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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

ŻUKOWO | Uroczysta II Gala Kaszuby Biegają, podsumowująca III edycję serii biegów pod 
wspólnym hasłem „Kaszuby Biegają”, odbyła się w Żukowie. Wzięło w niej udział około 130 
osób, a wśród nich zaproszeni goście, m.in. Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa 
pomorskiego, Łukasz Grzędzicki, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Mieczysław 
Woźniak, przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego. Uroczystość prowadził Henryk Miotk, 
dyrektor cyklu Kaszuby Biegają. 

Rozbiegane Kaszuby

Kartuski projekt re-
alizowany będzie pod 
nazwą ‘’Podniesienie 
walorów kulturowo-
turystycznych zabyt-
kowego śródmieścia 
Kartuz poprzez jego 
kompleksowe zago-
spodarowanie wraz 
z małą architekturą 
i infrastrukturą to-
warzyszącą’’. Chodzi 
o kompleksową przebudowę 
śródmieścia miasta. 
Kartuzy szukają partnera do 
realizacji tego pomysłu, dla-
tego ogłosiło konkurs. Oferty 
należy składać w zamkniętej 

kopercie z adnotacją ‘’Kon-
kurs na wybór partnera do 
projektu w ramach działania 
8.3, RPO WP 2014-2020’’ 
osobiście, listem poleconym 
lub pocztą kurierską na adres: 
Urząd Miejski w Kartuzach, 

ul. Hallera 1 , 83-300 
Kartuzy w dni robocze od 
8.00-16.00 (w piątki do 
godz. 15.00) w terminie 
od 16.11.2015 roku do 
08.12.2015 roku (decydu-
je data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Kartuzach). 
Wszelkie pytania związa-
ne z prowadzonym kon-
kursem należy kierować 
w formie pisemnej na 

adres: Urząd Miejski w Kar-
tuzach ul. Hallera 1, 83-300 
Kartuzy lub fax: 58 694 82 45 
lub e-mail: s.biankowska@
poczta.kartuzy.pl
(raf)

Miasto szuka partnera
KARTUZY | Do 8 grudnia można składać w Urzędzie Miejskim 
w Kartuzach wnioski na wybór partnera do projektu kompleksowego 
zagospodarowania śródmieścia Kartuz. 
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Wielki Konkurs Plastyczny 
„Samochód Przyszłości”, 
zorganizowany przez AUTO 
MIRAS. AUTORYZOWANY 
SERWIS SAMOCHODOWY 
z Pępowa (k. Żukowa), 5 li-
stopada br. dobiegł końca. 
Jury miało do oceny ponad 
3000 prac! Wybór najlep-
szych okazał się niezmiernie 
trudny. Obrady Jury trwały 
cały dzień.
Dopiero co pisaliśmy o I edy-
cji krajowej nagrody „Ludzie, 
którzy zmieniają biznes”, 
przyznawanej przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. 
Nagrodę główną w kategorii 

otoczenie biznesu otrzymał 
prezes PRACODAWCÓW 
POMORZA Zbigniew Cano-
wiecki. Okazało się, że wer-
dykt jury był jak najbardziej 
słuszny, skoro pomorskie 
firmy, członkowie PRACO-
DAWCÓW POMORZA, se-
rio myślą i aktywnie działają 
na rzecz społeczeństwa. Przy-
kładem jest nie tylko  AUTO 
MIRAS z Pępowa, ale też 
sponsorzy nagród w konkur-
sie: Stowarzyszenie TREFL 
POMORZE oraz Bank Spół-
dzielczy Rumia. Do sponso-
ringu dołączyły też władze 
powiatu kartuskiego.

Samochód przyszłości 
oczami dzieci i młodzieży
AUTO MIRAS pyta: jaki będzie samochód przyszłości? Pyta o to swoich przyszłych klientów, czyli 
młode pokolenie – od przedszkolaków do gimnazjalistów. 

JUry UstaliłO, Że NaJlepsi OKazali się:
 
W kategorii do 8 lat:
 I miejsce - Aleksander Berman (Zespół Szkół w Kiełpinie) 
II miejsce - Daria Drabowicz (Gdańska Szkoła Lingwista) 
III miejsce - Mikołaj Barzowski (Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi) 

W kategorii 9-11 lat:
 I miejsce - Mateusz Petke (Zespół Szkół w Kiełpinie) 
II miejsce - Dariusz Barzowski (Szkoła Podstawowa w Przodkowie) 
III miejsce - Weronika Glock (Prywatna Szkoła w Redzie) 
W kategorii 12-15 lat: 
I miejsce - Justyna Klecha (Społeczne Gimnazjum 
                    Dobrzewino-Karczemki) 
II miejsce - Natalia Braun (Gimnazjum nr 31 w Gdańsku) 
III miejsce - Marta Kacprzycka (Miejski Dom Kultury w Rumi)

Dodatkowo Jury przyzna-
ło 2 nagrody specjalne 
ufundowane przez Janinę 
Kwiecień starostę powiatu 
kartuskiego i Mieczysława 
Woźniaka przewodniczą-
cego Rady Powiatu Kar-
tuskiego  za najbardziej 
oryginalne prace z wo-
jewództwa pomorskie-
go. Otrzymali je: Szy-
mon Dębski lat 4 (Zespół 
Kształcenia i wychowania, 
Przedszkole w Dzięrżąż-
nie) i Agnieszka Szreder 
lat 8 (Szkoła Podstawowa 
w Przodkowie)
Była też nagroda spe-
cjalna, którą ufundowało 
Stowarzyszenie Trefl Po-
morze - za najlepszą pracę 
niezgodną z regulaminem. 
Na laur ten zasłużyła praca 
zbiorowa grupy 3- latków 
,,Pingwinki”z Przedszkola 
nr 24 w Gdyni. A co? Pin-
gwinki nie muszą jeździć 
tylko na sankach!
Konkursowa Gala była 
częścią uroczystości od-

dania do użytku nowych 
obiektów firmy AUTO MI-
RAS – nowego biura i ko-
lejnej nowoczesnej hali. 
Przyjemnie patrzeć jak 
prezes Mirosław Makurat 
i jego ekipa pną się w górę. 
Kiedyś p. Prezes był znany 
jako Miras z Chwaszczy-
na, który w przydomowym 
warsztaciku potrafi napra-
wić każdego Żuka i każ-
dą Nyskę. Każdy chłopak 
z Kaszub ma dryg do sa-
mochodów, ale nie każdy 
zrobi z tego hobby super 
serwis samochodowy. 
Dziś w Pępowie na ścianie 
nowego biurowca same 
prestiżowe certyfikaty: 
TUV Rheinland InterCert, 
Rzeczoznawca Pojazdów 
Samochodowych, autory-
zacja na naprawy marki 
porsche i skoda, partner 
autoryzowany serwisu 
BMW – BMW BAWARIA 
Motors, serwisant sieci 
BOSCH... 
Anna Kłos

laureaci z ewą poźniak- Kilkowską - prezes Banku spółdzielczego 
rumia i Mirosławem Makuratem – prezesem aUtO Miras

Od lewej: burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński, 
burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski, piotr Ha-

bowski – polski związek Motorowy

Kilka dni temu odebrano III 
etap budowy ul. Armii Kra-
jowej w Żukowie. W wyniku 
całej inwestycji zrealizowanej 
w bieżącym roku przebudo-
wano 1,3 km ul. Armii Krajo-
wej oraz wykonano roboty na 
części ul. Polnej, która na czas 
prowadzonych robót została 
wyznaczona jako alternatyw-
ny objazd dla użytkowników 
drogi.
Dodatkowo na ul. Fredry wy-
budowano kolektor deszczowy, 
który był niezbędny, aby umoż-
liwić odprowadzanie wód desz-
czowych z ul. Armii Krajowej. 
I tak, w bieżącym roku na sa-
mej ul. Armii Krajowej utwo-
rzono nawierzchnię bitumiczną 
na powierzchni 8967 m2, wy-

budowano chodniki i ścieżki 
rowerowe o łącznej powierzch-
ni 6833 m2, zamontowano 44 
słupy oświetleniowe, usunięto 
kolizje energetyczne i teletech-
niczne, wybudowano odwod-
nienie drogi.
Na ten odcinek gmina Żukowo 
zawarła z wojewodą pomor-
skim umowę o dofinansowanie 
dotacją celową z budżetu pań-
stwa. Wysokość dotacji wynio-
sła niespełna 1,8 mln zł (co sta-
nowiło 50% wartości zadania). 
Do realizacji zadania gmina 
Żukowo pozyskała partnera 
publicznego – powiat kartuski 
oraz partnera prywatnego.
Koszt  robót budowlanych dla 
tego odcinka to w sumie 4, 65 
mln złotych brutto. (raf)

Armii KrAjowej
od jutrA otwArtA
ŻUKOWO | Już w piątek, 20 listopada, o godzinie 12-ej przy gim-
nazjum nr 2 w Żukowie zostanie przecięta symboliczna wstęga 
na znak otwarcia nowo wybudowanej ulicy armii Krajowej.
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Cykl Kaszuby Biegają to - 
oprócz aktywności fizycznej 
- przede wszystkim zwiedza-
nie cudownych Kaszub i ob-
cowanie z pięknem przyrody 
(jeziorami, lasami, ukształ-
towaniem terenu). Jest to 
również świetna okazja, aby 
poznać piękne kaszubskie 
gminy. 
W biegach oczywiście jest 
trochę wzajemnej rywaliza-
cji, ale nie jest ona najważ-
niejsza. Ważnym jest nato-
miast pokonywanie własnych 
słabości i dbałość o własne 
zdrowie.
W 2015 roku, od kwietnia 
do października, w ramach 
cyklu Kaszuby Biegają od-
było się 10 biegów o łącznej 
długości 120 km. W sumie na 
linii startu 10 tegorocznych 
biegów stanęło 3880 osób
Zwycięzcami klasyfikacji ge-
neralnej na rok 2015 zostali: 
Monika Czapiewska z UKS 
Olimpijczyk Skorzewo oraz 
Łukasz Kujawski z S7 Ba-
nino. Oboje otrzymali nagro-
dę po 2 tys. zł.

Kaszuby – wyjątkowe miejsce do... biegania
ŻUKOWO | Uczestnicy Gali, która odbyła się w Żukowie, zbudowali fantastyczny, rodzinny klimat. Podczas uroczystości wręczono nagrody 
najlepszym zawodniczkom i zawodnikom. 

KOBiety
1. Monika Czapiewska - UKS Olimpijczyk Skorzewo
2. Monika Rolbiecka - Maja Team Wejherowo
3. Ewa Maj-Płotka - Maja Team Wejherowo

MęŻczyźNi 
1. Łukasz Kujawski - Studio S7 Banino
2. Michał Rolbiecki - Maja Team Wejherowo
3. Szymon Gwardjak - Lidzbark Warmiński

pOzOstałe MieJsca Na pOdiUM zaJęli:

Na ręce Karola Góralskiego, 
prezesa Powiatowego Cen-
trum Zdrowia w Kartuzach 
oraz Edmunda Kwidzińskie-
go, komendanta Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kartuzach, dyrektor cy-
klu KB Henryk Miotk złożył 
podziękowania dla wszyst-
kich służb współpracujących 
przy realizacji tego wielkiego 

Biegowa liga Firm – mistrz: Kordas – Stępska 
Wycena Nieruchomości, Team Banino
Biegowa liga Klubów Fitnes – mistrz: Studio S7 Banino
Biegowa liga teamów – mistrz: Maja Team Wejherowo

pOdsUMOWaNO róWNieŻ ryWalizacJę 
W BieGOWycH liGacH. 

Biegowa stolica Kaszub 2015 – Złota Góra, gm. Kartuzy
Biegowe Małżeństwo - Monika i Michał Rolbieccy
Nagroda Fair play - Adaś Stępski, Profan Run Gościcino, 
Marcin Kołodziejski, Maciej Skrzypkowski
Miss cyklu Kaszuby Biegają 2015 – Katarzyna Żytkiewicz
Mister cyklu Kaszuby Biegają 2015 – Konrad Zalewski

W traKcie Gali przyzNaNO tytUły:

przedsięwzięcia.
Jan Kleinszmidt, przewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, skierował do 
wszystkich burmistrzów i wój-
tów - współpartnerów cyklu 
KB 2015 - pisemne podzięko-
wania. 
Mieczysław Grzegorz Gołuń-
ski, burmistrz Kartuz oraz Woj-

ciech Kankowski, burmistrz 
Żukowa, wyrazili uznanie dla 
organizatorów oraz uczestni-
ków za promowanie biegania 
jako najprostszej formy ruchu; 
przyznali również, że to bardzo 
dobra promocja gmin.

Podczas Cyklu KB trwała akcja 
zbierania plastikowych nakrę-

tek dla Milenki. Pieniądze uzy-
skane ze sprzedaży nakrętek 
pomogły w kosztownej reha-
bilitacji. Zebrano łącznie około 
1500 kg nakrętek (najwięcej na 
terenie gminy Sierakowice). 
Ze specjalną dedykacją dla 
zwycięzców podczas Gali wrę-
czenia nagród wystąpiła kapela 
RZPiT Bazuny z Żukowa.

Spotkanie pracodawców 
i przedstawicieli lokalnych 
władz zorganizowano tym ra-
zem w wyjątkowym miejscu 
- w restauracji Czarny Kos 
w Borkowie (gm. Żukowo). 
To miejsce stworzone z myślą 
o wygodnym i aktywnym wy-
poczynku w ciszy i spokoju 
Kaszub, a jednocześnie blisko 
nadmorskich atrakcji naszego 
regionu.
Czary Kos to komfortowe 
apartamenty i pokoje poło-
żone w spokojnej, pięknej, 
skąpanej w śpiewie ptaków 
okolicy na skraju Szwajcarii 
Kaszubskiej, nad jeziorem 
Głębokim, a jednocześnie je-
dynie 25 km od Trójmiasta 
i morza. Obiekt łączy w sobie 
przyjazną, rodzinną atmosfe-
rę pensjonatu z najwyższymi 
standardami zakwaterowania, 
jakie może zapewnić wyso-

kiej klasy hotel.
Nie zapomniano także o za-
pleczu do organizowania 
szkoleń i imprez dla firm, 
a także imprez okolicznościo-
wych i wesel. 
I właśnie w tej niepowtarzal-
nej atmosferze spotkali się 
biznesmeni zrzeszeni w Ka-
szubskim Związku Praco-
dawców z przedstawicielami 
Powiatowego Urzędu Pracy 
oraz Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach. Tematów deba-
ty było wiele – pracodawcy 
podczas takich spotkań przed-
stawiają urzędnikom i decy-
dentom codzienne problemy, 
z jakimi muszą się borykać, 
dyskutowane są tez możliwo-
ści, jak te problemy można 
rozwiązać. 
Renata Szawłowska, kierow-
nik Działu Pośrednictwa Pracy 
w Powiatowym Urzędzie Pra-

cy w Kartuzach przedstawiła 
zmiany, jakie weszły w życie 
w związku z nowelizacją usta-
wy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. 
To ważna ustawa, bo to wła-
śnie na niej bazuje działalność 
urzędów pracy. 
- Podczas spotkania przekaza-
łam przedsiębiorcom informa-

cje o nowej formie, czyli o roz-
szerzeniu katalogu wsparcia 
dla pracodawców chcących 
zatrudniać osoby młode, czy-
li takie, które nie skończyły 
jeszcze 30 roku życia – wyja-
śnia Renata Szawłowska. - Te 
nowe zasady będą obowiązy-
wać od początku 2016 roku 
i zaplanowane są na lata 2016, 

2017 i 2018. Chodzi o to, że 
pracodawca będzie mógł za-
trudnić młodą osobą na prefe-
rencyjnych warunkach: przez 
pierwsze 12 miesięcy koszty 
zatrudnienia pochodzić będą 
z funduszu pracy (pracodawca 
spisuje więc umowę nie z pra-
cownikiem, ale ze starostą 
powiatu), natomiast kolejne 
12 miesięcy pracownik otrzy-
mywałby wynagrodzenie już 
bezpośrednio od pracodawcy. 
Dla właściciela firmy to zysk 
w postaci 12 miesięcy, pod-
czas których nie ponosiłby 
kosztów zatrudnienia pracow-
nika, dla młodego pracownika 
to gwarancja zatrudnienia na 
okres aż dwóch lat. Myślę, że 
pracodawcy będą zaintereso-
wani tą formą zatrudniania 
osób, bo już następnego dnia 
odebrałam kilka telefonów od 
przedsiębiorców ze szczegó-

łowymi pytaniami odnośnie 
właśnie tych wprowadzanych 
nowości w przepisach. 
Podczas spotkania pracodaw-
cy pytali przedstawiciela PUP 
o możliwości wsparcia ze 
strony urzędu pracy, terminy 
zgłaszania się do rozmaitych 
programów, szczegóły odno-
śnie wypełniania wniosków, 
terminy pojawienia się środ-
ków finansowych o które 
można aplikować, itp. 
W spotkaniu wzięła też udział 
Jolanta Tersa, dyrektor Wy-
działu Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach. 
Poruszyła z przedsiębiorcami 
kwestie dotyczące kształcenia 
młodych ludzi, co jest sprawą 
niezmiernie ważną w kontek-
ście późniejszego wchodzenia 
absolwentów szkół na rynek 
pracy.
Rafał Korbut

Większe szanse na pracę dla młodych
O nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, możliwościach wsparcia pracodawców oraz możliwościach zatrudniania młodych 
osób dyskutowano podczas spotkania przedstawicieli Kaszubskiego Związku Pracodawców, kartuskiego starostwa powiatowego oraz urzędu pracy. 
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W tym roku świętowano 97 
rocznicę, tego jakże ważne-
go dla Polaków wydarzenia. 
Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele 
parafialnym w Szymbarku. 
Celebrze przewodniczył 
ksiądz proboszcz Grzegorz 
Fąferko, sprawując ją w in-
tencji Ojczyzny i duszy po-
mordowanych Zakładników 
Szymbarskich. Po uroczy-
stym nabożeństwie, liczne 
delegacje, poczty sztanda-
rowe i zebrani uczestnicy 
utworzyli orszak, którym 
udano się pod pomnik Po-
mordowanych Zakładników 
Szymbarskich. Przy miej-
scu pamięci dano świadec-
two swojego przywiązania 
do Ojczyzny odśpiewując 
liczne pieśni patriotyczne 
i wygłaszając laudacje po-
chwalne na temat Polaków 
walczących o Odzyskanie 
Niepodległości. Na zakoń-
czenie uroczystości złożono 
kwiaty pod pomnikiem po-
ległych.

Gminne obchody uroczystości 
Odzyskania Niepodległości
W dniu 11 listopada 
na terenie Gminie 
Stężyca obchodzono 
Narodowe Święto 
Odzyskania Niepod-
ległości. 

Wójt Gminy Stężyca 17 li-
stopada w budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Stężycy odbyło się spo-
tkanie podsumowujące rok 
budżetowy 2015 z planami 
na rok kolejny. W spotka-
niu uczestniczyli sołtysi, 
organizacje pozarządowe, 
kluby sportowe, kierowni-
cy jednostek organizacyj-
nych Gminy Stężyca.
Podsumowując rok 2015 
wójt przedstawił zrealizo-
wane zadania inwestycyjne. 
Udało się zrealizować na-
stępujące zadania: rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Stężyca 
– Delowo, budowa stanicy 
i promenady w Stężycy, bu-
dowa pomostu w Gołubiu 
– realizacja w ramach pro-
jektu „kajakiem przez Po-
morze”, rozbudowa ZKiW 
w Kamienicy Szlacheckiej, 
budowa siłowni zewnętrznej 
w Gołubiu, przebudowa dróg 
na terenie gminy, moderniza-
cja drogi Żuromino – Nowa 
Wieś, współfinansowanie 

z budżetu gminy przebudo-
wy dróg: Gołubie – Piersz-
czewo, droga krajowa nr 20 
– Wieżyca, budowa świetlicy 
wiejskiej w Pierszczewie, za-
kup wyposażenia do ośrod-
ka zdrowia w Stężycy 2014 
– 2015: aparat USG, aparat 
EKG, fotel ginekologiczny, 
unit stomatologiczny, zakup 
samochodów strażackich dla 
OSP Kamienica Szlachecka, 
OSP Nowe Czaple i OSP 
Szymbark, wybudowano 
sieć wodociągową na terenie 
gminy (Nowa Wieś, Kluko-
wa Huta, Szymbark, Pyp-
kowo) oraz rozbudowano 
ujęcie wody w Szymbarku 

(nowa studnia), wykupiono 
udziały o wartości 100.000 
zł w spółce Zakład Utylizacji 
Odpadów Sierzno.
Inwestycje w trakcie realiza-
cji: budowa nowej siedziby 
Urzędu Gminy w Stężycy, 
budowa stadionu lekkoatle-
tycznego w Stężycy.
W przygotowanej prezentacji 
wizualnej wójt przedstawił 
zadania, które planuje zre-
alizować w kolejnych latach. 
Ważniejsze proponowane za-
dania to: budowa węzła inte-
gracyjnego w Gołubiu wraz 
ze ścieżkami rowerowymi, 
budowa amfiteatrów w miej-
scowościach Klukowa Huta, 

Gołubie, Kamienica Szla-
checka. Termomodernizacja 
świetlic wiejskich, budowa 
kanalizacji sanitarnej dla 
wsi Borucino, kamienica 
Szlachecka, rozbudowa sie-
ci kanalizacyjnej w Stężycy, 
przebudowa układu komuni-
kacyjnego na terenie gminy 
Stężyca.
Łączna wartość inwestycji 
w okresie 2015 – 2018 wy-
niesie około 80 mln zł, a pla-
nowane dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych to 
około 40 mln zł. 
Szczegółowo omówiono te-
mat „Akcji zima” – kto w da-
nym sołectwie będzie odpo-
wiedzialny za odśnieżanie. 
Poruszony również sprawy 
gminnych wydarzeń kultu-
ralnych. Wójt przybliżył te-
mat imprez, które czekają 
nas w nadchodzącym roku. 
Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych z terenu gmi-
ny mogli zapoznać się z pla-
nami budżetu na rok 2016, 
który zostanie przeznaczony 
na dofinansowanie zadań. 

Do meczu przystępowały 
dwa zespoły bez porażki, 
które do tej pory zanoto-
wały na swoim koncie po 
dwa zwycięstwa. Stawką 
meczu było objęcie pro-
wadzenia w grupie A. 
Stężyczanki przed swo-
ją publicznością gładko 
ograły siatkarki APS
-u Rumia i zostały samo-
dzielnym liderem. Mecz 
był jednostronnym wi-
dowiskiem a zwycięstwo 
Wieżycy nie było ani 
przez chwilę zagrożo-
ne.  Wygrana 3:0 (25:13, 
25:11, 25:13) to już trze-
cie z kolei zwycięstwo. 
Trener Maciej Stefanow-
ski z optymizmem może 
przygotowywać zespół 
do kolejnych meczy.
Już w najbliższy week-
end nasze młodziczki za-

Kolejne zwycięstwa młodych 
siatkarek ze Stężycy

Zespół wystąpił w składzie; 
Andzelika Stencel, Ada Stencel, M. Gliniec-
ka, Z. Gostkowska, K. Domaschke, K. Stani-
sławska, P. Plichta, A. Cybula, S. Formela, A. 
Laska, H. Kozikowska, W. Kiedrowska

Kadetki Wieżycy Stężyca wygrały swój trzeci mecz 
w rozgrywkach wojewódzkich.

Podsumowanie roku bieżącego i Plany na rok 2015

grają w Człuchowie 
a kadetki rozegrają 

towarzyski turniej 
w Kościerzynie.
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Uroczystość rozpoczęła się od 
mszy świętej koncelebrowa-
nej przez ks. prałata Ireneusza 
Bradtke i ks. seniora Stanisła-
wa Gackowskiego. Jak podkre-
ślał podczas kazania ks. Bradt-
ke chór „Harmonia” działa na 
rzecz jednoczenia obu parafii 
i wrastania w historię naszego 
miasta. 
Po mszy zespół dał przepięk-
ny koncert. Dwoje spośród 
członków „Harmonii”: Mał-
gorzata Troka i Michał Stencel 
wykonało debiutowe utwory 
solowe. Miłą niespodzianką 
dla obecnych był solowy wy-
stęp Pauliny Milczanowskiej, 
córki byłej chórzystki Elżbiety 
Pobłockiej. Podniosłego stylu 
całości występu nadał zespół 
instrumentalny. Na pianinie 
elektrycznym zagrała Alicja 
Miotk, skrzypce: Julia Ziętek 
i Piotr Kitowski, wiolonczela 
- Wioletta Jakimcio, flet: Anna 
Serkowska-Klawikowska. Ju-
bileusz poprowadziła Grażyna 
Jaworska.
Podczas uroczystości uhonoro-
wano także zasłużonych chó-
rzystów. W imieniu Zarządu 

Głównego Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr odznaczenia 
wręczyła Janina Kierszk, nato-
miast w imieniu oddziału gdań-
skiego - gratulacje złożyła jego 
prezes Danuta Bałamucka.
Zarząd Główny ZChiO przy-
znał odznaki honorowe - „Zło-
tą z Brylantem” otrzymał chór 
Harmonia oraz Henryk Gle-

inert. Odznaka „Złota z Wień-
cem Laurowym” trafiła do rąk 
Kazimierza Hirsza, Alicji Tre-
der, Witolda Tredera i Hilde-
gardy Myszk. Warto nadmie-
nić, iż Henryk Gleinert śpiewa 
w „Harmonii” od 62 lat, nato-
miast Hildegarda Mysz od 60 
lat. Ponadto dyplomy uznania 
od Zarządu Głównego PZChiO 

otrzymali: Beata Formela, Ja-
dwiga Hinc, Grażyna Jawor-
ska, Urszula Kranczkowska, 
Alwina Langa, Jadwiga Mar-
szal, Tadeusz Reclaf i Elżbieta 
Stubińska.
Gdański Oddział PZChiO 
przyznał odznaki honorowe I, 
II i III stopnia oraz dyplomy 
uznania.

Złotą odznakę otrzymali: 
Maria Jeżewska, Mariola Łu-
kaszewicz, Andrzej Siebert, 
Krystyna Siebert i Małgorzata 
Troka. Srebrne odznaki wrę-
czono Leszkowi Karczew-
skiemu, Izabeli Kozakowskiej, 
Michałowi Stenclowi i Krysty-
nie Wrezie, a brązowe odznaki 
odebrali: Brygida Bychow-
ska, Franciszek Bychowski, 
Aleksandra Jezierska, Anna 
Kozakowska, Beata Skindzier, 
Małgorzata Tałanda i Szczepan 
Wensierski. Dyplomy uznania 

trafiły do rąk Piotra Kitowskie-
go, Elżbiety Lelek, Joanny Ło-
zińskiej i Barbary Pioch.
Po koncercie posypały się ży-
czenia. Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo, 
wraz z Witoldem Szmidtke, 
przewodniczącym Rady Miej-
skiej  i radnymi zapewnili o 
dalszym wspieraniu działalno-
ści chóru. Wicestarosta Bogdan 
Łapa przypomniał o wielolet-
nim zaangażowaniu w rozwój 
zespołu. 
(raf)

Chóru Harmonia śpiewa już 95 lat!
GM. ŻUKOWO | Ich śpiew rozbrzmiewa w żukowskich parafiach już od 1920 roku. W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Żukowie chór „Harmonia” obchodził jubileusz 95-lecia działalności.
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Kontynuowanie tradycji 
i przebogate obrzędy związa-
ne z okresem Świąt Bożego 
Narodzenia towarzyszące 
mieszkańcom tej ziemi, in-
spirują do organizowania 
spotkań podczas których or-
ganizatorzy starają się oca-
lić od zapomnienia tradycję 
tworzenia grup przebierań-
ców tj. Gwiôzdki, Trzej Kró-
lowie, Gwiżdże, Nowy Rok 
i Stary itp. – to właśnie te 
grupy jeszcze kilka lat temu 
odwiedzały nasze domy 
w okresie Świąt przedstawia-
jąc swój program i składając 

życzenia. 
Jednym z takich działań są 

przeglądy zespołów kolęd-
niczych. XXVI już Gminne 
Kolędowanie - Prezentacje 
Zespołów Kolędniczych 
„Hej, kolędy to czas” odbę-
dzie się 13 grudnia 2015 r. 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sierakowicach, 
przy ul. Dworcowej 3. Karty 
zgłoszeń można przesyłać 
tylko do 4 grudnia na adres: 
Gminny Ośrodek Kultury, ul. 
Kartuska 27, 83-340 Siera-
kowice, tel.58 681 62 14, 58 
684 76 02, e–mail: gok.siera-

kowice@gmail.com.
W prezentacjach biorą 

udział grupy przebierańców 
tradycyjnych, autentyczne 
zespoły kolędnicze, które 
prezentują obrzędy przygo-
towane do prezentowania 
w domach, chodząc od chaty 
do chaty z życzeniami. Czas 
prezentacji nie może prze-
kroczyć 20 minut. 

Grupy kolędnicze otrzymu-
ją dyplomy i nagrody przygo-
towane przez organizatorów. 
Co ważne - prezentacje nie 
mają charakteru konkursu.                                                                                                                                   
(raf)

Hej, kolędy to czas
SIERAKOWICE | Zbliża się grudzień, a wraz z nim czas świąt i kolędowania. W Sierakowicach 
już po raz 26. odbędzie się gminny przegląd zespołów kolędniczych.

6 grudnia to data, która 
chyba każdemu kojarzy się 
ze Świętym, który przy-
nosi prezenty. Tego dnia 
w Sierakowicach Święte-
go Mikołaja będzie można 
spotkać w godz. od 10.00 
do 15.00. A punktualnie 
o godz. 15.00 na Rynku Mi-
kołaj weźmie udział w uro-
czystym zapaleniu świate-
łek na świątecznej choince. 

W poszczególnych sołec-
twach wypatrujmy nato-
miast Św. Mikołaja:

Sobota – 5 grudnia: Pa-
łubice, Puzdrowo, Szklana 
-  godz. 12:00

Niedziela – 6 grudnia: 

Bącka Huta, Gowidlino, 
Kowale, Łyśniewo – godz. 
11:00, Mrozy, Sierakow-
ska Huta, Załakowo, Lesz-
czynki, Bukowo, Paczewo 
– godz. 15:00 – Świetli-
ca Wiejska, Karczewko, 
Nowa Ameryka, Smolniki, 
Borowy Las, Stara Huta, 
Tuchlino. 

Poniedziałek – 7 grud-
nia: Długi Kierz – Szkoła 
Podstawowa Lisie Jamy, 
Kamienica Królewska – 
Zespół Szkół, Mojusz – 
Szkoła Podstawowa. 

Życzymy wielu atrakcji 
i mikołajkowych niespo-
dzianek! (raf)

Mikołaj odwiedzi 
nie tylko dzieci
GM. SIERAKOWICE | Już niedługo będzie można spotkać 
Świętego Mikołaja! Odwiedzi on bowiem gminę sierakowice. 



Inwestycja o mocy blisko 4 
MW jest elementem projektu 
Smart Toruń – pilotażowego 
wdrożenia inteligentnych 
sieci energetycznych przez 
Grupę Energa, obejmującego 
modernizację sieci dystrybu-
cyjnej, wytwarzanie energii 
w źródłach odnawialnych, 
inteligentne oświetlenie 
uliczne oraz elementy zarzą-
dzania popytem przy udziale 
klientów. Całkowity koszt 
projektu wyniósł 81,6 mln 
zł, z czego ponad 19,5 mln zł 
pochodzi z dofinansowania 
od Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

- Uruchomienie PV Czerni-
kowo, największego obiektu 
tego typu w Polsce, podkre-
śla zaangażowanie Grupy 
Energa w rozwój odnawial-
nych źródeł energii. Nasze 
działania na rzecz rozwoju 
i dywersyfikacji polskiego 
sektora OZE, także w za-
kresie energetyki słonecz-
nej, nabierają szczególne-
go znaczenia w kontekście 
nadchodzącego szczytu 
klimatycznego w Paryżu 
oraz związanej z nim inten-

syfikacji globalnej debaty 
na temat walki z globalnym 
ociepleniem. Fotowoltaika, 
jako jedno z najczystszych 
źródeł energii, może być 
elementem odpowiedzi na to 

wyzwanie – mówi Andrzej 
Tersa, prezes Energa SA.

Roczna produkcja energii 
elektrycznej w Czernikowie 
jest szacowana na poziomie 
3 500 MWh, co wystarczy 

na  pokrycie zapotrzebowa-
nia ok. 1600 gospodarstw 
domowych. Instalacja skła-
da się z blisko 16 tys. paneli 
– każdy o mocy 240W. Far-
ma  zajmuje powierzchnię 

ponad 24 tys. m2, co odpo-
wiada wielkości kilku boisk 
do piłki nożnej. Jest w pełni 
przyjazna środowisku natu-
ralnemu – nie zanieczysz-
cza powietrza, nie wytwarza 

odpadów ani nie emituje 
hałasu. Przy tej wielkości 
rocznej produkcji elektrow-
nia konwencjonalna wyemi-
towałaby ok. 3 tys. ton dwu-
tlenku węgla. (GB)

Największa elektrownia słoneczna w Polsce
INWESTYCJA | Grupa Energa uruchomiła w gminie Czernikowo koło Torunia największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW. 
Dzięki budowie kolejnej inwestycji w OZE spółka wpisuje się w globalny trend rozwijania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.
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Wsparcie na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych na Pomorzu

Istota Inicjatywy JEREMIE oparta 
jest na tzw. mechanizmie zwrotnym. 
Pieniądze w formie pożyczki 
można pozyskać stosunkowo łatwo. 
Obecnie w ramach najnowszej oferty 
JEREMIE pomorscy przedsiębiorcy 
mogą skorzystać z pożyczek do kwoty 
200 tyś zł. W ofercie funduszu jest 
również pożyczka Na Start – dla 
osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą lub młodych firm, które 
działają na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. 
Tu mamy dwa warianty finansowania - do 
20 tyś z oprocentowaniem na poziomie 

1% oraz do 100 tyś z oprocentowaniem 
rynkowym 6,8%. Uzyskanie wsparcia 
z Inicjatywy JEREMIE nie wiąże się 
z dodatkowymi opłatami. 

Dotychczas w siedmiu edycjach pro-
gramu JEREMIE wsparliśmy prawie 
1.500 pomorskich firm kwotą przekra-
czającą 100 milionów złotych.

Osoby zainteresowane finansowaniem 
działalności gospodarczej ze środków 
JEREMIE zapraszamy do najbliższego 
biura Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego w Wejherowie.

www.jeremie.pl

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest marką rozpoznawalną w regio-
nie. Jako instytucja non-profit (działająca nie dla zysku) realizuje nieprzerwanie 
od lat projekty unijne, które nakierowane są na wspieranie przedsiębiorców. 
Fundusz jest jednym z największych pośredników finansowych zaangażowa-
nych w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu.

Biuro w Wejherowie
ul. 3 Maja 3 lok. 2
Tel: 607 377 767 
tel. 58 572 20 05
biurowejherowo@pfp.gda.pl

Spotkanie zaczęło się od wy-
stępu dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Wilanowie, które 
przypomniały najważniejsze 
fakty z historii oraz zaprezen-
towały pieśni historyczne. Na-
stępnym punktem programu 
było wspólne śpiewanie pie-
śni patriotycznych. Śpiewały 
dzieci, panie z KGW, zgroma-
dzona społeczność lokalna na 
czele z sołtysem miejscowości 
Hopy Waldemarem Dampc.

Niepodległościowe karaoke
GM. PRZODKOWO | W nietypowy sposób panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,,Hopowianki” postanowiły 
uczcić Święto Niepodległości. Spotkały się bowiem na II konkursie... karaoke!

Po tym patriotycznym akcen-
cie uczestnicy spotkania wzię-
li udział w konkursie. Tylko 
nieliczni, którzy tłumaczyli 
się chrypką i bólem gardła, nie 
śpiewali. Zaśpiewało więc aś 
piętnaście grup. Jury zdecy-
dowało nagrodzić za najlepsze 
wykonania i interpretację: Jo-
lantę Oczk, Annę Bergańską, 
Jana Miiller, Żanetę Myszk, 
Annę Frankowską, Sandrę Dą-
browską i Martynę Dąbrowską. 

Przyznano też II i III miejsce 
oraz wyróżnienia. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy 
i nagrody za udział.
Spotkanie zorganizowano 
dzięki projektowi ,,Kultura 
i my”, na który ,,Hopowianki” 
otrzymały dofinansowanie ze 
środków powiatu kartuskie-
go. Głównym celem projektu 
jest wdrożenie do świadome-
go i czynnego uczestnictwa 
w działaniach kulturalnych 
oraz poczucie więzi ze świa-
tem, wzmocnienie tożsamości 
narodowej i lokalnej, a także 
wzmocnienie integracji mię-
dzypokoleniowej. 
Uczestnicy spotkania potwier-
dzili, że był to świetny sposób 
na spędzenie świątecznego 
Dnia Niepodległości. (raf)
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Zadanie jest następujące: byliście w jakimś 
ciekawym miejscu, widzieliście piękne kra-
jobrazy? Prześlij nam zdjęcia wraz z krót-
kim opisem. Najciekawsze zdjęcia opu-
blikujemy w naszej gazecie, a te najlepsze 
z najlepszych nagrodzimy. 

Zdjęcia prosimy nadsyłać e-mailowo na 
adres: r.korbut@expressy.pl (w e-mailu 
proszę przesłać swoje imię i nazwisko oraz 
numer telefonu kontaktowego)

Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na jego publikację 
na łamach GWE24.PL oraz Expressu Po-
wiatu Wejherowskiego. Osoba nadsyłająca 
oświadcza, że jest autorem fotografii i do-
sponuje prawami autorskimi do niej.

A co mozna wygrać? Niech pozostanie to 
niespodzianką. Zdradzimy tylko rąbka ta-
jemnicy, że może będzie to zaproszenie do 
kina, a może voucher do restauracji czy sa-
lonu kosmetycznego. W każdym razie – na 
pewno warto wziąć udział w naszej zaba-
wie. (raf)

Nagradzamy najpiękniejsze zdjęcia!

KONKURS | Otaczająca nas okolica – zarównao ta najbliższa, jak i ta dalsza – obfi-
tuje w przepiękne, niesamowite miejsca. Warto uwiecznić je na zdjęciach, podzielić 
się tymi zdjęciami z naszymi Czytelnikami, a przy okazji wygrać atrakcyjną nagrodę. 

przesyłam romantyczny zachód słońca w rewie!

Alicja Liesk

zdjęcie przedstawia nasze cudowne tatry. są to 
jedne z licznych, pięknych krajobrazów jakie można 

zobaczyć idąc na Giewont przez dolinę Małej łąki

Paulina Gruba

zdjęcie przedstawia piękną panoramę tatr. starałam się to piękno 
uchwycić stojąc na szczycie Gubałówki, leżącej naprzeciwko. Uświado-

miłam sobie w ten sposób jak mały jest człowiek wobec potęgi natury...

Joanna Grzegorczyk

Na zdjęciu przepiękna zatoka kreteńska o strasznie 
brzmiące nazwie „zatoka szatana”. 

Natalia Kostuch 

zakopane

Katarzyna Szreder
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Prezes tej organizacji Zbi-
gniew Canowiecki wyraził 
radość i satysfakcję z faktu, 
że doceniono tych, którzy 
budowali swe przedsię-
biorstwa systematycznym 
wysiłkiem przez lat co naj-
mniej kilkanaście. W gro-
nie laureatów znaleźli się:
• Andrzej Biernacki – pre-
zes trójmiejskiej firmy de-
weloperskiej EKOLAN z 
Sopotu, która od roku 1997 
zrealizowała 30 inwesty-
cji, wybudowała 5 tysięcy 
mieszkań i 15 tys. m kw. 
powierzchni komercyj-
nych,

• Leszek Gierszewski – 
prezes DRUTEXU z By-
towa, szeroko znanej nie 
tylko w Polsce ale i na 
świecie firmy - wytwórcy 
stolarki okiennej, w jego 
imieniu wyróżnienie ode-
brał Zbigniew Bartosie-
wicz z Przedsiębiorstwa 
Handlowego DRUTEX 
S.A.,
• Henryk Jankowski – rze-
czoznawca, twórca firmy 
RADIUS z Gdańska, któ-
ra od 1995 roku zajmuje 
się wycenami nierucho-
mości i obrotem nimi,
• Józef Popławski – pre-

zes MOSTOSTALU POMO-
RZE S.A. od sierpnia 2003 
roku, poprzednio (od 1991 
roku), związany z MOSTO-
STALEM Chojnice, któremu 
udało się ocalić część będą-
cego w upadłości MOSTO-
STALU Gdańsk, obecnie 
firma którą zarządza ma się 
świetnie, produkując wiel-
kogabarytowe konstrukcje 
stalowe prawie w 90% na 
eksport, głównie do Skandy-
nawii.
Wyróżnienia wręczył pod-
sekretarz stanu Bogdan Do-
mbrowski. 
Anna Kłos

Przedsiębiorcy wyróżnieni
Kolejni przedsiębiorcy, członkowie organizacji PRACODAWCY POMORZA, zostali nagrodzeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Gospodarki RP, 
ustanowioną przez Ministerstwo Gospodarki.
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Od lewej: Henryk Jankowski (radiUs), Józef popławski (MOstOstal pOMOrze), zbi-
gniew canowiecki (prezes pracOdaWcóW pOMOrza), Bogdan dombrowski (podse-
kretarz stanu), andrzej Biernacki (eKOlaN), zbigniew Bartosiewicz (drUteX).

Dzięki tym pieniądzom bez-
robotni mieszkańcy Pomor-
skiego będą aktywizowani 
zawodowo. Na ten cel samo-
rząd województwa pomor-
skiego przeznaczył ponad 
36 milionów złotych. 
Pierwsze pieniądze trafią 
do powiatowych urzędów 
pracy w: Bytowie, Malbor-
ku, Słupsku, Starogardzie 
Gdańskim i Sztumie.
- Uruchomiliśmy nabór 
wniosków, by pomóc miesz-
kańcom województwa, któ-
rzy są w szczególnie trud-
nej sytuacji na rynku pracy 
– mówi Mieczysław Struk, 

marszałek województwa 
pomorskiego. - Osoby bez-
robotne m.in. z niepełno-
sprawnościami, o niskich 
kwalifikacjach czy dojrzałe 
wymagają takiej pomocy by 
mogły zdobyć pracę i stać 
się niezależnymi finansowo. 
Głównym celem Programu 
jest zwiększenie zatrudnie-
nia w Pomorskiem, a także 
umożliwienie osobom bez-
robotnym zdobycia odpo-
wiednich kwalifikacji  i do-
świadczenia zawodowego. 
Samorząd województwa 
od lat swoimi działaniami 
wpiera procesy rozwojowe 

pracowników i osób poszu-
kujących pracy. W efekcie 
Pomorskie uzyskuje czo-
łowe miejsce w kraju we 
wzroście liczby zatrudnio-
nych. Decyzję o dofinanso-
waniu działań przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego 
poprzedziła analiza i reko-
mendacja Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku. 
Przyjęte projekty oferują 
m.in. szkolenia, poradnic-
two zawodowe i pośrednic-
two pracy czy dotacje na za-
łożenie własnej działalności 
gospodarczej. 
(opr. raf)

36 mln zł na aktywizację 
zawodową
POMORZE | Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził pięć 
pierwszych projektów finansowanych ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. 

Część z pojazdów stanie się 
własnością szpitali, dla któ-
rych samorząd województwa 
pomorskiego jest organem za-
łożycielskim.
W imieniu szpitali mar-
szałkowskich, 12 listopada, 
umowę podpisała Hanna 
Zych-Cisoń, członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego.
Zakup ambulansów był moż-
liwy dzięki oszczędnościom 
jakie zabezpieczono w budże-
cie wojewody pomorskiego. 

Na zakup jednego, nowocze-
śnie wyposażonego ambulan-
su przewidziano kwotę 470 ty-
sięcy złotych. Całkowity koszt 
zakupu pojazdów wynosi nie-
mal 8 milionów złotych.   

Ambulansy są w pełni wy-
posażone. Posiadają no-
woczesne defibrylatory z 
możliwością monitorowania 
akcji serca i możliwością 
teletransmisji do szpitali. 
Znajdą się tu także nosze, 
które udźwigną nawet 200-
kilogramowego pacjenta.
Procedura przetargowa zo-
stała już uruchomiona. Nowe 
karetki do użytku powinny 
trafić do końca roku.
(opr. raf)

Nowe karetki dla pomorskich szpitali
POMORZE | 17 ambulansów z pełnym wyposażeniem jeszcze w tym roku 
trafi do podmiotów medycznych na terenie województwa pomorskiego.
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Od stycznia do września 
2014 roku sprzedano 11294 
sztuki czyli o 13 proc. więcej 
niż obecnie. Szanse na nad-
gonienie tej straty są raczej 
niewielkie i trudno będzie się 
zbliżyć do ubiegłorocznego 
poziomu. Liderem rynku po 
9 miesiącach pozostaje mar-
ka New Holland, na którą od 
początku roku postawiło 1706 
nabywców. – Pomimo blisko 
33 proc. wzrostu sprzedaży na 
przełomie sierpnia i września 
osiągnięty wynik – 870 sztuk 
- wciąż nie jest najlepszy. 
Nie chcę się tutaj odnosić do 
ubiegłorocznego rezultatu, bo 
pamiętajmy, że przed rokiem 
wrześniową sprzedaż napę-
dzała zmiana obowiązującej 
normy emisji spalin. Wówczas 
to odnotowano 339 rejestracji 
na firmy, obecnie było ich o 30 
proc. mniej. Dobry punktem odniesienia jest wrzesień 2013 
kiedy to sprzedano 1007 nowych traktorów, a więc o 14 proc. 
więcej. – mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin & Jacob.  
Podium bez zmian
Podobnie jak przed miesiącem, tak i teraz największą popu-
larnością wśród nabywców cieszyła się marka New Holland. 
We wrześniu zarejestrowano 161 traktorów tego producenta, 
a więc o 10 proc. więcej niż w sierpniu i o 25 proc. mnie niż 
przed dwunastoma miesiącami. Również John Deere zdołał 
utrzymać swoją pozycję. W omawianym miesiącu sprzeda-
no 152 ciągniki spod znaku jelenia, czyli o 45 proc. więcej 
niż przed trzydziestoma dniami i o 14 proc. mniej niż przed 
rokiem. Podium z wynikiem 106 rejestracji zamyka Zetor. 
W porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 o 26 proc. 
nabywców więcej zdecydowało się na zakup czeskiego ciągni-
ka. Tuż za podium uplasowała się japońska Kubota. W sumie 
zarejestrowano 89 pomarańczowych traktorów. 
New Holland umacnia pozycję
Najlepiej sprzedającym się modelem pozostaje New Holland 
TD 5.85. Tym razem zarejestrowano 35 ciągników o takim 

oznaczeniu. To o 9 proc. więcej niż w sierpniu i o blisko 192 
proc. więcej niż przed rokiem. Na drugim szczeblu podium 
z wynikiem 17 rejestracji ulokował się Zetor Proxima 90. 
W porównaniu z wrześniem 2014 roku o 10 nabywców więcej 
zdecydowało się zakup tego konkretnego ciągnika. Na trze-
cim miejscu znalazł się New Holland T6.175. Sprzedano 16 
takich traktorów, a więc o 3 sztuki mniej niż przed dwuna-
stoma miesiącami.
Liderzy z Mazowsza
W klasyfikacji regionów nic się nie zmienia. Liderem pozo-
staje Mazowsze, w którym we wrześniu zarejestrowano 148 
traktorów. Taki rezultat jest co prawda wyższy od sierpnio-
wego o 22 proc., ale w porównaniu do analogicznego okresu 
roku 2014 sprzedaż na Mazowszu spadła o blisko 34 proc. 
Drugie miejsce dla Wielkopolski. Tym razem Wielkopolanie 
nabyli 97 nowych ciągników, a więc o 33 proc. mniej niż przed 
dwunastoma miesiącami. Podium z wynikiem 94 rejestracji 
zamyka Lubelskie. Taki rezultat oznacza dla Lubelszczyzny 
wzrost sprzedaży zarówno w porównaniu do ubiegłego mie-
siąca, jak i analogicznego okresu roku 2014, odpowiednio 
o 45 i 9 proc. 

Ciągniki- sprzedaż w górę.
We wrześniu zarejestrowano 870 nowych ciągników rolniczych. To co praw-
da wynik wyższy od sierpniowego o blisko 33 proc., jednak w porównaniu z 
analogicznym okresem roku 2014 sprzedaż spadła o 29 proc. Od początku 
roku zarejestrowano 9787 nowych traktorów – informuje agencja Martin & 
Jacob, monitorująca rynek rolniczy. 
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Było ono zatem o 0,7 proc. 
(84 tys. szt.) niższe niż przed 
rokiem. Nie jest to jeszcze 
głęboki spadek, niemniej 
niepokojące są same zmia-
ny w strukturze. Wskazują 
one na możliwe zmniej-
szenie się liczebności świń 
produkowanych w Polsce 
w kolejnych miesiącach br. 
- informują analitycy.
Dane GUS według sta-
nu na dzień 1 czerwca br. 

mówią o 6-procentowym 
zmniejszeniu się pogłowia 
loch (62 tys. szt.), w tym 
7-procentowym loch pro-
śnych w skali roku. Nie-
korzystne dla struktury 
pogłowia jest również 
3-procentowe zmniejsze-
nie się liczebności pro-
siąt (97 tys. szt.) oraz 1,5-
procentowe warchlaków 
w wadze 20-50 kg (50 tys. 
szt.). W kolejnych miesią-
cach możemy spodziewać 
się zatem kolejnych spad-
ków pogłowia w kraju.
Należy wspomnieć, że 
w analizowanym okresie 
odnotowano 3-procentowy 
(126 tys. szt.) wzrost liczeb-
ności trzody na ubój o ma-
sie powyżej 50 kg. Niemniej 
część z tych zwierząt zosta-
ła skierowana już zapewne 
do uboju.
Obserwowane zmiany 
w pogłowiu w kraju są od-
powiedzią producentów 
na niesprzyjające warunki 
rynkowe. Niska opłacal-
ność produkcji widoczna 
jest w relacji cen żywca do 
cen pasz. W I poł. br. za kg 
żywca można było zakupić 

4,31 paszy grower/finisher, 
kiedy jeszcze rok wcześniej 
było to 4,54.
Również w Niemczech 
sytuacja na rynku trzody 
pozostaje trudna, nie za-
chęciło to producentów 
do zwiększenia pogłowia. 
Według danych Eurostat 
liczebność trzody pozo-
stała w czerwcu br. na tym 
samym poziomie co przed 
rokiem.

 Co ciekawe, pomimo 
utrzymującej się niskiej 
opłacalności, w kilku kra-
jach w UE odnotowano 
wzrosty. Patrząc na kluczo-
we rynki, w Danii w skali 
roku liczebność zwierząt 
w czerwcu była o 1,4% (176 
tys. szt.) wyższa niż przed 
rokiem. Ciekawy jest rów-
nież 6-procentowy wzrost 
odnotowany w Hiszpanii, 
gdzie według wstępnych 
danych Eurostat, liczeb-
ność trzody zwiększyła się 
o 1,5 mln szt. w skali roku. 
Istotne jest też zwiększenie 
produkcji w Holandii o 3% 
(345 tys. szt.) oraz Francji 
o 2% (313 tys. szt.).
Patrząc łącznie na UE, we-
dług dostępnych danych 
Eurostat dla 14 krajów, 
w czerwcu br. pogłowie 
trzody w tych krajach było 
łącznie o 1,8% (2,4 mln szt.) 
wyższe niż przed rokiem. 
Oznacza to niewielkie przy-
spieszenie dynamiki w po-
równaniu z grudniem 2014 
r. kiedy to liczebność zwie-
rząt była o 1,4% większa 
w niż roku poprzednim.
(GB)

Maleje liczba trzody 
chlewnej w Polsce

Według danych GUS pogłowie trzody 
chlewnej w kraju w dniu 1 czerwca br. 
wyniosło 11,64 mln szt.



Na początku spotkania Wojciech Etmański, prezes grupy omó-
wił przeznaczenie środków pieniężnych należących do spółki 
oraz aktualną sytuację na rynku lokalnym. Podkreślano, że 
wielu rolników o małym areale ziemi przebranżawia się na 
produkcję opasów rzeźnych a także dodatkowo część gospo-
darstw mlecznych (ze względu na złą sytuację na rynku mleka) 
zmienia kierunek działalności. Grupa Producencka chce pro-
mować jedzenie wołowiny oraz pomagać rolnikom w pozyska-
niu rynku zbytu oraz lepszej ceny za żywiec wołowy. 
W ramach spotkania odbyło się także szkolenie ot „Krzyżo-

wanie towarowe bydła- cel,efekty. Stan obecny i perspektywy 
rozwoju” a  Ryszard Przekwas, przedstawiciel firmy Agraimpex 
omówił opłacalność oraz obecne ceny rynkowe żywca woło-
wego.
Aktualnie Grupa Producencka  liczy 20 członków, w grudniu 
zaplanowano spotkanie podczas którego nastąpiposzerzenie 
grupy o  kolejne 5 osób.  Osoba wstępująca musi być rolni-
kiem oraz prowadzić chów lub hodowlę bydła. Do Grupy Pro-
ducenckiej mogą przystąpić rolnicy hodujący zarówno bydło 
rasowe do dalszej hodowli jak i bydło opasowe. (KP)

Spotkanie producentów 
wołowiny
W siedzibie PODR w lubaniu zorganizowano spotkanie rolników należą-
cych do grupy producentów „Wołowina Pomorska”.
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego poinformowała o zmianach w przy-
znawaniu i wypłacie zasiłków macie-
rzyńskich dla ubezpieczonych rolników 
i domowników. Nowe rozwiązania wcho-
dzą w życie od 1 stycznie 2016 roku.

Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał 
osobie podlegającej ubezpieczeniu eme-
rytalno-rentowemu z mocy ustawy lub 
na wniosek, która:

• jest matką albo ojcem dziecka, 
• przysposobiła dziecko w przypadku obję-
cia opieką dziecka w wieku do ukończenia 
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wo-
bec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. 
roku życia;

• przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia 
na wychowanie, a w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto decyzję o odro-
czeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku 
życia, jeżeli w tym czasie został złożony 
wniosek o przysposobienie;
• przyjęła dziecko w wieku do 7. roku ży-
cia na wychowanie w ramach rodziny za-
stępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 
zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec 
którego podjęto decyzję o odroczeniu obo-
wiązku szkolnego – do 10. roku życia.
Ubezpieczony – ojciec dziecka będzie 
mógł się ubiegać o zasiłek macierzyński 
z tytułu urodzenia przez matkę dziecka tyl-
ko w przypadku: 
• skrócenia okresu pobierania zasiłku ma-
cierzyńskiego na wniosek matki dziecka po 
wykorzystaniu przez nią tego świadczenia 

za okres co najmniej 14 tygodni od dnia 
urodzenia dziecka,
• śmierci matki dziecka,
• porzucenia dziecka przez matkę.

 Zasiłek macierzyński jako świadczenie 
okresowe będzie przysługiwał przez okres 
52 tygodni w przypadku urodzenia jed-
nego dziecka przy jednym porodzie, przy-
sposobienia jednego dziecka lub przyjęcia 
na wychowanie jednego dziecka. Okres po-
bierania zasiłku macierzyńskiego ulegnie 
wydłużeniu w przypadku urodzenia przy 
jednym porodzie większej liczby dzieci.  
Osobie uprawnionej do zasiłku macie-
rzyńskiego będzie przysługiwał w tym sa-
mym czasie jeden zasiłek macierzyński bez 
względu na liczbę wychowywanych dzieci. 
(GB)

Zmiany w zasiłku macierzyńskim

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przedstawi-
ło 10 listopada 2015 roku 
do konsultacji społecznych 
projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
realizacji przez Agencję 
Rynku Rolnego zadań zwią-
zanych z ustanowieniem 
tymczasowej nadzwyczaj-
nej pomocy dla rolników 
w sektorach hodowlanych - 
tymczasowa nadzwyczajna 
pomoc KE dla producentów 
mleka.

Pomoc ma być skierowana 
do aktywnych producentów 
mleka o średniej i małej skali 
produkcji (około 3-50 krów). 
Wsparcie ma być udzielane 
producentowi mleka jeżeli 
spełnia następujące warunki:
1.W dniu 31 marca 2015 r. 
posiadał kwotę indywidual-
ną dla dostaw lub sprzeda-
ży bezpośredniej (lub suma 
tych kwot) nie niższą niż 15 
000 kg i nie wyższą niż 250 
000 kg mleka;
2.W dniu złożenia wniosku 
o udzielenie pomocy posia-
da co najmniej 3 krowy typu 
mlecznego lub kombinowa-

nego, w wieku powyżej 24 
miesięcy, zgłoszone do IRZ.
Pomoc może być udzielona 
producentowi mleka, który 
objął w posiadanie gospo-
darstwo spełniające powyż-
sze warunki.
Wsparcie będzie przyznane 
do każdego kilograma mleka 
lub przetworów mlecznych, 
wprowadzonego do obro-
tu przez producenta w roku 
kwotowym 2014/2015 , nie 
więcej niż do wysokości po-
siadanej 31 marca 2015 r. 

indywidualnej kwoty mlecz-
nej. Szacunkowa wysokość 
wsparcia może wynieść około 
2 grosze do kilograma mleka 
(ok. 0,019044643 zł)
Wnioski można będzie skła-
dać do Agencji Rynku Rol-
nego.
(KR)

Będzie pomoc 
dla producentów mleka?

Plantatorzy czarnej porzeczki, 
którzy ponieśli starty z powo-
du niskich cen tych owoców 
oraz rolnicy, którzy z powodu 
suszy zebrali mniejsze plony 
otrzymują z ARiMR pomoc 
finansową.

Agencja zakończyła już wery-
fikację wniosków o przyznanie 
pomocy rolnikom, którym te-
goroczna
susza zniszczyła w znacznym 
stopniu plony oraz plantatorom 
czarnej porzeczki, którzy z po-
wodu niskich cen ponieśli straty 

finansowe i rozpoczęła wypłatę 
należnego im wsparcia. Do 16 
listopada 143,18 tys. rolników, 
którzy z powodu suszy ponie-
śli straty, otrzymało wsparcie 
finansowe w wysokości 341,65 

mln zł. Natomiast na konta 
bankowe 12,12 tys. plantatorów 
czarnej porzeczki wpłynęło 20,9 
mln zł pomocy z tytułu niskich 
cen tych owców. Wszystkie 
wpływające zlecenia płatności 
są realizowane na bieżąco. 
Wnioski o taką pomoc można 
było składać w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa do 30 września 2015. Rolni-
cy, którzy ubiegali się o pomoc 
w związku z suszą złożyli w tym 
czasie w ARiMR ok. 174 tys. 
wniosków o pomoc. Wynikają-
ca z nich kwota jest wyższa od 
450 mln zł zaplanowanych na 
ten cel w tegorocznym budżecie 
krajowym. Dlatego, aby wszy-
scy poszkodowani mogli dostać 
wsparcie finansowe, konieczne 
było zastosowanie współczyn-
nika korygującego, który wy-
nosi 0,81. 
Natomiast rolnicy, którzy w 
2015 roku byli producentami 
owoców czarnej porzeczki i z 
powodu niskich cen ponieśli 
straty, złożyli do ARiMR 14,1 
tys. wniosków na kwotę 24,1 
mln zł. (AR)

360 milionów dla rolników
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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 budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

Sprzedam działkę budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

Sprzedam działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopi-
na, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

Sprzedam Renault Trafic 
1,9 dci, 2003r, opłaty do 
2016, hak, elektryczne szy-
by i lusterka, opony x2, cena 
16500 zł. Tel: 509-023-988

Sprzedam 4 koła alufelgi 
165/65/14 + 2 opony za oko-
ło 400 zł. Tel: 509-023-988

KUPIĘ
Skup aut, kasacja, awaryjne 

otwieranie aut, pomoc dro-
gowa, auto części. Tel: 789-
345-593

INNE

Sprzedam felgi 15’ z opona-
mi zimowymi do Fiata Gran-
de Punto 550 zł, Gościcino. 
Tel: 695-230-080

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

Zatrudnię księgową z orze-
czeniem o niepełnosprawno-
ści, Orle k/Wejherowa. Tel: 
667-063-492

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Pożyczki prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspre-
sowo, gotówka od ręki. Tel: 
510-908-900

Usługi dekarsko – ciesiel-

skie, tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

Usługi elektryczne, instala-
torstwo, 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

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

Sprzedam drewno opałowe, 
iglaste, pocięte i połupane 
100zł/m, transport gratis. Tel: 
667-023-678

Mam sześcioro dzieci, po-
trzebuję ubrań, przyborów 
szkolnych. Z góry bardzo 
dziękuje. Tel: 512-757-719

Sprzedam płyty CD. Mistrzo-
wie muzyki 17 szt. Wojna i 
broń 6 szt. Zwierzęta świata 
10 szt, cena za sztukę 20zł. 
Tel: 790-290-835 

Sprzedam drewno do CO i 
gałęziówkę, możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927

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

SPRZEDAM fotelik 50 zł, 
krzesełko 150 zł,  łóżeczko 
30 zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. roz-
kładaną, pojemnik na pościel, 
190x112, welur, stan idealny, 
450 zł, tel. 517-782-024

Sprzedam łyżwy figurowe, 
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 Ne-
sti Dante, 250 gram, różne 

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:  EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:  EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:   EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:   EXP.ZWI.
RÓŻNE:    EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

iNstrUKcJa na nr 72051 (2 zł + VAT) na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEMMs
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:                     EXP.MTI.

Regulamin drobnych ogłoszeń
jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

jak nadać drobne 
ogłoszenie przez SMS

EXP.ROZ. Sprzedam 
kanapę, tanio, 
tel. 500 500 XXX

przyKład:

• Treść SMSa lub MMSa 
   nie może przekraczać 
   100 znaków. 
• MMS nie może 
   przekraczać 100 kB.
• Nie należy używać polskich 
  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.
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zapachy, duży wybór, 
tel. 660 731 138

Kupię militaria, anty-
ki, pamiątki z II Wojny 
Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotów-
ką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę nar-

ciarską, damską, rozm. 
L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

Złota rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejhe-
rowa, tel. 693 737 381
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Mali piłkarze Raduni Stęży-
ca z roczników 2007 i 2008, 
którzy biorą udział w pro-
gramie „Biało-zielona przy-
szłość z Lotosem”, rozegrali 
mecz ze swoimi rówieśnika-
mi z Arki Gdynia. Spotkanie 
zostało podzielone na 5 części 
po 15 minut każda.

Mecz był bardzo zacięty, a 
obydwa zespoły stworzyły 
widowisko stojące na bardzo 
wysokim poziomie sporto-
wym. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 9:8 dla zawod-
ników ze Stężycy.

Najwięcej bramek dla Ra-
duni zdobył Adam Stencel, 

który popisał się klasycznym 
hat-trickiem, dwa gole zdobył 
Szymon Recław, a po jednej: 
Aleksander Reclaw, Wiktor 
Etmański, Igor Kukliński 
oraz Tomasz Birr.

Skład Raduni Stężyca: Kac-
per Mach, Tomasz Birr, Lu-
cjan Wunsz, Aleksander Hinz, 

Wiktor Etmański, Szymon 
Recław, Aleksander Reclaw, 
Michał Rotha, Hubert Sko-
rowski, Nikodem Orlikowski, 
Igor Kukliński, Adam Sten-
cel, Kacper Jereczek, Konrad 
Dułak, Wiktor Naczk i To-
masz Hinca. 

(opr. raf)

Juniorzy Raduni pokonali Arkę
PIŁKA NOŻNA | Młodzi piłkarze Raduni Stężyca odnieśli znaczące zwycięstwo. Pokonali 
bowiem bardzo mocnego przeciwnika, Arkę Gdynia (9:8).
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Fundacja LOTTO „Milion 
Marzeń” wraz z Fundacją 
Rozwoju Kultury Fizycz-
nej z Pucka organizowała 
konkurs „Kumulacja Ak-
tywności”. Jednym z nagro-
dzonych byłem ja  animator 
sportu z Sierakowic. Dzięki 
temu Damian Łukasik przy-
jechał specjalnie do nas 
z Poznania i poprowadził 
trening z gimnazjalistami 
z sierakowickiej klasy spor-
towej o profilu piłka nożna.

Pan Damian przeprowa-
dził trening metodyczny 
ukierunkowany na technikę, 
opowiadał o swojej bogatej 
karierze piłkarskiej nie tyl-
ko w Lechu Poznań ale też 
poza granicami kraju Hapo-
el Tel Awiw.

- Młodzież musi mieć bo-
dziec z zewnątrz ,który jest 
namacalnym dowodem, że 
można coś osiągnąć w życiu 
choć okupione jest to ciężką 
pracą – tłumaczy Damian 
Łukasik.

- Był to kolejny mistrz czy 
autorytet w ostatnim czasie 
– wyjaśnia Marian Wnu-
k-Lipiński, przedstawiciel 
gminy Sierakowice. - Ostat-
nio w Puzdrowie gościliśmy 
Kacpra Lachowicza, który 
motywował dzieci i doro-
słych do działania. Dzięki 
szkoleniom animacyjnym 
poznaję mistrzów sportu 
obecnych i byłych których 
mogę zaprosić na spotkania 
z naszą młodzieżą.

(opr. raf)

Trening z misTrzem
sieraKOWice | damian łukasik były polski piłkarz, 
wielokrotny mistrz polski i zdobywca pucharu polski 
w barwach lecha poznań, reprezentant kraju, obecnie 
trener piłkarski odwiedził sierakowickie gimnazjum. 
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Obie bramki padły już 
w pierwszej połowie a ich au-
torami byli Rafał Bujnowski 
w 12 minucie oraz Adam Skier-
kowski w 43 minucie spotka-
nia. Zwycięstwo to udowodni-
ło tylko, że w drużynie drzemią 
duże możliwości.

Faworytem w spotkaniu kar-
tuzianie na pewno nie byli i nikt 
im większych szans na powo-
dzenie w starciu z zawsze groź-
ną Lechią nie dawał. Jednak do-
brze zmotywowani i ustawieni 
taktycznie piłkarze Cartusii od 

samego początku zagrali uważ-
nie w obronie i bardzo dobrze 
z przodu. Świetne współgrali ze 
sobą ustawieni najwyżej Patryk 
Brzeski i  Arek Kordyl, którzy 
umiejętnie przetrzymywali pił-
ki i wyprowadzali groźne kon-
try, do których podłączali się 
skrajni pomocnicy Rafał Buj-
nowski i Marcin Adamkiewicz. 
Akcje ofensywne były przemy-
ślane, zagrania dokładne i - co 
najważniejsze - po skończonej 
akcji następował szybki powrót 
do gry w defensywie. 

Na tak usposobionych piłka-
rzy Cartusii gdańszczanie nie 
mieli żadnej recepty. Już w 12 
minucie kolejna ładna akcja 
Cartusii i przejęcie piłki z pra-
wej strony boiska przez ak-
tywnego w tym meczu Patryka 
Brzeskiego. Zawod-
nik ten po minię-
ciu obrońcy Le-
chii Rudinilsona, 
zbiegając wzdłuż 
linii pola karnego 
bliżej środka zde-
cydował się na 
strzał z 17 metra 
ze swojej lepszej, 
lewej nogi, po 
którym piłka przy 

bezradnie wyciągniętym jak 
struna bramkarzu Lechii Mate-
uszu Bąk odbija się od słupka 
w okolicach spojenia i trafia 
pod nogi nadbiegającego z dru-
giej strony Rafała Bujnowskie-
go, który spokojnie, technicz-
nym uderzeniem z pierwszej 
piłki z 15 metra pakuje futbo-

lówkę w bramce obok próbu-
jącego jeszcze interweniować 
obrońcy gospodarzy. Tymcza-
sem prowadzenie Cartusii daje 
przytomna dobitka Rafała Buj-
nowskiego. 

Gdańszczanie najwyraźniej 
zaskoczeni takim obrotem 
spraw ruszyli szybko do odra-
biania strat. W 35 minucie we 
własnym polu karnym, przy 
próbie wybicia piłki poślizgnął 
się ostatni obrońca Cartusii Ro-
bert Zbrzyzny a piłka nieszczę-
śliwie odbiła się od jego ręki. 
Sędzia główny zdecydował się 
na podyktowanie rzutu karne-
go. Do ustawionej na 11 metrze 
piłki podszedł Bruno Nazario, 
który przymierzył przy słupku, 

ale kolejny raz bardzo dobrze 
spisał się kartuski bramkarz, 
który wyczuwając intencje 
strzelca, rzucił się w kierunku 
strzału i obronił to uderzenie.

Tuż przed zejściem do szatni 
kolejna ofensywna akcja Car-
tusii dała podwyższenie wyni-
ku do 0:2. W sytuacji tej piłkę 
z prawej strony pola karnego 
Lechii przejął Arek Kordyl, 
który idealnie dorzucił przed 
bramkę, tam walkę powietrzną 
wygrali co prawda gospodarze, 

ale wybita głową piłka spadła 
na 17 metr wprost do stojącego 
tam Patryka Brzeskiego, który 
głową zgrał piłkę do Adama 
Skierkowskiego a ten idealnie 
się złożył i strzałem z pierwszej 
piłki, z półwoleja, z linii pola 
karnego umieścił futbolówkę 
tuż przy słupku w bramce Le-
chii. 

Druga połowa nie przyniosła 
już zmiany rezultatu i to kartu-
zianie schodzili z boiska z wy-
soko podniesionymi głowami.

Cartusia pokonała Lechię II
PIŁKA NOŻNA | Niespodziewane zwycięstwo zanotowała Cartusia 1923 Kartuzy, która pokonała na wyjeździe faworyzowaną Lechię II Gdańsk 0:2 (0:2). 

cartUsia:
Jajkowski- Nałecz, Zbrzyzny, Bejrowski, Dawidowski- Bujnowski, Pietrewicz, Skierkowski, 
Kordyl, Adamkiewicz (85’ Wenta)- Brzeski (73’ Miłosz); rez.: Babiński- Hufnagel, Miłosz, 
Breza, Zmysłowski, Wenta;

lecHia:
Bąk - Powszuk, Valente, Rudinilson (46’ Goerke), Górski - Wolski, Woźniak (68’ Danowski), 
Nazario, Gołuński, Letniowski - Macierzyński (68’ Paprzycki); rez.: Zalewski- Goerke, Pa-
przycki, Danowski, Teresiński;

Bramki: 0:1 Bujnowski (12’), 0:2 Skierkowski (43’)

KartKi: 
cartusia: Adamkiewicz (ż), Jajkowski (ż)
lechia: Rudinilson (ż), Valente (ż)

sKłady drUŻyN:

Nr Drużyna Pkt.
1 GKS Przodkowo 34
2 Bałtyk Gdynia 33
3 KS Chwaszczyno 29
4 Świt Skolwin 28
5 Vineta Wolin 28
6 Lechia II Gdańsk 23
7 Gwardia Koszalin 22
8 Pogoń II Szczecin 20
9 Chemik Police 20
10 Wierzyca Pelplin 19
11 Drawa Drawsko Pom. 18
12 Kaszubia Kościerzyna 17
13 Arka II Gdynia 13
14 Gryf Słupsk 11
15 CARTUSIA 1923 11
16 Bałtyk Koszalin 5
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