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Nowoczesna hala 
już otwarta!

To świetna wiadomość nie tylko dla 
uczniów szkoły podstawowej w Baninie, 
ale też dla wszystkich miłośników spor-

tu: klubów oraz mieszkańców gminy 
Żukowo. Właśnie otwarto nowoczesną 

halę widowiskowo-sportową.
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Już po raz czwarty organiza-
torem wydarzenia było Cre-
ative Dance – studio tańca 
i ruchu, którego założycie-
lem jest znany trójmiejski 
tancerz, trener i choreograf 
Paweł Muchewicz. W tym 
roku rozgrywki odbyły się 
w aż czterech kategoriach: 
Junior II, Młodzież, Mło-
dzież Starsza i Dorośli. 
W każdej z nich konkurencja 
była ogromna, bowiem do 
Rumi zjechali najlepsi tance-
rze z całej Polski.
- Była to czwarta edycja 
imprezy - mówi Paweł Mu-
chewicz z Creative Dance. 
- Przybyło na nią 480 par 
z całej Polski, więc można 
mówić o dużym zaintere-
sowaniu. Wierzę, że każdy 
sport, także taniec, prowa-
dzony w Rumi z sercem 
i zaangażowaniem ma szan-
sę na rozwój. W przyszłości 
będziemy starali się jeszcze 
podnieść rangę zawodów 
i sprowadzić do miasta Mi-
strzostwa Polski. Tegoroczne 
Grand Prix reprezentowało 
na tyle wysoki poziom, że 
nasze szanse na organizację 
jeszcze większej imprezy 
znacząco wzrosły. 
Na czas wydarzenia nie do 
poznania zmieniła się hala 
MOSiR-u, o czym chętnie 
wspominali nie tylko uczest-
nicy, ale i widzowie: 

- Nie jestem typową miło-
śniczką tańca, nie śledzę na 
bieżąco wydarzeń tanecz-
nych, jednak mimo to rum-
skie Grand Prix oceniam 
jako wspaniałe wydarzenie 
dla każdego – mówi Wioletta 
K. [nazwisko do wiadomo-
ści redakcji], uczestniczka 
wydarzenia. - Pierwszy raz 
widziałam rumską halę MO-
SiR-u w takiej aranżacji, 
przypominała największe za-
chodnie hale sportowe. Na-
prawdę pierwsza klasa!  
- Całe wydarzenie oceniam 
jako bardzo profesjonal-
nie przygotowane, zarówno 
z punktu widzenia orga-
nizacyjnego, lokalowego, 
jak i technicznego – dodaje 
Sławomir Piotrowski z Byd-
goszczy, którego córka i syn 
startowali w turnieju. - Całe 
zaplecze i infrastruktura 
rumskiego MOSiR-u sprzy-
jają organizacji tego ro-
dzaju imprez. Doskonałe 
nagłośnienie, odpowiedni 
parkiet, dużo miejsca dla 
publiczności – wszystko na 
najwyższym poziomie, a do 
tego zgodnie z ustalonym 
wcześniej harmonogramem 
zawodów. Byłem na wielu 
turniejach, ale ten naprawdę 
się wyróżniał. Znakomicie  
to wszystko wyszło. 
Wysoki poziom zawodów 
podkreślają także sędziowie. 

- Wydarzenie było przepięk-
ne – mówi Krzysztof Hul-
boj, jeden z sędziów, tancerz 
znany szerszej publiczności 
z udziału w show „Taniec 
z gwiazdami”. - Ogrom-
ne wrażenie robiła hala, 
wspaniale udekorowana, 
oświetlona, pełna muzyki. 
To wszystko jest niezwykle 
ważne dla tancerza. To, co 
pokazały pary na parkiecie, 
stało na bardzo wysokim 
poziomie, jednak nie powin-
no to dziwić, bowiem wśród 
występujących znaleźli się 
także finaliści Mistrzostw 
Polski. Widowisko taneczne 
musiało się podobać!
- Wydarzenie było bardzo 
dobrze przygotowane pod 
względem logistycznym i wi-
zerunkowym – dodaje Anto-
ni Czyżyk, prezes zarządu 
Federacji Tańca Sportowego 
w Polsce, który sędziował 
w turnieju. - Widać było ol-
brzymi wkład pracy i ener-
gii. Rozmawiałem z panem 
Pawłem Muchewiczem i ra-
dziłem mu, by w przyszłym 
roku, oprócz Grand Prix, 
pomyślał o jeszcze jednej 
imprezie dużej rangi, by zor-
ganizować ją właśnie w rum-
skim MOSiR-ze. Sam turniej 
był perfekcyjnie zorganizo-
wany, nie spotkałem żadnej 
złej opinii. Muzyka bardzo 
dobrze dobrana do poszcze-

gólnych kategorii. Rumia ma 
wspaniałą halę doskonale ją 
wykorzystuje. Gratulacje za 
organizację!
Łączna pula nagród wynio-
sła 7200 zł, do tego doszły 
atrakcyjne nagrody rzeczo-
we, a także okolicznościowe 
dyplomy, puchary i medale.  
Organizatorem wydarzenia 
było studio Creative Dance 
we współpracy z miastem 
Rumia oraz partnerami ko-
mercyjnymi. 
W kategorii Juniorzy II GPE 
ST zwyciężyła para: Paweł 
Haftka i Marianna Kalębka 
z Gdańska, w kategorii Ju-
niorzy  II GPE LA - Karol 
Alwasiak i Natalia Dziedzi-
czak z Warszawy. W katego-
rii Młodzież Starsza GPE ST 
triumfowali Robert Ander-
sen i Klaudia Paduch z Sopo-
tu, zaś w kategorii Młodzież 
Starsza  GPE LA - Bartosz 
Lewandowski i Anna Karo-
lina Wałachowska z Warsza-
wy. 
W kategorii Młodzież GPE 
ST i Młodzież GPE LA prym 
wiedli Maciej Kloskowski 
i Nikola Ziętowska z Sopotu. 
W kategorii Dorośli GPE ST 
- Michał Zacharewicz i Kata-
rzyna Czyżyk z Elbląga, zaś 
w kategorii Dorośli  GPE LA 
- Dawid Konopiński i Klau-
dia Szyc z Gdańska. 

/kor/

Widowisko pełne 
wdzięku i ekspresji
TURNIEJ | Pierwszy wiosenny weekend przebiegł w Rumi pod znakiem zawodów tanecz-
nych na najwyższym poziomie. Wszystko za sprawą Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS i IV 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Rumi.

Akcję zorganizowano dla 
12- letniej Oli Karczewskiej 
z Kiełpina, która cierpi na 
ciężka anemię aplastyczną. 
Ale nie tylko – na przeszczep 
szpiku czeka wielu pacjen-
tów w całym kraju. A zna-
lezienie dawcy, który byłby 
„genetycznym bliźniakiem” 
dla osoby chorej, wcale nie 
jest łatwe. Dlatego im więcej 
osób zarejestrowanych jest 
w centralnej bazie potencjal-
nych dawców szpiku kostne-

go, tym większa szansa jest 
na znalezienie dawcy. 
Choroba związana jest 
z poważnym uszkodzeniem 
szpiku, który odpowiada za 
produkcję krwi. W pomoc 
zaangażowało się mnóstwo 
wolontariuszy. Dzięki ich 
pracy w Urzędzie Miejskim 
w Kartuzach udało się zare-
jestrować 205 potencjalnych 
dawców, a w Zespole Szkół 
w Kiełpinie aż 255 osób. 

/raf/

Dzień dawcy szpiku 
- dla Oli i innych
POMOC | Mieszkańcy Kartuz, Kiełpina oraz okolic nie-
dawno wzięli udział w akcji „Dzień dawcy szpiku dla Oli 
i innych” pod patronatem fundacji DKMS „Wspólnie prze-
ciw białaczce”. 
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Program „Rodzina 500+” to 
systemowe wsparcie polskich 
rodzin. Świadczenie wycho-
wawcze otrzymają rodzice 
oraz opiekunowie dzieci do 
18. roku życia. Każda ro-
dzina z minimum dwojgiem 
niepełnoletnich dzieci będzie 
mogła otrzymać 500 zł na 
drugie i każde kolejne dziec-
ko. W przypadku rodzin z do-
chodem poniżej 800 zł netto 
na osobę wsparcie otrzyma 
rodzina także na pierwsze lub 
jedyne dziecko. Dla rodzin 
z dzieckiem niepełnospraw-
nym kryterium dochodowe 
jest wyższe i wynosi 1200 zł 
netto. 
Na złożenie wniosków są aż 
3 miesiące - do końca czerw-
ca. Każdy, komu przysługu-
je świadczenie, otrzyma je 
z wyrównaniem - bez utraty 
kwoty świadczenia należnej 
od 1 kwietnia. 
Świadczenie wychowawcze 
będzie realizowane w gmi-
nach, a w sprawach, w któ-
rych zastosowanie będą miały 
unijne przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia 
społecznego, świadczenie re-

alizować będą marszałkowie 
województw. Wybór opty-
malnych rozwiązań organi-
zacyjnych w gminach, które 
zapewnią prawidłową i termi-
nową realizację świadczenia 
wychowawczego, należeć 
będzie do wójtów, burmi-

strzów i prezydentów miast. 
Analogicznie do funkcjonu-
jących od wielu lat rozwiązań 
organizacyjnych dotyczą-
cych świadczeń rodzinnych, 
świadczenie wychowawcze 
będzie mogło być realizowa-
ne w danej gminie, zarówno 
w urzędzie gminy/miasta lub 
w wyodrębnionej komórce 
organizacyjnej w o środku 

pomocy społecznej lub in-
nej jednostce organizacyjnej 
w danej gminie np. w funk-
cjonujących już w wielu mia-
stach w Polsce specjalnych 
centrach utworzonych do 
realizacji świadczeń socjal-
nych. 
Gdzie mieszkańcy gminy 
Kartuzy mogą pobrać i złożyć 
wniosek? Wnioski i załącz-
niki do wniosku o ustalenie 
prawa do świadczenia wy-
chowawczego będą dostępne 
już od najbliższego czwartku 
24 marca i można je będzie 
odebrać w: Biurze Obsługi 
Mieszkańców (na parterze 
Urzędu Miejskiego w Kar-
tuzach), Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kartu-
zach w pokoju 313, na stronie 
internetowej www.kartuzy.pl 
w zakładce „Program Rodzi-
na 500+”, na stronie Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej tj. www.mpips.
gov.pl w zakładce Wsparcie 
dla rodzin z dziećmi, Rodzina 
500 plus. 
Wnioski będzie można skła-
dać od 1 kwietnia w dwóch 
punktach w budynku Urzędu 

Rusza rządowy program „Rodzina 500+”
POWIAT | 1 kwietnia w całej Polsce rusza rządowy program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+”. Na dru-
gie i każde kolejne dziecko każda rodzina może otrzymać 500 zł. 

Po ZASIŁEK – 
Do GoPS-u W ŻuKoWIE
do realizacji zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego w gminie Żukowo wy-
znaczono Gminny ośrodek pomocy Spo-
łecznej.
Głównym punktem przyjmowania wnio-
sków będzie sala konferencyjna w budyn-
ku Urzędu Gminy przy ul. Gdańskiej 52 – 
wejście od strony Straży pożarnej. do 15 
kwietnia 2016 r. godziny przyjmowania to 
7:30-17:00, po tym terminie w godzinach 
pracy urzędu. dodatkowo w okresie od 4 
do 15 kwietnia 2016 r. zostaną uruchomio-
ne dwa punkty przyjmowania wniosków: 
w Baninie - budynek szkoły przy ul. Lot-
niczej 15 oraz w Chwaszczynie - budynek 
szkoły przy ul. A. Mickiewicza 16 w godzi-
nach od 15:00 do 19:00.
Wniosek o to świadczenie można złożyć 
również przez internet za pomocą portalu 
www.empatia.mrpips.gov.pl , pUeZUS oraz 
bankowości elektronicznej.
Gdy rodzina będzie ubiegać się o świad-
czenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, 

nie będzie konieczności dokumentowania 
sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie 
na pierwsze dziecko uzależnione będzie 
od kryterium dochodowego i w takim 
przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt 
nieprzekroczenia tego progu. We wniosku 
trzeba podać dane osoby starającej się 
o świadczenie, dane drugiego z rodziców 
oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi za-
świadczeniami i oświadczeniami jeśli takie 
będą w indywidualnej sprawie niezbędne.
Wnioski będzie można składać od 1 kwiet-
nia 2016 r. tj. od momentu startu progra-
mu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną 
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – po-
zwoli to uniknąć kolejek i zapewni płyn-
ność wypłat. do programu będzie można 
dołączyć w dowolnym momencie. W kolej-
nych miesiącach świadczenie będzie wy-
płacane od miesiąca, w którym rodzice 
złożą wniosek. 
Szczegółowych informacji udziela Gminny 
ośrodek pomocy Społecznej w Żukowie, 
dział świadczeń pod numerem telefonu 58 
681 82 64.

/raf/

Miejskiego w Kartuzach przy 
ul. gen. J. Hallera 1: w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców (na 
parterze Urzędu Miejskiego) 

i w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Kartuzach 
- pokój 313. Wniosek o świad-
czenie wychowawcze będzie 

można również złożyć za po-
średnictwem Poczty Polskiej 
oraz przez internet. 

Rafał Korbut

Nowo wybudowana hala spor-
towo-widowiskowa znajduje 
się przy budynku szkoły pod-
stawowej w Baninie. W obec-
ności zaproszonych gości, 
którzy reprezentowali władze 
wojewódzkie, powiatowe 
i gminne symbolicznie prze-
cięto wstęgę oraz poświęcono 
nowy obiekt. 

Do dyspozycji uczniów, klu-
bów sportowych i mieszkań-
ców oddano obiekt o wymia-
rach 47 m x 34 m (i wyskości 
niemal 11 m). Bryła budynku 
oparta została na rzucie pro-
stokąta, częściowo dwukon-
dygnacyjna (znajduje się tam 
zaplecze socjalne), a częścio-
wo jednokondygnacyjna (hala 
sportowa). 
Na parterze zlokalizowano 
płytę główną o powierzchni 
blisko 800 m kw., zaplecze 

z dwoma klatkami schodo-
wymi (z czego jedna została 
wyposażona w windę) a także 
zespoły szatniowe, magazyny 
i pokoje nauczycieli. 
Na I piętrze zlokalizowano 
łącznik (przejście do budynku 
szkoły), dwa zespoły szatnio-
we, salę korekcyjną oraz try-
buny na ok. 300 miejsc siedzą-
cych. 
Koszt całkowity budowy inwe-
stycji to niemal 9 mln zł, z cze-
go 2 mln zł pochodzi z budżetu 
centralnego, pieniądze zostały 
przyznane przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w ramach 
„Wojewódzkiego Wieloletnie-
go Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej”. Koszt wyposa-
żenia wyniósł ok. 300 tys. zł 
i obejmował m.in. drabinki 
gimnastyczne, bramki do piłki 

Hala za niemal 9 mln zł 
oddana do użytku
BANINO |  To świetna wiadomość nie tylko dla uczniów szkoły podstawowej w Baninie, ale też dla 
wszystkich miłośników sportu: klubów oraz mieszkańców gminy Żukowo. Właśnie otwarto nowocze-
sną halę widowiskowo-sportową. 

nożnej i ręcznej, bandy i bram-
ki do unihokeja, kosze do piłki 
koszykowej oraz siatki do piłki 
siatkowej, wyposażenie sani-
tarne. Na sali zamontowano 
również dwie kotary grodzące, 
dzięki czemu salę można po-
dzielić na trzy mniejsze części, 
co umożliwi prowadzenie kilu 
zajęć sportowych jednocze-
śnie. 
Obiekt przystosowany jest do 
wykorzystywania dla wszel-
kiego rodzaju działalności 
sportowej oraz  widowisko-
wej. Przeznaczony będzie nie 
tylko na potrzeby dydaktyczne 
dla szkoły ale także dla stowa-
rzyszeń, klubów sportowych 
i mieszkańców.
Na uroczystość otwarcia przy-
byli m.in. Arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź, Metropolita 
Gdański, poseł Stanisław Lam-
czyk, wicemarszałek Ryszard 
Świlski, Mieczysław Woźniak, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Kartuskiego, Eugeniusz Prycz-
kowski, wiceprzewodniczący 
RPK, wicestarosta Bogdan 
Łapa, Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo, 
wiceburmistrzowie, Witold 
Szmidtke, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Żukowie, 
wiceprzewodniczący i radni, 
dyrektorzy szkół, przedstawi-
ciele wykonawcy, nauczyciele 
i uczniowie. Po części oficjal-
nej swoje talenty sportowe, 
wokalne i taneczne zaprezen-
towali uczniowie szkoły.
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Organizatorem Konwentu 
Powiatów Województwa 
Pomorskiego, który obra-
dował  w Łebie, był jego 
przewodniczący - starosta 
malborski Mirosław Czapla 
- we współpracy z władza-
mi starostwa lęborskiego. 
Uczestniczyli w spotkaniu 
starostowie bądź ich zastęp-
cy z 20 powiatów nasze-
go województwa. Gośćmi 
konwentu byli: senator Ka-
zimierz Kleina i marsza-
łek pomorski Mieczysław 
Struk. 
Z dużym zainteresowaniem 
wysłuchano informacji do-
tyczących zapowiadających 
się zmian w funkcjonowaniu 
samorządów terytorialnych 
i ograniczaniu kompetencji 
samorządów. Zmiany te już 
dotyczą funkcjonowania 
ośrodków doradztwa rolni-
czego, melioracji i urządzeń 
wodnych (czyli Programu 
dla Żuław). Zapowiada się 
przejęcie przez administra-
cję państwową ośrodków 
egzaminowania kierowców 
oraz struktur zatrudnienio-
wych (Urzędów Pracy). Na-
tomiast plotką jest ewentu-

Konwent pomorskich starostów
POMORZE |  Planowane zmiany w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych i ograniczanie kompetencji samorządów – to 
jedne z głównych tematów, jakie poruszono podczas konwentu pomorskich samorządowców. 

alne przeniesienie na Urzędy 
Wojewódzkie odpowiedzial-
ności za zarządzanie Regio-
nalnym Programem Opera-
cyjnym (czyli funduszami 
unijnymi), ponieważ wyma-
gałoby to uzgodnień z Komi-
sją Europejską, a nikt z Mini-
sterstwa Rozwoju nawet nie 
próbuje tego robić. Wobec 
tego marszałek Struk apeluje 
o szybkie i sprawne zgłasza-
nie projektów przez samorzą-
dy, aby jego urzędnicy mogli 
sprawnie przeprowadzić wy-

magane procedury i w efekcie 
województwo mogłoby zdo-
być dodatkowe środki z tzw 
rezerwy krajowej. 
Obrady dotyczyły zagadnień:
- Związanych z bezpieczeń-
stwem energetycznym.  Beata 
Maciejewska – pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Słupsk 
ds. zrównoważonego roz-
woju i zielonej modernizacji 
wygłosiła referat pt. „Demo-
kracja energetyczna” w któ-
rym zachęcała do stawiania 
na odnawialne źródła ener-

gii i energetykę rozproszoną 
(prosumencką).
- Z aktualną sytuacją osób 
młodych na powiatowych 
rynkach pracy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem sytuacji 
absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych w kontekście 
zapotrzebowania na zawody, 
zapoznała zebranych Joanna 
Witkowska – dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku.
- Szkolnictwem zawodowym 
w świetle obecnej polityki 

Polski i Unii Europejskiej, 
jak również kompleksowym 
wspomaganiem szkół, zajął 
uwagę uczestników konwentu 
Adam Krawiec – dyrektor De-
partamentu Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 
Szczególny nacisk położył na 
program Zdolni z Pomorza 
oraz szkolnictwo zawodowe 
w regionie.
- Informacją z posiedzenia 
Zarządu Powiatów Polskich 
podzieliła się Janina Kwie-

cień – starosta kartuski, wi-
ceprezes Zarządu Związku 
Powiatów Polskich.
- Był też czas dla gospodarzy 
spotkania, czyli miasta Łeba. 
„Skarby z Czarnówka” – pre-
zentację związaną  z unikal-
nym w skali Europy stanowi-
skiem badań archeologicznych  
przedstawiły: Mariola Pruska 
– dyrektor Muzeum w Lębor-
ku oraz Agnieszka Krzysiak – 
kustosz w Dziale Archeologii 
Muzeum w Lęborku.
Anna Kłos

|
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Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Kartuzach przypo-
mina o możliwości złożenia 
zeznania drogą elektronicz-
ną m. in. przez aplikację e-
Deklaracje (www.e- dekla-
racje.gov.pl). Do wysłania 
najpopularniejszych formu-
larzy (PIT- 36, PIT-36L, PIT-
37, PIT-38, PIT-39) nie jest 
potrzebny kwalifikowany 
podpis elektroniczny. Dane 
autoryzujące to kwota przy-
chodu wykazana w zeznaniu 
rocznym za 2014 r. Można 
też w formie elektronicznej 
złożyć zeznanie podatkowe 
wspólnie z małżonkiem bez 
dodatkowych formalności, 
tj. bez wymogu składania 
pełnomocnictwa. Również 
korektę zeznania można zło-
żyć w formie elektronicznej.
Osoby zainteresowane tą 
formą rozliczenia muszą 

znać niezbędne dane, które 
umożliwią złożenie zezna-
nia rocznego w formie elek-
tronicznej, tj.: PESEL, NIP 
(jeżeli prowadzi działalność 
gospodarczą albo jest zare-
jestrowanym podatnikiem 
podatku od towarów i usług 
albo płatnikiem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne za zatrudnionego 
pracownika), imię i nazwi-
sko, datę urodzenia, kwotę 
przychodu wykazaną w ze-
znaniu rocznym za 2014 r. 
Niezbędne w wypełnieniu 
zeznania będą informacje 
uzyskane od płatnika (PIT-
11 Informacja o dochodach 
oraz o pobranych zaliczkach 
na podatek dochodowy). Do-
wodem złożenia zeznania 
rocznego PIT w formie elek-
tronicznej jest Urzędowe Po-
świadczenie Odbioru.

Masz problem z PIT-em? 
POWIAT | Do 20 kwietnia potrwa „Akcja PIT w 2016”, w ramach której odbywają się 
dyżury z udziałem pracownika Urzędu Skarbowego. 

22 marca, wtorek, 10:00-•	
13:00, Urząd Gminy So-
monino, ul. Ceynowy 21
23 marca, środa, 9:00-•	
11:00, powiatowe Cen-
trum pomocy rodzinie 
w kartuzach, ul. Mściwoja 
ii
25 marca, piątek, 10:00-•	
13:00, Urząd Gminy przod-
kowo, ul. kartuska 21
5 kwietnia, wtorek, 10:00-•	
13:00, Gminny ośrodek 
kultury Sportu i rekreacji 
w Chmielnie, ul. Gryfa po-
morskiego 20
6 kwietnia, środa, 10:00-•	
13:00, Urząd Miejski 
w kartuzach przy ul. Gen. 
J. Hallera 1
7 kwietnia, czwartek, •	
10:00-13:00, Gminna Bi-
blioteka publiczna - Stęży-
ca, ul. Jana iii Sobieskiego 
15A

8 kwietnia, piątek, 10:00-•	
13:00, Urząd Gminy Żuko-
wo, ul. Gdańska 52
11 kwietnia, poniedziałek, •	
10:00-13:00, Urząd Gminy 
Somonino, ul. Ceynowy 21
12 kwietnia, wtorek, 10:00-•	
13:00, kawiarenka interne-
towa w Gminnej Bibliote-
ce publicznej - Sulęczyno, 
ul. Żeromskiego 12
13 kwietnia, środa, 9:00-•	
11:00, powiatowe Centrum 
pomocy rodzinie w kartu-
zach, ul. Mściwoja ii
14 kwietnia, czwartek, 10:00-•	
13:00, Urząd Gminy Sierako-
wice, ul. Lęborska 30
15 kwietnia, piątek, 10:00-•	
13:00, Urząd Gminy przod-
kowo, ul. kartuska 21
20 kwietnia, środa, 9:00-•	
11:00, powiatowe Centrum 
pomocy rodzinie w kartu-
zach, ul. Mściwoja ii

HARmoNoGRAm DyŻuRóW:

Rywalizowali  w czterech 
kategoriach wiekowych. 
Ich popisy oceniała komi-
sja w składzie: Maria Mach 
(przewodnicząca), Gabriela 
Formela (członek) i Marek 
Cygert (członek).
Po wysłuchaniu recytatorów 
przyznano następujące miej-
sca:
w kategorii klas I-III: I miej-
sce – Julii Jakusz z ZKiW 
w Szymbarku, II miejsce 
– Julii Piperskiej z ZKiW 
w Gołubiu, III miejsce – 
Oliwii Dalekiej z ZKiW 
w Kamienicy Szlacheckiej. 
Wyróżnienia – Paulinie Wę-
sierskiej z ZKiW w Kamie-
nicy Szlacheckiej, Wiktorii 
Stencel z ZKiW w Stężycy;
w kategorii klas IV-VI: 
I miejsce – Annie Łyczko 
z ZKiW w Stężycy, II miejsce 
– Wiktorii Dalekiej z ZKiW 
w Kamienicy Szlacheckiej, 
III miejsce - Maksymowi 
Bobrowskiemu  z ZKiW 
w Szymbarku. Wyróżnienia 
– Wiktorii Brzeskiej z ZKiW 
w Kamienicy Szlacheckiej, 

Malwinie Krefft z ZKiW 
w Stężycy; 
w kategorii  gimnazjum: 
I miejsce – Marcie Kurszew-
skiej z ZKiW w Szymbarku, 
II miejsce – Martynie Bar-
telik z ZKiW w Kamienicy 
Szlacheckiej, III miejsce 
– Karolinie Prądzyńskiej 
z ZKiW w Klukowej Hucie. 
Wyróżnienia – Faustynie Gu-
latowskiej z ZKiW w Kluko-
wej Hucie, Laurze Czapiew-
skiej z ZKiW w Stężycy; 
w kategorii  poezji śpie-
wanej: I miejsce - Agacie 
Gmyrek z ZKiW w Stęży-
cy, II miejsce - Natalii Ma-
choll z ZKiW w Kamienicy 
Szlacheckiej, III miejsce – 
Patrycji Klinkosz z ZKiW 
w Szymbarku. Wyróżnienie 
– Agacie Łyczko z ZKiW 
w Stężycy.
Zwycięzcy otrzymali atrak-
cyjne nagrody. Elimina-
cje powiatowe odbędą się 
23 marca o godzinie 10.30 
w sali widowiskowej Kartu-
skiego Centrum Kultury.
/raf/
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Nic więc dziwnego, że 
w szkole zorganizowano uro-
czystości, które stały się wiel-
kim świętem całej szkoły. Nie 
zabrakło wspomnień, tradycji, 
powrotu do historii placówki, 
ale też radości, uśmiechów 
i łez wzruszenia.
Z okazji święta przygotowano 
akademię (poprzedzoną uro-
czystą mszą świętą) oraz wy-

kwintny poczęstunek. W sali 
gimnastycznej szkoły spotkali 
się jej obecni uczniowie wraz 
z absolwentami, ich rodzi-
ce, aktualna i emerytowana 
kadra, politycy, działacze 
samorządowi, księża, przed-
stawiciele ważnych instytucji 
związanych z życiem społecz-
nym i kulturalnym gminy oraz 
sympatycy podstawówki, któ-

ra od lat stoi w sercu Żukowa. 
Przed zebraną publicznością 
wystąpiła Orkiestra Marynar-
ki Wojennej, szkolny chór, na-
uczyciele, zespół „Rapsodia”, 
grupa wokalno-instrumental-
na mająca w składzie byłych 
uczniów świętującej jubileusz 
placówki oraz przedstawiciele 
uczniów: młodsi grali na Bum 
Bum Rurkach, starsi zapre-

zentowali talenty aktorskie, 
recytatorskie i wokalne. Swą 
obecność zaznaczyli też har-
cerze.
Program pełen był akcentów 
współczesnych, ale też silnie 
nawiązywał do przeszłości 
szkoły, której tradycje bogato 
owocują i tworzą tożsamość 
lokalnego środowiska. 
/opr. raf/

Podwójny jubileusz
ŻUKOWO | Szkoła im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie obchodzi w tym roku dwa okrągłe 
jubileusze: 40. rocznicę nadania imienia i 20. rocznicę uzyskania przez placówkę godła. 
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Oprócz gazetek z ciekawost-
kami na temat ludolfiny, 
można było posłuchać jak 
brzmi liczba PI zagrana na 
pianinie, przyswoić wiedzę 
z prezentacji oraz przed-
stawienia przygotowane-
go przez uczniów, a także 
z reportażu przeprowadzo-
nego wśród gimnazjalistów. 
Uczestnicy imprezy mieli 
możliwość sprawdzenia swo-
jej wiedzy w różnego rodza-
ju quizach, szaradach, grach 
logicznych, krzyżówkach 
i rebusach. Nawet konkuren-
cje sportowe były związane 
z liczbą PI: budowanie jak 
najwyższej πramidy, wyści-

gi żółwi na dystansie 3 m 
14 cm. Wspólnie uczestnicy 
wyznaczali liczbę PI metodą 
Buffona. Tradycyjniezostało 
wykonane zdjęcie uczestni-
ków w kształcie ludolfiny.
Kacper Łusiak - uczeń kla-
sy III A wprawił wszystkich 
w zdumienie, kiedy to podał 
z pamięci 137 cyfr rozwi-
nięcia dziesiętnego liczby π. 
Ogromne gratulacje!
Impreza trwała 3 godziny 
i 14min, czyli tyle, ile przy-
bliżona wartość liczby π. 
Koordynatorem  wieczoru 
była Teresa Pionk, nauczy-
cielka matematyki.
/opr. raf/

Niezwykły wieczór 
z... liczbą PI
ŻUKOWO | W gimnazjum odbyła się niecodzienna im-
preza - „Wieczór z liczbą π”. Zorganizowana została po 
raz drugi w celu upowszechnienia  wiedzy na temat tej nie-
skończonej  i intrygującej liczby.

Recytowali poezję polską
STĘŻYCA | Eliminacje gminne Konkursu Recytator-
skiego Poezji  Polskiej odbyły się w Zespole Kształcenia 
i Wychowania w Stężycy.  Do zmagań przystąpiło 38 
uczniów. 



rekLAMA                                              U/2016/pr

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

dodatek dowiedz się więcej: tel. 796 944 155 | p.krzewicki@expressy.pl

Wysokość opłat za mieszka-
nie i media stają się jednym 
z kluczowych parametrów dla 
osób szukających własnych 
czterech kątów. Suma ta może 
bowiem co miesiąc znacznie 
obciążać domowy budżet.
O wysokości opłat decyduje 
wiele czynników – zarówno 
lokalizacja budynku, ekspo-
zycja mieszkań, rozwiązania 
użyte przy konstrukcji czy 
wykończeniu nieruchomości 
czy też koszty dodatkowe jak 
np. usługi za utrzymanie tere-
nów zielonych wokół budyn-
ku – wyjaśnia Wioletta Kle-
niewska, Dyrektor sprzedaży 
i marketingu w spółce dewe-
loperskiej Polnord.

Szybciej niż inflacja
Jak wyliczają eksperci 
WGN, średni czynsz admi-
nistracyjny w dużych mia-
stach takich jak Warszawa, 
Kraków, Wrocław, Poznań 
oscyluje wokół ok. 350 - 
600 zł. Do tej sumy trze-
ba jednak jeszcze doliczyć 
opłaty za prąd, gaz, śmieci 
oraz rozliczenia za wodę. 
I choć w dobie deflacji (0,5 
proc. rdr) koszty związane 
z mieszkaniem nie zmienia-
ją się gwałtownie, to jednak 
z roku na rok powoli rosną. 
Według analizy Lion’s Bank 
w oparciu o statystyki GUS 
w ubiegłym roku wszystkie 
ceny dóbr i usług związa-

Dobrze skalkulowany 
czynsz skusi nabywcę
Comiesięczne opłaty za utrzymanie mieszkania z reguły stanowią ok. 20 proc. rodzinne-
go budżetu. Klienci deweloperów zwracają baczną uwagę na wysokość tych kosztów.

nych z utrzymaniem dachu 
nad głową wzrosły o 0,5 proc. 
W sumie statystyczna cztero-
osobowa rodzina Kowalskich 
na utrzymanie swego „M” 
miesięcznie wydaje ok. 870,4 
zł. Od roku kwota ta wzrosła 
tylko o 3,5 zł.
 - Optymizm powinien jednak 
studzić fakt, że w dłuższym 
terminie koszt utrzymania nie-
ruchomości rośnie przeważnie 
znacznie szybciej niż infla-
cja – zaznacza Bartosz Turek, 
analityk z Lion’s Bank.
Według Eurostatu w 2013 r. 
przeciętny Polak wydawał 
na swoje lokum ok. 20 proc. 
pensji. Tym samym koszty 
utrzymania mieszkań w Pol-
sce są jednymi z najwyższych 
wśród krajów Unii Europej-
skiej, biorąc pod uwagę nasze 
wynagrodzenie. Jak z kolei 
podają przedstawiciele ser-
wisu RynekPierwotny.pl. 
w 2014 r. statystyczny Polak 
za swoją pensję mógł kupić 
np. znaczniej mniej prądu czy 
wody niż 15 lat wcześniej. 
Najwięcej w tym czasie po-

drożała woda bieżąca (o 184 
proc.), w dalszej kolejności – 
energia (o 137 proc.) i węgiel 
(o 127 proc.). Jeśli zestawimy 
opłaty z naszymi pensjami, 
okazuje się np., że w 2014 r. 
statystyczny Polak za swoje 
wynagrodzenie netto (media-
na) mógł kupić o 19,27 proc. 
mniej metrów sześciennych 
zimnej wody z sieci wodocią-
gowej niż piętnaście lat wcze-
śniej. Ujemna zmiana (-3,15 
proc.) dotyczyła też kilowa-
togodzin energii elektrycznej 
dostępnych za przeciętną pła-
cę.
Z drugiej strony, podczas gdy 
w 1999 r. za medianowe wy-
nagrodzenie netto (1030,06 
zł) można było ogrzać 417 
mkw. lokalu, to piętnaście lat 
później - nawet 596 mkw. - 
Średni koszt ogrzania 1 mkw. 
był jedyną wartością, która 
od 1999 r. do 2014 r. rosła 
znacznie wolniej niż przecięt-
ne zarobki Polaków – zazna-
cza Andrzej Prajsnar, analityk 
serwisu RynekPierwotny.pl.  
/um/
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Elewacja stanowi wierzchnie 
okrycie każdego budynku. Jej 
wygląd w znaczący sposób 
oddziałuje na to, jak postrze-
gany jest obiekt. Zadbana, 
dodaje mu atrakcyjności, na-
tomiast zabrudzona i mająca 
najlepsze lata za sobą, nega-
tywnie świadczy o mieszkań-
cach domu. Nowoczesne tynki 
i farby fasadowe zapewniają 
wysoką trwałość i estetykę fa-
sady. Trzeba jednak pamiętać, 
że jest ona poddana stałemu 
działaniu trudnych warunków 
atmosferycznych, a także na-
rażona na różnego rodzaju 
uszkodzenia mechaniczne. 
Nawet niewielkie, powstałe po 
zimie pęknięcia mogą być po-
czątkiem poważniejszych pro-

blemów. Najlepiej zareagować 
więc od razu, wykorzystując 
rozwiązania zapewniające 
efektywną ochronę elewacji 
na lata.

Czysta elewacja 
bez grzybów i pleśni
Wraz z upływem czasu na 
elewacji mogą odkładać się 
różnorodne zanieczyszczenia. 

Powstawaniu plam, zacieków 
i nalotów sprzyja bliskość ru-
chliwych ciągów komunikacyj-
nych czy zakładów przemysło-
wych. W przypadku budynków 

Elewacja po zimie? 
Akcja-renowacja
Nawet dobrze wykonana elewacja może z czasem wymagać renowacji. Trudnym eg-
zaminem jest dla niej zwłaszcza zima i związane z nią działanie zmiennych warunków 
atmosferycznych. Wysokiej jakości tynki i farby fasadowe zapewniają ochronę przed 
tymi zagrożeniami. Po upływie kilku sezonów warto jednak sprawdzić stan elewacji 
– przeglądu i ewentualnej naprawy najlepiej dokonać po okresie zimowym.

zlokalizowanych poza obsza-
rami miejskimi, ich źródłem 
może być kurz ze znajdującej 
się w pobliżu, nieutwardzonej 
drogi lub błoto, jeśli teren wokół 
domu nie jest jeszcze zagospo-
darowany. Do wyczyszczenia 
elewacji można wykorzystać 
myjkę ciśnieniową. Ciśnienie 
i temperaturę wody dobieramy 
w zależności od stopnia zabru-
dzenia powierzchni. Jeśli nie 
dysponujemy odpowiednim 
sprzętem, dobrym rozwiąza-
niem jest skorzystanie z usług 
wyspecjalizowanej firmy.
Elewację należy również 
sprawdzić pod kątem zagro-
żeń biologicznych – grzybów 
i pleśni. Oznaką ich obecności 
jest charakterystyczny, zielony 
nalot. – Aby skutecznie pozbyć 
się zagrzybienia oraz pleśni, na-
leży skorzystać z odpowiednich 
preparatów. Najpierw jednak 
usuwamy widoczne porosty 
z użyciem szczotki o szorstkim 
włosiu lub szpachelki. Potem 
powierzchnię zmywamy wodą 
pod ciśnieniem przy rozpro-
szonym strumieniu tak, żeby 
nie uszkodzić elewacji – radzi 
Dariusz Wróbel, Specjalista ds. 
Szkoleń Fabryki Farb i Lakie-
rów Śnieżka SA – Na przygoto-
wane w ten sposób, suche pod-
łoże nanosimy obficie RG 10 
Preparat Grzybo -  i Glonobój-
czy FOVEO TECH RG 10, po-
zostawiając go do całkowitego 
wyschnięcia. Wyrób aplikuje-
my za pomocą szczotki, pędzla 

wałka lub gąbki – dodaje.  Jeśli 
uznamy, że elewacja potrzebuje 
malowania, farbę można nakła-
dać po upływie około 3 dni od 
przeprowadzenia powyższych 
prac.
Wykonanie tych zabiegów po-
zwoli zachować estetykę fasady 
domu, jednak nie zlikwiduje 
całkowicie problemu. Po kilku 
sezonach kłopoty z uciążliwymi 
zanieczyszczeniami czy zagrzy-
bieniem mogą bowiem powró-
cić. Trudno zmienić lokalizację 
budynku, dlatego rozwiązaniem 
będzie wykorzystanie wyrobów 
elewacyjnych o bardzo dużej 
odporności na zabrudzenia i ko-
rozję biologiczną. Przykłada-
mi takich produktów są Farba 
Fasadowa Silikonowa FN 30 
FOVEO TECH i Tynk Siliko-
nowy TN 30 FOVEO TECH. 
Sprawdzą się one zwłaszcza 
w przypadku obiektów, któ-
rych sąsiedztwo stanowią duże 
skupiska drzew, brzegi zbiorni-
ków wodnych, obszary o dużej 
wilgotności, zakłady przemy-
słowe czy ruchliwe ulice. Do-
brym wyborem są tynki i farby 
zawierające Teflon® surface 
protector. Dodatek ten można 
znaleźć w produktach FOVEO 
TECH – zmniejsza on napię-
cie powierzchniowe powłoki 
i przyczynia się do zwiększe-
nia odporności na zabrudze-
nia, czynniki atmosferyczne 
oraz promieniowanie UV, co 
pomaga utrzymać elewację 
w czystości.

BUDOWLANY
dodatek

dowiedz się więcej: tel. 791 764 155
p.bigus@expressy.pl

oGłoSZenie                                                                                         22/2016/rL oGłoSZenie                                                                                           5/2015/pk
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oGłoSZenie WYdAWCY

Zarząd Energa SA przedsta-
wił sprawozdanie finansowe 
za ubiegły rok. 

- Miniony rok to dla Energi 
okres wyzwań związanych 
m.in. ze zmianami w otocze-
niu rynkowym oraz regula-
cyjnym – mówi Dariusz Kaś-
ków, Prezes Zarządu Energa 
SA. - Mając na uwadze wa-
runki, z jakimi grupa miała do 
czynienia w poszczególnych 
obszarach, każdy z segmen-
tów osiągnął co najmniej do-
bre wyniki. W perspektywie 
kilkuletniej Energa notowała 
bardzo stabilny wzrost. Sy-
tuacja finansowa grupy jest 
bardzo dobra i pozwoli na re-
alizację celów strategicznych, 
które wyznaczymy w połowie 
tego roku  

Przychody Grupy Energa 
w minionym roku wyniosły 
10,8 mld zł i były o 2 proc. 
wyższe w porównaniu do 2014 
r. Trudniejsze warunki rynko-
we zadecydowały o spadku 
wyniku EBITDA (zysk opera-
cyjny przedsiębiorstwa przed 
potrąceniem odsetek od zacią-
gniętych zobowiązań oprocen-
towanych, podatków, amorty-

zacji wartości niematerialnych 
i prawnych oraz amortyzacji  
rzeczowych aktywów trwa-
łych – przyp. red.) o 5 proc. 
do poziomu 2,2 mld zł, a zysk 
netto wyniósł 840 mln zł wo-
bec 1 mld zł w wyjątkowym 
pod względem zysków 2014 
roku.

Na wyniki 2015 r. wpływ 
miały: poprawa w segmencie 
dystrybucji, wzrost w segmen-
cie sprzedaży, niższe wyniki 
w segmencie wytwarzania.

Całkowita moc wytwórcza 
zainstalowana w Grupie Ener-
ga na koniec 2015 r. wyniosła 
1,4 GWe, z czego 41 proc. to 
źródła odnawialne. Sprzedaż 
energii elektrycznej do odbior-
ców końcowych była o 2 proc. 
wyższa i wyniosła 16,8 TWh.

W 2015 roku, na terenie 
Polski, Energa wydała na in-
westycje 1,6 mld zł. Zgodnie 
z planem realizowane były 
projekty związane z rozbudo-
wą i modernizacją sieci dys-
trybucyjnej, a grupa wydała 
na ten cel  1,1 mld zł.

Inwestycje te mają na celu 
ograniczanie strat energii na 
jej przesyle oraz stałą poprawę 
niezawodności zasilania, co 
wspiera bezpieczeństwo całe-
go systemu elektroenergetycz-
nego. W 2015 r.: przyłączono 
30 tys. nowych klientów, wy-

budowano i zmodernizowano 
4 383 km linii średniego oraz 
niskiego napięcia, przyłączo-
no do sieci 937 nowych źródeł 
OZE, kontynuowano trzeci 
etap montażu inteligentnych 
liczników AMI - etap dotyczy 
instalacji 450 tys. liczników 

(pierwsze dostawy i montaże 
trzeciego etapu zaczęły się 
w listopadzie 2014 roku).

Ambicją Grupy Energa jest 
pozycja lidera wśród opera-
torów systemów dystrybucyj-
nych. Kluczowe inwestycje 
w 2016 r. związane będą z re-
alizacją inicjatyw mających 
na celu poprawę wskaźników 
ciągłości zasilania oraz zwią-
zanych z wdrażaniem systemu 
inteligentnego opomiarowa-
nia. Grupa rozwija najbardziej 
zaawansowane w Polsce pro-
jekty sieci inteligentnych 
i jest liderem w instalacji inte-
ligentnych liczników poboru 
energii, bez których niemoż-
liwe jest wprowadzanie no-
wych rozwiązań w energety-
ce, korzystnych zarówno dla 
klientów, jak i firmy.

W obszarze sprzedaży ener-
gii elektrycznej podejmowane 
są aktywne działania mające 
na celu wzrost liczby klientów 
i zwiększanie zysków. Energa 
rozwija swoją ofertę produk-
tową w oparciu o innowacyj-
ne rozwiązania proklienckie 
i ekologiczne. 

/raf/

Dobre wyniki i perspektywy rozwoju
ENERGETYKA | Dobre wyniki finansowe za 2015 rok we wszystkich obszarach działalności Grupy Energa i kolejna poprawa 
rezultatów w kluczowym dla osiąganych zysków Segmencie Dystrybucji. To najważniejsze wnioski z opublikowanego nie-
dawno sprawozdania finansowego. 

Całkowita moc wy-
twórcza zainstalowana 
w Grupie energa na ko-
niec 2015 r. wyniosła 1,4 
GWe, z czego 41 proc. to 
źródła odnawialne.

Samorząd  Wojewódz-
twa Pomorskiego, reali-
zując funkcję mecena-
sa w dziedzinie kultury  
w swoim regionie, przyznaje 
stypendia osobom zajmu-
jącym się twórczością arty-
styczną, upowszechnianiem 
kultury i opieką nad zabytka-
mi o istotnym znaczeniu dla 
województwa. 

W roku 2016 konkurs cie-
szył się dużą popularnością. 
Do Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
wpłynęły wnioski od 223 
osób na 233 projekty. Łącz-
na kwota, o którą wniosko-
wali artyści ubiegający się 
o stypendium, to blisko 1,9 
mln zł, natomiast pula, którą 
przeznaczono na stypendia 
artystyczne w 2016 roku, 
wynosiła 330 tys. zł. 

Zarząd Województwa Po-
morskiego przyznał 85 sty-
pendiów. Najczęściej dofi-
nansowanymi wnioskami 
były te z dziedziny muzyki, 

literatury i sztuk wizualnych. 
Kolejnymi często dofinan-
sowanymi wnioskami były 
projekty z zakresu teatru, fo-
tografii i filmu. 

Średnia wysokość stypen-
dium wynosi 3.882 zł.

/raf/

Stypendia marszałka 
dla twórców kultury
POMORZE | Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-

twa pomorskiego, po raz piętnasty wręczył stypendia dla 
twórców kultury z naszego regionu. Uroczystość odbyła się 
w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.

Leszek pękalski, Sopot•	
Włodzimierz łajming, Gdańsk•	
Michał Zienkowski, Gdańsk•	
Adam Wendt, Bałdowo•	
Agnieszka Maskovic, Gdańsk•	
dominika Glapiak-piłasiewicz,  •	
Gdańsk
Małgorzata karczmarzyk, Gdańsk•	
natalia Babicz-Bereźnicka, Sopot•	
paweł konnak, Gdańsk•	
krzysztof Skiba, Gdańsk•	
Stanisław danielewicz, Gdańsk•	
Jolanta nitkowska-Węglarz, Słupsk•	
Alina ratkowska, Gdańsk•	
Wojsław Brydak, kartuzy•	
Bożena ptak, Gdańsk•	
Stanisław Szwechowicz, Gdańsk•	
Beata Białecka, Gdańsk•	
ida łotocka-Huelle, Gdańsk•	
piotr kotlarz, łęgowo•	
Alicja Gruca-Florczak, Sopot•	
daniel Wolak, Gdańsk•	
piotr Szwabe, Gdańsk•	
Anna Jakubowska, Gdańsk•	
Andrzej Szczepański, płaszewo•	
Grzegorz kwiatkowski, Gdańsk•	
paweł Zagańczyk, pruszcz Gdański•	

krystyna Stańko, Gdańsk•	
Stanisław Składanowski, Gdańsk•	
Michał Stolc, Gdynia•	
Sławomir Bronk, Gowidlino•	
Lucyna kościńska-pytel, Gdańsk•	
emilia orzechowska, Gdańsk•	
rita Jankowska, Gdańsk•	
Marek elsner, Sopot•	
Anna Sawicka, Sopot•	
elżbieta rosińska, Sopot•	
Małgorzata Skorupa, Gdańsk•	
Aleksandra Wolter, Wejherowo•	
Anna kamieniecka, Gdańsk•	
Gennadij Jerszow, Gdańsk•	
Anna Brałkowska, Gdańsk•	
krystyna Andryszkiewicz, Gdańsk•	
Mikołaj Trzaska, Gdańsk•	
konrad Siedlecki, Gdańsk•	
Barbara piórkowska, Gdańsk•	
Tadeusz dixa, Gdynia•	
dorota Androsz, Gdańsk•	
iga kalkowska, Gdynia•	
Marcin prusak, Słupsk•	
Lidia Czaplewska, Melanowo•	
Małgorzata Skotnicka, Gdańsk•	
Andrzej piwarski, Gdańsk•	
Aurora Lubos, Więckowy•	
Witold Bobrowski, Strzepcz•	
Janusz Mackiewicz, Gdańsk•	
Marek Brand, Gdańsk•	
piotr Ziębakowski, Słupsk•	
Małgorzata Walentynowicz, Gdańsk•	
Joanna nadrowska, Sopot•	
Magdalena Jankowska, Sopot•	
Joanna Zastróżna, Sopot•	
Beata dettlaff, Gdańsk•	
łukasz Tartas, reda•	
Maja Wiśniewska, pruszcz Gdański•	
Adam Majewski, Gdańsk•	
Tadeusz dąbrowski, Gdańsk•	
Stefan Wesołowski, Gdańsk•	
Jadwiga Możdżer, Gdańsk•	
Małgorzata Walkosz-Lewandowska,  •	
dzierżążno
ida Bocian, Gdynia•	
katarzyna pastuszak, Gdańsk•	
dorota Walentynowicz, Gdańsk•	
Tomasz Stroynowski, Żuławki•	
piotr rosiński, Warszawa•	
Joanna Czaplewska, Gdynia•	
Tomasz Giczewski, Słupsk•	
Anna Czerwińska-rydel, Gdańsk•	
Gabriela Trynkler-kwiatkowska, Gdańsk•	
piotr Wyrzykowski, Gdańsk•	
Agafia Wieliczko, Gdańsk•	
Stanisław Andrzej Załuski, Gdańsk•	
piotr Wyszomirski, rumia•	
patrycja orzechowska, Gdańsk•	
Tomasz Więcek, Gdynia•	
Adam nalepa, Sopot•	

W tym RoKu 
StyPENDIA otRZymALI:

|
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. Celem imprezy jest kulty-
wowanie pieśni wielkopost-
nej oraz promowanie Kaszub 
i Pomorza. 

Rada Artystyczna Festiwalu 
wybrała laureatów spośród 15 
chórów pochodzących m.in.  
z Bielsko-Białej, Toru-

nia, Grudziądza i Poznania. 
Gościnnie wystąpili także 
Francuzi z chóru Allegro. 
Sopocki  Chór  Kameralny 
Continuo zdobył natomiast 
nagrodę ufundowaną przez 
Starostę Wejherowskiego Ga-
brielę Lisius - za I miejsce 

w kategorii chóry stowarzyszeń  
i towarzystw śpiewaczych. 
Ponadto Starosta Wejherowski 
otrzymała podziękowanie za 
wsparcie finansowe festiwalu.

Organizatorami konkursu 
byli: Gminne Centrum Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Sze-

mudzie, Parafia pw. św. Woj-
ciecha w Kielnie, Wójt Gminy 
Szemud, Gdański Oddział  
Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr oraz Starostwo Po-
wiatowe w Wejherowie.

Uwieńczeniem festiwalu 
był koncert laureatów.

X Pomorski Festiwal Pieśni 
Wielkopostnej w Kielnie

. Głównym celem spo-
tkania było m.in. poinfor-
mowanie pracodawców 
o możliwości skorzysta-
nia ze środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego 
na wsparcie rozwoju zawo-
dowego i dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego 
pracodawców oraz ich pra-
cowników. W seminarium 
udział wzięli m.in. Starosta 
Wejherowski Gabriela Li-
sius, Dyrektor Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Gdańsku 
Joanna Witkowska, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wejherowie Grażyna So-
bieraj, pracownicy urzędów 
pracy z Gdańska, Gdyni, 
Kartuz, Pucka i Wejherowa 
oraz przedsiębiorcy z terenu 
powiatu wejherowskiego, 
puckiego, kartuskiego oraz 
miasta Gdyni. 

Podczas spotkania zostały 

przedstawione instrumenty 
oraz możliwości wsparcia dla 
przedsiębiorców. Stąd oprócz 
omówienia istoty Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego 
oraz możliwości korzystania 
z niego przez pracodawców, 
przedstawiono wprowadzony  
z początkiem bieżącego roku 
nowy produkt, jakim jest 
wsparcie finansowe dla wła-
ścicieli firm zatrudniających 
osoby młode (do 30 roku ży-
cia). 

Ponadto kierownik Cen-
trum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej 
w Gdańsku Odeta Mazur-
Gołyszny przedstawiła ze-
branym możliwości rozwoju 
zawodowego pracowników  
i pracodawców. 

W trakcie spotkania pra-
cownicy mieli okazję do za-
dawania pytań pracownikom 
urzędów pracy.

Seminarium 
dla pracodawców

REGION | Chór Supra Vocalis Ensemble z Gdańska został głównym laureatem X Pomorskie-
go Festiwalu Pieśni Wielkopostnej, który odbył się w ubiegłą sobotę, 12 marca w Kielnie. 

REGION | W Starostwie Powiatowym w Wejhe-
rowie, z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Gdańsku oraz przy współpracy Powiatowych Urzędów 
Pracy z Wejherowa, Pucka, Gdyni i Kartuz, odbyło się 
seminarium „Twój zysk, Twój rozwój – urzędy pracy dla 
pracodawców”

|
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W tym roku Dzień Jedności 
Kaszubów zorganizowano 
w gminie Szemud. Na to co-
roczne święto zjechali się Ka-
szubi nie tylko z Pomorza, ale 
z całej Polski oraz z zagranicy. 

Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele 
w Bojanie, potem nastąpił 
przemarsz prowadzony przez 
kilkadziesiąt pocztów sztan-

darowych przedstawicieli od-
działów Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego.

Główne obchody zorganizo-
wano w Zespole Szkół w Bo-
janie, gdzie wystąpiły m.in. 
lokalne zespoły oraz dzieci 
uczące się w szkołach języka 
kaszubskiego. 

Ryszard Kalkowski, wójt 
gminy Szemud oraz Gabriela 

Lisius, starosta wejherowski, 
powitali wszystkich zebra-
nych. 

- To święto jest związane 
z pierwszą  pisemną wzmianką 
o Kaszubach, która pojawiła 
się 19 marca 1238 roku – pod-
kreślał Piotr Lessnau, prowa-
dzący imprezę.

Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskie-

go, wyraził radość z tego, że 
Kaszubi są razem w jednym 
województwie, a minister 
Jarosław Sellin zapewnił, że 
dopóki Kaszubi będą tego 
chcieli, pozostaną zjednoczeni 
w Pomorskiem. Nie zabrakło 
też pozdrowień od włodarzy 
Gdańska (Pawła Adamowicza) 
i Gdyni (Wojciecha Szczur-
ka, który czuł się na DJK jak 

u siebie, bo mieszka 1,5 km od 
Bojana). Z kolei prezes ZKP 
Łukasz Grzędzicki przypo-
mniał postać Feliksa Nowo-
wiejskiego, autora hymnu ka-
szubskiego, który w tym roku 
grali akordeoniści.

Ale najważniejsza tego dnia 
była dobra zabawa i możli-
wość spotkania się Kaszubów 
z różnych stron. Obok atrakcji 

W jedności siła!
KASZUBY | 372 akordeonistów uczciło Dzień Jedności Kaszubów. Tym samym pobito dotychczasowy re-
kord ilości osób grających naraz na akordeonie. 

na scenie, na uczestników cze-
kały kaszubskie książki, stroje, 
gadżety, jedzenie, kapele gra-
jące w korytarzach szkolnych, 
wystawa starych akordeonów, 
spotkania autorskie, izba regio-
nalna... Każdy chyba mógł zna-
leźć coś dla siebie.

Jednym z najważniejszych 
punktów obchodów było bicie 
rekordu w jednoczesnej grze na 
akordeonach. Udało się - 372 
akordeonistów zebranych na 
sali gimnastycznej w Bojanie 
przeszło  do historii jako auto-
rzy rekordu.

Po występie akordeonistów 
scenę „opanowały” Koła Go-
spodyń Wiejskich z powiatu 
wejherowskiego, a na zakoń-
czenie gwiazda wieczoru: Mar-
cin Wyrostek z zespołem. Jak 
co roku nie zawiedli także mi-
łośnicy gry w kaszubską baśkę, 
którzy swój turniej rozgrywali 
w Szemudzie. /opr. RaF/
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obrotów. Tel: 601-638-877

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

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 ide-
alny, Wejherowo, 505-567-

034

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

Kupię militaria (umunduro-
wanie, odznaczenia, ekwipu-
nek wojskowy, części pojaz-
dów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

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

Złota rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SprzedaM działkę siedli-
skową 7600m2, media przy 
drodze i 5000m2 łąki, Łówcz 
Górny. Tel: 782-167-653

SprzedaM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem 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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUp aut, złomowanie, ka-
sacja, awaryjne otwieranie 

aut, sprzedaż części, pomoc 
drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

SprzedaM felgi 15 z opo-
nami do Fiata Grande Punto, 
cena 440zł, Gościcino. Tel: 
695-230-080

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizy-
ki 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
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 jednorazo-
we, tel. 501 175 330

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

pRofESjoNaLNa fotogra-
fia okolicznościowa: śluby, 
wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 
013

KotłoWNiE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

pomoC mam pięcioro dzie-
ci. Potrzebuje ubrań, środ-
ków czystości, artykułów 
szkolnych. Z góry dziękuję. 
Tel: 788-245-594

SprzedaM drewno do CO 
i gałęziówkę. Możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927

SprzedaM silnik 7,5 kw 960 

ZAMóW DRobNE 
oGŁoSZENIE 
W rAMCe

zadzwoń: 
tel. 796 944 155

lub napisz: 
p.krzewicki@expressy.pl

nasz specjalista przygotuje ofertę  
indywidualnie dopasowaną 
do Twoich potrzeb!

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.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

ToWArZYSkie: eXp.ToW.
dAM prACĘ: eXp.pdp.
SZUkAM prACY: eXp.pSp.
USłUGi:  eXp.USL.

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.

eXp.roZ. Sprzedam kanape, tanio, tel. 500 500 XXX
PRZyKŁAD:

•	Treść	SMSa	lub	MMSa		
  nie może przekraczać 100 znaków. 
•	MMS	nie	może	przekraczać	100	kB.

ZAMóW 
oGŁoSZENIE 
droBne

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

•	Nie	należy	używać	polskich		znaków,	tj.	ą,	ę,	ż,	ó,	itd.

510 894 627
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Zawody odbyły się 
w ramach turnieju 
„Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbar-
ku” w kategoriach U-10 
(rocznik 2006 i młod-
si) oraz U-12 (rocznik 
2004 i młodsi). Oba 
turnieje rozegrano 
w Stężycy.  Chłopcy ze 
Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. św. Kazimie-
rza w Kartuzach w obu 
kategoriach rozegrali 
rewelacyjne zawody, 
zwyciężyli i tym sa-
mym awansowali do 
kolejnej rundy rozgry-
wek – finałów wojewódzkich, 
które odbędą się w kwietniu 
w Gdyni. Warto wspomnieć, 
że w kategorii U-10 popularna 
‘’jedynka’’ wystąpi w finałach 
wojewódzkich czwarty raz 
z rzędu!

Skład drużyny U-10: Niko-
dem Łukowicz, Borys Dera, 
Jakub Wesołowski, Oliwier 
Bieiński, Konrad Zarach, Da-
wid Jankowski, Jakub Ciroc-

ki, Kacper Markowski, Julian 
Wicki, Karol Wesołowski.

Skład drużyny U-12: Kamil 
Czerwionka, Leon Dera, Szy-
mon Konkol, Maciej Kobiela, 
Dorian Pióro, Adam Płotka, 
Filip Cirocki, Jan Cirocki, Ja-
kub Drywa, Mikołaj Cybulski

Trenerami zwycięskich drużyn 
SP1 są: Adrian Ostoja-Lniski, 
Tadeusz Zawada oraz Paweł 
Pytka. /raf/

Kartuska jedynka 
najlepsza
POWIAT |  Eliminacje powiatowe „Pucharu Tymbarku” 
należały do zawodników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kar-
tuzach. Zawodnicy ‘’jedynki’’ okazali się najlepsi, nie dając 
szans rywalom. 

Aby wystąpić w tych zawo-
dach drużyna z Chwaszczy-
na musiała wygrać zawody 
gminne, powiatowe oraz 
półfinał mistrzostw woje-
wództwa. Chłopcy zrobili to 
w znakomitym stylu, nie tra-
cąc przy tym żadnego seta. 
Turniej finałowy odbył się 
w Zespole Publicznego 
Gimnazjum i Szkoły Pod-
stawowej w Chwaszczynie. 
Przed własną publicznością 
znakomicie spisali się mło-
dzi zawodnicy z chwasz-
czyńskiej szkoły, którzy po 
zaciętej i emocjonującej 
walce przegrali nieznacznie 
tylko mecz o I miejsce, zo-
stając wicemistrzami woje-
wództwa pomorskiego!
Na zakończenie rozgry-
wek Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo, 
Sylwia Laskowska-Bobu-
la, wiceburmistrz Żukowa, 
Maciej Kowalczuk, dyrektor 
Departamentu Sportu Urzę-
du Marszałkowskiego, Zbi-
gniew Gajewski, wiceprze-
wodniczący Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sporto-

wego oraz Robert Zochniak, 
dyrektor Zespołu Publiczne-
go Gimnazjum i Szkoły Pod-
stawowej w Chwaszczynie, 
wręczyli najlepszym zespo-
łom naszego województwa 
puchary, medale, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorami turnieju 
byli: Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w Gdań-
sku oraz Zespół Publicznego 
Gimnazjum i Szkoły Podsta-
wowej w Chwaszczynie.
Reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej w Chwaszczy-
nie wystąpiła w składzie: 
Bartosz Sulżycki, Dominik 
Jażdżewski, Norbert Dunst, 
Łukasz Kreft, Sebastian 

Pospieszny, Grzegorz Li-
szewski, Igor Sikora, Mak-
symilian Wysocki,  Bartosz 
Rohde, Maciej Miąskowski. 
Trenerem zespołu jest Ro-
bert Zochniak. Wszyscy za-
wodnicy są uczniami klasy 
sportowej o profilu siatkar-
skim. 
/raf/

Historyczny sukces  uczniów
CHWASZCZYNO | Finał XLIV Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  w Mini Piłce 
Siatkowej chłopców za nami. W turnieju tym startowało 6 najlepszych zespołów 
z województwa pomorskiego, w tym reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Chwaszczynie.
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rekLAMA                                              U/2016/kp

Zawodnik sekcji lekkoatle-
tycznej GKS Żukowo od 
początku biegł w ścisłej 
czołówce, by na ostatnich 
metrach po zaciętej walce 
wydrzeć starszemu o rok ry-
walowi miejsce na podium 
na krótszym dystansie 3 km. 
W biegu Patryka startowało 
95 zawodników.Oprócz me-
dalisty bardzo dobrze zapre-
zentowali się Tomasz Ku-
rowski i Wojtek Serkowski. 
Ten pierwszy na dystansie 
dłuższym 5 km, w kategorii 
juniora młodszego zajął wy-
soką 5-tą pozycję (przegrał 
tylko z zawodnikami urodzo-
nymi w roku 1999). W biegu 
juniorów Wojtek Serkowski 
na krótszym dystansie 3 km 
zajął 12 miejsce. 
- Występ naszego juniora 
zdecydowanie mógł być lep-
szy, lecz na pierwszym kilo-
metrze któryś z rywali przez 
przypadek stanął Wojtkowi 

Brązowy Patryk Groth 
na Mistrzostwach Polski
ŻUKOWO | Patryk Groth został brązowym medalistą Mistrzostw Polski juniorów młodszych w biegach 
przełajowych, które odbyły się w Żaganiu (woj. lubuskie). 

na kolce, ściągając je – wyjaśnia 
Krzysztof Król, trener sekcji 
lekkoatletyki. - Dagmara Groth 
zajęła 42 miejsce w biegu junio-
rek młodszych na dłuższym 3 
km dystanie. Po bardzo dobrych 
występach naszych juniorów 
młodszych okazało się, że GKS 
Żukowo w klasyfikacji klubo-

wej zajęło miejsce na podium. 
Jest to największy drużynowy 
sukces sekcji lekkoatletycznej 
GKS Żukowo w klubowej kla-
syfikacji od 8 lat! Wcześniej 
w klasyfikacji klubowej najle-
piej poszło nam w Chorzowie 
w 2010 roku, VIII miejsce. 
Ńa tej samej trasie odbywa-
ła się rywalizacja seniorów, 
gdzie 8 miejsce na krótszym 
dystansie 4 km zajął Marek 
Kowalski (GKS Żukowo). 
Wcześniej - podczas Halowych 
Mistrzostw Polski Weteranów 
w Toruniu - reprezentant GKS 
Żukowo Adam Duszyński za-
jął 4 miejsce w biegu na 3000 
metrów (10:50.09), do medalu 
zabrakło mu zaledwie 5,5 sek.
/raf/

okazało się, że GkS 
Żukowo w klasyfikacji 
klubowej zajęło miejsce 
na podium. Jest to 
największy drużynowy 
sukces sekcji lekkoatle-
tycznej GkS Żukowo w 
klubowej klasyfikacji od 
8 lat!
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Lekkoatleci z GKS Żukowo 
odnoszą ostatnio spore sukcesy

Żukowianie zaczęli od prowa-
dzenia 3:1, ale potem na boisku 
inicjatywę przejęli Tytani, rzu-
cając pięć bramek z rzędu. 
Później zawodnicy z Żukowa 
zaczęli odrabiać straty, w 15 mi-
nucie było już 9:9, potem 10:10. 
Od siedemnastej minuty znów 
było gorzej – to kolejny słaby 
okres gry, Wejherowo odskoczy-
ło wówczas na cztery bramki, 
prowadząc do przerwy 12:16. 

Pierwsze dziesięć minut drugiej 
połowy to ponowne odrabianie 
straty, po raz kolejny w meczu 
był remis 19:19. Ale Tytanie 
ani myśleli o poddaniu się: 
w 47 minucie ponownie objęli 
czterobramkowe prowadzenie 
20:24. 
Po czasie dla trenera Bonisław-
skiego gra w zespole Żukowa 
poprawiła się, w szczególności 
za sprawą Szymona Adamczy-

ka rzucającego w dziewięć mi-
nut pięć bramek. W 56 minucie 
stosunek bramek wynosił 27:25 
dla GKS-u. Na minutę i trzy-
dzieści sekund przed końcem 
żukowianie prowadzili 28:26. 
Ostatecznie mecz zakończył się 
remisem 28:28.
Do zakończenia rozgrywek żu-
kowianom zostały cztery wy-
jazdowe meczy. W najbliższą 
środę 23 marca o godzinie 2030 
zagrają w Bydgoszczy.
/raf/

Zremisowali 
z wejherowskimi Tytanami
ŻUKOWO | Zawodnicy GKS Żukowo zremisowali we własnej hali z Tytanami Wejhero-
wo 28:28 (12:16) w kolejnym meczu II Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn. 

GKS ŻuKoWo 
– KS tytANI 
WEJHERoWo 
28:28 (12:16)

Skład drużyny GKS Żu-
kowo: Muńko i kaczma-
rek w bramce, radecki 4, 
Ciszewski, Wiczkowski 2, 
dzierżawski 2, Adamczyk 
6, Marciniak 4, Babieracki 
2, orzechowski 4, Steege 
2, Wieczorkowski, kot 2, 
Młynarek, Bonisławski.
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W Lini odbyła się inaugu-
racja wojewódzka obcho-
dów 70-lecia Ludowych 
Zespołów Sportowych. Jubi-
leuszowe obchody połączo-
no z ogłoszeniem wyników 
plebiscytu na 10 najpopular-
niejszych sportowców i tre-
nerów LZS w województwie 
pomorskim za 2015 rok. 
Uroczystość rozpoczęto przy 
dźwiękach Gminnej Orkie-
stry Dętej z Lini pod kierun-
kiem Ewy Studzińskiej.

Jan Trofimowicz, dyrek-

tor GDK w Lini a zarazem 
zastępca przewodniczącego 
Rady Wojewódzkiej, powi-
tał sportowców, trenerów 
i gości, wśród których zna-
leźli się: Maciej Kowalczuk, 
zastępca dyrektora Depar-
tamentu ds. Sportu w Urzę-
dzie Marszałkowskim, Ja-
cek Thiel, członek zarządu 
powiatu wejherowskiego, 
Tadeusz Puszkarczuk, wójt 
gminy Puck, Jerzy Tkaczyk, 
zastępca wójta Pucka, Cze-
sław Hinz, przewodniczący 

Rady Gminy Linia, Bogu-
sława Engelbrecht, wójt 
gminy Linia oraz Mirosława 
Kuberna, sekretarz gminy.

Ponadto wręczono nagro-
dy dla najlepszych klubów 
LZS za 2015 rok, zwyciężył 
GKS Cartusia Kartuzy, a ko-
lejne miejsca zajęły:  MLKS 
Baszta Bytów, LKS Zantyr 
Sztum, ULKS Talex Bory-
sław Borzytuchom i Energa 
Olimpia Osowa. Wyróżnie-
nie otrzymał także Sopoc-
ki Klub Jeździecki - jako 

najlepszy klub jeździecki 
LZS w 2015 roku w Polsce! 
W ocenie kapituły wybiera-
jącej wydarzenia sportowe 
LZS w naszym wojewódz-
twie do najlepszych w 2015 
należały: Biegi Solidarności 
w Sztumie, Memoriał Zapa-
śniczy Braci Pryczkowskich 
w Kartuzach i X Wojewódz-
ki Kaszubski Bieg Przeła-
jowy Terenami Kaszubskie-
go Parku Krajobrazowego 
w Lini.

/raf/

Sportowcy i trenerzy na medal
POMORZE | 10 najpopularniejszych sportowców i trenerów Województwa Pomorskiego Ludowych Zespołów Sportowych uho-
norowano podczas gali, która odbyła się w Gminnym Domu Kultury w Lini. 

1. krystian Formela – zapasy klasyczne – GkS Cartusia kartuzy
2. Szymon Sajnok – kolarstwo – GkS Cartusia kartuzy
3. Agnieszka Borowska – lekka atletyka – LkS Zantyr Sztum
4. dominika nowakowska – lekka atletyka – LkB Braci petk Lębork
5. Andrzej rogiewicz – lekka atletyka – LkS Zantyr Sztum
6. norman Zezula – kajakarstwo – MkS piast Człuchów
7. rafał kownatke – lekka atletyka – LLkS Ziemi puckiej puck
8. Beata Topka – lekka atletyka – ULkS Talex Tuchom
9. radosław Jankowski – lekka atletka – Mlks Baszta Bytów
10. Szymon Gajda – lekka atletyka – LLkS Ziemi kociewskiej Skórcz

1. Bartłomiej pryczkowski – zapasy klasyczne – GkS Cartusia kartuzy
2. dariusz Malecki – kolarstwo – GkS Cartusia kartuzy
3. Jarosław Ścigała – lekka atletyka – ULkS Talex Tuchom
4. Jerzy opara – kajakarstwo – MkS piast Człuchów
5. dariusz kutełło – lekka atletyka – MLkS Baszta Bytów
6. ryszard różycki – lekka atletyka – LLkS Ziemi kociewskiej Skórcz
7. paweł Ludwichowski – unihokej – energa olimpia osowa
8. Sylwester piątek – piłka nożna – kTS-k GoSriT Luzino
9. Sylwester Murawski – zapasy – LUkS olimpik Lubichowo
10. rafał karcz – kickboxing – kTS-k GoSriT Luzino

NAJLEPSI SPoRtoWcy:

NAJLEPSI tRENERZy:

NAJWAŻNIEJSZE 
INFoRmAcJE SPoRtoWE

/gwe24.pl


