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Dni otwarte na wodzie

wSPółPRaCa | Kartuzy i Duderstadt współpracują ze sobą już 20 lat. W związku z obchodami ju-
bileuszu partnerstwa między tymi dwoma miastami miastami niedawno kartuscy samorządowcy 
gościli delegację z Niemiec. Podczas wizyty burmistrzowi Duderstadt nadany został tytuł Honoro-
wego Obywatela Kartuz.

20 lat partnerstwa
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PowIaT | Ryszard 
Stachurski, wojewoda 
pomorski, otrzymał 
materiały opracowane 
przez Konsultanta woje-
wódzkiego ds. Pediatrii 
po przeprowadzeniu 
czynności wyjaśniających 
w związku z nagłą śmier-
cią 5-letniego dziecka, 
zamieszkałego w powiecie 
kartuskim. 
Dramatyczne zdarzenie mia-
ło miejsce w pierwszych 
dniach kwietnia br. Kilka 
dni przed zgonem, który 
miał miejsce w gdańskim 
szpitalu, chłopiec leczony 
był w trzech kartuskich pod-
miotach leczniczych.
Ocena zdarzeń dokonana 
przez Konsultanta oparta 
została m.in. na analizie do-

kumentacji medycznej oraz 
rozmowach z przedstawi-
cielami placówek medycz-
nych udzielających pomocy 
dziecku.
- Opinie, które otrzymał 
Wojewoda Pomorski zosta-
ną przekazane Prokuraturze 
Rejonowej Gdańsk Oliwa, 
która prowadzi stosowne 
czynności w tej sprawie – 
wyjaśnia Roman Nowak, 
rzecznik prasowy wojewo-
dy. - Jednocześnie pragnę 
poinformować, że do czasu 
zajęcia stanowiska przez 
prokuraturę Pomorski Urząd 
Wojewódki nie będzie udzie-
lał informacji na temat usta-
leń Konsultanta Wojewódz-
kiego ds. Pediatrii.
(raf)

Wyjaśniają okoliczności 
śmierci Kacperka

Finał dużych inwestycjiPrzebudują drogę

wyBoRy | 56,72 proc. wy-
niosła frekwencja w drugiej 
turze wyborów prezydenc-
kich na Pomorzu. Liczba 
uprawnionych do głosowa-
nia wynosiła 1 771 256 osób, 
liczba kart ważnych – 1 004 
730, liczba głosów ważnych 
– 989 316, nieważnych – 15 
414.

Dotychczasowy prezydent 
zdobył 59,78 proc., czyli 591 
373 głosów, zaś jego kontrkan-
dydat – 40,22 proc., czyli 397 
943 głosów.
Mieszkańcy powiatu kartu-
skiego minimalną ilością gło-
sów wybrali Bronisława Ko-
morowskiego. Andrzej Duda 
dostał 49,96 proc. głosów (27 
707), zaś Komorowski 50,04 
proc. (27 755) głosów. 

W powiecie frekwencja wy-
niosła 60,43 proc. Liczba 
uprawnionych do głosowania: 
92 935, liczba kart ważnych: 
56 165, Liczba głosów waż-
nych: 55 462, liczba głosów 
nieważnych: 703. 
Wyniki procentowe w po-
szczególnych gminach (pierw-
sza liczba to procent głosów 
oddanych na Dudę, druga - na 
Komorowskiego): Chmielno 
54,03 proc.; 45,97 proc., Kar-
tuzy 48,43 proc.; 51,57 proc., 
Przodkowo 52,62 proc.; 47,38 
proc., Sierakowice 62,85 
proc.; 37,15 proc., Somonino 
49,07 proc.; 50,93 proc., Stę-
życa 54,43 proc.; 45,57 proc., 
Sulęczyno 54,20 proc.; 45,80 
proc., Żukowo 40,57 proc.; 
59,43 proc. (raf)

W powiecie wygrał 
Komorowski
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Wsparcie na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych 

Obecnie  w ramach oferty JE-
REMIE pomorscy przedsiębior-
cy i osoby, które zamierzają roz-
począć działalność gospodarczą, 
mogą skorzystać z pożyczek do 40 
tys. zł  na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych w fir-
mie. 

To bardzo dobra oferta, szczegól-
nie, że oprocentowanie pożycz-
ki jest stałe i wynosi  tylko  1% 
w skali roku.  Maksymalny okres 
kredytowania to 36 m-cy. Z tytułu 
udzielenia pożyczki nie jest pobie-

rana prowizja ani inne opłaty ma-
nipulacyjne. 

Osoby zainteresowane finanso-
waniem działalności gospodarczej 
w ramach inicjatywy JEREMIE 
zapraszamy do najbliższego biura 
Pomorskiego Funduszu Pożyczko-
wego:

www.jeremie.com.pl

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest marką rozpoznawalną w re-
gionie. Jako instytucja non-profit (działająca nie dla zysku) realizuje nieprze-
rwanie od lat projekty unijne, które nakierowane są na wspieranie przed-
siębiorców. Fundusz jest jednym z największych pośredników finansowych 
zaangażowanych w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu.

83-300 Kartuzy
ul. Klasztorna 1
kontakt: 609 813 182
biurokartuzy@pfp.gda.pl
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Goście z partnerskiego miasta 
Duderstadt odwiedzili Kar-
tuzy z okazji jubileuszu 20-
lecia partnerstwa. Pojechali 
też do Kiełpina, gdzie wraz z 
Mieczysławem Gołuńskim, 
burmistrzem Kartuz, wzięli 
udział w szkolnym festynie. 
Goście wybili pamiątkowe 
monety, pokroili symboliczny 
tort, a także zobaczyli nową 
halę sportowo-widowiskową. 
Chwilę później wrócili do 
Kartuz, by wziąć udział w uro-
czystości, która odbyła się w 
Urzędzie Miejskim w Kartu-
zach. Tam spotkali się z człon-
kami Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Niemieckiej. Podczas 
spotkania burmistrz Kartuz 
wraz z przewodniczącym 
Rady Miejskim w Kartuzach, 
Andrzejem Pryczkowskim 
wręczyli gościom z Niemiec 
oraz członkom towarzystwa 
patery w dowód wdzięczności 
za dobre relacje miedzy dwo-
ma miastami. 
Ponadto w Kartuskim Cen-
trum Kultury odbyła się uro-
czystość, podczas której Wol-

fgangowi Nolte, burmistrzowi 
Duderstadt, nadany został 
tytuł Honorowego Obywatela 
Kartuz. W ubiegłych latach to 
miano otrzymali Franciszek 
Kwidziński oraz ks. Tadeusz 
Misiorny. Podczas uroczy-
stości Tadeusz Makowski z 
Chmielna poczęstował taba-
ką burmistrza Duderstadt, a 

przybyli głoście wręczyli mu 
pamiątkowe podarunki. Spo-
tkanie uświetnił występ Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej z 
Łapalic.
Wieczorem goście z Duder-
stadt wraz z burmistrzem 
Kartuz bawili się podczas 
Kartuskiej Nocy Muzeów, 
która odbyła się w Muzeum 

Kaszubskim im. Franciszka 
Tredera. Partnerzy z Niemiec 
wzięli też udział w uroczystej 
mszy św. oraz złożyli kwiaty 
na grobach ks. prałata Henryka 
Ormińskiego i Mariana Wil-
kowskiego, byłego burmistrza 
Kartuz, którzy byli jednymi z 
inicjatorów partnerstwa Kar-
tuz i Duderstadt. 

Wizyta gości 
z Duderstadt
WSPÓŁPRACA | Nadanie honorowego obywatelstwa burmistrzowi Duderstadt, uczestnictwo w 
Nocy Muzeów i spotkanie z członkami Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niemieckiej – to główne punkty 
wizyty delegacji z Niemiec. 

Uroczysta gala podczas której 
ogłoszono wyniki konkursu 
odbyła się w centrum Wysta-
wienniczo – Kongresowym 
Amber Expo w Gdańsku. An-
drzej Wyrzykowski, wójt gmi-
ny Przodkowo, otrzymał na-
grodę z rąk obecnego na gali 
Janusza Lewandowskiego.
Otwarcia gali dokonała Tere-
sa Kamińska, prezydent Rady 
Regionalnej Izby Gospo-
darczej Pomorza. Szczegóły 

dotyczące konkursu omówił 
Michał Górski z Regionalnej 
Izby Gospodarczej Pomorza. 

W konkursie organizowanym 
przez Regionalną Izbę Gospo-
darczą Pomorza oraz Funda-

Gmina Przyjazna 
Przedsiębiorcom
PRZODKOWO | Gmina Przodkowo zajęła I miejsce w III edycji konkursu 
„Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom”.

cję Instytut Rozwoju Projektów 
pod patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego Mie-
czysław Struka uczestniczyło 
55 gmin województwa po-
morskiego, w tym 4 miasta na 
prawach powiatu, 18 miast i 33 
gminy wiejskie. 
Celem konkursu było prze-
prowadzenie analizy stanu 
obecnego działań gmin na 
rzecz przedsiębiorców oraz 
przedstawienie rekomendacji 
w celu upowszechnienia do-
brych praktyk w tym zakresie. 
W kategorii „Gmina Przyja-
zna Przedsiębiorcom” w gru-
pie gmin wiejskich laureatem 
i zdobywcą I miejsca  została 
gmina Przodkowo. 
Uczestnicy spotkania podczas 
gali wysłuchali wykładu posła 
Janusza Lewandowskiego na 
temat wyzwań dla Polskiej Go-
spodarki i sytuacji gospodarczej 
naszego kraju.
(raf)
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PRZODKOWO | Co roku 1 
czerwca świętują wszyst-
kie dzieci. Tego dnia 
w Przodkowie odbędą się 
dwie imprezy. 

Pierwsza z nich - przy Ze-
spole Szkół w Przodkowie 
- rozpocznie się o godz. 9.00 
i potrwa do godz. 13.00. Do 
szkoły dowiezione zostaną 
dzieci ze wszystkich szkół 
klas 0 – III z terenu całej 
gminy. Dla nich na parkin-
gu przy szkole stanie wesołe 
miasteczko, będą też owoce 
i słodycze. 

Po południu organizatorzy 
zapraszają na drugą im-
prezę, która odbędzie się 
na boisku Orlik. Zabawa 
„z uśmiechem i nagrodami” 
rozpocznie się o godz. 14.00 
i potrwa do godz. 18.00. 
Atrakcji zarówno dla naj-
młodszych, jak i tych nieco 
starszych, z pewnością nie 
zabraknie. W programie 
przewidziano gry i zabawy 
sprawnościowe oraz roz-
grywki w różnych dyscy-
plinach sportowych. Dla 
zwycięzców przewidziano 
nagrody. Wstęp wolny. (raf)

Dzień Dziecka

POWIAT | Poprawie ulegnie 
stan kilku dróg powiato-
wych. Niedawno ogłoszo-
no przetarg na wykonanie 
tzw. dywaników asfalto-
wych w miejscowościach 
Zajezierze, Kłosowo, Su-
lęczyno – Lipusz i Kamela, 
w najbliższym czasie - ze 
wsparciem gminy Sierako-
wice - zostanie ogłoszony 
przetarg na remont drogi 
w Mojuszu. 

Natomiast 29 maja br. star-
tuje przetarg na przebudowę 
drogi powiatowej w Baninie: 
skrzyżowanie ul. Borowiec-
kiej z ul. Rolniczą i Lotni-
czą.
Przy wsparciu finansowym 
gminy Kartuzy planowane 

są dwie inwestycje: budowa 
chodnika w Prokowie od 
szkoły w kierunku ul. Ry-
backiej i drugi odcinek od 
kościoła do ul. Dworcowej. 
A także we wsi Kiełpino ko-
lejny etap odwodnienia oraz 
fragment chodnika w kierun-
ku stadionu.
W dalszym etapie ZDP ogło-
si przetarg na odcinek drogi 
w Wieżycy i drogę Piersz-
czewo - Gołubie - Krzeszna. 
Zadanie o łącznej długości 
blisko 3 km będzie realizo-
wane wspólnie z gminą Ste-
życa.
Przewidywany termin za-
kończenia powyższych prac 
to koniec września br.
(raf)

Inwestycje i remonty

EXPRESS BIZNESSU 

SPRóBUj 
SwoICh SIł.

jeżeli: 
• jesteś osobą kreatywną,
• jesteś ambitny/a 
   i chcesz się rozwijać
• posiadasz wiele pomysłów

Zgłoś SIę do NaS Na 
PRaKTyKI LUB STaż
e-mail: rekrutacja@expressy.pl
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Tak duża modernizacja tej 
ważnej trasy oznaczać będzie 
pewne utrudnienia dla kie-
rowców. W celu zminimali-
zowania uciążliwości podczas 
realizacji robót budowlanych 
zaplanowano, że inwestycja 
będzie realizowana w III eta-
pach:
1 etap - od miejsca, gdzie pra-
ce zostały zakończone w roku 
ubiegłym do skrzyżowania 
z ul. Polną wraz z wykona-
niem robót związanych z urzą-
dzeniem objazdu ul. Polną 
– roboty budowlane w tym 
etapie mają być zakończone 
najpóźniej do końca lipca
2 etap - od skrzyżowania ul. 

Armii Krajowej z ul. Polną do 
skrzyżowania z ul. Prusa  - ro-
boty budowlane potrwają do 
końca sierpnia
3 etap - od skrzyżowania ul. 
Armii Krajowej z ul. Prusa do 
skrzyżowania z ul. Gdyńską 
oraz budowa kanalizacji desz-
czowej w ul. Fredry – roboty 
budowlane zaplanowane na 
ten etap mają zakończyć się do 
końca września. 
Teren budowy zostanie wyko-
nawcy przekazany w piątek 29 
maja, a fizyczne rozpoczęcie 
robót budowlanych według 
deklaracji wykonawcy nastąpi 
już 1 czerwca.
Władze gminy proszą kierow-
ców i mieszkańców o wyrozu-
miałość z powodu utrudnień 
ruchu w obrębie prowadzo-
nych robót.

Prawie 4,6 mln zł 
na przebudowę drogi
ŻUKOWO |  Umowę na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Armii Krajowej w Żukowie zawarto 26 maja 2015 r.. Wartość kon-
traktu opiewa na kwotę niemal 46 mln zł brutto. 

Uczniowie zaprosili do swo-
jej szkoły rodziców, młodsze 
i starsze rodzeństwo, a nawet 
babcie i dziadków. Dodat-
kowo do szkoły przyjechali 
goście z partnerskiego miasta 
Duderstadt. Cenną okazała się 
umiejętność posługiwania się 
językiem niemieckim, które-
go dzieci uczą się w ramach 
projektu pn. „Szkoła daje 
więcej – zajęcia rozwijające 
dla uczniów ze szkół pod-
stawowych gminy Kartuzy”. 
Uczniowie mogli zamienić 
parę słów z gośćmi w ich oj-
czystym języku. Goście nie 
kryli zdumienia i podziwu dla 
całego przedsięwzięcia. Ra-
zem z uczniami brali udział 
w eksperymentach, pokazach, 
wybijaniu pamiątkowej mone-
ty i kosztowaniu pysznego tor-
tu. Rezolutność i umiejętności 
uczniów podziwiali też mło-
dzi naukowcy, przed którymi 
dzieci dały popis talentów ta-
necznych i wokalnych.  Festi-

wal wypełniony nauką zabawą 
i mnóstwem atrakcji na pewno 
na długo zapadnie w pamięci 
jego uczestników.  
(r) 

Święto nauki
KIEŁPINO | W Zespole Szkół w Kiełpinie uczniowie wspólnie ze swoimi 
nauczycielami brali udział w festiwalu „Święto Nauki”. 
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Zakończono więc przebudowę 
drogi w Zaworach (w ramach 
projektu „Rozbudowa i za-
bezpieczenie szlaku wodnego 
Kółka Raduńskiego poprzez 
udrożnienie przepływu pomię-
dzy jeziorami Kłodno i Brod-
no Małe wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”). Wybudowano 
nowy most, który umożliwia 
swobodny przepływ łódka-
mi, kajakami oraz mniejszym 
żaglówkami, wzdłuż powsta-
ła ścieżka pieszo-rowerowa, 
w obrębie mostu slip do wodo-
wania, miejsca postojowe wy-
posażone w stoły, ławki, kosze 
na śmieci, całość oświetlona 
lampami solarnymi. 
Ogrom przedsięwzięcia obra-
zuje koszt, który zamknął się 
w kwocie 2 mln 814 tys. zło-
tych. Lokalna Grupa Rybacka 

„Kaszuby” dofi nansowała pro-
jekt kwotą 1 mln zł, pozostałe 
koszty powiat kartuski i gmina 

Chmielno pokryły w dwóch 
równych częściach.
Oddano także do ruchu nowy 
odcinek drogi powiatowej 
w Rębiechowie (ul. Piasko-
wa) wraz z rondem. Nowe 
rondo oraz chodniki podniosą 
bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego. Zadanie 
zrealizowane zostało przy oka-
zji budowy Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej, koszt całko-
wity wyniósł 5 mln 480 tys. 
złotych. 
Zakończono też prace przy 
drodze Gowidlino – Lemany 
poprzez budowę trasy tury-

stycznej. Cały pas drogowy 
o długości 2,5 km prezentuje 
się imponująco: wzdłuż od-
nowionego asfaltu powstała 
ścieżka pieszo – rowerowa, 4 
miejsca widokowo-wypoczyn-
kowe, uporządkowano wjazdy 
oraz ustawiono nowe oznako-
wanie. 
Inwestycja wyniosła 4 mln 138 
tys. złotych i została dofi nan-
sowana kwotą 1 mln zł z Euro-
pejskiego Funduszu Rybackie-
go, pozostałe koszty podzieliły 
równo pomiędzy siebie powiat 
kartuski i gmina Sierakowice.
Rafał Korbut

Finał dużych 
inwestycji
POWIAT | Właśnie zakończono inwestycje drogowe w Zaworach, Rębiechowie, 
oraz na trasie Gowidlino – Lemany. 
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droga w gowidlinie

Inwestycja w Zaworach
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SPRZEDAM

doM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią 
za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEdaM działkę 
budowlaną w Lęborku. Tel: 
604-536-815 

SPRZEdaM ziemie 
20000m2 w Łówczu 
Górnym koło Strzebielina, 
cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292.

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, Wej-
herowo, 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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

FIaTa Sienę 99r. Ważny 
przegląd i oc, hak stan 
dobry, cena 2500zł. Tel: 
503-530-812

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwieranie 
drzwi. Tel: 789-345-593

INNE

SPRZEdaM przyczepkę 
samochodową zarejestro-
wana. Cena; 1000 zł. Tel: 
697-509-764

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fi zyki 
i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 
58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEdaM komputer, 
dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34

TELEFONY

SPRZEdaM telefon HTC 
Touch HD, od nowości folia 
na ekranie, wszystkie 
papiery + 2 rysik. Cena 
100zł. Tel: 518-361-659

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

ZaTRUdNIę pracowników 
do pralni w Wejherowie. 
Tel: 608-412-349

USŁUGI

goTówKa od ręki. Potrze-
bujesz gotówki? Zadzwoń! 
Tel: 533-340-404 lub: 
Kartuzy, Żukowo 887-840-
204, Kościerzyna 887-840-
429, Lębork 887-840-434, 
Wejherowo 887-840-320, 
887-840-337. Marka S.A.

USłUgI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

oPaKowaNIa jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USłUgI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, 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
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RÓŻNE

SPRZEdaM zmywarkę 
Whirlpool 60 cm wolnosto-
jącą. Używana sporadycz-
nie od ok. 6 m-cy, na gwa-
rancji, srebrna Inox w stanie 
bdb. Tel:  507-486-424

SPRZEd łuparkę świdrową 
do drzewa silnik o mocy 4 
kw oraz silnik 7,5 kw 960 
obr. Tel: 601-638-877

SPRZEdaM łózko 140/200, 
materac, szufl ada - natu-
ralne drewno, stan idealny, 
cena 1200 zł, Wejherowo. 
Tel: 798-020-532

SPRZEdaM namiot 3-o-
sobowy cena 200zł, śpiwór 
60zł, kalimaty szt. 2 cena 
50zł, stan bdb, Wejherowo. 
Tel: 798-020-532

SPRZEdaM biżuterię 
damską, korale bransoletki 
paski odzież. Okazja od 1zł. 
Tel: 501-534-260

PIEC kafl owy oddam. Tel: 
515-411-954

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

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, Wejhe-
rowo, tel. 789-431-218

SPRZEdaM łyżwy fi 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, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

SPRZEdaM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZłoTa rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381
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Na starcie zgłosiły się eki-
py z Rosji, Białorusi,  Ajas 
Gdańsk, KS Łękinia, GTS Kol-
budy,  Morena - Wega Żukowo, 
ZKS Miastko, GKS Cartusia 
Kartuzy.  
W trakcie otwarcia miał miej-
sce występ Macieja Łabutina - 
akrobatyka powietrzna (Mistrza 
Polski oraz finalisty Pucharu 
Świata w gimnastyce) oraz 
występ Nikoli Szydłowskiej – 
fitness (wielokrotnej medalistki 
zawodów w Europie i na świe-
cie, Mistrzyni Polski).
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Vladyka Yahor 

Belarus, który otrzymał Puchar 
Starosty Kartuskiego ufundo-
wany przez Janinę Kwiecień. 
Najlepszym zawodnikiem 
ekipy krajowej został Damian 
Metza, który otrzymał Puchar 
Burmistrza Kartuz 
z rąk Mieczysława 
Gołuńskiego.
Zawody są roz-
grywane od 12 lat 
w takiej formie 
i są ważnym mo-
mentem spotka-
nia młodych ludzi 
z różnych krajów. 
Jednocześnie spo-

tkanie różnych stylów i umie-
jętności zawodników powodu-
je, że zawody te są bodźcem 
do rozwoju zapasów w gminie 
Kartuzy, powiecie i kraju. 
Rafał Korbut

Międzynarodowy Puchar Kaszub
KARTUZY |  XII Memoriał im. Braci Pryczkowskich i Jana Kuczyńskiego 
oraz 40-lecie Sekcji Zapasów GKS Cartusia  - z tych okazji odbyły się zawody 
w zapasach. 

Wyniki W poszczególnych 
kategoriach:

Młodzik:

Kategoria 32 kg
1. miejsce Wolski Natan GKS Cartusia

Kategoria 38 kg
1. miejsce Kopczak Kacper UKS Łękinia
2. miejsce Drewa Andrzej GKS Cartusia

Kategoria 46 kg
1. miejsce Ciesielski Bartłomiej UKS Łękinia

Kategoria 53 kg
1. miejsce Ducher Michał GKS Cartusia
2. miejsce Godziński Olivier GKS Cartusia
3. miejsce Jahn Aleks GKS Cartusia
4. miejsce Szynszecki Dawid GKS Cartusia
5. miejsce Brzozowski Natan GKS Cartusia
6. miejsce Konkol Mateusz GKS Cartusia

Kategoria 63 kg
1. miejsce Kuśnierczak Kamil UKS Łękinia

Mini Zapasy:

Kategoria 26 kg
1. miejsce Niklas Karol GKS Cartusia
2. miejsce Dobka Olivier GKS Cartusia
3. miejsce Kibort Marcel Achilles Kolbudy
4. miejsce Kibort Michał Achilles Kolbudy
5. miejsce Kamrowski Patryk Achilles Kolbudy

Kategoria 31 kg
1. miejsce Żynda Adrian GKS Cartusia
2. miejsce Micun Adam Achilles Kolbudy

Kategoria 35 kg
1. miejsce Wolski Noe GKS Cartusia
2. miejsce Binczyk Karol UKS Łękinia
Kategoria 48 kg
1. miejsce Myszk Jakub GKS Cartusia
2. miejsce Stromski Eryk GKS Cartusia
3. miejsce Dera Tymon GKS Cartusia

Dziewczęta:

Kategoria 47 kg
1. miejsce Kazimierczak Agata ZKS Miastko
2. miejsce Kuźmitowit Julia GKS Cartusia

kadet:

Kategoria 42 kg
1. miejsce Niahoda Aliaksandr Belarus
2. miejsce Egoshin Denis Russia – Kaliningrad
3. miejsce Kuźnia Miłosz Ajas Gdańsk

Kategoria 46 kg
1. miejsce Petrończak Filip ZKS Miastko
2. miejsce Barabasz Mateusz Ajas Gdańsk

Kategoria 50 kg
1. miejsce Hasanav Eldar Belarus
2. miejsce Bodel Piotr Ajas Gdańsk

Kategoria 54 kg
1. miejsce Nehada Maksim Belarus
2. miejsce Szerbakow Vitalii Russia – Kalinin-
grad
3. miejsce Shulvinski Artsiom Belarus

Kategoria 58 kg
1. miejsce Liavonchyn Aliaksandr Belarus
2. miejsce Drozd Ihar Belarus
3. miejsce Aliew Rusian Russia – Kaliningrad
4. miejsce Szyrowski Grzegorz Morena Żukowo
5. miejsce Erin Aleksandr Russia – Kaliningrad

Kategoria 63 kg
1. miejsce Vladyka Yahor Belarus
2. miejsce Iliasow Zaur Russia – Kaliningrad
3. miejsce Aleksachin Artem Russia – Kalinin-
grad
4. miejsce Mihum Mikita Belarus
5. miejsce Samets Andrei Belarus
6. miejsce Kurets Siamion Belarus

Kategoria 69 kg
1. miejsce Metza Damian GKS Cartusia
2. miejsce Valaskovich Artsiom Belarus
3. miejsce Zabłocki Piotr ZKS Miastko
4. miejsce Litwinow Ivan Russia - Kaliningrad
5. miejsce Hildebrandt Jakub GKS Cartusia

Kategoria 85 kg
1. miejsce Yarashevich Ihar Belarus
2. miejsce Rudnik Hubert ZKS Miastko
3. miejsce Sorokin Stanisław Russia - Kalinin-
grad

Kategoria 100 kg
1. miejsce Laurynovich Ilya Belarus
2. miejsce Yudchyts Ilya Belarus 
3. miejsce Wroński Kacper Morana Żukowo

Punktacja drużynowa:

1 miejsce GKS Cartusia                             
2 miejsce Belarus                                    
3 miejsce Russia - Kaliningrad                                               
4 miejsce UKS Łękinia                                       
5 miejsce ZKS Miastko
6 miejsce Ajas Gdańsk
7 miejsce Achilles Kolbudy
8 miejsce Morena Żukowo                             
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Na zawodach świetnie spi-
sali się zawodnicy trenujący 
w klubie UKS „Trops” Kar-
tuzy. W całym turnieju prze-
grali tylko jeden mecz (z 
gospodarzem w fazie fina-
łowej) i jeden mecz zremi-
sowali. Ostatecznie drużyna 
z Kartuz zajęła świetne III 
miejsce w zawodach. Na-
grody indywidualne otrzy-
mali Igor Bach (zawodnik 
pierwszej siódemki całego 
turnieju) oraz Jakub Gończ 
- wyróżnienie jako zawod-
nik w zespole UKS „Trops” 
Kartuzy.

Piłkarze ręczni 
nie zawiedli
KARTUZY | W Bartoszycach już po raz trzeci odbył się Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej. Brali w nim 
udział adepci szczypiorniaka rocznik 2004 i młodsi. 
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Wyniki z grupy:
• Trops Kartuzy 
— MOSiR II Kętrzyn 33:4
• Trops Kartuzy 
— UKS Mikołajki 22:6
• Trops Kartuzy 
— SP 336 Kontra I Warszawa 17:17
• Trops Kartuzy 
— MDK II Bartoszyce 21:4
• Trops Kartuzy 
— Wilanowia Warszawa 23:6
 
Grupa Finałowa o miejsca I-VI:
• Trops Kartuzy 
- SP 4 Kwidzyn  15:9
• Trops Kartuzy 
- MDK I Bartoszyce  12:17

Skład zespołu: Damian Sikora, 
Paweł Drewniak (bramkarze), 
Kamil Kostecki, Miachał Adamczak, 
Wiktor Brylowski, Natan Wolski, 
Tymon Dera, Patryk Furman, Dawid 
Karschnia, Igor Bach, Maciej Groth, 
Mateusz Pakos, Jakub Sarnowski, 
Piotr Kreft, Jędrek Neumann, Jakub 
Kostuch, Jakub Gończ
Trener- Krzysztof Król

Zawodnicy z kartuskiego klubu 
zajęli III miejsce

przeglądaj, czytaj, 
komentuj
metropolia.info

Opolska pływalnia 50-
metrowa gościła rekordową 
liczbę zawodników w histo-
rii cyklu Pucharu Polski. Do 
Opola przyjechało niemal 
600 pływaków z wielu klu-
bów z całego kraju.
Na tych zawodach startował, 
bezpośrednio po wyczerpu-
jącym pierwszym zgrupo-
waniu kadrowym w Dębicy, 
Jakub Skierka. W Opolu 
Jakub nie dał szans zawod-
nikom w swojej juniorskiej 
kategorii wiekowej i na ko-
ronnych startach na 200m 
i 100m stylem grzbietowym 
zdobył pierwsze pozycje, 
ponadto w kategorii open na 
200m był 3, a 100m  pokonał 
jako 4.  Należy zwrócić uwa-
gę, że szczyt formy naszego 
zawodnika ma przypaść za 6 
tygodni na Igrzyskach Euro-
pejskich w Baku.
Drugi startujący zawodnik 
z Kartuz to 15-letni Ziemo-
wit Adamczak. Pływak suk-
cesywnie realizuje zadania 
i poprawia swoje rekordy 

życiowe przesuwając się ku 
czołówce swojej kategorii 
wiekowej juniorskiego pły-
wania. Startując na dystan-

sie 100m stylem dowolnym 
zajął 13 pozycję, a na 50m 
był 14. Jego imprezą główną 
mają być letnie Mistrzostwa 

Polski Juniorów 15- letnich, 
które odbędą się za 8 tygo-
dni.
(raf)

Doskonałe wyniki pływaków
KARTUZY | Dwudniowe zawody pływackie cyklu Grand Prix, które odbyły się w Opolu były kolej-
nym sprawdzianem dla naszych pływaków trenowanych przez Arka Zalewskiego. 
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ZłoTa góRa | Za nami 
dni otwarte Funduszy 
Unijnych, które w gminie 
Kartuzy zorganizowane 
zostały w Centrum Spor-
tów wodnych i Promocji 
regionu na Złotej górze.

Amatorów sportów wod-
nych nie odstraszyła zmien-

na pogoda. Obiekt przez 
dwa dni odwiedziło około 
500 osób, które aktywnie 
brały udział w zapropono-
wanych atrakcjach zwią-
zanych z czynną rekreacją. 
Były to zajęcia żeglarskie, 
bezpłatne wypożyczenie 

sprzętu wodnego, a także 
rekreacja w formie węd-
kowania, jazdy na łyżwo-
rolkach i pikniku na łonie 
natury.
Zapraszamy do odwiedza-
nia CSWiPR, na terenie 
którego można aktywnie 
spędzić czas korzystając 
z bezpłatnego sprzętu wod-

nego w soboty i niedziele 
w godz. 10.00-18.00, a od 
13 czerwca do 10 września  
- codziennie w  godz. 10.00-
18.00. Więcej informacji na 
stronie www.kartuzy.pl lub 
facebooku CSWiPR.
(raf)

Dni otwarte na wodzie

KaRTUZy | świetnie 
spisali się młodzi zawod-
nicy klubu gKS Cartusia 
podczas Mistrzostw Pol-
ski LZS Kadetów w zapa-
sach w stylu klasycznym, 
które rozegrano w Piotr-
kowie Trybunalskim.

Drużyna z Kartuz w skła-
dzie Arkadiusz Bronk, 
Jakub Hildebrandt, Niko-
dem Drewa, Damian Met-
za, oraz Krystian Wika na 
turniej jechała z zamiarem 
zdobycia wysokich miejsc. 
Cel udało się osiągnąć. Ni-
kodem Drewa (kat.63 kg) 
oraz Damian Metza (kat. 

69 kg) wywalczyli złoto, 
natomiast Jakub Hilde-
brandt (kat.69 kg) zdobył 
brąz. Cała trójka po raz 
kolejny zmieściła się na 
podium. 
- Jeżeli dołączymy do tego 
wracającego do zdrowia 

Aleksa Mielewczyka, to 
zawodnicy ci stanowić 
będą w najbliższym czasie 
grupę, która przy dobrej 
pracy powinna być kon-
tynuatorem sukcesów na-
szego klubu – podkreślają 
działacze klubu GKS Car-
tusia. 
(raf)

Wywalczyli złoto i brąz
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