek, Prezydent Miasta Gdynia, 
które było partnerem Wielkiego 
Finału. 

- Gdynia jest miastem, w któ-
rym nie tylko wspiera się sport 
profesjonalny, lecz także kła-
dzie duży nacisk na promocję 
aktywności fizycznej wśród sa-
mych mieszkańców  - mówił 
Prezydent na towarzyszącym 
rozgrywkom panelu dyskusyj-
nym. -  Wyrazem tego są liczne 
projekty sportowe skierowane 
do gdyńskiej społeczności. Ich 
podstawowym założeniem jest 
uniwersalność. To oznacza, że za-
leży nam, aby spełniały potrzeby 
każdego, bez względu na wiek, 
kondycję czy zainteresowania. 
Swoimi wspomnieniami związa-
nymi z Coca-Cola Cup dzielił się 
też gość specjalny finału, Robert 
Lewandowski. 

- Turniej Coca-Cola Cup to 
ważny element mojej młodości. 
Dwukrotnie brałem w nim udział 
i zawsze ciepło o nim myślę. 
Staram się pokazywać młodym 
ludziom, że mogą pójść w moje 
ślady i też mają szansę na między-
narodową karierę. Ale wiadomo, 
że nie wszyscy mogą zostać profe-
sjonalnymi sportowcami. Dlatego 
jeszcze ważniejsze jest dla mnie 
przekonywanie młodych ludzi, że 
sport jest ważny. Mam poczucie, 
że jestem ambasadorem projektu 
promującego aktywny styl życia, 
czyli inicjatywy wykraczającej 
daleko poza turniej gimnazjal-
ny – mówił reprezentant Polski. 

ZAPASY | Troje re-
prezentantów Kartuz 
wystąpiło na matach w 
najważniejszej krajowej 
imprezie roku w Wał-
brzychu. 

Spory sukces odniósł Krzysz-
tof Niklas zdobywając tytuł 
Wicemistrza Polski w katego-
rii 69 kg. Po czterech wygra-
nych walkach w decydującym 
starciu o tytuł Mistrza Polski 
w dosyć pechowy sposób, przy 
stanie 4:4 przegrał. Niemniej 
jednak jest to jego spory suk-
ces i o wyjeździe na Mistrzo-
stwa Świata decydować będzie 
start w Turnieju Międzynaro-
dowym w Serbii pod koniec 
czerwca. Pozostali reprezen-
tanci Kartzu– Damian Metza 
zajął VII miejsce w kategorii 
63 kg, a Paulina Menard za-
jęła XVI miejsce w kategorii 
60 kg. 

Krzysztof Niklas 
wicemistrzem Polski
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Nie macie czasem mętliku 
w głowie od tego całego 
nazewnictwa? Kitesurfing, 
kiteracing, kiteboarding, 
kitefoiling… Dla komplet-
nego laika są to nazwy 
niewiele mówiące. Jakie są 
między nimi różnice?

- Tomek Janiak: Rzeczywiście 
nomenklatura dla osób niezwią-
zanych z tą dyscypliną może 
być mało czytelna. Globalnym 
określeniem (używanym głów-
nie przez Brytyjczyków) jest 
kiteboarding, czyli krótko opi-
sując: sport skupiający w sobie 
wszystkie dyscypliny, w ramach 
których człowiek z deską na-
pędzany jest za pomocą lataw-
ca wiatrem. Na Kontynencie 
określamy to jako kitesurfing 
właśnie, co jest chyba zresztą 
najpopularniejszym i najdłużej 
funkcjonującym określeniem. 
Kiteracing to natomiast jedna z 
konkurencji, polegająca po pro-
stu na ściganiu się. Zawody w 
formule kite polegają na jak naj-
szybszym przepłynięciu trasy 
ze startu wspólnego. Reasumu-
jąc – kitesurfing i kiteboarding 
to tak naprawdę dwie nazwy 
na ten sam sport. Technicznie 
jest to dyscyplina podobna do 
windsurfingu, ale różni się od 
tego ostatniego napędem – za-
miast żagla motorem napę-
dowym jest latawiec, którego 
wielkość dobiera się w zależno-
ści od siły wiatru, umiejętności 
oraz wagi.  Latawce mogą mieć 
od kilku do nawet dwudziestu 
kilku metrów kwadratowych, 
choć dla amatorskiego upra-
wiania tego sportu potrzeba 
raczej mniejszych rozmiarów.  
- Maks Żakowski: Ostatnio w 
formule kite furorę robią tzw. 
latawce komorowe, które są 
lżejsze i sprawniejsze od zwy-
kłych „pompowańców”, co z 
kolei przekłada się na efektyw-
niejsza żeglugę. Obok kitera-
cingu ciekawą odmianą kajta 
jest też foilboarding, czyli mod-
ne ostatnio pływanie na hydro-
skrzydle, które pod wpływem 
prędkości unosi deskę ponad 
wodę, dając wrażenie lewitowa-
nia, jak na latającym dywanie. 
Ostatnio sam to uskuteczniam 
i muszę przyznać, że wraże-
nia są… nieziemskie. Można 
śmiało zaryzykować stwier-
dzenie, że jest to w tej chwili 
najszybsza klasa żeglarska na 
świecie! Inny jest natomiast kajt 
w niezwykle widowiskowej od-

mianie freestyle, polegającej na 
wykonywaniu różnorodnych, 
czasami wręcz cyrkowych ma-
newrów w powietrzu. Jest też 
kitewave, którego miłośnicy 
ujeżdżają morskie fale i surfują 
z latawcem w ręku. W Polsce 
ta odmiana kajta staje coraz 
bardziej popularna. Zimą nie 
musimy rozstawać się z kajtem, 
jeżeli jest tylko wystarczająca 
ilość śniegu i odrobina wiatru, 
możemy śmigać po ośnieżo-
nych polach czy zamarzniętych 
akwenach na nartach lub desce 
snowboardowej. 

W sporcie, który uprawiacie, 
oczywiście oprócz umie-
jętności, doświadczenia i 
talentu zawodnika, istotną 
rolę pełni także sam sprzęt. 
Czy zgodzicie się z tym? Jak 
duże znaczenie technologia 
pełni w sporcie wyczyno-
wym, a jaką rolę odgrywa 
na poziomie amatorskim?

- Maks: Jak chyba w każdym 
sporcie wodnym tak i w ki-
tesurfingu jakość sprzętu jest 
bardzo ważna, ale nie jest to 
kluczowy element decydujący 
o wynikach. Do amatorskiego 
uprawiania tej dyscypliny nie 
potrzebujemy najnowszych la-
tawców ani desek, bo nie mają 
one wielkiego znaczenia. Po 
kilku latach treningów, kiedy 
zawodnicy minimalizują już 
liczbę popełnianych błędów, a 
ich taktyka i technika jest na 
podobnym poziomie – wtedy 
dopiero sam sprzęt staje się 
istotny. Moim zdaniem naj-
większy wpływ na osiąganie 
dobrych rezultatów ma sam 
zawodnik, nie jego sprzęt. 
- Tomek: W mojej ocenie tech-
nologia ma jednak ogromne 
znaczenie. To jakieś 60 % wyni-
ku. Oczywiście trening, talent, 
itd. odgrywają równie ważną 
rolę, ale bez dobrego i dobrze 
ustawionego sprzętu nie da się 
wygrywać. Zgoda co do tego, że 
na poziomie amatorskim tech-
nologia nie pełni jakiejś klu-
czowej funkcji. Na wstępnym 
etapie chodzi raczej o to, aby 
sprzęt „nie przeszkadzał”. 

Czy pod względem sprzęto-
wym kajt przeszedł jakieś 
zmiany na przestrzeni 
ostatnich lat? Jak duże były 
to zmiany?

 - Maks: Kitesurfing jest sto-
sunkowo młodym sportem, 

Kitesurfing na fali 
nowych technologii

WYWIAD | O wpływie technologicznych nowinek na wyniki sportowe kitesurferów, przyszłości kitesurfingu i swo-
ich planach na nadchodzący sezon – opowiadają zawodnicy Blue Media Team ze światowej czołówki Kitesurfingu: 
Maks Żakowski i Tomek Janiak, Mistrzowie Polski i v-ce Mistrzowie Świata w formule Kiterace.

który cały czas się rozwija. Co 
rok wchodzą nowe trendy sprzę-
towe. Firmy produkujące la-
tawce i deski nie spoczywają na 
laurach, cały czas pracują nad 
swoimi produktami, aby były 
jeszcze szybsze, lepsze i wytrzy-
malsze. W zeszłym sezonie małe 
zamieszanie wprowadził wzrost 
popularności foilboardingu, 
czyli pływania na hydroskrzydle, 
bo jak się okazało również na 
tym można się z powodzeniem 
ścigać. Dzięki temu w kajcie są 
teraz dwie różne klasy, w któ-
rych można rywalizować, róż-
niące się używanymi deskami. 
- Tomek: Mniej więcej od 2010 
roku w sprzęcie zawodniczym 
dokonuje się mała rewolucja. De-
ski, stateczniki oraz latawce do 
kiteracingu stają się mocno wy-
specjalizowanymi konstrukcja-
mi, wykonanymi z najlepszych 
(oraz najdroższych) materiałów. 
W zasadzie średnio raz w roku 
dokonuje się jakiś technologicz-
ny przełom, który pozwala pły-
wać i ścigać się w ekstremalnych 
warunkach: zarówno w bardzo 
słabym wietrze około 4,5 węzłów, 

jak i bardzo silnym, nawet do 45 
węzłów! Przełomem w produkcji 
kajtów było wynalezienie przez 
Bruno Legaignoux konstruk-
cji typu „bow” i wprowadzenie 
tego typu latawców w 2006 roku 
na rynek. Idea Legaignoux była 
stosunkowo prosta, ale swej 
prostocie rewolucyjna. Opierała 
się na zmianie kształtu latawca, 
co umożliwiało m.in. łatwiejszy 
restart latawca z wody; wprowa-
dzała także bloczki/przełożenia 
zwiększające zakres wiatrowy la-
tawca. Ostatnio pojawiły się cie-
kawe deski do konkurencji Kite 
Race, a także hydroskrzydła, o 
których wspomniał Maks. Sprzęt 
do kitesurfingu zmienia się cały 
czas, a co za tym idzie – popra-
wia się znacznie bezpieczeństwo 
uprawiania tego sportu.

Czy zmiany ewoluują w ja-
kimś konkretnym kierunku?

 - Maks: Trudno stwierdzić 
jakiś jednoznaczny kierunek 
zmian, kajt rozwija się wielo-
wymiarowo. W tym roku firma 
Ozone wypuściła na rynek nowy 
komorowy latawiec dedykowany 

do ścigania się. Do tej pory uży-
waliśmy tylko latawców pompo-
wanych, których profil znacznie 
się różni od „komórek”. Jedno 
można powiedzieć na pewno 
– kajt zmierza w stronę żeglar-
stwa regatowego, a więc ścigania 
się na trasie, dzięki czemu ma 
spore szanse zaistnieć jako dys-
cyplina na Igrzyskach Olimpij-
skich. Istnieje szansa, że zmiany 
technologiczne, które ułatwią 
nieco uprawianie kajta, przycią-
gną do tego sportu więcej ludzi.  
- Tomek: Można powiedzieć, że 
zmiany idą w kierunku wygody 
pływania, zwiększenia zakresu 
wiatrowego oraz bezpieczeń-
stwa. Ulepszono również ży-
wotność sprzętu i zmniejszono 
jego wagę. Są to zdecydowanie 
zmiany na lepsze. Porównując 
konstrukcje latawców np. z 2001 
roku do dzisiejszych modeli, to 
tak jak przesiadka z malucha do 
mercedesa. Kiedyś – aby móc 
pływać w „każdych” warunkach 
– trzeba było mieć rozmiarówkę 
latawców teoretycznie co 1 m, 
czyli 7 m, 8 m…  I tak aż do 17 
m. Dziś dla typowego „kajciarza” 

wystarczą 3 rozmiary: 7 m, 10 
m, 13 m, które w zależności od 
umiejętności, wagi, akwenu, itd. 
umożliwiają pływanie od około 
10 do 40 węzłów.

Czy jakieś nowinki technolo-
giczne i sprzętowe szczegól-
nie przykuły Waszą uwagę?

- Maks: Na pewno latawce ko-
morowe, maszyny do ścigania 
się oraz hydroskrzydła. Podej-
rzewam, że właśnie ten sprzęt 
ma największe szanse na rozwój 
technologiczny. Fajnie, że mamy 
sponsora, który rozumie, że trze-
ba inwestować w nowe techno-
logie, żeby nie zostać w tyle, za 
konkurencją. Sam obecnie prze-
rzuciłem się na latawce komoro-
we, które dostałem od Blue Media.  
-

 Tomek: Dla mnie punktem 
zwrotnym jest wspomniany już 
latawiec typu „bow” oraz póź-
niejsze konstrukcje nazywane 
„hybrydami”. 

Z jakich rozwiązań techno-
logicznych dla kajta dzisiaj 
korzystacie?

- Maks: Najwięcej czasu spę-
dzam na desce rejsowej, która 
swój gwałtowny rozwój technolo-
giczny przeszła jakieś 2 lata temu, 
więc jest już technologicznie dość 
dopracowana. Obecnie takie de-
ski – choćby nawet pochodziły od 
różnych firm – są na bardzo zbli-
żonym poziomie. Tutaj nie ma już 
„wyścigu zbrojeń”, który będzie 
miał miejsce w foilboardingu. 
Coraz nowsze materiały i kształty 
sprzętu w foilu sprawiają, że ceny 
hydroskrzydeł są bardzo wysokie 
i różnica jakościowa (co prze-
kłada się na różnicę w wynikach 
sportowych) między nowszymi 
modelami skrzydeł jest spora. 
- Tomek: Ja tam korzystam ze 
wszystkich usprawnień technolo-
gicznych! <śmiech> Z bloczków, 
cienkich linek, wzmocnionych li-
nek, najróżniejszych materiałów 
używanych do produkcji sprzętu 
takich jak m.in.  carbon, fiber-
glass, dynema, bambus etc.

Jakie cele stawiacie sobie na 
ten sezon?

- Maks: Chciałbym obronić 
tytuł Mistrza Polski. Bardzo 
ważny będzie dla mnie wy-
stęp „przed własną publicz-
nością” na Mistrzostwach 
Europy w Mielnie. Zdobycie me-
dalu byłoby dla mnie sukcesem. 
- Tomek: Ja mam zawsze ten sam 
cel: pojawić się na wszystkich za-
planowanych zawodach – i dać z 
siebie wszystko!
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Nadmorski Puchar Lata 
gra dla Hospicjum
PIŁKA NOŻNA | Osiem drużyn zagra o miano najlepszej amatorskiej drużyny na Pomorzu w piłce noż-
nej sześcioosobowej. Niedzielny turniej będzie miał również cel charytatywny, pomoc dziecim z gdyńskiego 
Hospicjum, a głównym organizatorem jest Fundacja Rafała Murawskiego „Nigdy Nie Zostaniesz Sam”.

 W turnieju amatorskich drużyn z Pomorza zagrają:
- JR Pogórze - Mistrz Nadmorskiej Ligi 6
- Zdobywca Pucharu NL6
- Stare Chopina Wejherowo (obrońca tytułu)
- E-megasport Szczecin (HALP Szczecin)
- Katrina Główczyce (SLS Słupsk)
- Elus Kartuzy (KHLPN Kartuzy)
- Ego Club Sopot (pl3 Gdańsk)
- Amator Gościcino (WLPN )
 
29 czerwca – niedziela – NADMORSKI PUCHAR LATA
- Gdynia, Obiekt Sportowy Checz, ul.Zamenhofa 17
- godz.11.00 – odprawa techniczna kapitanów drużyn – przy-
dział szatni, losowanie grup, informacje o tym jak poruszać się 
po naszym obiekcie
- godz. 12.00 – pierwsze mecze grupowe turnieju ( na dwóch 
boiskach jednocześnie)
- godz.16.00   – przerwa w turnieju po fazie grupowej, posiłek 
dla zespołów, wręczenie nagród za sezon wiosna 2014 w Nad-
morskiej Lidze 6,
- godz.  16.30– Mecz Charytatywny z udziałem zawodników 
Arki Gdynia, Pogoni Szczecin i Legi Warszawa
- godz. 17.00 – faza pucharowa turnieju, dwa mecze pół� nało-
we , mecz o 3 miejsce i � nał
– o� cjalne zakończenie turnieju, wręczenie nagród, podsumo-
wanie
 
ATRAKCJE NA OBIEKCIE :
- Dla wszystkich zawodników możliwość skorzystania z darmo-
wej odnowy biologicznej
- Mecz Charytatywny – udział biorą zawodnicy Arki Gdynia, 
Pogoni Szczecin, Legi Warszawa oraz wszystkie osoby, które 
wykupią za 100zł. Specjalną okolicznościową koszulkę!
- Przez caly dzień prowadzona będzie loteria, w której można 
wylosować wiele gadżetów piłkarskich m.in. koszulki piłkarskie, 
piłki z autografami i wiele innych.

Po raz drugi do Gdyni zjadą ama-
torskie zespoły z Pomorza, aby wy-
łonić najlepszy zespół,a  dodatkowo 
pomóc dzieciom. Podczas trwania 
turniju zbierane będą pieniądze 
na podopicznych gdyńskiego Ho-
spicjum im.Św. Wawrzyńca. Aby 
wspomóc szczytny cel będzie moż-
na wziąźć udział w loterii, gdzie do 
wylosowania będą koszulki piłkar-
skie znanych zawodników. W prze-
rwie turnieju głównego odbędzie się 
mecz pokazowy z udziałem zawod-
ników Arki Gdynia, Pogoni Szcze-
cin i Legii Warszawa. Aby wystąpić 
w jednej drużynie m.in. z nowym 
trenerem Arki Dariuszem Dzwigałą 
będzie trzeba zakupić pamiatkową 
koszulkę za 100 zł. (zapisy do gry 
przyjmowane na e-maila: funda-
cja@nigdyniezostanieszsam.pl)
Od godziny 12.00 natomiast 
trwać będzie rywalizacja ośmiu 
druzyn m.in. z Słupska, Sczeci-
na, Kartuz i Gdańska. Ttytułu 
broni Stare Chopina Wejherowo.  
- Turniej już teraz zapowiada się 
bardzo interesująco – mówi Grze-
gorz Niciński, jeden z organizato-
rów. – Rywalizować będą mocne 
zespoły i to nas bardz cieszy, że z 
roku na rok poziom turnieju bę-
dzie wzrastał. Cieszy nas również 
to, że tak wiele osób chce poma-
gać dzieciom z Hospicjum i my 
do tej pomocy także się włączamy. 
Mecz grupowe turnieju rozpoczy-
nają się o godzinie 12.00. Zespoły 
podzielone są na dwie grupy i roz-
grywają mecze każdy z każdy. Po 
godzinnej przerwie w trakcie której 
odbędzie sie zakończenie sezonu 
Nadmorskiej Ligi 6 oraz Mecz Cha-
rytatywny rozegrane zostaną mecze 
pół� nałowe, a następnie wielki � nał. 
Ł.KrzemińskiFo
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