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Nowi u pracodawców Życie kobiet na wsi

ŻUKOWO | Niesamowite doświadczenia, widowiskowe eksperymenty i ciekawostki ze świata 
fi zyki – z tym wszystkim mogą zapoznać się dzieci i młodzież w edukacyjnym parku, jaki niedaw-
no otwarto w Żukowie. Obiekt został wyposażony w sprzęt i urządzenia, umożliwiający w bardzo 
ciekawy sposób przedstawienie wybranych zagadnień z dziedziny fi zyki i chemii.

Cudowny świat fi zyki
fo

t. 
U

M
 Ż

uk
ow

o

str. 3

- Po raz piętnasty organizuje-
my przyznawanie nagród tym, 
którzy w wyjątkowy sposób 
udzielają się dla naszego środo-
wiska, miasta i jego mieszkań-
ców - podkreślił Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Kartuz. 
- To uznanie nas, jako gospo-
darzy dla tych, którzy w jakiś 
sposób zostali zauważeni przez 
mieszkańców. My czujemy się 
w obowiązku podziękować im 
za tę ogromną pracę, którą wy-
konują poświęcając swój czas, 
środki, możliwości i talenty.

Nagrody „Kartëskô Skra”
KARTUZY | 8 statuetek i 12 wyróżnień wręczono podczas kolejnej edycji 
Nagród Burmistrza Kartuz „Kartëskô Skra”.

str. 5

Zając u dzieci Nowe place zabaw
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Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
w Somoninie, przebrani za 
zajączka i jego przyjaciół, już 
po raz piąty złożyły wizytę 
dzieciom – przedszkolakom 
i uczniom wszystkich szkół 
podstawowych gminy Somo-
nino oraz dzieci z Przedszko-
la „Aniołek” w Kiełpinie. 
Zwierzakom towarzyszyła 
kapela kaszubska. 

Kolorowi goście zawitali też 
do Cukierni „Alicja” w Kieł-
pinie oraz do Urzędu Gminy 
i Banku Spółdzielczego w So-
moninie. Wszystkie dzieci 
– blisko 1400 osób - zostały 
obdarowane czekoladowymi 
upominkami. Zajączkowa 
ekipa poczęstowała również 
wszystkie dzieci słodyczami 
przekazanymi przez wójta 
gminy. 
Zając wraz z ekipą prze-

mieszczali się kolorową 
ciuchcią z wagonikiem, która 
specjalnie na tę okazję została 
udostępniona przez Tadeusza 
Kąkola z Borowa. Wszyst-
kie dzieci z wielką radością 
przyjmowały w swoich pla-
cówkach niecodziennych 
gości, którzy niezwykle miło 
witani byli również przez 
przechodniów, zarówno dzie-
ci jak i dorosłych. 
(r)

Zając u dzieci
GM. SOMONINO | Zajączek i jego przyjaciele odwiedzili dzieci 
z przedszkoli i szkół podstawowych. 

Dzieci były zachwycone odwiedzinami niezwykłych gości
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LUX MED Diagnosty-
ka zaprasza na badania, 
które odbędą się: Sierako-
wice – 15 i 16 kwietnia przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
ul. Sychty i Stężyca – 15 i 
16 kwietnia przed Domem 
Sportowca, przy Ośrodku 
Zdrowia, ul. Abrahama 11 . 
Bezpłatna mammografia dla 
pań w dwóch grupach wieko-
wych. Pierwsza grupa to 50 
– 69 lat. Jest to badanie w ra-
mach Populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi jest bezpłatne, 
refundowane kobietom co 2 
lata przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia (lub co 12 
miesięcy dla kobiet, które w 
ramach realizacji Programu 
otrzymały odpowiednie pi-
semne wskazanie). Nie jest 
wymagane skierowanie le-
karskie.
Druga grupa wiekowa to 40 – 
49 oraz 70 – 75 lat. Badania 
wykonywane są w ramach 
Projektu  „Poprawa 
dostępności i jakości 
usług medycznych w 
ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Pier-
si” współfinansowanego 
z funduszy EOG i Nor-
weskiego Mechanizmu 
Finansowego (dla pań nie 
kwalifikującym się jesz-
cze/już do Programu fi-
nansowanego przez NFZ). 

Wymagane jest jednak skie-
rowanie lekarskie od lekarza 
dowolnej specjalizacji. 
Na badania w ramach obu 
programów należy się zare-
jestrować pod nr tel. 58 666 2 
444. Call Center czynne jest 
7 dni w tygodniu. 
Mammografia trwa jedynie 
kilka minut i polega na zro-
bieniu 4 zdjęć rentgenow-
skich –  dwóch projekcji 
każdej piersi. Badania nie 
należy się obawiać, ponie-
waż promieniowanie, które 
emituje jest nie większe niż 
przy RTG zęba. Pozwala na 
rozpoznanie i wykrycie tzw. 
zmian bezobjawowych (guz-
ków oraz innych nieprawi-
dłowości w piersi) w bardzo 
wczesnym etapie rozwoju – 
wtedy, kiedy nie są one wy-
czuwalne przez kobietę lub 
lekarza, co bardzo istotnie 
zwiększa szansę wyleczenia.
(raf)

Zbadaj się
ZDROWIE | Bezpłatne badania mammo-
graficzne dla pań nie kwalifikujących się do 
badania w ramach Programu finansowanego 
przez NFZ przeprowadzone zostaną w połowie 
kwietnia w ginach Sierakowice i Stężyca.

SIERAKOWICE | 
W związku z rozpo-
częciem robót bu-
dowlanych kierowcy, 
przejeżdżający przez 
Sierakowice, muszą się 
liczyć z utrudnieniami 
w ruchu. 

W ramach projektu pn. 
Poprawa Bezpieczeństwa 
i warunków komunika-
cyjnych w miejscowości 
Sierakowice przebudowa-
ne zostaną ulice: Piwna, 
Mickiewicza, Kościerska, 
Źródlana, Pogodna i Jana 
Pawła II. W obrębie dróg 
wojewódzkich i powia-
towych mogą wystąpić 
utrudnienia w ruchu ko-
łowym i pieszym, w ter-
minie realizacji, czyli aż 
do 31 października. 
Ze względu na liczne 
wykopy władze gminy 
apelują do pieszych o za-
chowanie ostrożności. 
Proszą również o niepar-
kowanie samochodów 
wzdłuż wskazanych ulic 
w trakcie prowadzenia 
prac.
- Przepraszam za wyni-
kłe podczas prowadze-
nia robót budowlanych 
utrudnienia, liczymy na 
wyrozumiałość, bo prze-
cież budujemy dla Was – 
informują urzędnicy.
Projekt realizowany jest 
przez Gminę Sierakowi-
ce, przy wsparciu finan-
sowym budżetu państwa 
w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (etap II: 
Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój).
(raf)

Uwaga 
kierowcy
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Wraz z nadejściem wiosny 
w Żukowie swoje drzwi 
otworzył park rekreacyjno-
edukacyjny dla dzieci i mło-
dzieży. Co ciekawe właśnie 
tego dnia można było zoba-
czyć niezwykłe widowisko 
astronomiczne - zaćmienie 
słońca. Oprócz tej atrakcji na 
uczestników imprezy czekało 
szereg ciekawostek fizyczno-
chemicznych. Dzieci mogły 
więc zobaczyć, jak zacho-
wuje się ciekły azot, skąd się 
biorą petardy i jak wzniecić 
ogień bez użycia zapałek czy 
zapalniczki.
Przewodnikiem po parku był 
Józef Stysiał, na co dzień na-
uczyciel fizyki w Gimnazjum 
nr 2 w Żukowie, który nie 
tylko oprowadzał uczestni-

ków, ale też wyjaśniał zasa-
dy działania zamontowanych 
urządzeń.
W parku znajdują się alejki 
poświęcone takim dziedzi-
nom fizyki, jak: dynamika, 
akustyka i optyka. Czego 
można się dowiedzieć prze-
chodząc przez te alejki? 
- Na równoważni, wielobocz-
ku i kołysce Newtona można 
obserwować zdumiewające 
zjawiska – wyjaśnia Sylwia 
Kubryńska, rzecznik prasowy 
Urzędu Gminy w Żukowie. 
- W rzędzie zawieszonych 
kulek metalowych (kołyska 
Newtona), pierwsza uderzo-
na kulka metalowa wprawia 
w ruch ostatnią. Na wielo-
boczku, dzięki sześciu krąż-
kom które pomagają unosić 
ciężary, można bez trudu 
jedną ręką podnieść nawet 
sześciu uczniów. W alejce 

Nauka nie jest nudna!
ŻUKOWO | Ciekły azot, cuda fizyki, a do tego najprawdziwsze zaćmienie słońca – tak wyglądało oficjalne otwarcie Parku Edukacyjnego.

W parku znajdują się tablice 
z rysunkami dzieci ze Szkoły 
Podstawowej oraz z Gimna-
zjum nr 2 w Żukowie. Dzieci 
w przepiękny sposób uwieczni-
ły na nich swoje miasto - Żu-
kowo. 
Burmistrz Wojciech Kan-
kowski, otwierając imprezę, 
wręczył nagrody autorkom ry-
sunków: Esterze Bielawskiej, 
Darii Makurat, Marcelinie Gli-
nieckiej, Dorocie Chalickiej 
i Weronice Skierce.
Burmistrz nie zapomniał rów-
nież o nauczycielach, którzy 
redagowali teksty historyczne 
do tablic, pomagali przy wy-
borze urządzeń dydaktycznych 
i przeprowadzenia opisanej 
imprezy. Byli to: Anita Mą-
dra, Grażyna Czechowska, Jó-
zef Stysiał i Danuta Dobosz. 
Wszyscy zostali uhonorowani 
upominkami gminnymi.

akustyki natomiast uczniowie 
szeptem mówili do metalowej 
tuby (teleskop akustyczny), 
a w drugiej części parku ich 
głos był słyszalny. Kiedyś uży-
wało się takich konstrukcji na 
pokładach statków, w hotelach. 
Dziś mamy elektroniczne urzą-
dzenia do komunikacji. 
W alejce optyki dzieci i mło-
dzież zainteresował system lu-
ster, który potrafi zwielokrotnić 
odbicie w nieskończoność. Fi-
zyk porównał ten trick do efek-
tów specjalnych „Matrixa”. 
Oprócz atrakcji fizycznych, 
na dzieci czekały fascynujące 
doświadczenia. Szczególnie 
spektakularny okazał się zwy-
kły składnik powietrza: azot, 
który schłodzony do tempera-
tury zera absolutnego, czyli do 
najniższej temperatury w Ko-
smosie (-273 st.C) potrafi wy-
czyniać istne cuda. 

ŻUKOWO | Już dziś w Żukowie stanie tradycyjna, kaszubska pisanka.

Kaszubskie jajo
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Uroczysta prezentacja  dwumetrowego 
jaja wielkanocnego ozdobionego ka-
szubskimi wzorami odbędzie się o go-
dzinie 11.00. Wielkie jajo pojawi się już 
trzeci rok z rzędu. 
- Jak co roku łączymy tradycję kaszub-
ską z niezwykłym czasem Wielkiej 
Nocy – mówi Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo. - Dwumetro-

we jajo ręcznie malowane w kaszubski 
wzór przez gospodynie z Kół Gospodyń 
Wiejskich jest tego dowodem.
Jajo zostanie wystawione przed Urzę-
dem Gminy Żukowo (ul. Gdańska 52), 
zaś panie z KGW domalują kolejne 
wzory na gigantycznej skorupie pisanki. 
Podczas uroczystości dzieci dostaną - jak 
zwykle - słodycze wielkanocne. (raf)

Wielkie jajo pojawi się w Żukowie już po raz trzeci
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Tematem spotkania było 
przedstawienie możliwość 
pozyskania środków finanso-
wych na terenie Szwajcarii 
Kaszubskiej za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Dzia-
łania (Stowarzyszenie Tury-
styczne Kaszuby) i Lokalnej 

Grupy Rybackiej „Kaszuby” 
w nowej perspektywie unij-
nej. Zebrani mogli zapoznać 
się z prognozowanymi zakre-
sami i poziomem dofinanso-
wania.
Ponadto Karol Góralski, pre-
zes Powiatowego Centrum 

Zdrowia, zobrazował zakoń-
czone w ostatnim czasie in-
westycje w szpitalu, a także 
przedstawił obszary, które 
wymagają natychmiastowej 
modernizacji. 
- Pomoc samorządów jest nie-
odzowna, aby szpital mógł 

świadczyć usługi na wysokim 
poziomie – przekonywał Ka-
rol Góralski. 
Ustalono również, że w naj-
bliższym czasie odbędzie się 
spotkanie kierowników ośrod-
ków zdrowia na temat zielonej 
karty onkologicznej. (raf)

Razem po fundusze
POWIAT KARTUSKI | W Chmielnie na zaproszenie Starosty Kartuskiego odbyło się spotka-
nie burmistrzów i wójtów gmin powiatu kartuskiego. 
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Podczas zebrania rozmawiano o funduszach unijnych i inwestycjach w szpitalu

O królowej nauk dyskuto-
wano na Politechnice Gdań-
skiej, a jedna z prelekcji 
poświęcona była realizacji 
projektu „Szkoła daje wię-
cej - zajęcia rozwijające dla 
uczniów szkół podstawo-
wych gminy Kartuzy”.
Uczestnicy seminarium 
podczas trzech sesji mieli 
okazję wysłuchać krótkich 
prezentacji między innymi 
na temat projektu „Zdolni 
z Pomorza”, działań Insty-
tutu Badań Edukacyjnych 
dotyczących nauczania ma-
tematyki w szkole czy wy-
korzystania środków EFS 
do wspierania rozwoju kom-
petencji matematycznych. 
Prelekcję na temat realiza-
cji projektu „Szkoła daje 
więcej - zajęcia rozwijające 
dla uczniów szkół podsta-

wowych gminy Kartuzy” 
przedstawiła Elżbieta Rejter, 
naczelnik Wydziału Oświaty 
i Edukacji Urzędu Miejskie-
go w Kartuzach.
Podczas seminarium pre-
legenci odpowiadali rów-
nież  na pytania: Dlaczego 
tak ważne jest uczenie my-
ślenia matematycznego? 
Dlaczego uczniowie boją 
się matematyki? Jak uczyć, 
a jak nie uczyć matematyki? 
Swoją obecnością spotkanie 
uświetnili między innymi 
prof. dr hab. inż. Henryk 
Krawczyk, Rektor Politech-
niki Gdańskiej, Krzysztof 
Trawicki, Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego 
i Katarzyna Hall, była Mini-
ster Edukacji Narodowej.
Seminarium jest kontynu-
acją spotkań z cyklu „Bez 
matematyki kariery nie zro-
bisz”, które organizowane 
są na Politechnice Gdańskiej 
od 2006 r. (r) 

Matematyczne 
seminarium
KARTUZY | Na Pomorzu zorganizowano
 IV Seminarium - Bez matematyki kariery 
nie zrobisz. 
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Redakcja gazet Express
poszukuje osoby
na stanowisko 
GRAfIK
• wymagania: praktyczna znajomość 
  zagadnień DTP
• biegła znajomość obsługi programów 
   z pakietu Adobe: InDesign, Photoshop, 
   Illustrator
• od poniedziałku do piątku w Wejherowie

  CV I PORTfOlIO prosimy przesyłać na adres: 
  rekrutacja@expressy.pl

Jako pierwsze przyznano wy-
różnienia. Trafiły one do: Bro-
nisława Brylowskiego, Mie-
czysława Kilarskiego, Marka 
Serkowskiego, Jolanty Marii 
Czerwińskiej, Arkadiusza Ry-
bakowskiego, Ireny Zarach, 
Usługowego Zakładu Elek-
trycznego Andrzej Richert, 
Zakładu Produkcyjno -Handlo-
wego Juleks z Kiełpina, Dariu-
sza Dolatowskiego, Tadeusza 
Reka, Jakuba Skierki i Arka-
diusza Zalewskiego.
Po nich wręczono nagrody 
specjalne. Przyznano je Regi-
nie Trapkowskiej i Romanowi 
Tuszyńskiemu. Chwilę później 
przyszedł czas na wręczenie 
„Kartëskô Skry”. W katego-
rii kultura, nagrodę otrzymała 
Regina Olszewska - Kierow-
nik Teatrzyku Dziecięcego 
„Kiełek” z Kiełpina w roku 
jubileuszu 55 – lecia  pracy z 
dziećmi w uznaniu zasług w 
pracy organizacyjnej i meryto-
rycznej na rzecz członków Te-
atrzyku Dziecięcego „Kiełek”, 
utrzymywania jego wysokiego 
poziomu artystycznego, a tak-
że kulturalną promocję Gminy 
Kartuzy w kraju i za granicą.
- Dziękuję w imieniu wszyst-
kich moich dzieci i ich rodzi-
ców za wkład wielu osób i 
instytucji, które w jakikolwiek 
sposób wsparły naszą działal-
ność, pomagały i służyły radą 
– wspomniała Regina Olszew-
ska.
W kategorii sport przyznano aż 
4 nagrody. Statuetki otrzymali: 
Krzysztof Niklas - zawodnik 
GKS Cartusia Kartuzy, Ro-

bert Wroński - zawodnik KKK 
Rebelia Kartuzy, Bartłomiej 
Pryczkowski – trener GKS 
Cartusia Kartuzy oraz Arka-
diusz Blok - trener UKS Trops 
Kartuzy.
- Od 8 lat program usportowie-
nia dzieci i młodzieży poprzez 
koszykówkę łączy 250 dziew-
czynek z naszej gminy. Dzięki 
temu mamy taki sukces nie tyl-
ko na arenie wojewódzkiej, ale 
tez ogólnopolskiej – zaznaczył 
Arkadiusz Blok.
W kategorii pomagają innym 
statuetkę odebrali Państwo 
Iwona i Bogdan Górscy repre-
zentujący Przedsiębiorstwo 

Budowlane Górski Sp z o.o. 
Nagrodę wręczono za otwar-
te serce na potrzeby drugiego 
człowieka oraz wspieranie ini-
cjatyw realizowanych na rzecz 
dzieci, młodzieży oraz społecz-
ności lokalnej.
Nagrodzonymi w kategorii 
przedsiębiorczość zostali To-
masz i Wojciech Grzenkowicz 
- Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „Wod-Kan-Grzenko-
wicz” Sp. z o.o. za nowoczesne 
zarządzanie firmą, stałe dążenie 
do poszerzania zakresu ofero-
wanych usług, wysoki profe-
sjonalizm w kontaktach z klien-
tami, otwarte serce na potrzeby 

drugiego człowieka oraz wspie-
ranie wielu inicjatyw służących 
mieszkańcom gminy Kartuzy.
W kategorii promocja kapituła 
przyznała nagrodę Leonowi 
Brylowskiemu w roku jubile-
uszu 25-lecia założenia Towa-
rzystwa Miłośników Kartuz w 
uznaniu zasług w działalności 
na rzecz promocji Kartuz,  po-
pularyzację piękna, kultury i 
tradycji miasta oraz inicjatywy 
upamiętniania ważnych histo-
rycznie miejsc.
- Kocham to miasto, stąd moja 
bezgraniczna praca na rzecz 
jego rozwoju – podkreślił Leon 
Brylowski. (raf)

Iskry rozdane
KARTUZY | Ludzie sportu i kultury, a także przedsiębiorcy i społecznicy zostali uhonorowani 
corocznymi nagrodami „Kartëskô Skra”. 

Nagrody burmistrza Kartuz po raz kolejny trafiły do osób, które zaangażowały się
w działania na rzecz gminy
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Pod koniec marca odbyły 
się odbiory techniczne nowo 
wybudowanych obiektów w 
następujących miejscowo-
ściach: Babi Dół, Glincz, 
Borkowo i Skrzeszewo. 
Pierwsze trzy place to stan-
dardowe miejsca zabaw dla 
dzieci, natomiast plac zabaw 

w Skrzeszewie przy Szkole 
Podstawowej został dopo-
sażony dodatkowo w urzą-
dzenia dla dzieci niepełno-
sprawnych.
Realizacja zadań została 
współfinansowana z udzia-
łem środków unijnych.
(raf)

Nowe place 
zabaw
ŻUKOWO | W czterech miejscowościach gminy Żuko-
wo powstały nowe place zabaw dla dzieci. 
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W gminie powstały kolejne miejsca, gdzie dzieci mogą 
spędzić wolny czas
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Gmina Stężyca może dzi-
siaj mówić o wielkim suk-
cesie, ponieważ znalazła się 
w gronie samorządów, gdzie 
powstaną węzły integra-
cyjne wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. W ramach 
zadanie powstanie również 
20 km ścieżek rowerowych. 
Środki na ten cel pochodzą 
z Unii Europejskiej z nowe-
go rozdania 2014 – 2020. 
Miejscem realizacji tej in-
westycji będzie Gołubie. 
Planowany termin rozpo-
częcia realizacji zadania to 
rok 2017. 

Budowa  węzła  integracyj-
nego wraz  trasami dojazdo-
wymi  ma obsługiwać istnie-
jącą sieć  komunikacyjną  tj. 
istniejącą  linię  kolejową, 
drogę  powiatową  oraz  pro-
jektowaną  sieć ścieżek  ro-
werowych.

Budowa węzła integracyjnego

W ramach przedmiotoWej inWestycji  
 planoWana jest realizacja:

• parkingów  dla  samochodów  osobowych, 
• fragment ścieżki rowerowej oraz infrastruktury związanej  
   z obsługą projektowanej  ścieżki  rowerowej (wiata 
   z wypożyczalnią  rowerów, punkt informacji turystycznej)
• obiektów  małej  architektury,
• nasadzeń zieleni
• kładki widokowej dla pieszych
• toaleta 
• instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczna 
   dla toalety
• zagospodarowania wody deszczowej dla całego terenu 
   opracowania
• oświetlenie terenu.





Okna wymienia się przecież 
raz na wiele lat, a to m.in. od 
nich zależy, ile będziemy pła-
cić za ogrzewanie, czy w po-
mieszczeniach będzie ciepło 
i czy nie będzie problemu 
z wiecznie psującymi i zaci-
nającymi się mechanizmami.- 
Dzisiejsze, nowoczesne okna 
muszą przede wszystkim być 
ciepłe – wyjaśnia Aleksan-
der Piszczek, partner fi rmy 
Delta. - Oznacza to, że muszą 
chronić pomieszczenie przed 
utratą ciepła. Aby uzyskać 
odpowiednie parametry sto-
suje się odpowiednią grubość 
ramy i skrzydła. Do tego 
profi l ramy i profi l skrzydła 
podzielone są na kilka komór. 
Od grubości profi li i ilości ko-
mór zależy m.in. jak „ciepłe” 
będziemy mieli okno. Najlep-
sze profi le, które obecnie się 
stosuje przy konstruowaniu 
okien PCV, sprowadzane 
są z Niemiec. Do ścisłej 
czołówki jakościowej należą: 
KOEMMERLING, TROCAL 
I KBE. 

Ale profi le to nie wszystko. 
Bardzo ważnym elemen-
tem są też pakiety szybowe 
i uszczelki. Kilkanaście lat 

temu używało się zwykłych 
pakietów dwuszybowych 
i zwykłych uszczelek gumo-
wych. Obecnie stosowana 

technologia jest całkowicie 
inna. 

Pakiety szybowe składają 
się z trzech szyb z dwiema 

przestrzeniami międzyszybo-
wymi wypełnionymi gazem 
szlachetnym: argonem. 
Gwarantuje to oknu najniższy 

z możliwych współczynnik 
przenikania ciepła.

Uszczelki nowej generacji są 
tak trwałe, że nie ma potrzeby 

Dobra izolacja cieplna, mikrowentylacja oraz nieszkodliwe dla zdrowia materiały – to najważniejsze cechy, jakimi musi wy-
różniać się nowoczesne okno. Wybór tego elementu podczas budowy czy remontu mieszkania lub domu jest bardzo ważny.

Okno oknu nierówne ich wymieniać, są praktycznie 
niezniszczalne – mówi  Alek-
sander Piszczek. - Zachowują 
swoje parametry przez cały 
okres, na jaki przewidziane są 
okna, czyli 30 lat. 

Kolejny ważny element okien 
to okucia obwiedniowe. To od 
nich zależy, czy okno będzie 
się łatwo zamykać i otwierać, 
czy zapewni odpowiednią 
szczelność, mikrowentylację 
i jaki będzie komfort jego użyt-
kowania. 

I na koniec sprawa, o której 
klienci czasem zapominają: 
fachowy montaż - podkreśla 
Aleksander Piszczek. - Jeżeli 
okno zostanie źle zamontowa-
ne, jego właściwości przestają 
mieć znaczenie, stanie się zwy-
kłym bublem. Bo co z tego, że 
okno będzie szczelne i będzie 
mieć świetne współczynniki 
przenikalności cieplnej, jeśli 
ciepło będzie uciekać przez 
nieszczelności spowodowane 
niewłaściwym montażem.. 

Podczas wyboru okien warto 
też zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden aspekt – materiał, 
z jakiego są wykonane. Jeszcze 
niedawno jako stabilizatora 
PCV używało się ołowiu, który 
jest metalem ciężkim i jest 
szkodliwy dla zdrowia. W no-
woczesnych oknach zamiast 
ołowiu używa się stabilizatora 
cynkowo-wapniowego. Takie 
okna są ekologiczne i całko-
wicie obojętne zarówno dla 
środowiska, jak i dla zdrowia. 
A oprócz tego w 100 procen-
tach można je poddać recyklin-
gowi.

BUDOWLANY
 oknu nierówne ich wymieniać, są praktycznie 

UDOWLANY
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ,  MATERIAŁY, INWESTYCJE, PORADY, TRENDY, ANALIZY

dodatek dowiedz się więcej: tel. 791 980 155 | r.laskowski@expressy.pl
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Co szykują deweloperzy?
Na rynku mieszkań dużo się w ostatnim czasie sprzedaje i buduje. Nie-
które fi rmy planują rozpoczęcie w tym roku imponującej ilości inwestycji.

Tomasz Sznajder, 
wiceprezes zarządu Polnord

- W tym roku zamierzamy uruchomić 18 nowych pro-
jektów, w tym nowe etapy już istniejących inwestycji. 
Powstanie w nich łącznie 2.500 mieszkań w standardzie 
popularnym. Ceny mieszkań w przeważającej liczbie będą 
mieścić się w limitach programu Mieszkanie dla młodych. 
W planowanych inwestycjach najwięcej będzie lokali 
dwupokojowych o metrażu od 35 do 50 m kw. i trzypoko-
jowych od 50 do 75 m kw.  
Klienci poszukujący mieszkań w wyjątkowych projektach, 

za które są gotowi zapłacić nieco wyższą cenę ze względu na dobrą lokalizację i jakość, 
także znajdą duży wybór lokali w naszej ofercie. Przykładem może być tu drugi etap 
inwestycji Brama Sopocka, który planujemy uruchomić w tym roku. Są w nim dostępne 
apartamenty trzy i czteropokojowe o metrażu od 68 do 89 m kw.

Andrzej Przybek, 
dyrektor sprzedaży 
w Grupy Kapitałowej Euro Styl

- Naszą kolejną inwestycję o nazwie Idea zapowiedzie-
liśmy już podczas ostatnich targów mieszkaniowych 
w Gdańsku. Osiedle powstanie na pograniczu Oliwy 
i Przymorza, pomiędzy  ulicami Beniowskiego i Droszyń-
skiego, na terenie po Międzynarodowych Targach Gdań-
skich. Poza dobrą lokalizacją i rozwiniętą infrastrukturą, 
projekt wyróżniać będzie atrakcyjne zagospodarowanie 
otwartej przestrzeni publicznej. W jej tworzenie włą-

czą się uznani artyści. Pragnęliśmy stworzyć tętniącą życiem, inspirującą przestrzeń, 
w której chce się być, nie ma miejsca na nudę, która wyzwalać będzie w ludziach to 
co najlepsze. W najbliższym czasie powstaną trzy pierwsze budynki, w których znajdą 
się mieszkania o powierzchni od 40 do 100 m kw. W pierwszym budynku, który będzie 
miał wiele przeszkleń, balustrady, loggie, zaoferujemy przede wszystkim mieszkania 2 
i 3 pokojowe. Elewację ze starannie zaprojektowanymi detalami z cegły, ozdobią grafiki 
przedstawiające prace malarskie naszego partnera artystycznego. Planujemy wprowa-
dzenie w Idei inteligentnego systemu sterowania urządzeniami  i instalacjami w miesz-
kaniu, który będzie dostępny dla klientów w standardzie. 
Jeszcze w tym roku w Pruszczu Gdańskim rozpoczniemy również budowę  inwestycji 
Brama Żuław oraz nowego projektu usytuowanego w Gdyni na pograniczu dwóch 
dzielnic: Karwin i Dąbrowy.

Małgorzata 
Ostrowska, 
dyrektor pionu marketingu 
i sprzedaży w J.W. Construction

- W tym roku kluczowymi projektami będą kolejne 
etapy naszej sztandarowej inwestycji Bliska Wola przy 
ulicy Kasprzaka w Warszawie. Budowa trzeciego etapu, 
rozpocznie się w połowie roku. Wiosną rozpoczniemy 
także budowę drugiego etapu osiedla Zielona Dolina 
w warszawskiej Białołęce, w którym powstanie ponad 
300 lokali. Zaoferujemy mieszkania od funkcjonalnie 
zaprojektowanych kawalerek o powierzchni od 25 m kw. 

do apartamentów o powierzchni blisko 130 m kw. We wszystkich inwestycjach zapewnia-
my wysoki standard budynków oraz wykończenia. Mieszkania będą dostępne w cenie od 
4.900 zł/ m kw. Na osiedlu Zielona Dolina oferujemy obecnie wybrane lokale w promocyj-
nej cenie 4.324 zł/m kw., a w Bliskiej Woli wybrane mieszkania z 5 % rabatem.

www.metropolia.info
więcej na temat analizy 
 rynku nieruchomości czytaj na

BUDOWLANY
dodatek
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Wśród nowych członków jest 
m. in. A-SPECT. Współpraca 
z tą firmą daje gwarancję sku-
teczności na szwedzkim rynku 
budowlanym. Firma działa ak-
tywnie w organizacjach branżo-
wych oraz prowadzi wykłady 
i ćwiczenia w dziedzinie branży 
budowlanej w Szwecji. Z kolei 
Agencja PROMOSKOP Jaro-
sław Foppke specjalizuje się 
w marketingu produktowym, 
a konkretnie w optymalizacji 
produktów i usług.  W konse-
kwencji wzmacnia wizerunek 
i pozycję rynkową danej marki.
Następny nowy członek to 
Centrum Współpracy Chińsko-
Pomorskiej Sp. z o.o. (Chine-
se-Pomeranian Cooperation 
Centre). Celem działalności tej 
spółki jest pomoc w rozwoju 
azjatyckich przedsiębiorstw po-
przez profesjonalne doradztwo 
prawno-ekonomiczne dla pod-
miotów gospodarczych, dzia-
łających bądź zamierzających 
rozpocząć działalność w Pol-
sce, pomoc azjatyckim firmom 
zainteresowanym inwestycjami 
na pomorskim rynku gospodar-

czym, który stanowił będzie 
bramę do Unii Europejskiej, 
w szczególności w nawiązywa-
niu kontaktów przez azjatyckich 
przedsiębiorców z pomorskimi 
firmami, przy transakcjach fu-
zji, zawiązywaniu spółek joint-
venture, a także bezpośrednich 
inwestycjach zagranicznych.
Kolejne świeżo przyjęte w po-
czet Pracodawców Pomorza 
firmy to: Foreto Michał Ko-
chański, kompleksowa obsługa 
IT firm, Fota-Groblewski Sp. 
z o. o. ( powstała w wyniku 
połączenia dwóch partnerów: 
Foty Ltd oraz firmy Groblew-
ski) oraz Fundacja Alegoria 
Kultury, której celem jest pro-
pagowanie szeroko rozumia-
nej kultury przede wszystkim 
w Gdańsku – Wrzeszczu oraz 
aktywizacja i budowa na bazie 
tej działalności społeczności 
obywatelskiej.
Zarząd PP zdecydował także 
o przyjęciu w szeregi Gimna-
zjum im. bł. ks. kmdr. Włady-
sława Miegonia w Strzebieli-
nie, Hotelu Admirał Sp. z o.o. 
(to nowo otwarty obiekt o ma-

rynistycznym charakterze na 
Starym Mieście w Gdańsku), 
firmy Kadeka Doradztwo Per-
sonalne Katarzyna Dąbrowska-
Kujawa (która oferuje usługi 
z zakresu prowadzenia proce-
sów rekrutacji, tworzenia syste-
mów motywacyjnych, szkoleń 
i rozwoju personelu, budowa-
nia i wdrażania systemów ocen 
pracowniczych).
Grono PP powiększyły rów-
nież firmy: Max Studio Park 
Reklamowy Krzysztof Witec-
ki, PROSPERITIA Szkolenia, 
Sierra Golf Club Sp. z o.o. 
(położony w Pętkowicach koło 
Wejherowa), SKY EVENTS 
GROUP Adam Zagrobelny (or-
ganizator eventów, imprez te-
matycznych, konferencji i spo-
tkań), VALUR CONSULTING 
Joanna Sokołowska (pomaga 
przedsiębiorcom poprawić ich 
osiągnięcia oraz odnieść sukces 
w konkurencyjnym środowi-
sku) oraz ZWYKŁEFOTO.PL 
Placek Rafał (fotografia bizne-
sowa, produktowa i fotografia 
przemysłowa). 
Dorota Korbut

Nowi u Pracodawców Pomorza
POMORZE | Szeregi Pracodawców Pomorza są coraz liczniejsze. Podczas marcowego posiedzenia zarząd przyjął w poczet członków nowe firmy.
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Grono Pracodawców Pomorza 
powiększyła również firma 
Sierra Golf Club Sp. z o.o. 
z Pętkowic koło Wejherowa

Konferencja odbyła się 
w Gdańskim Parku Naukowo 
– Technologicznym. Organi-
zatorzy wydarzenia, Minister-
stwo Gospodarki i Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomicz-
na, do uczestnictwa zaprosili 
uczniów, nauczycieli, przed-
siębiorców i samorządow-

ców z województw, na tere-
nie których PSSE prowadzi 
działalność, czyli pomorskie-
go, kujawsko-pomorskie-
go i zachodniopomorskiego. 
W konferencji wzięła udział 
Ilona Antoniszyn–Klik, 
podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Gospodarki, 

przedstawiciele urzędów 
marszałkowskich oraz kura-
torzy oświaty i wychowania 
z trzech województw. Gospo-
darzem spotkania była Tere-
sa Kamińska, prezes zarządu 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej sp. z o.o. 
Anna Kłos

Kształcenie w cenie

Nagrodzono promujących dobre praktyki w rozwoju szkolnictwa zawodowego

EDUKACJA | Działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego dostosowane-
go do potrzeb rynku pracy były tematem konferencji „Stawiamy na szkolnictwo zawodowe”.
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KARTUZY | Promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych oraz rozwijanie umiejętności 
prezentowania przez uczniów swoich zdolności to główne cele konkursu „Czytam, więc 
jestem”.

Czytam, więc jestem

VI Gminny Konkurs Czytania 
dla uczniów klas II i III szkół 
podstawowych odbył się w 
Szkole Podstawowej nr 2. W 
tym roku wzięło w nim udział 
7 szkół gminy Kartuzy. 
Rywalizacja składała się z 
dwóch etapów. W pierw-
szym dzieci czytały teksty 
przyniesione przez siebie. 
Następnie komisja spośród 
13 uczestników wybrała 7 
najlepszych, którzy przeszli 
do drugiej części. Na tym 
etapie uczniowie zetknęli się 

z nowym tekstem przygoto-
wanym przez organizatora. 
Jury w składzie: pani Dorota 
Wilczewska (ZSP Przodko-
wo), pani Agnieszka Pacocha 
(Biblioteka Pedagogiczna) 
oraz pani Małgorzata Węsier-
ska (Biblioteka Publiczna) 
wyłoniły Mistrza Pięknego 
Czytania, a został nim Ma-
ciej Grajkowski ze Szkoły 
Podstawowej w Miracho-
wie. Postanowiono również 
przyznać dwa równorzędne 
II miejsca i nie przyznawać 

miejsca III. Wicemistrzami 
zostali: Agata Bielecka ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kartuzach oraz Mateusz 
Formela z ZKiW w Dzierżąż-
nie. Wyróżniono także Piotra 
Kaszubę ze Szkoły Podsta-
wowej w Grzybnie i Judytę 
Drywa ze Szkoły Podstawo-
wej w Łapalicach. Nagrody 
i dyplomy, które wręczył 
dzieciom dyrektor szkoły 
Piotr Kloczkowski, czekały 
na wszystkich uczestników 
konkursu. (raf)

Dzięki takim konkursom dzieci chętniej sięgają po książki
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W ostatnich dniach do kraju 
zawitały ptaki, których miej-
scem zimowania była Tan-
zania i Kenia. Najpóźniejsze 
przyloty, głównie z Republiki 
Południowej Afryki, spodzie-
wane są na początku maja. 
Szacuje się, że do Polski na 
wiosnę przybywa około 100 
tysięcy bocianów. Niektóre 
mogą  potrzebować pomocy. 
Pracownicy Infolinii 801 BO-
CIAN (801 26 24 26) podpo-
wiadają, co zrobić w przypad-
ku znalezienia zniszczonego 
gniazda czy poszkodowane-
go ptaka. Linia informacyjna 
działa w ramach współpracy 
Grupy Energa z Polskim To-
warzystwem Przyjaciół Przy-
rody „pro Natura”.
Wiosną najpilniejszą potrzebą 
jest przede wszystkim zbie-
ranie sznurków pozostawio-
nych na polach po żniwach.

– Bociany przynoszą do bu-
dowy gniazda, oprócz gałęzi 
i darni także nylonowe sznur-
ki, które znajdują na polach  i 
łąkach – wyjaśnia Krzysztof 
Konieczny z PTPP „pro Na-
tura”. - Wbudowane w gniaz-
do tworzą pętle, które owijają 
się wokół nóg piskląt. Młody 
ptak rośnie przywiązany do 
gniazda i nie może z niego 
odlecieć. W takiej sytuacji 
jedynym wyjściem ratującym 
życie bociana jest odcięcia 
sznurka. W tym roku pod-
czas kontroli gniazd tylko w 
dwóch z nich nie znaleziono 
sznurków. To poważny pro-
blem                                    
Zespół infolinii odebrał w 
2014 roku ponad tysiąc inter-
wencji w sprawie bocianów. 
Numer telefonu 801 BO-
CIAN (801 26 24 26) dostęp-
ny jest na terenie całego kra-
ju, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00-17.00. 
Dodatkowe informacje doty-
czące bocianów białych moż-

Na pomoc bocianom
EKOLOGIA | Pierwsze bociany są już w Polsce, warto dowiedzieć się jak każdy z nas może im pomóc. Od lat Grupa Energa 
współpracuje z przyrodnikami na rzecz ochrony bociana białego i jego siedlisk. 

na znaleźć na www.bociany.pl, 
www.bocianopedia.pl, www.
facebook.com/dbajobociany.   
Grupa Energa od lat współpra-
cuje z przyrodnikami na rzecz 
ochrony bociana białego i jego 
siedlisk. W ramach unikatowe-
go na skalę Europy projektu 
„Energetyczni Obrączkarze” 
pracownicy spółki oznakowali 
około 5 tysięcy  bocianich pi-
skląt.
Jednocześnie od blisko 20 lat 
Energa Operator montuje spe-
cjalne platformy, które zabez-
pieczają linie niskiego i śred-
niego napięcia oraz pomagają 
chronić bocianie życie. Na 9 
tysiącach platform umieszcza-
nych i remontowanych przez 
pracowników Grupy zamiesz-
kuje 20 proc. populacji pol-
skich bocianów.
Uruchomienie ogólnopolskie-
go punktu informacyjnego 
0 801 BOCIAN jest częścią 
kompleksowego projektu PTPP 
„pro Natura” i Grupy Energa, 
związanego z ochroną bocia-
nów. Obok infolinii na stronie 
www.bociany.pl prowadzona 
jest „Baza Gniazd Bociana Bia-
łego” dotycząca stanu i kon-
dycji bocianich siedlisk oraz 
„Ogólnopolska Baza Aktywno-
ści na rzecz Bociana Białego”, 
w której zbierane są wszelkie 
informację na temat instytucji 
i osób, które pomagają bocia-
nom, np. remontując gniazda, 
czy opiekując się poszkodowa-
nymi ptakami.Fo
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Do Polski na wiosnę przybywa około 100 tys. bocianów

Targi Czasu Wolnego w No-
rymberdze to największa 
tego typu impreza w Górnej 
Bawarii. Podczas tegorocznej 
edycji regionem partnerskim 
było Pomorze, które na dużej 
powierzchni prezentowało 
najciekawsze miejsca naszego 
województwa oraz wyśmie-
nitą kuchnię ze swojskimi 
wyrobami, odwiedzaną przez 
licznych gości.
Wyróżnienie polskiego re-

gionu jest m.in. efektem 15-
letniej współpracy Środkowej 
Frankonii z Województwem 
Pomorskim oraz francuskim 
regionem Limousin.
W uroczystym otwarciu tar-
gów udział wzięli m.in. Mie-
czysław Struk - Marszałek 
Województwa Pomorskiego, 
Richard Bartsch - Prezydent 
Środkowej Frankonii oraz 
Janina Kwiecień – Starosta 
Kartuski. Stoisko powia-

tu kartuskiego cieszyło się 
ogromnym zainteresowa-
niem wśród odwiedzających, 
gdzie prócz możliwości sko-
rzystania z szerokiej oferty 
materiałów promocyjnych, 
można było dowiedzieć się 
o najciekawszych atrakcjach 
turystycznych Kaszub, ofercie 
aktywnego wypoczynku, za-
kwaterowaniu oraz zapoznać 
się z twórczością, kulturą i tra-
dycjami kaszubskimi. (raf)

Promują się na targach
POWIAT KARTUSKI | Powiat Kartuski wraz z lokalną Grupą Działania Stowarzysze-
niem Turystyczne Kaszuby promował atrakcje turystyczne Szwajcarii Kaszubskiej na 
targach turystycznych.

Podczas targów odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą turystyczną powiatu kartuskiego
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Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na facebook’u: nasygnale.info

BYŁEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU? ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
Wyślij na k.pasieka@expressy.pl, a zamieścimy to na portalu nasygnale.info

Na najaktywniejszych Czytelników czekają nagrody!

Uroczystość odbyła się 
w wejherowskim muzeum. 
Prof. dr hab. Jerzy Treder 
jest historykiem języka pol-
skiego i kaszubskiego, któ-
ry w swojej pracy naukowej 
dużo uwagi poświęcił bada-
niom nad językami słowiań-
skich mieszkańców Pomo-
rza. W środowisku badaczy 
uznawany jest za najwy-
bitniejszego współcześnie 
znawcę kaszubszczyzny. 
Pracownik naukowy Uni-
wersytetu Gdańskiego od 
początków istnienia uczelni 
oraz uczestnik wielu przed-
sięwzięć popularyzujących 
język polski i kaszubski. 
Od lat współpracuje m.in. 
w realizacji cyklu projek-
tów kulturalnych pod nazwą 
Verba Sacra – Modlitwy 
Katedry Polskich. To rów-
nież doskonały pedagog, 
który miał olbrzymi wpływ 
na kształtowanie młodego 
pokolenia polonistów i ka-
szubologów na Pomorzu. 
Wiedza świata nauki na 
temat historycznych i obec-
nych języków Pomorza bez 
dorobku prof. Tredera była-

Honory dla 
prof. Tredera
POMORZE | Jeden z najważniejszych polskich filologów i lingwistów 
profesor Jerzy Treder otrzymał Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla 
Województwa Pomorskiego. 

by znacznie uboższa.
W latach minionych Hono-

rowe Wyróżnienie za Zasługi 
dla Województwa Pomorskie-
go otrzymali m.in. Lech Wa-
łęsa, ks. abp Tadeusz Gocłow-
ski, Marian Kołodziej, ks. 
bp prof. Jan Bernard Szlaga, 
prof. Gerard Labuda i Adam 
Korol.

- To druga osoba z powiatu 
wejherowskiego uhonorowa-
na tym wyróżnieniem – do-
dała Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Pierwszym był 
prof. Gerard Labudda. 

W uroczystości uhonorowa-
nia prof. Tredera wzięli udział 
m.in. Mieczysław Struk, wice-
marszałek Wiesław Byczkow-
ski, przewodnicy sejmiku Jan 
Kleinszmidt oraz przedstawi-
ciele władz samorządowych 
powiatu i miasta. 

- Proszę przyjąć to honoro-
we wyróżnienie za zasługi dla 
województwa pomorskiego 
– mówił podczas uhonorowa-
nia prof. Tredera Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. - Wielką 
wdzięczność chcą panu w ten 
sposób okazać nie tylko Ka-
szubi. 

- To postać wszechstronna, 
która nie zamykała się w swo-
jej kryształowej kuli nauki, 
ale człowiek, który wychodził 
do ludzi – scharakteryzował 
z kolei prof. Tredera Bogdan 
Borusewicz, marszałek Sena-
tu RP.

Prof. Jerzy Tre-
der otrzymał naj-
wyższe wyróż-
nienie za zasługi 
dla Pomorza
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Reprezentantki z gmin i po-
wiatów pomorskich przebrnę-
ły przez eliminacje pisemne 
i ustne o bardzo obszernym 
zakresie tematycznym. Mu-
siały znać się na turystyce 
wiejskiej, w tym  agroturysty-
ce, mieć pojęcie co to są za-
grody edukacyjne, rozróżniać 
produkt tradycyjny i regio-
nalny województwa, umieć 
stosować zasady racjonalnego 
żywienia - przy zachowaniu 
zasad bhp w rolnictwie. Mało 
tego, jeszcze orientować się 
w dziedzictwie kulturowym 
województwa pomorskie-
go, a nawet mieć obeznanie 
w priorytetach unijnej polityki 
PROW 2014-2020.
 W tym czasie gdy panie 
w pocie czoła mierzyły się 
z teorią, ich koleżanki posta-
wiły na praktykę, choć tylko 
w jednej dziedzinie – po-
morskiego smacznego jadła, 

czyli kulinarnego produktu 
regionalnego. W tej konku-
rencji priorytet oraz warzą-
chwie dzierżyły członkinie 
Koła Gospodyń z Nowego 
Klincza k. Kościerzyny. Był 
też tort – przygotowany przez 
Manufakturę Mojej Mamy – 
krojony i serwowany przez jej 
urocze córy.
Kiedy Wysoka Komisja bie-
dziła się podliczaniem punk-
tów, zmęczone zawodami 
uczestniczki i osoby towarzy-
szące zajęły się degustacją po-
traw z kaszubskiego stołu. 
Wreszcie Komisja podała kla-
syfikację końcową:
Pierwsze miejsce wywalczy-
ły: Katarzyna Łukaszewicz, 
Izabela Radzymirska - gmina 
Suchy Dąb (powiat gdański)
Drugie miejsce: Dorota Wol-
ska, Stefania Konkel - gmina 
Sierakowice (powiat kartuski)
Trzecie miejsce: Krystyna 
Chmielewicz, Elżbieta Mało-
dzińska - gmina Pelplin, gmi-
na Subkowy (powiat tczew-
ski)

Życie kobiet na wsi
POMORZE | W Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zakończyła się II Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodar-
stwie Domowym, podczas której okazało się, jak wielkie wyzwania stoją dziś przed mieszkankami wsi.

Wyróżnienie otrzymały - 
Monika Szeremeta, Małgo-
rzata Kaczorowska  - gmina 
Pszczółki (powiat gdański) 
oraz: Żaneta Jaworska, Dorota 
Gelecińska - gmina Kobylnica 
(powiat słupski).

Równolegle ze zmaganiami 
Olimpiady obradowała Rada 
Społeczna Doradztwa Rolni-
czego przy PODR z udziałem 
wicemarszałka Krzysztofa 
Trawickiego (pierwszy z le-
wej). Rada grupuje przedsta-
wicieli rożnych środowisk 
mających związek ze sprawa-
mi wsi i rolnictwa. Przewodni-
czącą jest Mirosława Domań-
ska ze Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian z Radosławca, 
z-cą Alfred Porte’e – dyr Ze-
społu Szkół w Bolesławowie, 
Zenon Bistram i Lech Kolaska 
reprezentują Pomorską Izbę 
Rolniczą, Stanisław Szpura 
jest przedstawicielem sejmiku 
pomorskiego a Tadeusz Hasse 
– Zarządu Woj. Pomorskiego.

laureatki Olimpiady, dyrekcja i pracownicy PODR
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POMORZE | Tradycyjnie 
już z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Teatru marszałek 
województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk przyznał 
nagrody ludziom teatru 
naszego regionu w uznaniu 
ich osiągnięć artystycznych 
w minionym roku. 

Laureatów wybrała specjalnie 
powołana Kapituła, składająca 
się z przedstawicieli środowi-
ska teatralnego, pomorskich 
mediów oraz Uniwersytetu 
Gdańskiego. Wszyscy człon-
kowie Kapituły są mocno 
związani z twórczością teatral-
ną.
Tegoroczni laureaci Nagrody 
Teatralnej Marszałka Woje-

wództwa Pomorskiego:
Michał Jaros – za znakomitą 
kreację Broniewskiego (młod-
szego) w sztuce Radosława 
Paczochy w reżyserii Adama 
Orzechowskiego w Teatrze 
Wybrzeże
Robert Ninkiewicz – za wy-

bitną kreację Broniewskiego 
(starszego) w sztuce Radosła-
wa Paczochy w reżyserii Ada-
ma Orzechowskiego w Teatrze 
Wybrzeże.
Adam Orzechowski – za per-
fekcyjną i konsekwentną reży-
serię sztuki Broniewski Rado-
sława Paczochy. 
Nagrodę Honorową za Przed-
stawienie Roku 2014 (rzeź-

ba Jana Szczypki) otrzymał 
Teatr Wybrzeże za spektakl 
Broniewski wg Radosława 
Paczochy w reżyserii Adama 
Orzechowskiego.
Jest to spektakl zaskakujący 
i niezwykle sugestywny. Trud-
na i skomplikowana historia 

wielkiego, choć kontrower-
syjnego poety zyskała nowy 
wymiar. Broniewski wcią-
ga widza w swoją opowieść 
i zmusza do refleksji nad nie-
przewidywalnością ludzkiego 
losu.
Nagrody indywidualne mają 
wymiar finansowy. Każdy 
z laureatów otrzymał po 7 tys. 
zł. (r)

Nagrody dla artystów
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długie, skórki kanadyjskie, stan 
b.db., tel. 604 915 138

SPRZEDAM sypialnię (2 łóżka, 
2 szafki, toaletka) antyk, orzech, 
tel. 604 915 138

SPRZEDAM kominek bezdy-
mowy na paliwo ekologiczne, 
forma mebla, tanio, tel. 604 
915 138

SPRZEDAM bulaje okrętowe, 
mapy, zegary, kolumny kompa-
sowe, plan, tel. 604 915 138

SPRZEDAM beczki plastikowe 
200 l, idealne na działkę, 50 zł, 
tel. 503 631 333

SPRZEDAM ubranka po dziew-
czynce na 3-4 latka, duża ilość 
w b. dobrym stanie, cena 80 zł, 
buciki gratis, Wejherowo, tel. 
798 020 532

SPRZEDAM ubranka na 
dziewczynkę, 62 cm – 92 cm, 
większość h-m, dużo, tel. 500 
488 927, 300 zł, gratis nosidełko

POMOC mam 5oro dzieci, 
potrzebuje ubrań, środków 
czystości, art szkolnych, z góry 
dziękuję, tel. 788 245 594

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową  sil 5,5 kw oraz silniki 
4,5.1,5.1,1  Kw, tel. 601 638 877   

SPRZEDAM lodówkę Snaige-
szer. 57cm, wys.135 cm, stan 
dobry 250 zł,  tel. 789 431 218

DREWNO do CO i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport 
gratis, tel. 606 522 604 

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, NOWE, zbro-

jone, z wizjerem i kompletem 
kluczy, wraz z futryną, cena 650 
zł, tel. 600 702 048 

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

SPRZEDAM białe drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 600 
702 048

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

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

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, pilnie 
sprzedam, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

SPRZEDAM mieszkanie 57m2, 
3 pokoje, 3piętro, wieżowiec, 
Wejherowo, tel. 604 915 138

DOM 139 m2 dz 716 m2, 
Kębłowo, 3 sypialnie, salon, 
jadalnia, kuchnia, 2 lazienki, 
w.c., garderoba, 395 tys., tel. 
519 399 162

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

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

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
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

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut kasacja dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

lEKCJE dodatkowe z fi zyki i 

chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

ZAOPIEKUJĘ się starsza osobą 
na terenie Wejherowa tel. 512 
059 494

SZUKAM pracy jako opiekunka 
seniora, mam doświadczenie, 
tel. 793 079 100

USŁUGI

USŁUGI dekarsko - ciesielskie, 
tel 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

GOTÓWKA od ręki. Potrzebu-
jesz gotówki? Zadzwoń!! Tel. 
887 840 204 lub 533 340 404, 
Firma Marka S.A.

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, 
całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

POZNAM panią do lat 45, 
niezależny, tel. 500 057 891

MEGA kobietka seksi blondi 
pozna sponsora, tel. 514 670 
725, Sopot również sex tel

ZADBANY, pracujący, młodo 
wyglądający 46 latek pozna 
zadb. kobiete do st.zw. z ok. 
Wejherowa, tel. 730 499 146

SINGEl 34 l. szuka 1 pani 35-54 
l., samotnej sponsorki, schadzki, 
Sopot, tel. 728 185 466, mark, 
dyskrecja

SEX-sex-sex to lubię, gorąca 
blondi pozna panów sponso-
rów, tel. 514 120 213, Sopot

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM cielaka sianoki-
szonkę, 1 pokos, tel. 605 838 
360

RÓŻNE

OKAZJA! pielgrzymka Często-
chowa, Kraków, Wadowice 20 
do 24 kwietnia, tel. 502 351 988, 
Wejherowo

SPRZEDAM lampę wiszącą i 
stojącą typu świecznik, tel. 604 
915 138

SPRZEDAM futro z norek, 
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KICKBOXING | Zawodnicy 
kartuskiego klubu Rebelia 
znów mogą pochwalić się 
dobrymi wynikami. 

Po świetnym występie na 
Mistrzostwach Polski Junio-
rów i Seniorów w Kickbo-
xingu Kick-light rozegranych 
w Kartuzach, przyszedł czas 
na Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego w Kickboxingu 
kick-light i light contact.
Do Gdańska udała się 8-o-
sobowa grupa kartuskich ju-
niorów. W turnieju odbyło się 
30 walk, w których uczestni-

czyło 6 pomorskich klubów. 
Rebelianci przywieźli 6 tytu-
łów Mistrzów Województwa. 
Wszyscy stoczyli po dwie so-

lidne walki.
Mistrzami Województwa zo-
stali: Patryk Matea (kat. 94 
kg), Nikodem Bigus (kat. 63 
kg), Kamil Mateja (kat. 69 kg), 
Bartłomiej Arent (kat. 60 kg), 
Bartłomiej Marszałkowski 
(kat. 74 kg) i Szymon Anolik 
(kat. 84 kg)
- Zawodnicy Kartuskiej Re-
belii zwiększyli obciążenia 
w stosunku do roku ubiegłe-

go – podkreśla Patryk Zabo-
rowski, trener KKK Rebelia. 
- Cały czas zdobywamy do-
świadczenie ringowe i mato-

we. Często zmieniamy sparing 
partnerów. Zawodnicy wkła-
dają serce w sparingi i trenują 
5 razy w tygodniu. Po odejściu 
wszystkich utytułowanych za-
wodników juniorskich do se-
niorów jesteśmy w fazie two-
rzenia nowej grupy juniorskiej. 
Wszystko wskazuje na to, że 
młodzi adepci bardzo dobrze 
wpisują się w czołówkę pol-
skiej sceny kickboxingu. (raf)

Dobra passa Rebelii

Kartuscy kickboxerzy przywieźli 
6 tytułów Mistrzów Województwa
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Pierwsze rozpoczęły kadetki 
rocznik 1999/2000 podejmu-
jąc we własnej hali zespół 
UKS BRYZA Pruszcz Gdań-
ski. Goście przewyższali nasz 
zespół warunkami fizycznymi 
i doświadczeniem dwóch ka-
drowiczek reprezentacji kra-
ju. Taka sytuacja dodatkowo 
zmotywowała do gry kartuskie 
zawodniczki. Mecz zakończył 
się jednak minimalną porażką 
44-45. 
Ta sama drużyna podejmowała 
u siebie w rundzie rewanżowej 
KKS Olsztyn. Pierwsza część 
meczu w wykonaniu gospodyń 
to historia, o której trzeba jak 
najszybciej zapomnieć. Dru-
ga, to mozolne odrabianie strat 
i zdecydowanie lepsza posta-
wa w obronie. Niestety różnica 
z pierwszej części była zbyt 
duża i gospodynie ostatecznie 
przegrały 62 - 73.
Młodziczki starsze rocznik 
2001 rozegrały swój mecz 
w Sopocie w hali 100-lecia. Ze-
spół wygrywając każdą kwartę 

ostatecznie pokonał rywalki 
56 -31 i 9 kwietnia  o godz. 
15.30 u siebie rozegra swój 
ostatni mecz ligowy z TRUSO 
Elbląg. Nasza drużyna ma już 
zapewniony awans z 1 miejsca 
do ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski Młodziczek u 14.
Młodziczki młodsze rocznik 
2002 udały się do Lęborka 
podejmując miejscową UKS 
Jedynkę. Od pierwszych minut 
nasza drużyna narzuciła swój 
styl gry pewnie wygrywając 
80-44.
Rocznik 2004 w lidze zuchów 
rozegrał w sobotę we wła-
snej hali bardzo dobry mecz 
z VBW GTK SSP 14 Gdynia. 
Przed  tym meczem oba zespo-
ły wygrały pewnie swoje gru-
py. Pierwsze minuty spotkania 
w wykonaniu naszej drużyny 
cechowała nerwowość i nie-
skuteczność. Gdy pierwsze 
emocje opadły kartuzianki 
„weszły” w swój rytm gry 
i pewnie wygrały 63 - 14.
W niedzielę, również u siebie, 

Sukcesy i porażki
KOSZYKÓWKA | W ubiegłym tygodniu aż 5 zespołów UKS TROPS Kartuzy rozegrało swoje mecze w ramach pomorskiej ligi koszykówki. 

najmłodsza grupa w pomorskiej 
lidze Rooki rocznik 2005 roze-
grała swój turniej ligowy. Dla 
rodziców i zawodniczek było 
to ogromne przeżycie. Nasza 
drużyna w pierwszym meczu 
z GTS Straszyn przegrała 13-27. 
W drugim kartuzianki okazały 
się minimalnie gorsze od UKS 
Siódemki Sopot. Cieszy jednak 
fakt, iż nasze zawodniczki z me-
czu na mecz grają coraz lepiej 
i idą w ślady swoich starszych 
koleżanek.
W dniach od 25-29 marca w Gi-
życku odbędą się finały Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży. 
Warto dodać, że w listopadzie 
kadra województwa pomorskie-
go z pierwszego miejsca awanso-
wała do finału. Aż 2/3 kadry -  to 
jest 8 zawodniczek  - to koszy-
karki naszego klubu, są to: Anna 
Adamczyk, Aleksandra Ustow-
ska, Kamila Kostuch, Martyna 
Fierka, Agata Piastowska, Julia 
Dymek, Agata Hildebrandt, Kin-
ga Kuling.
(oprac. raf, źródło UKS Trops)Zawodniczki z meczu na mecz grają coraz lepiej

PRZODKOWO | Pierwszy 
dzień wiosny w Przodkowie 
postanowiono powitać 
aktywnie i zorganizowano 
Mistrzostwa Gminy 
w Halowej Piłce Nożnej 
Sołectw Oldboys 40+. 

Boisko opanowane zatem zo-
stało przez mężczyzn w wie-
ku od 40 lat w górę. Zgodnie 
z regulaminem tylko jeden 
zawodnik w drużynie mógł 
mieć 30 lat. W turnieju wzięło 
udział 9 drużyn reprezentują-
cych sołectwa: Czeczewo, 
Kosowo, Kłosowo, Kobyse-
wo, Pomieczyno, Przodkowo 
Działki, Przodkowo Wieś, 
Tokary i Warzenko. Druży-
ny rozegrały mecze w trzech 
grupach. Z poszczególnych 
grup do rozgrywek finało-
wych awansowała 1 drużyna. 
Finał również w meczach 
1x10 minut rozegrano syste-
mem każdy z każdym. Pozo-
stałe drużyny rozegrały me-
cze o miejsca od IV do IX.
Po zaciętej rywalizacji osta-
teczna kwalifikacja przedsta-
wia się następująco: I miejsce 
– Kobysewo, II miejsce – 
Przodkowo Wieś, III miejsce 
– Tokary, IV miejsce – Wa-
rzenko, V miejsce – Czecze-

wo, VI miejsce – Kłosowo, 
VII miejsce – Przodkowo 
Działki, VIII miejsce – Ko-
sowo, IX miejsce – Pomie-
czyno. 
Wszystkie ekipy otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy 
i puchary. Podczas turnieju 
wybrano również Najlep-
szego Zawodnika, którym 
został Tomasz Klawikow-
ski z drużyny Przodkowo 
Wieś, Najlepszego Strzelca 
– Piotr Młyński Kobysewo 

(8 bramek) oraz Najlepszego 
Bramkarza – Leszek Kierzni-
kiewicz Tokary. Wyróżnieni 
zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe puchary.
Drużyny, które brały udział 
w rozgrywkach zdobyły już 
dla sowich sołectw punkty 
w konkursie na „Najbardziej 
Usportowione Sołectwo 
2015 roku”. Finał roku 2014 
odbędzie się podczas Pikniku 
Rodzinnego 5 lipca. 
(raf)
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W gminie Przodkowo powitano wiosnę turniejem
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PŁYWANIE | Kartuski 
pływak Jakub Skierka, 
podopieczny trenera Arka 
Zalewskiego, sukcesywnie 
dąży do zaplanowanych 
celów na rok 2015. 

Kuba w miniony weekend 
ścigał się, reprezentując bar-
wy narodowe i klub TROPS 
Kartuzy, w Izraelu. Kartu-
ski 17-latek po raz kolejny 
udowodnił wyższość nad 
rywalami kategorii juniorów 
17 - 18 letnich. Na wielome-
czu juniorskim 11 narodów 
z udziałem Brazylii, Bułga-

rii, Cypru, Grecji, Izraela, 
Słowenii, Szwajcarii, Turcji, 
Portugalii, Ukrainy i Polski 
Jakub wywalczył 2 złote me-
dale w stylu grzbietowym. 
Ponadto na swoim koron-

nym dystansie 200m grzbie-
towym z czasem 2:02,75 
uzyskał czas lepszy od mini-
mum na Mistrzostwa Świata 
w Singapurze i rekord w hi-
storii zawodów. Drugi start 
Kuby na 100m grzbietowym 
z czasem 0:56,68 pokazał, że 
na tym dystansie też nie miał 
równych sobie. (opr. raf)

Dwa złote medale!
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Jakub Skierka zdobył dwa złote medale

ZAPASY | W Wałbrzychu 
odbyły się Młodzieżowe 
Mistrzostwa Europy 
w zapasach.

Jedynym reprezentantem 
z Pomorza był zawodnik 

GKS Cartusia Kartuzy – Kry-
stian Formela, który repre-
zentował nasz kraj w katego-
rii 85 kg.
Krystian Formela stoczył 
4 walki, które były bardzo 
trudne i wymagały od nie-
go maksimum wysiłku. Jego 
charakter i wola walki do-
prowadziła go do najważ-
niejszego sukcesu życio-
wego – brązowego medalu. 
W 1/8 finału Krystian po-
konał Węgra - Patrika Sza-
bo 3:1 (6:3), a w ćwierćfina-
le Włocha-Fabio Parisiego 
3:1 (6:4). W półfinale lepszy 
od niego okazał się Serb - 
Vladimir Stankic, który wy-
grał 3:1 (2:1). W pojedynku 
o brąz nasz zawodnik poko-
nał Białorusina - Hohę Hah-
nidze 3:1 (1:1). Był to bardzo 
udany start potwierdzają-
cy duże możliwości Krystia-
na i jego potencjał. Brązowy 
medal jest tym bardziej cen-
ny, że jest to jedyny krążek, 
który zdobyła ekipa z Polski 
w stylu klasycznym. Ponad-
to tym sukcesem Krystian 
dołączył do grona medali-
stów z naszego klubu, któ-
rzy osiągnęli podobny wynik 
na arenie międzynarodowej. 
Jest to piąty medal na Mi-
strzostwach Europy i Świata 
w historii klubu. (opr. raf)

Sukces Krystiana Formeli

Krystian formela wywalczy 
brązowy medal
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Obie bramki dla kartuskiego 
zespołu zdobył niezawodny 
Łukasz Jandziński. Sądząc 
z przebiegu gry, Kartuzianie 
mogli spotkanie wygrać, jed-
nak dobrze spisywał się golki-
per gości, który niejednokrot-
nie uchronił swój zespół od 
utraty bramki. Mimo tego, wy-
nik ten uznać należy za dobry, 
albowiem na jesieni kartuscy 
zawodnicy wysoko przegrali 
z tą drużyną (wówczas wynik 
wyniósł aż 0:5).
- Świadczy to o dużym postę-
pie jaki nasi juniorzy poczynili 
przez zimę – zaznacza Piotr 
Kwiatkowski, trener piłkarzy. 
- Przypomnijmy, że jest to ich 
pierwszy sezon w lidze woje-
wódzkiej, do której awanso-
wali po poprzednim sezonie. 
Miejmy nadzieję, że w kolej-
nych meczach również pokażą 
się z dobrej strony.
Niestety kolejny ligowy mecz, 
rozegrany w Gdyni, zakończył 
się sromotną porażką. Cartusia 
1923 Kartuzy uległa Bałty-
kowi aż 4:1 (2:0). Rozegrany 
przy sztucznym oświetleniu 

na Narodowym Stadionie 
Rugby pojedynek to seria ka-
rygodnych błędów defensywy 
Cartusii, która doprowadziła 
do trzeciej już w tej rundzie 
porażki. W spotkaniu trudno 
kogokolwiek wyróżnić, każdy 
z zawodników zagrał poniżej 
swoich możliwości. Jedyny 
miły akcent pojedynku to pięk-
na bramka Mateusza Wiecha, 
który bramkarza Bałtyku po-
konał bezpośrednim strzałem 
z rzutu wolnego z okolic 23 
metra. 

Gospodarze, choć nie zagra-
li jakiegoś widowiskowego 
futbolu, to szybciej biegali 
i przede wszystkim byli bar-
dziej zdecydowani w swoich 
poczynaniach i bardziej zde-
terminowani. Gdynianie bar-
dzo szybko wyszli na prowa-
dzenie, bo już w 13 minucie 
po błędzie do spółki dwóch 
piłkarzy Cartusii, tj. bocznego 
obrońcy Kewina Sidora, który 
nie upilnował szarżującego na 
boku Mariusza Węglińskiego 
oraz stopera Daniela Skowróń-

skiego, który źle ustawiony nie 
zaasekurował odpowiednio tej 
akcji, zawodnik Bałtyku dobie-
gając z piłką w polu karnym do 
linii końcowej wyłożył piłkę 
przed bramkę nadbiegającemu 
tam Radosławowi Krysińskie-
mu, który strzałem z 6 metra 
nie dał żadnych szans naszemu 
bramkarzowi. 
W pierwszych czterech me-
czach kartuscy zawodnicy 
zdobyli zaledwie jeden punkt, 
a przed tymi meczami byli 
przecież liderem tabeli.

Udany rewanż i porażka
PIŁKA NOŻNA | Kilka dni temu swoją inaugurację ligi mieli juniorzy Cartusii z rocznika 
2002/2003. Podopieczni trenera Wiesława Roszkowskiego podejmowali na własnym boisku 
drużynę Sztormu Mosty, z którą zremisowali 2:2 (1:1).
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Po 4 meczach kartuscy 
piłkarze zdobyli 
tylko 1 punkt

Stypendia przyznawane są 
cyklicznie od października 
2009 roku, dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki 
sportowe. Wysokość stypen-
dium, które przyznawane jest 
na okres 10 miesięcy – od lu-
tego do listopada, dla juniora 
młodszego i juniora wynosi 
odpowiednio 200 zł i 350 zł 
miesięcznie, natomiast dla 
młodzieżowca – 700 zł  mie-
sięcznie.
Stypendia przyznano 15 ju-
niorom młodszym, 15 junio-
rom oraz 20 młodzieżowcom 
w kategoriach: judo, lekka 
atletyka, łucznictwo, strze-
lectwo sportowe, short track, 
szermierka, tenis stołowy, 
triathlon, wioślarstwo, żeglar-
stwo, pływanie, kolarstwo, 

kręgle klasyczne, taekwon-do 
ITF, bilard, boks, gimnastyka 
artystyczna, kajakarstwo, sza-
chy i zapasy.
Wśród stypendystów znaleźli 

się sportowcy z gminy Kar-
tuzy: Szymon Sajnok (sek-
cja kolarska GKS Cartusia), 
Jakub Skierka (UKS Trops 
Kartuzy), Patrycja Lorkowska 

(sekcja kolarska GKS Cartu-
sia),  Paweł Teclaf (Kartuski 
Klub Sportowy Ormuzd) oraz 
Krzysztof Niklas (sekcja za-
paśnicza GKS Cartusia). (raf)

Stypendia marszałka
POMORZE | Wybitnie uzdolnieni, młodzi sportowcy otrzymali z rąk marszałka województwa 
pomorskiego Mieczysława Struka stypendia o łącznej wartości ponad 22 tysięcy zł. Uroczystość 
odbyła się w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
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