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Fot. UG Żukowo

ŻUKOWO | Gimna-
zjaliści z żukowskiego 
gimnazjum dobrze 
wiedzą, po co się uczą. 
Justyna Dąbrowska 
i Paweł Stangorra przy-
jęli zasadę, że nauka 
nie jest dla szkoły, ale 
dla nich i dla ich życia.

Justyna i Paweł otrzyma-
li tytuły Prymusa Szko-
ły, nagrody Burmistrza 
Gminy Żukowo i nagro-
dy od Rady Rodziców. 
I nie spoczęli na laurach. 
Po skończeniu zajęć 
szkolnych reprezento-
wali gminę na Konkursie 
na Najlepszego Absol-
wenta Gimnazjum Gmin 
Wiejskich i Miasteczek 
Województwa Pomor-
skiego w roku szkolnym 

2014/2015 - XIV edy-
cja.
Na 116 gmin wiejskich 
i miasteczek w wo-
jewództwie pomor-
skim (z wyłączeniem 
miast prezydenckich) 
nasi uczniowie zajęli 
wysokie noty. Paweł 
został sklasyfi kowany 
na 5 miejscu, a Justy-
na znalazła się w dru-
giej dziesiątce. Bur-
mistrz gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski 
ufundował nagrodę 
rzeczową w wysoko-
ści 1800 zł dla Pawła, 
a Justynie sfi nansował 
obóz żeglarski w tej 
samej kwocie. Gratu-
lujemy!
(raf)

najLePsi uczniowie nagrodzeni

GM. STĘŻYCA | paranienormalni, Kabaret Nowacki i Jerzy 
Kryszak rozbawią nawet największego ponuraka, a Golec 
uOrkiestra, De Mono oraz fi naliści Kaszubskiego Idola za-
pewnia mnóstwo znakomitej muzyki. I to wszystko za dar-
mo już w najbliższy weekend!

Dwie noce dobrej
muzyki i śmiechu

W piatkowy wieczór w Stęży-
cy rozpocznie się II Noc Ka-
baretowa Pod Żaglami, pdczas 
której do późnej nocy publicz-
ność rozbawiac będa znani 
artyści kabaretowi. Dzień 

później odbędzie się praw-
dziwa muzyczna uczta – Noc 
z Gwiazdami - podczas której 
wystąpią zarówno popularni i 
lubiani od lat artyści, jak rów-
niez lokalne i dopiero rozpo-

czynające karierę zespoły. 
Tego wydarzenia nie można 
przegapić – Dni Gminy Stę-
życa zapowiadają się wyjąt-
kowo wesoło, radośnie i mu-
zycznie.

Świętowali 
policjanci

Juniorzy na I miejscu 
w Niemczech!
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LUX MED Diagnostyka za-
prasza panie w dwóch gru-
pach wiekowych na bezpłat-
ne badania mammograficzne 
w mammobusie, które odbędą 
się w dniach 10 – 14 sierpnia 
w Kartuzach przy Parku Soli-
darności. 
Bezpłatna mammografia dla 
pań w wieku: 
50 – 69 lat: Badanie w ramach 
Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi jest bezpłatne, refundo-
wane kobietom co 2 lata przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
(lub co 12 miesięcy dla kobiet, 
które w ramach realizacji Pro-
gramu otrzymały odpowiednie 
pisemne wskazanie). Nie jest 
wymagane skierowanie lekar-
skie. Więcej Informacji o bada-
niach na stronie www.mammo.
pl 
40 – 49 oraz 70 – 75 lat: Bada-
nia wykonywane są w ramach 
Projektu  „Poprawa dostęp-
ności i jakości usług medycz-
nych w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi” współfi-
nansowanego z funduszy EOG 
i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 
Wymagane jest skierowanie 
lekarskie od lekarza dowolnej 
specjalizacji. Więcej Informacji 
o badaniach oraz wzór skiero-
wania na stronie: www.fundu-
sze.mammo.pl 
Na badania w ramach obu pro-
gramów prosimy o wcześniej-
szą rejestrację pod nr tel. 58 666 
2 444. Call Center czynne jest 7 
dni w tygodniu. 

Mammografia trwa 
jedynie kilka minut 
i polega na zrobieniu 4 
zdjęć rentgenowskich 
–  dwóch projekcji każ-
dej piersi. Badania nie 
należy się obawiać, po-
nieważ promieniowa-
nie, które emituje jest 
nie większe niż przy 
RTG zęba. Pozwala na 
rozpoznanie i wykry-
cie tzw. zmian bezobja-
wowych (guzków oraz 
innych nieprawidłowo-
ści w piersi) w bardzo 
wczesnym etapie roz-
woju – wtedy, kiedy 
nie są one wyczuwalne 
przez kobietę lub leka-
rza, co bardzo istotnie 
zwiększa szansę wyle-
czenia.
W roku 2014 w mam-
mobusach LUX MED 
Diagnostyka przeba-
dało się około 240 ty-
sięcy kobiet. Każdego 
miesiąca mammobusy 
odwiedzają około 200 
miejscowości, reali-
zując program badań 
przesiewowych dla 
pań. 
- Mimo, iż mammogra-
fia to najskuteczniejsza 
metoda profilaktyki 
raka piersi, nadal mniej 
niż połowa kobiet pod-
dała się bezpłatnemu 
badaniu w ramach Po-
pulacyjnego Programu 
Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi – mówi dr 
Małgorzata Cymerman z LUX 

MED Diagnostyka. - Zachęca-
my panie do profilaktyki zwią-
zanej z rakiem piersi, gdyż jest 

to najczęściej występujący no-
wotwór złośliwy wśród Polek.
(raf)

Wyprzedź raka, zbadaj się
MAMMOGRAFIA | To wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania 
w ramach Programu finansowanego przez NFZ – całkowicie za darmo można wykonać bada-
nie mammograficzne. 

POWIAT | W jakim kierunku 
powinien rozwijać się nasz 
obszar? Na co przeznaczyć 
środki finansowe z progra-
mu LEADER? Kto powinien 
otrzymać wsparcie?

Wspólnie stwórzmy nową 
Lokalną Strategię Rozwo-
ju Szwajcarii Kaszubskiej 
na lata 2016-2022! Lokalna 
Grupa Działania Stowarzy-
szenie Turystyczne Kaszuby 
zaprasza wszystkich miesz-
kańców na spotkania:
3 sierpnia, o godz. 18.00 – 
Chmielno – sala GOKSiR, 
ul. Gryfa Pomorskiego 20;
4 sierpnia, o godz. 17.00 – 
Stężyca – remiza OSP, ul. 9 
Marca 6;
5 sierpnia, o godz. 17.00 – 
Sierakowice – sala konfe-

rencyjna Urzędu Gminy, ul. 
Lęborska 30;
6 sierpnia, o godz. 14.00 – 
Kartuzy – sala Centrum In-
formacji Turystycznej, ul. 
Klasztorna 1;
11 sierpnia, o godz.17.00  – 
Przodkowo – sala konferen-
cyjna OSP, ul. Kartuska 23;
12 sierpnia, o godz. 16.30 – 
Somonino – sala obrad Urzę-
du Gminy, ul. Ceynowy 21;
13 sierpnia, o godz. 16.00 – 
Żukowo – sala Urzędu Gmi-
ny, ul. Gdańska 52;
14 sierpnia, o godz. 17.00 – 
Przywidz – sala Gminnego 
Ośrodka Kultury, ul. Gdań-
ska 15;
17 sierpnia, o godz. 16.30 – 
Sulęczyno – sala posiedzeń 
Urzędu Gminy, ul. Kaszub-
ska 26. (raf)

Stwórzmy Strategię 
rozwoju

POMÓŻ | Komenda Powiato-
wa Policji w Kartuzach poszu-
kuje zaginionego mężczyzny, 
który ostatni raz był widziany 
18 lipca br. około godz. 11-tej 
w Kartuzach i od tego czasu 
do dnia dzisiejszego nie 
nawiązał kontaktu z rodziną, 
jak również nie powrócił do 
miejsca zamieszkania.

Rysopis: wiek 29 lat, wzrostu 
około 170 cm, masywnej bu-
dowy ciała, waga około 70 kg, 
włosy ciemne, krótko ostrzyżo-
ne, oczy ciemne.
W chwili zaginięcia ubrany 
był w robocze spodnie z jasny-
mi kieszeniami, jasno zielony 
t-shirt z białymi napisami znaj-
dującymi się na przodzie, szare 
sportowe buty.

Wszystkie osoby posiadające 
jakiekolwiek informacje na te-
mat miejsca pobytu osoby za-
ginionej proszone są o kontakt 
z Wydziałem Kryminalnym 
Komendy Powiatowej Policji 
w Kartuzach nr tel. 58 685-22-
47 lub dyżurnym KPP Kartuzy 
nr 997. (r)

zaginął 
marcin Szcześniak

więcej o magazynie: 
tel. 791 980 155 e
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Odznaczenia za zasługi dla Po-
licji otrzymały również osoby 
cywilne - m.in. Mieczysław 
Woźniak, Przewodniczący 
Rady Powiatu. 
Przewodniczący Woźniak 
podziękował za wyróżnienie 
i wspólnie z Bogdanem Łapa, 
Zastępcą Starosty Powiatu 
Kartuskiego, przekazali urzą-
dzenie wielofunkcyjne na rzecz 
Komendy Powiatowej Policji 
w Kartuzach. 

Niecodzienny podarunek otrzy-
mali kartuscy policjanci - dwa, 
wysokiej klasy  rowery wraz 
z umundurowaniem. Uro-
czystego przekazania sprzętu 
rowerowego dokonał Mieczy-
sław Gołuński, burmistrz Kar-
tuz. Rowery zakupione zostały 
ze środków gminy Kartuzy 
w ilości 4 szt. - dwa dla Straży 
Miejskiej i dwa dla kartuskiej 
Policji.  
(raf)

Świętowali 
policjanci
UROCZYSTOŚĆ | Na kartuskim Rynku 
odbyły się obchody Święta Policji, które przy-
pada w Polsce w dniu 24 lipca. W uroczysto-
ściach uczestniczyli mi.n.: Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz 
włodarze gmin powiatu kartuskiego. 

ŻUKOWO | Uwaga kie-
rowcy! Burmistrz gminy 
Żukowo informuje, że w 
dniach 29 - 30 lipca nastą-
pią utrudnienia w ruchu 
kołowym na ul. Polnej w 
Żukowie na odcinku od ul. 
Armii Krajowej do przejaz-
du kolejowego. 

Ze względu na układanie 
nawierzchni bitumicznej 
wprowadzony zostanie ruch 
wahadłowy.
Władze gminy proszą o wy-

rozumiałość i przepraszają 
za utrudnienia na czas pro-
wadzonych robót. 
(raf)

W imieniu Fundacji „Już Po-
magam” wszystkich stałych 
i potencjalnych krwiodawców 
zapraszamy do krwiobusu, 
który stanie w Żukowie w dniu 
zbiórki. W okresie urlopowym 
szczególnie brakuje krwi, war-
to pomyśleć o ratowaniu życia 
innym, o geście oddania krwi 
w czasie wakacji. Wakacje to 
czas większych potrzeb! Ser-
decznie zapraszamy! (raf)

Oddaj krew, uratuj życie
ŻUKOWO | 1 sierpnia w Żukowie w godzinach 10-14 przy ul. Gdańskiej 59 A (parking CH 
Byczkowski) odbędzie się zbiórka krwi.

zbudują drogę, 
będą utrudnienia
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Modernizacja 
drogi 
Żuromino 
– nowa wieś
Gmina Stężyca otrzy-
mała dofinansowanie 
na modernizację drogi 
Żuromino – Nowa Wieś 
z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.  

Zarząd Województwa 
Pomorskiego 21 maja 
2015 roku podjął uchwa-
łę w sprawie planowane-
go na rok 2015 podziału 
środków budżetu Woje-
wództwa Pomorskiego 
związanych z wyłącze-
niem z produkcji gruntów 
rolnych wraz z Planem 
rzeczowo – finansowym. 
Gmina Stężyca znalazła 
się na liście samorządów, 
które otrzymają dofinan-
sowanie.  19 czerwca 
2015 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim Wójt 
Gminy Stężyca Tomasz 
Brzoskowski  podpisał 
stosowną umowę na dofi-
nansowanie tego zadania.  
Już niebawem rozpocznie 
się modernizacja drogi 
Żuromino – Nowa Wieś. 
Obecnie trwają proce-
dury przetargowe, które 
pozwolą wybrać wyko-
nawcę na realizację zapla-
nowanego zadania. 

Ruszyła kolejna duża inwe-
stycja w gminie Stężyca. 
Kompleks sportowy z dwo-
ma boiskami: głównym 
i treningowym mieścić się 
będzie przy Nadraduńskim 
Centrum Sportu i Rekre-
acji. 

Główne boisko o wymia-
rach 72,75 m x 110,4m , 
z polem gry 68 m x 105 
m, posiadać będzie trawę 
naturalną z automatycz-
nym nawadnianiem. Tuż 
przy nim staną zadaszone 
trybuny na 434 miejsc – 
istniejąca trybuna zostanie 
rozebrana. Przy boiskach 
znajdzie się także bieżnia 
lekkoatletyczna 400 m 
o nawierzchni poliuretano-
wej, z odcinkiem prostym 

130m, skocznią w dal i do 
trójskoku z rozbiegiem.
Boisko treningowe o wymia-
rach 70 m x 110 m, z polem 
gry 64 m x 105 m, wyposa-
żone będzie w sztuczną na-
wierzchnię. Cały kompleks 

sportowy zostanie oświe-
tlony. Planuje się również 
budowę parkingów, a także 
remont „Domu Sportowca” 
– przeprowadzona zostanie 
termomodernizacja budyn-
ku oraz odnowienie jego 
wnętrz. Przy kompleksie 
sportowym stanie ogromny 
napis „Nadraduńskie Cen-
trum Sportu i Rekreacji”.
Inwestycja dofinansowana 
jest z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. 

Budowa stadionu 
lekkoatletycznego w StęŻycy

W ramach inwestycji po-
wstanie piętrowy budynek 
o powierzchni użytkowej 
prawie 1700 m kw., a w nim 
82 pomieszczenia, w tym 
m.in. specjalna strefa „open 
space”, pokoje śniadań, po-
kój rozmów, nowe gabinety. 

Powstanie też sala obrad. 
Budynek będzie  zlokalizo-
wany w sąsiedztwie Nad-
raduńskiego Centrum Tu-
rystyczno-Rekreacyjnego. 
Obecnie urząd gminy mieści 
się w trzech lokalizacjach. 
Nowy obiekt skupi wszyst-

kie wydziały w jednym 
miejscu. 

Gmina Stężyca otrzyma na 
powyższy cel dofinansowa-
nie ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 

Założenia projektowe prze-
widują oddanie do użytku 
prostego obiektu, utrzyma-
nego w skandynawskim sty-
lu. Biurowiec będzie energo-
oszczędny i zaprojektowany 
tak, aby zmniejszać emisję 
dwutlenku węgla.

Rozpoczęto budowę 
nowego urzędu gminy
Już niebawem mieszkańcy Gminy Stężyca oraz wszyscy petenci będą mogli załatwiać sprawy urzędowe 
w nowym obiekcie.
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Ergo Hestia i Energa Obrót 
po raz pierwszy proponują 
ubezpieczenie, skierowane do 
obecnych oraz nowych klien-
tów sprzedawcy energii elek-
trycznej, gwarantujące dodat-
kowo zabezpieczenie spłaty 
rachunków. Efektem współ-
pracy obu firm jest „Supero-
ferta” obejmująca gwarancję 
stałej ceny energii oraz pakiet 
ubezpieczeniowy „Pogromca 
rachunków”, z którego klien-
ci skorzystają, gdy stracą lub 
będą niezdolni do pracy oraz 
gdy trafią do szpitala w na-
stępstwie nieszczęśliwego 
wypadku.

– Połączenie sprzedaży 
energii z ubezpieczeniem to 
odpowiedź na oczekiwania 
klientów, którzy dopytywali 
nas o taką możliwość. Pro-
ponujemy ją zarówno no-
wym, jak i dotychczasowym 
naszym klientom, którzy do 
grudnia zdecydują się skorzy-
stać ze specjalnego pakietu 
promocyjnego – mówi Beata 
Ostrowska, rzecznik prasowy 
Grupy Energa. – Zawiera on 
to nie tylko gwarancję stałej 
ceny sprzedaży prądu, nawet 
do końca 2018 roku, ale także 
– bez żadnych dodatkowych 
opłat – dodatkową ochronę, 
która w razie niektórych zda-
rzeń pozwoli im na spłatę zo-
bowiązań.

W pakiecie „Pogromca ra-
chunków” przewidziana jest 
wypłata świadczeń na wypa-
dek trzech ryzyk: utraty pracy, 
czasowej niezdolności do pra-
cy oraz hospitalizacji w na-

stępstwie nieszczęśliwego wy-
padku. W dwóch pierwszych 
przypadkach ubezpieczony 
może otrzymać w okresie 
obowiązywania ubezpiecze-
nia nawet do 1500 złotych.

Pakiet „Pogromca Rachun-

ków” to ubezpieczenie zapro-
jektowane przez ERGO Hestię 
dla spółki Energa Obrót. 

– Tworząc ten produkt, 
chcieliśmy zapewnić każde-
mu ubezpieczonemu poczucie 
bezpieczeństwa finansowego 

pokrywając stałe wydatki – 
wyjaśnia Aleksandra Brodow-
ska z ERGO Hestii. – Nie-
szczęśliwe zdarzenia losowe, 
takie jak utrata lub niezdol-
ność do pracy, zaskakują kon-
sumentów często w najmniej 

oczekiwanym momencie. 
Dzięki nowej ofercie, osoby 
te będą mogły przetrwać ten 
trudny okres bez konieczno-
ści ponoszenia dodatkowych 
kosztów, takich jak zaciąganie 
kredytów na spłatę bieżących 

zobowiązań. 
W przypadku hospitalizacji 

wypłacana jest kwota 150 zł 
za każdy dzień pobytu w szpi-
talu, pod warunkiem, że trwa 
on co najmniej cztery dni.

(GB)

Energia w pakiecie z ubezpieczeniem
WSPÓŁPRACA | Energa Obrót oraz Ergo Hestia wprowadzają wspólną ofertę łączącą nawet trzyletnią gwarancję stałej ceny prądu z pakietem ubezpieczeń. 
Osoby, które z niej skorzystają, uzyskają między innymi ochronę na wypadek utraty pracy czy pobytu w szpitalu.
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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 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

SPRZEDAM lub wynaj-
mę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 
582 483

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

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

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

KUPIĘ

SPRZEDAM obrazy 
haftowane oprawione. Tel: 
608-325-376

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

DO WYNAJĘCIA mieszka-
nie 1 pokojowe w domku 
jednorodzinnym w Cen-
trum Wejherowa. Tel: 
693-370-251

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, auto części. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO
KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM beczki plasti-
kowe 200 litrów, idealne 
na działkę, cena 50zł. Tel: 
503-631-333

BECZKI plastikowe 200 
litrów, cena 45zł/szt. Tel: 
511-841-826

KUPIĘ rower używany, 
okolice Wejherowa. Tel: 
512-680-066
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SPRZEDAM maszynę sin-
ger, tanio. Tel: 698-076-828

SPRZEDAM tanio nie 
używaną, niemiecką, 
automatyczna maszynę do 
szycia -21 ściegów - 200 zł. 
Tel: 790-734-939 

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

SPRZEDAM drewno do 
CO i gałęziówkę, 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

SPRZEDAM fotelik 
samochodowy 0-13 kg 80 
zł, krzesełko do karmie-
nia  kółka 200 zł, łóżeczko 
drewniane 50 zł, tel. 505-
567-034

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, róż-
ne 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, Wej-
herowo, 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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Drużyna z Kartuz pojechała 
tam na zaproszenie przyjaciół 
z miasta partnerskiego. Moż-
na powiedzieć, że gospodarze 
okazali się bardzo gościnni, 
bowiem w obu kategoriach 
wiekowych reprezentanci 
Kartuz zajęli I miejsce. 

Turniej piłki nożnej junio-
rów Eichsfelder SommerCup 
organizowany jest przez klub 
piłki nożnej JFV Eichfeld dla 
7 kategorii wiekowych od 
najmłodszych (G klasa) do 
A klasy. W każdej udział bie-
rze około 140 uczestników. 
Każdego dnia odbywają się 
zawody w innej kategorii wie-
kowej. GKS Cartusię 1923 
reprezentowali zawodnicy ka-
tegorii D (rocznik 2002/03 - 
podopieczni trenera Wiesława 
Roszkowskiego) oraz katego-
rii E (roczniki 2004/05 - pod-
opieczni Jerzego Meissnera) 
oraz przedstawiciele juniorów 

F (rocznik 2006 podopiecz-
ni Ryszarda Dawidowskiego 
i Andrzeja Bielińśkiego), któ-
rzy wsparli zespół juniorski E. 

Każdy z zespołów, który sta-
wał w szranki z GKS Cartusią 
1923 otrzymywał klubowe 
upominki oraz specjalne po-

dziękowania za zaproszenie 
od Mieczysława Gołuńskie-
go, burmistrza Kartuz.

W miejscowości Breiten-
berg (5 km od Duderstadt) 
odbył się turniej w klasie 
D, d o którego zgłosiło się 
12 zespołów. Organizatora 
reprezentowały cztery ze-
społy juniorskie. Pierwszy 
rywal - JSG Höbernsee oka-
zał się słabszy od piłkarzy 
z Kartuz – tp właśnie nasi 
reprezentanci wygrali 2:0. 
W kolejnej rundzie kolejne 
zwycięstwo 0:1 z JFV Rhu-
me/Order I. W trzecim me-
czu z JFV Rotenberg nasi 
zawodnicy stracili pierwszą 
bramkę, ale końcowy wynik 
rozstrzygnął się w ostatnich 

sekundach. Osta-
tecznie podopieczni 
Wiesława Rosz-
kowskiego odnieśli 
trzecie zwycięstwo 
2:1.

W czwartej kolej-
ce piłkarze z Kartuz 
spotkali się z jed-
nym z zespołów 
gospodarzy JFV 
Eichsfeld 2. Tym ra-
zem musieli uznać 
wymagającego ry-
wala i ostatecznie 
mecz zakończył 
się wynikiem 0:0. 
Ostatni, piąty mecz 
fazy grupowej to 
spotkanie z z JFV 
Eichsfeld. Tym ra-
zem gospodarze 

musieli uznać deter-
minację GKS Cartusia 
1923 i mecz zakończył 
się wynikiem 3:0 dla 
Kartuz. 

Mecz półfinałowy 
kartuzianie zagrali 
z drugim zespołem 
grupy II - FC Gle-
ichen i wygrali 2:0. 
Mecz finałowy był 
o tyle trudny, że mło-
dzi zawodnicy z Kar-
tuz grali z pierwszą 
drużyną gospodarzy 
JFV Eichsfeld 1. Cięż-
ki upał sprawiał, że 
wszyscy ulegali zmę-
czeniu, jednak dobra 
obrona, determinacja 
i wola walki pozwoliła 
im na zdobycie 3 bra-
mek. Tym samym cały 
turniej piłki nożnej ju-
niorów D ‘’Eichsfelder 

SommerCup’’ wygrała GKS 
Cartusia 1923. 

Rafał Korbut
W Tiftlingerode, oddalonym 

od Duderstadt o prawie 2km, 
odbył się turniej juniorów E. 
Podobnie jak w poprzednim 
dniu do rywalizacji stanęło 
12 zespołów. Podopieczni 
Jerzego Meissnera, Ryszarda 
Dawidowskiego i Andrzeja 
Zaracha swój pierwszy mecz 
rozegrali z JFV Eichsfeld 2 
i zwyciężyli gospodarzy tur-
nieju 3:0. W drugim meczu 
Cartusia 1923 mocno zaata-
kowała. SV Bernshausen mu-
siał uznać przewagę - mecz 
zakończył się zwycięstwem 
Kartuz 7:1. W trzecim spo-
tkaniu na boisku goście grali 
z najsilniejszym zespołem 
w grupie SC Hainberg, który 

do tej pory zwyciężał rywali 
wysokimi wynikami. Spotka-
nie skończyło się remisem 
1:1.

W czwartym spotkaniu w fa-
zie grupowej mecz pomiędzy 
GKS Cartusia 1923, a JFV 
Rosdorf zakończył się wyni-
kiem 2:0. Ostatnie rozgrywki 
grupowe kartuzianie wygrali 
5:0 z zespołem gospodarzy 
JFV Eichsfeld 4. W tabeli 
mieli identyczną punktację 
jak SC Hainberg, ale o 1 miej-
scu zadecydowała 1 bramka! 
W meczu półfinałowym Kar-
tuzy pokonały JFV Rotenberg 
3 bramkami nie tracąc żadnej. 
Finał to ponowne spotkanie 
z SC Hainberg. Przeciwnicy 
nie uniknęli porażki przegry-
wając z GKS Cartusia 1923 
1:5. Rafał Korbut

Juniorzy na I miejscu w Niemczech!
KARTUZY |  Turnieje piłki nożnej juniorów D i E, w których uczestniczyły zespoły juniorskie GKS Cartusia 1923, odbyły się w Duderstadt. 
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Drużyna Lechii wzmoc-
niona kilkoma zawodnikami 
z szerokiej kadry drużyny 
ekstraklasowej m.in. bram-
karzem Mateuszem Bąkiem, 
Nikola Lekovicem, czy Go-
mezem Rudinilsonem przez 
długi okres czasu nie mogła 
znaleźć recepty na dobrze 
dysponowany blok defensyw-
ny Cartusii i bardzo dobrze 
spisującego się w bramce 
Michała Jajkowskiego. Jedy-
na bramka w tym spotkaniu 
padła w 54 minucie, po rzucie 
rożnym i strzale głową wyso-
kiego Szymona Hołowienko. 
Kartuzianie także mieli swoje 
okazje do zdobycia bramki, 
ale w ostatnich fragmentach 
bramkowych akcji brakowało 
postawienia przysłowiowej 
„kropki nad i”. 

W spotkaniu zabrakło z róż-
nych powodów czterech 
podstawowych zawodników, 
w tym zakontraktowanego 
niedawno Ukraińca Pavla 
Konchuk, który na jednym 
z treningów doznał kontuzji 
kolana i w poniedziałek przej-
dzie badanie rezonansem ma-

gnetycznym, ale 
kadra do tej pory 
nie jest jeszcze 
zamknięta, bo 
k o s m e t y c z n e 
korekty są nie-
zbędne. Kolej-
ny sparing kar-
tuscy piłkarze 
rozegrają za 
tydzień, a prze-
ciwnikiem bę-
dzie kolejny raz 
Lechia Gdańsk, 
ale tym razem 
w y s t ę p u j ą c e 
w III lidze re-
zerwy.

P o p r z e d n i 
sparing skoń-
czył się remi-
sem. W ramach 
przygotowań do 
nowego sezonu podopiecz-
ni Aleksandra Cybulskie-
go zmierzyli się w Lęborku 
z miejscową Pogonią. Mecz 
ten określić można mianem 
„dwóch oblicz”. Po pierwszej 
połowie, o której należałoby 
jak najszybciej zapomnieć, 
piłkarze z Kartuz przegrywa-

li po bramkach strzelonych 
w 36, 40 i 44 minucie aż 3:0. 
W drugiej odsłonie wygląda-
ło to już znacznie lepiej i po 
bramkach Marcina Adamkie-
wicza w 54’, Rafała Bujnow-
skiego w 74’ i Łukasza Mi-
łosza w 87’ nasi zawodnicy 
doprowadzili do remisu 3:3. 
Drużyna Cartusii cały czas 

pozostaje w przebudowie 
i co mecz testuje kolejnych 
zawodników sprawdzając 
ich ewentualną przydatność 
do zespołu. Z dnia na dzień 
wygląda to coraz lepiej 
i miejmy nadzieję, że już do 
wkrótce poznamy właściwą 
i wartościową kadrę na sezon 
2015/2016. (raf)

Porażka i remis w sparingach
KARTUZY | W sparingu, rozegranym na głównej płycie kartuskiego stadionu trzecioligowa 
Cartusia 1923 Kartuzy po niezłej już grze uległa nieznacznie występującej w Centralnej Lidze 
Juniorów Starszych Lechii Gdańsk S.A. 0:1 (0:0). 

IGRZYSKA | Jakub Skier-
ka, utytułowany zawod-
nik UKS TROPS Kartuzy, 
reprezentował Polskę na 
Igrzyskach Olimpijskich 
w Baku.

W swojej koronnej konku-
rencji w stylu grzbietowym 
zajął miejsce tuż za podium, 
ale w sztafecie 4 x 50 m sty-
lem zmiennym wspólnie z ko-

legami wywalczył 3 miejsce 
zdobywając trofeum, o jakim 
przez całą karierę marzy wielu 
sportowców - medal Igrzysk 
Olimpijskich. 

Gratulujemy Kubie oraz 
trenerowi Arkadiuszowi Za-
lewskiemu życząc jednocze-
śnie wytrwałości, siły i wiary 
w kolejne sukcesy. 
(oprac. raf)

Skierka z medalem 
olimPijSkim

metropolia.info

przeglądaj, 
czytaj, komentuj


