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Gospodynie zrzeszone w 14 
kołach z całego województwa 
spotkały się w Jezierzycach, 
gdzie odbył się XIII Turniej 
Kół Gospodyń Wiejskich Wo-
jewództwa Pomorskiego. Panie 
rywalizowały w pięciu katego-
riach: produkt tradycyjny - pie-
rogi (koła gospodyń wiejskich 
przygotowały do oceny pierogi 
z dowolnie wybranym farszem); 
tablica pt. „Z tego powodu roz-
piera nas duma” (koła gospodyń 
wiejskich zaprezentowały przed 
publicznością przygotowaną 
planszę z komentarzem w do-
wolnej formie); moda – sukienka 
z papieru gazetowego (modelka 
z każdego KGW zaprezentowa-
ła sukienkę wykonaną z gazet 
kolorowych i czarno-białych 
oraz tektury); piosenka kabare-
towa z inscenizacją pt. „Przez 
dziurkę od klucza” (każde 

KGW zaśpiewało jedną piosen-
kę z jednoczesną inscenizacją 
teatralną do własnego podkładu 
muzycznego); taniec ludowy 
mojego regionu (każde KGW 
zaprezentowało wybrany taniec 
do muzyki własnej).

Gminę Żukowo oraz powiat 
kartuski  reprezentowało Koło 
Gospodyń Wiejskich z Chwasz-
czyna. Chwaszczynianki zwy-
ciężyły w konkurencji „Taniec 
ludowy mojego regionu”. 

Organizatorami imprezy byli: 
samorząd województwa po-
morskiego, Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Gdań-
sku, Wojewódzki Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Gdańsku, powiat 
słupski i gmina Słupsk. Patronat 
honorowy nad turniejem objął 
marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk.

Najlepsze gospodynie 
w województwie

GM. ŻUKOWO | Jakie cechy powinna mieć najlepsza gospodyni? Oczywiście powinna 
doskonale gotować, być uśmiechnięta i mieć poczucie humoru, potrafić stworzyć 
„coś z niczego” (np. sukienkę z papieru gazetowego) oraz doskonale tańczyć. 

WYNIKI:
W kategorii kulinarnej „Piero-

gi” – KGW Gnieżdżewo, gmina 
Puck, pow. pucki,

W kategorii tablica „Z tego po-
wodu rozpiera nas duma”  – KGW 
Czernin, gm. Sztum, pow. sztumski,

W kategorii moda  „Sukienka 
z papieru gazetowego”  – KGW 
Świerzenko, gmina Miastko, po-
wiat bytowski,

W kategorii  piosenka kabareto-
wa z inscenizacją „Przez dziurkę 
od klucza” – KGW  Wielki Klincz, 
gmina Kościerzyna, powiat kościer-
ski,

W kategorii „Taniec ludowy 
mojego regionu” – KGW Chwasz-
czyno, gmina Żukowo, powiat kar-
tuski.

GRAND PRIX przyznano KGW 
Bobowo, powiat starogardzki. /raf/

Pomóż Królowej 
Ziemi odzyskać 
uśmiech str. 4
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Duże wymogi rynku zmobi-
lizowały Zarząd do podjęcia 
decyzji o rozbudowie zakładu. 
Rok 2015 był rokiem inwesty-
cji, która zakończona zostanie 
w tym roku. Rozbudowano 
obiekt,  dzięki czemu uzyska-
no znaczną powierzchnie speł-
niającą najwyższe standardy 
techniczne wymagane dla tej 
branży. Zwiększono zarówno 
powierzchnie magazynowe 
jak i produkcyjne.

Zmieniony zostanie też front 
i elewacja obiektu, już widać 
pierwsze efekty takich zmian.

Produkty Firmy  trafiają do 
aptek i sklepów zielarsko me-
dycznych na terenie całego 
kraju, są też wyróżniane na-
grodami specjalnymi.  W ubie-
głym roku do lęborskiej firmy 
trafiła nagroda Produkt Roku 
za najlepiej sprzedający się 
preparat w aptekach do inha-
lacji oraz tytuł Dobra Marka 
– jako najlepiej rozpoznawal-

ny brand w kategorii leków do 
inhalacji.

Profarm - to  również wy-
soko wykwalifikowana kadra 

pracowników. Pracuje tam 
wielu absolwentów pomor-
skich uczelni, firma organizuje 
również staże dla studentów 

i doktorantów. Profarm na co 
dzień współpracuje z gronem 
naukowców tworząc nowe 
marki i produkty. 

Profarm Lębork - 26 lat doświadczenia  
i ogólnopolska renoma
ZDROWIE I URODA | Firma  „Profarm Lębork” funkcjonuje na rynku od 26 lat. Zajmuje się wytwarzaniem produktów leczni-
czych, wyrobów medycznych, kosmetyków, preparatów do aromaterapii, produkcją kontraktową dla podmiotów zewnętrz-
nych oraz usługami w zakresie opracowania receptur i technologii produkcji.

W roku 2015 firma otrzyma-
ła już po raz kolejny Certyfi-
kat Fair Play. W ten sposób 
doceniono m.in. wprowadza-

nie zasad społecznej odpo-
wiedzialności - działanie na 
rzecz lęborskiego środowiska 
jak również stworzenie bar-
dzo dobrych warunków pracy 
i opieki socjalnej dla pracow-
ników.

Trzeci rok z rzędu została 
przyznana Gazela Biznesu dla 
najbardziej dynamicznie roz-
wijających się firm oraz Cer-
tyfikat Wiarygodności Firmy 
za najwyższą ocenę stabilno-
ści firmy.

Firma jest cenionym i wia-
rygodnym partnerem dla kon-
trahentów  krajowych i zagra-
nicznych.
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‘’Kartëskô Skra’’ to dorocz-
na nagroda Burmistrza Kar-
tuz, która jest przyznawana za 
zasługi i wybitne osiągnięcia 
w działalności na rzecz gminy. 
W tym roku grono laureatów 
powiększyło się o kolejnych 
7 osób. Dodatkowo burmistrz 

Kartuz przyznał 5 nagród spe-
cjalnych i 10 wyróżnień. Lau-
reaci nagrody zostali wybrani 
przez kapitułę nagrody spo-
śród kandydatur zgłoszonych 
przez mieszkańców, radnych 
oraz stowarzyszenia, i organi-
zacje zawodowe. 

Laureatom zostały wręczone 
statuetki, które zostały wyko-
nane specjalnie na tą okazję 
przez artystkę Marię Wojtiuk. 
Autorkę do wykonania statu-
etki zainspirowała proza ka-
szubskiego pisarza Aleksan-
dra Majkowskiego. Statuetka 

jest wyobrażeniem zwycięskie-
go ‘’Ducha Warto’’ w otocze-
niu 7 kartuskich gwiazd.

Uroczystość uświetnił występ 
Damroki Kwidzińskiej z ze-
społem, która promowała płytę 
‘’Made in Kaszëbe’’.

/raf/

Nagrody Kartëskô Skra rozdane
KARTUZY | Uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Kartuz Kartëskô Skra odbyła 
się w sali Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach. 

SPoRt: •	 Diana Malotka–Trzebiatowska - zawodniczka KS 
Dziesiątka LOK Kartuzy - za osiągnięcia we współzawodnic-
twie sportowym w 2015 roku, a szczególnie wywalczenie jako 
juniorka, srebrnego medalu Mistrzostw Polski Kobiet i Męż-
czyzn w Strzelectwie Sportowym Seniorów 
PomAGAJĄ INNym:•	  ks. dr Arkadiusz Okroj - proboszcz pa-
rafii św. Michała Archanioła w Kiełpinie za podjęcie inicjaty-
wy rozbudowy kościoła parafialnego, wsparcie dla inicjatyw 
kulturalnych realizowanych na terenie sołectwa oraz troskę 
o stworzenie w Kiełpinie solidarnej wspólnoty otwartej na po-
trzeby drugiego człowieka 
KuLtuRA:•	  Wioletta Stoltmann - kierownik Kaszubskiego Dzie-
cięcego Zespołu Pieśni i Tańca Słunôszka - za kształtowanie 
wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży oraz dbałość o za-
chowanie bogactwa kaszubskiej kultury, poprzez działalności 
Kaszubskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Słunôszka”, 
Małgorzata Kuchtyk dyrygentka kartuskich chórów Cartusia 
i Kakofonia - za tworzenie mieszkańcom Gminy Kartuzy wa-
runków do rozwijania swoich zdolności, talentów i zaintere-
sowań muzycznych oraz realizację różnorodnych projektów 
artystycznych na najwyższym poziomie zawsze trafiających 
w gusta słuchaczy, Piotr Smoliński - za podjęcie i ciągłe rozwi-
janie inicjatyw służących aktywizacji kulturalnej mieszkańców 
gminy Kartuzy, a szczególnie realizację projektów „Spotkania 
z Poezją XX wieku”, wydanie tomu wierszy Grażyny Pytki pt. 
„Wrócę!”, założenie i prowadzenie Klubu Literatury i Sztuki im. 
Grażyny Pytki oraz wydawanie Kwartalnika Literackiego „Świa-
tło i cień”.
PRZEDSIębIoRCZość:•	  Czesław Jarzębiński – właściciel fir-
my CZECHTRANS - za konsekwentne dążenie do rozwoju fir-
my oferującej swoje usługi mieszkańcom, dającej nowe miej-
sca pracy i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, 
a także otwartej na potrzeby drugiego człowieka
Promocja:•	  Mirosława i Jan Kazana - za wielokierunkowe dzia-
łania mające na celu promocję bogactwa kaszubskiej kultury 
oraz piękna Gminy Kartuzy poprzez tworzenie wspaniałych 
wyrobów rękodzieła ludowego oraz wspieranie wydarzeń kul-
turalnych inicjowanych na terenie gminy
WyRóżNIENIA 2016: •	 Damroka Kwidzińska, Amatorska Gru-
pa Artystyczna RUBIKON, Krystyna Kliszewska, Zdzisław Kwi-
dziński, Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom 
i Ich Rodzinom, Piotr Olszewski, WIBO Sp. z o.o., Artur Socha, 
Krzysztof Król, Tadeusz Moryń
NAGRoDA SPECJALNA 2016:•	  Mieczysław Struk, Ryszard 
Świlski, Stanisław Lamczyk, Bogdan Górski, Regionalny Ze-
spół Pieśni i Tańca „Kaszuby” w Kartuzach.

NAGRoDA 2016:
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Zarząd i komisja rewizyjna 
przedstawiły sprawozdania 
z działalności za 2015 r. Po 
dyskusji, Walne Zgromadze-
nie przyjęło sprawozdanie za-
rządu za działalność w 2015 
r. oraz sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej za 2015 r., które 
w głównej części dotyczyło 
gospodarki finansowej.

Najważniejszym punktem 
obrad podczas Walnego Zgro-
madzenia był wybór Prezesa 
ZKP. Został nim ponownie 
Zbigniew Jarecki. 

Oprócz tego do Zarządu KZP 
wybrano (na 3-letnią kaden-
cję) następujące osoby: Piotr 
Belgrau, Lidia Czapiewska, 
Bogdan Górski, Adam Julke, 
Roman Walder, Jan Zarębski, 
Jan Żółtowski. Na pierwszym 

posiedzeniu zarząd wybrał 
na wiceprezesów KZP 
dwie osoby – Adama Julke 
i Jana Żółtowskiego.

Walne Zgromadzenie 
wybrało także komisję 
rewizyjną. W jej składzie 
zasiedli: Józef Formela, 
Mirosław Makurat i Ka-
tarzyna Szulc. Obowiązki 
przewodniczącej komisja 
powierzyła Katarzynie 
Szulc.

W skład sądu koleżeń-
skiego Walne Zgroma-
dzenie wybrało: Romana 
Jażdżewskiego, Mariusza 
Rubaszewskiego i Mie-
czysława Woźniaka. Obo-
wiązki przewodniczącego 
pełnić będzie Mieczysław 
Woźniak. /opr. raf/

Zbigniew Jarecki ponownie prezesem
KASZUBY | Niedawno odbyło się Walne Zgromadzenie Kaszubskiego Związku Pra-
codawców. Zebranie miało charakter  sprawozdawczo-wyborczy. 

W związku z obchodami 150-
lecia firma Nestle S.A. organi-
zuje konkurs. Ufunduje siłow-
nie zewnętrzne dla szesnastu 
gmin. Gmina Żukowo zgłosiła 
trzy lokalizacje do udziału 
w konkursie. Pierwsza lokali-
zacja to działka w Tuchomiu 
położona w pobliżu ul. Wcza-
sowej. Po zachodniej stronie 
jeziora Tuchomskiego w nie-
dalekim sąsiedztwie Dworku 
„Oleńka”. Następna to działka 
w Żukowie przy ul. Książąt 
Pomorskich w żukowskim 

Parku nad Jeziorkiem. Trzecia 
lokalizacja znajduje się w Bani-
nie w pobliżu ul. Księżycowej 
i Przemysłowej.

Jak głosować? Wystarczy 
wejść na stronę www.nestlepo-
rusza.pl, znaleźć swoją okolicę 
(Tuchom lub Żukowo lub Ba-
nino), wybrać „głosuj”, wpisać 
swój adres e-mail i potwierdzić 
link weryfikacyjny przesłany 
na podany adres e-mail. Każdy 
może oddać jeden głos dzien-
nie! Głosowanie trwa do końca 
czerwca. /raf/

Zagłosuj na siłownię plenerową
GM. ŻUKOWO | Do końca czerwca można oddawać gło-
sy w konkursie „Nestle poRUSZA POLSKĘ”. Gmina Żuko-
wo walczy o trzy siłownie plenerowe w tym konkursie. 

OGŁOSZENIE                                                            4/2016/PK
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Podczas Walnego 
Zgromadzenia wybra-
no prezesa i zarząd na 

najbliższą kadencję, 
która trwa trzy lata
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Podczas spektaklu mali 
widzowie dowiedzą się, jak 
zadbać o naszą planetę, aby 
z radością się zieleniła i słu-
żyła nam na długie lata. 

Królowa Ziemia jest już 
u kresu sił. Zanieczyszczenia 
i brak okazywanej jej przez 
ludzi troski doprowadzają ją 
do płaczu. Jedna z łez słyszy 
jej wołania o pomoc i po-
stanawia ratować Królową. 
Wspólnie z maluchami, któ-
re w niedzielę 17 kwietnia 
zasiądą przed sceną teatral-
ną w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan, boha-

terka wyruszy w edukacyjną 
podróż dookoła świata.

Podczas swojej teatralnej 
wędrówki Łza wraz z małymi 
widzami będzie przekonywać 
napotkane na drodze postaci 
do dbania o naszą planetę. 
Dzięki temu uczestnicy spo-
tkania dowiedzą się między 
innymi, jak segregować od-
pady czy oszczędzać wodę.

Spektakl edukacyjny pt. „Łza 
Ziemi” będzie już czwartym 
spotkaniem z cyklu „Rodzin-
ne spotkania z teatrzykiem”. 
Tym razem, dzięki grze ak-
torskiej oraz plastycznym de-

koracjom, maluchy dowiedzą 
się, jak troszczyć się o środo-
wisko naturalne, a także prze-
konają się, z jak niewielkim 
wysiłkiem się to wiąże.

Edukacyjne przedstawienie 
teatralne odbędzie się w nie-
dzielę 17 kwietnia w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grun-
waldzkiej 108. Opowieść zo-
stanie zaprezentowana trzy-
krotnie - o godzinie 13.00, 
15.00 oraz 17.00. Udział 
w przedstawieniu jest bez-
płatny!

/raf/

Pomóż Królowej Ziemi 
odzyskać uśmiech
RUMIA | Czemu Królowa Ziemia jest smutna i w jaki sposób 
ją rozweselić? Dowiedzą się tego wszystkie maluchy, które 
w najbliższą niedzielę zasiądą przed sceną teatralną w pasa-
żu Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan. 
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W Baninie dzieci uczyły się 
m.in. budowania obwodów 
elektrycznych, a w Skrze-
szewie – poznawały budowę 
komputera. 

Największą atrakcją dla 
wszystkich były jednak organi-
zowane wizyty w warsztatach 
samochodowych, gdzie dzieci 
z bliska mogły przyjrzeć się 

pracy mechanika. Odwiedziły 
m..in. warsztaty samochodo-
we w Glinczu i Łapinie oraz 
największy chyba w okolicy 
zakład w Pępowie. /raf/

Poznawały pracę 
mechanika i elektryka
GM. ŻUKOWO | W ramach programu realizowanego w żukowskich świetlicach wsparcia 
dziennego i socjoterapii  pt. „Kim jestem?... Kim będę?...” dzieci poznawały różne zawody. 
Niedawno dowiedziały się, na czym polega zawód mechanika i elektryka. 
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Zgodnie z art. 2373 Kodek-
su Pracy nie ma możliwości 
dopuszczenia pracownika do 
pracy, do której wykonywania 
nie posiada on wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dosta-
tecznej znajomości przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, natomiast pra-
codawca jest zobowiązany 
zapewnić przeszkolenie pra-
cownika w zakresie bhp przed 
dopuszczeniem go do pracy 
a także prowadzenie okreso-
wych szkoleń w tym zakresie. 
Szkolenie pracownika przed 
dopuszczeniem do pracy nie 
jest wymagane w przypadku 
podjęcia przez niego pracy na 
tym samym stanowisku, które 
zajmował u danego pracodaw-
cy bezpośrednio przed nawią-
zaniem z tym pracodawcą ko-
lejnej umowy o pracę.

Także pracodawca jest zo-
bowiązany odbyć szkolenie 
w dziedzinie bhp w zakresie 
niezbędnym do wykonywania 
ciążących na nim obowiązków. 
Mam tu na myśli udzielanie in-

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy
struktażu stanowiskowego, któ-
re jest kolejną częścią szkolenia 
wstępnego. Szkolenie dla pra-
codawcy powinno być również 
okresowo powtarzane. Okres 
ważności takiego szkolenia to 
5 lat.

Głównym celem szkoleń bhp 
jest przeciwdziałanie wypad-
kom przy pracy lub chorobom 
zawodowym. Przepisy bhp 
często wskazują na poprawne, 
z punktu widzenia technologii, 
wykonywanie określonej pracy, 
co w konsekwencji wpływa na 
jakość świadczonych przez fir-
mę usług a przez to jest korzyst-
ne zarówno dla pracownika, jak 

i pracodawcy. Zmieniające się 
stosunki ekonomiczne powinny 
wkrótce unaocznić wszystkim 
pracodawcom, że nieza#chowa-
nie przyjętych zasad wykony-
wania pracy zarówno z punktu 
widzenia technologii jak i bez-
pieczeństwa i higieny pracy jest 
nieopłacalne, bowiem tylko pra-
codawca rzetelnie wywiązujący 
się ze swoich zobowiązań będzie 
mógł na dłuższą metę utrzymać 
się na konkurencyjnym rynku 
pracy.

Potwierdzeniem ukończenia 
przeszkolenia bhp jest zaświad-
czenie wydawane przez upraw-
nionego pracownika służby bhp.

bHP, PPoż, 
HACCP,
Prawo Pracy

ul. Książąt Pomorskich 2F
83-330 żukowo

tel. 600 022 026
bhppomorskie@gmail.com

REKLAMA                                                    11/2016/BM

www.bhppomorskie.pl
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Finał konkursu „Samo-
rządowiec - Spółdzielca”, 
ogłoszony przez Krajową 
Radę Spółdzielczą, odbył się 
w Warszawie. Już po raz trzy-
nasty środowisko spółdziel-
cze nagrodziło przedstawi-
cieli samorządów lokalnych, 
a także urzędów, samorządo-
wych i państwowych, którzy 
z przychylnością i zrozumie-
niem patrzą na działalność 
spółdzielni na ich terenie. 

Konkurs „Samorządowec-
Spółdzielca”, którego finał 
tradycyjnie odbywa się pod 
koniec marca, ma uhonoro-
wać za życzliwość i doce-
nianie roli spółdzielczości 
w lokalnym środowisku. 
Patronat nad tą inicjatywą 
objęło Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji, a jego przedstawiciele co 
roku uczestniczą w uroczy-
stym nadaniu tytułów „Samo-
rządowiec-Spółdzielca”.

Podczas tegorocznej edycji 
wyróżniono ponad 30 osób. 
W gronie uhonorowanych 
znalazł się także Wojciech 
Kankowski, burmistrz gminy 
Żukowo. 

Burmistrz z tytułem 
„Samorządowiec-Spółdzielca”
ŻUKOWO | Burmistrz Wojciech Kankowski został niedawno 
uhonorowany tytułem „Samorządowiec-Spółdzielca”.
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Nie wiesz, gdzie zapisać 
swoje dziecko? Wybór jest 
duży – w gminie stężyca pro-
wadzone są zajęcia: 

Szkółka żeglarska – pro-
wadzona przez Żeglarski 
uczniowski klub sportowy 
„Stężyca”, zapisy u Andrzeja 
Mańczaka, tel: 501-501-939; 
Gminna Formacja Taneczna 
Jowita Dance Stężyca, zapisy 
u Jowity Czarneckiej-Tereba, 
tel: 603-590-742; Gminna Or-
kiestra Dęta, zapisy u Toma-

sza Czajki, tel: 787-251-755; 
Klub Sportowy Wieżyca 2011 
Stężyca, zapisy u Macieja 
Stefanowskiego, tel: 660-
401-521; Klub Sportowy 
Radunia, zapisy u Ireneusza 
Stencel, tel: 604-080-517. 

Zapisy do wskazanych sek-
cji sportowych i orkiestry dę-
tej prowadzone są przez cały 
rok. Zainteresowanych pro-
simy o kierowanie pytań do 
poszczególnych opiekunów 
sekcji. /raf/

Zajęcia dla dzieci
GM. STĘŻYCA | Nie pozwól, aby Twoje dziecko się nudzi-
ło! W gminie Stężyca odbywa się mnóstwo bezpłatnych zajęć 
dla dzieci, każdy z pewnością znajdzie więc coś dla siebie. 

Tym razem naukę pływa-
nia będzie doskonalić 24 
uczniów z klasy III Szkoły 

Podstawowej w Czeczewie 
i 4 uczniów z klasy III Szko-
ły Podstawowej w Szarła-

Umiem pływać!
GM. PRZODKOWO | Trwa tegoroczna edycja programu 
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Kolejna grupa 
uczniów ze szkól w gminie Przodkowo będzie uczyć się pływać 
pod fachowym okiem instruktorów w kartuskiej pływalni. 

cie. Program powszechnej 
nauki pływania „Umiem pły-
wać” współfinansowany jest 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 
oraz Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Wkład finanso-
wy udziału gminy w projek-
cie wyniesie ponad 7,5 tys. 
zł.

Program „Umiem pływać” 
zakłada przeprowadzenie 
20 godzin lekcyjnych nauki 
pływania w ramach 10 wy-
jazdów po 2 godziny lekcyj-
ne w okresie od 4 kwietnia 
do 13 czerwca. W bieżącym 
roku szkolnym w okresie od 
16 września 2015 do 25 li-
stopada 2015 roku z progra-
mu skorzystało 15 uczniów 
z klasy III Szkoły Podsta-
wowej w Wilanowie. Celem 
projektu jest nabycie umie-
jętności pływania, podnie-
sienie odporności, a przede 
wszystkim korekta wad po-
stawy. Ponadto projektem 
objęto szczególnie uczniów 
zamieszkujących w miejsco-
wościach, które nie posiada-
ją pływalni krytej.

/raf/
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W Polsce żyje 25 proc. 
światowej populacji bocia-
na białego. Mają one w na-
szym kraju dobre warunki do 
wychowu młodych, jednak 
w związku ze zmianami za-
chodzącymi w rolnictwie, 
na lokalizację gniazda co-
raz częściej wybierają słupy 
energetyczne. Pracownicy 
spółki Energa-Operator już 
od blisko 20 lat montują po-
wyżej linii przesyłających 
prąd specjalne platformy, 
które chronią dorosłe bociany 
oraz ich młode przed poraże-
niem prądem. Dzięki pode-
stom ptaki zyskują bezpiecz-
ne schronienie, a okoliczni 
mieszkańcy uzyskują wyższą 
niezawodność w dostępie do 
prądu. W ostatnim sezonie 
zimowym pracownicy Energi 
zainstalowali około 450 plat-
form, a łączna ich liczba to 
już blisko 10 tysięcy.

Zaangażowanie energety-
ków nie kończy się jednak na 
zamontowaniu konstrukcji. 
Platformy co kilka lat wyma-
gają renowacji, a spoczywa-
jące na nich gniazda muszą 
być „odchudzane”. Z czasem 

ich waga dochodzi bowiem 
do nawet do 1 tys. kg.

– Warunki, z którymi zma-
gają się elektromonterzy 
podczas montażu nowych 
lub wymiany konstrukcji na 
słupach, nie należą do ła-
twych - podkreśla Sławomir 
Orzechowski, dyrektor Re-
jonu Dystrybucji, Energa-
Operator SA. - Zabudowa 
platformy bocianiej trwa do 
kilku godzin. Monterzy mu-
szą najpierw czasowo wy-
łączyć prąd, aby bezpiecz-
nie zdemontować istniejące 
gniazdo. Ustawienie podestu 
odbywa się już w technologii 
prac pod napięciem. 

Zgodnie z opiniami przy-
rodników, montaż nowej 
platformy jest uzasadniony 
tylko wtedy, gdy bocianie 
gniazdo na słupie miało loka-
torów przez co najmniej dwa 
lata z rzędu. Nie wszystkie 
konstrukcje, które stworzyły 
ptaki, będą przez nie uży-
wane. Część powstała tylko 
„na próbę” i nie ma potrzeby 
odnawiania takiego gniazda 
oraz zwabiania bocianów na 
linie energetyczne.

Wynoszenie na platformy 
gniazd bocianich jest możli-
we od października do marca, 
gdy ptaków nie ma w kraju. 

Po tym okresie zabronione są 
wszelkie prace w sąsiedztwie 
gniazd, z uwagi na sezon lę-
gowy. Dlatego też energetycy 

spieszą się, aby zdążyć przed 
powrotem boćków z Afryki.

– Los jest nam szczegól-
nie bliski – mówi Jarosław 

Kozłowski, koordynujący 
współpracę Grupy Energa 
z przyrodnikami. - Zachęca-
my – wspólnie z Fundacją 
Przyrodniczą pro Natura – 
do zbierania napotkanych na 
polach i łąkach sznurków ze 
snopowiązałek. Są one wy-
korzystywane przez ptaki, 
podobnie jak gałęzie, do bu-
dowy gniazd. Często zdarza 
się, że pisklę zaplątuje się 
w nie, co może doprowadzić 
do śmierci ptaka, który nie 
jest w stanie opuścić gniazda. 
W każdym przypadku stwier-
dzenia zagrożenia dla bo-
cianów, zachęcamy do zgła-
szania tego na infolinię 801 
BOCIAN (801-26-24-26). 

Bezpłatna infolinia 801-26-
24-26 powołana została dzię-
ki współpracy Grupy Energa 
i przyrodników. W ciągu 
trzech lat jej istnienia, eks-
perci z „pro Natury” odebrali 
już około 2,5 tys. zgłoszeń. 
Interwencje dotyczą najczę-
ściej zagrożonych i wymaga-
jących remontu gniazd oraz 
opieki nad ptakami niespraw-
nymi.
/raf/

Zabezpieczyli tysiące bocianich gniazd
EKOLOGIA | Około 450 nowych bocianich platform zainstalowali w sezonie zimowym pracownicy Energa-Operator na terenie 
północnej i centralnej Polski. W ciągu ostatnich 20 lat energetycy zamontowali już blisko 10 tysięcy podestów pod gniazda. 
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Najbliższy weekend 16 i 17 
kwietnia to doskonała pora, 
żeby odwiedzić gminę Żuko-
wo i skorzystać z oferty lokal-
nych przedsiębiorców m.in. 
usług hotelowych, spróbować 
kulinarnych specjałów oraz 
innych licznych usług. Za 
wszystko zapłacimy o połowę 
mniej niż zwykle. Do udziału 
w projekcje zgłosiło się już 
ok. 20 partnerów, a ich pełen 
wykaz wraz z ofertą można 
znaleźć na stronie interneto-
wej akcji: zukowo.pl/strona-

754-Weekend_za_pol_ceny.
html. 

Tegoroczna edycja akcji 
„Weekend” została rozbita na 
trzy transze - tak, by zwięk-
szyć turystyczną atrakcyjność 
poszczególnych miast i miej-
scowości. W najbliższy (16-
17 kwietnia) oprócz Żukowa 
akcja będzie prowadzona 
w następujących miejsco-
wościach: Pruszcz Gdański, 
Nowy Dwór Gdański, Sztu-
towo i Gniew. Natomiast 
ostatni weekend kwietnia 

przeznaczony został dla 
Gdańska, Pucka, Nowego 
Stawu, Pszczółek, Kryni-
cy Morskiej i Łeby.

Organizatorzy zapra-
szają do skorzystania 
z promocyjnych ofert 
i odwiedzenia miejsc, 
które zdecydowały się 
wziąć udział w akcji. 
Zasady są bardzo proste: 
partnerzy „Weekendu” 
- restauracje, hotele, sa-
lony kosmetyczne i SPA, 
instytucje kultury i sportu 
- przez dwa dni obniżają 
o połowę ceny wybra-
nych usług.
- Mamy nadzieję, że 

w ten sposób skusimy miesz-
kańców metropolii do wyj-
ścia z domów i wybrania się 
na spacer po miejscowości, 
w której mieszkają lub na 
wycieczkę po okolicy - mówi 
Michał Glaser, Dyrektor Biu-
ra Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot. - Ob-
szar metropolitalny to wyjąt-
kowy region, warto skorzy-
stać z okazji i zobaczyć lub 
przypomnieć sobie, ile ma do 
zaoferowania.

Spędź weekend, zapłać połowę!
GM. ŻUKOWO | Weekend za pół ceny to akcja, która już na stałe wpisała się w życie 
Pomorza. Włączają się w nią kolejne samorządy oraz kolejne firmy z branż: hotelarskiej, 
gastronomicznej, spa, kosmetycznej, zdrowotnej, fitness, itp. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
Sprzedam gospodarstwo rolne 8,20ha wraz 
z zabudowaniami. Tel: 661-895-941

Sprzedam działkę budowlaną 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

Kupię meble kuchenne i kuchenkę gazową, 
nie drogo najlepiej z okolic Kartuz. Tel: 669-
328-455

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JeStem zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
Skup aut, złomowanie, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, sprzedaż części, pomoc drogo-
wa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

Sprzedam monitoring kompletny z kolorową 
kamerą. Tel: 781-426-010

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

OdnawiaLne źródła energii, pompy ciepła, 
fotowoltaika, kolektory słoneczne. Tel: 607-
192-499

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OpakOwania jednorazowe, tel. 501 175 
330

usługi elektryczne, instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, Trójmia-
sto i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

prOfeSJOnaLna fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

singel 34 lat, modelowy typ urody, szuka 
samotnej Pani, 30-55 lat zadbanej sponsorki 
z trójmiasta. Tel: 735-001-684

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam tanio 2 komody olcha długość 
130cm, szerokość 43cm, wysokość 93cm. 

Druga długość 85cm, szerokość 45cm, wyso-
kość 75cm, cena 600 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam beczki plastikowe 200 litrowe, 
mrozoodporne 50 zł/szt. Tel: 503-631-333

Sprzedam pianino oraz rollbar do piwa z po-
dwójnym kranem. Tel: 781-426-010

Sprzedam albę do komunii z bolerkiem, to-
rebka i ozdoba do włosów oraz suknię ślubną. 
Tel: 517-159-871

mata dla dziecka do leżenia i przewijania, ko-
lor pomarańczowy, 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 (umundurowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@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

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie i 
kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

Sprzedam rowerek treningowy orbitrek, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia dziecka, 
zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne metalowe, 
100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

redakcJa
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7

redaktOr naczeLnY: 
Piotr Ruszewski 
dYrektOr HandLOwY: 
Rafał Laskowski
dziennikarze: Rafał Korbut

sKłaD: Jagoda Lezner

Sekretarz dS. 
adminiStracYJnYcH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 

niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.
iSSn 2080-7430
wYdawnictwO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BiurO rekLam
Małgorzata Mielewczyk, 
m.mielewczyk@expressy.pl,
tel. 793 311 155
tel. 58 736 33 22
reklama@expressy.pl

druk Express Media Bydgoszcz
naKłaD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDaKcja gDańsK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40

ReDaKcja lęBoRK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.gwe24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

510 894 627

7|metropolia.info/sport Czwartek, 14 kwietnia 2016

W tym roku turniej rozegrano 
po raz ósmy. W hali sportowo 
– widowiskowej w Przodko-
wie zmierzyło się 9 drużyn: 
Komenda Powiatowa Policji 
w Kartuzach, Komenda Miej-
ska Policji w Sopocie, Proku-
ratura Rejonowa w Kartuzach, 
PA „Gryf”, Powiatowa Straż 
Pożarna w Kartuzach, Księża, 
GS Żukowo, Samorząd Przod-
kowo i Top-Trans Toporek.
W wyniku losowania drużyny 
zostały podzielone na dwie 
grupy. Grano systemem każdy 
z każdym 1x 12 minut.
Kibice mogli oglądać wspa-
niałe akcje piłkarzy i zwin-
ność bramkarzy. 
Wyniki: I miejsce – Samorząd 
Przodkowo, II – P.A. Gryf, III 
– Top-Trans Toporek a IV – 
GS SCh w Żukowie.
Wszystkie zespoły otrzymały 
pamiątkowe puchary i dyplo-
my oraz upominki.
Nagrodę dla drużyny Fair Play 
zdobyła drużyna Prokuratury. 

Najlepszym bramkarzem zo-
stał Piotr Bach (Top-Trans To-
porek), Najlepszym Strzelcem 

– Cezary Gawron (Samorząd 
Przodkowo), Najlepszym Za-
wodnikiem - Bartłomiej Wę-

siora (P.A. Gryf). 
Podczas gdy na płycie głów-
nej hali sportowej trwały me-

cze piłki nożnej, zgodnie z ka-
lendarzem imprez gminnych 
w mniejszych salkach  odby-
ły się Mistrzostwa Sołectw 
Gminy Przodkowo w grach 
w „Baśkę” oraz Tenisie Stoło-
wym Kobiet i Mężczyzn.
Wszystkie rozgrywki cieszy-
ły się ogromnym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców 
gminy. Najwięcej jednak 
emocji wywołała gra w „Baś-
kę”. Wśród graczy panowała 
prawdziwa „karciana” atmos-
fera, jak na „Baśkę” przysta-
ło. 

Wyniki: 
Indywidualnie:•  I -  Sta-
nisław Cirocki – Rąb; II 
– Kazimierz Fularczyk 
– Kobysewo; III – Tade-
usz Pupacz– Przodkowo 
Działki; IV – Ryszard  
Hirsz– Szarłata
Drużynowo: • I – Rąb, II – 
Kobysewo, III – Szarłata, 
IV – Przodkowo Działki

Zagrali w piłkę, baśkę i tenisa
PRZODKOWO | Po raz pierwszy w historii Turnieju o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach i Wójta Gminy Przodkowo 
pierwsze miejsce udało się zdobyć drużynie reprezentującej samorząd Przodkowo.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się również rozgrywki 
w tenisie stołowym. 
Wyniki:

W kategorii pań:•  I – Ju-
styna Borak – Czeczewo; 
II –Natalia  Rzeszewicz 
-  Kłosowo; III –Marta Bob-
kowska – Pomieczyno, IV – 
Ewelina Bach – Rąb
W kategorii panów:•  I – 
Marek Kreft – Czeczewo; 
II – Grzegorz Szreder – 
Pomieczyno; III – Tadeusz 
Młyński – Przodkowo Wieś; 
IV – Dawid Rzeszewicz - 
Kłosowo.

Najlepsi zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, puchary 
i nagrody rzeczowe oraz naj-
ważniejsze – punkty dla swo-
jego sołectwa, które doliczone 
zostaną do ogólnej klasyfika-
cji w konkursie na najbardziej 
usportowione sołectwo. Finał 
- już 3 lipca 2016 roku.
/raf/
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Rozgrywki cieszy-
ły się ogromnym 
zainteresowaniem. 
Do rywalizacji so-
łectwa wystawiły 
9 drużyn kobie-
cych i 12 drużyn 
męskich. Jako 
pierwsze płytę bo-
iska opanowały 
panie.  Rozgrywki 
odbyły się w trzech 
grupach po trzy zespoły. Do 
finału awansowała jedna dru-
żyna z każdej  grupy. Mecze 
finałowe rozegrano „każdy 
z każdym”. 
Drużyny męskie rozegrały me-
cze w czterech grupach, z któ-
rych do finałów awansowały 
po jednej drużynie.  Niestety 
drużyna sołectwa Przodkowo 
Działki nie przystąpiła do roz-
grywek i swoje mecze oddała 
walkowerem. Finał rozegra-
no systemem „pucharowym” 
.Zebrani na sali kibice obser-
wować  mogli grę swoich re-
prezentantów na bardzo wy-
sokim poziomie.  Po zaciętej 
i ostrej rywalizacji na podium 
znalazły się zespoły:  

Siatkówka kobiet: 1 – Koby-
sewo; 2 – Pomieczyno; 3 - To-
kary
Siatkówka mężczyzn: 1 - 
Przodkowo Wieś; 2 – Kosowo; 
3 – Tokary; 4 - Pomieczyno
Wszystkie ekipy otrzymały 
pamiątkowe  dyplomy i piłki. 
Zdobywcy pierwszych miejsc 
dla swoich drużyn otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, pucha-
ry i talony. 
Drużyny, które brały udział 
w rozgrywkach zdobyły  
dla swoich sołectw punkty 
w konkursie na „Najbardziej 
Usportowione Sołectwo ”. 
Finał  roku 2015 odbędzie 
się podczas Turnieju Sołectw 
o Przodkowskie Grand Prix 3 
lipca br. /raf/

Mistrzostwa gminy 
w piłce siatkowej
PRZODKOWO | Mistrzostwa Gminy Sołectw w Piłce 
Siatkowej Kobiet i Mężczyzn rozegrano w hali sportowo – 
widowiskowej w Przodkowie. 
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KARTUZY | Bułgarska 
Sofia była gospodarzem 
zmagań reprezentacji ju-
niorów 11 państw: Bra-
zylii, Bułgarii, Cypru, 
Grecji, Izraela, Portuga-
lii, Słowenii, Szwajcarii, 
Turcji, Ukrainy i Polski. 
Świetnie na zawodach 
wielomeczu pływackiego 
zaprezentował się Jakub 
Skierka. 

Powołanie na te prestiżowe 
zawody otrzymał kartuski 
pływak, który wywalczył 
dla naszego kraju dwa me-
dale - srebrny na jego ko-
ronnym dystansie 200 m 
grzbietowym oraz w sztafe-
cie 4x100 m zmiennym pły-
nąc na pierwszej zmianie 
stylem grzbietowym medal 
brązowy. Polska reprezen-
tacja zajęła w klasyfikacji 
końcowej 2 miejsce. 
Wielkie gratulacje dla 
Kuby, którego czekają 
zgrupowania w drodze do 
majowych Głównych Mi-
strzostw Polski w Szcze-
cinie. Zaś 24 kwietnia 
będzie można zobaczyć 
starty Skierki w kartuskiej 
pływalni, gdzie ścigać się 
będą najlepsi pływacy po-
morza w finale pomorskiej 
ligi pływackiej. /raf/

Kolejne sukcesy 
Jakuba Skierki

Rozpoczęcie sezonu żeglar-
skiego to także pierwsze rega-
ty. Odbędą się w czterech kla-
sach: Optimist, Cadet, Omega 
i Open.

PROGRAM REGAT:
Sobota 23 kwietnia:

9.00 - 9.30 • - zgłoszenie za-
łóg w biurze regat; 10:00 
- uroczyste otwarcie; 11:00 
- starty do regat oraz żeglar-
ski poczęstunek, ok. 16.00 
- zakończenie regat. 

Podczas pierwszego dnia regat 
odbędzie się również promocja 
zajęć kajakowych w ramach 
sekcji turystycznej Stowarzy-
szenia Turystyki Wodnej STW 

Bałtyk oraz UMPA UM. 
Niedziela 24 kwietnia: 

10.00-14.00 • - dzień trenin-
gowy dla chętnych. 

Miejsce regat: Jezioro Wiel-
kie Brodno. Stanica: Centrum 
Sportów Wodnych i Promo-
cji Regionu na Złotej Górze 
koło Kartuz, Brodnica Górna, 
ul. Żeglarska 4. Organizato-
rzy: UKŻ Lamelka Kartuzy, 
Kartuskie Centrum Kultury - 
CSWiPR Złota Góra, 
Zgłoszenia załóg na regaty: 
Grzegorz Formela tel. 504 
252 105 Wiek uczestników: 
od 5 lat do 95
Klasy jachtów: Optimist, Ca-
det, Omega, Open. /raf/

Otwarcie sezonu
żeglarskiego tuż, tuż!
KARTUZY | Już za kilka dni, w kolejny weekend, nastąpi 
oficjalne rozpoczęcie sezonu żeglarskiego. Uroczysta inaugu-
racja będzie mieć miejsce w sobotę 23 kwietnia w centrum 
Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze o 
godz. 10:00. 
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Dwaj kartuscy zawodnicy 
- Nikodem Bigus i Michał 
Konkel - wygrywali zdecy-
dowanie swoje pojedynki 
ćwierćfinałowe.
W półfinałowych zmaga-
niach prowadzili pewnie do 
ostatniego etapu 3 rundy, 
natomiast szala zwycięstwa 
przeważyła się na stronę 
przeciwników w ostatnich 
sekundach.. 
- Tym bardziej jesteśmy sfru-
strowani, ponieważ obydwo-
je przegrali sumą jednego 
uderzenia – uważa trener. - 
W efekcie końcowym zdobyli 
brązowe medale Mistrzostw 
Polski. Również brązowy 
medal przywiózł Bartłomiej 
Arent, który w pierwszej 
walce zdominował zawod-
nika z Zielonej Góry, nato-
miast w półfinale przegrał 
z zawodnikiem z Wrocławia. 
Pierwszą swoją walkę prze-
grał Bartłomiej Marszałkow-
ski, który w pierwszej walce 
spotkał się z utytułowanym 
zawodnikiem Legii, który re-
prezentuje zawodową grupę 
KOK.
W kickboxingu przegrana 
walka oznacza koniec rywa-

lizacji, a więc Marszał od-
pada z dalszej rywalizacji. 
Wszyscy kartuscy zawodni-
cy rozpoczynali rozgrywki 
od ćwierćfinału, w ostatecz-
nym rozrachunku na zawody 
zakwalifikowało się 130 za-
wodników. Walki toczyły się 
w pełnowymiarowym ringu 
3 razy po dwie minuty z jed-

nominutową przerwą. 
Zawodnicy Rebelii od po-
czątku roku uczestniczyli 
w 3 mistrzostwach: Polski 
low-kick i kick-light i Otwar-
tych Mistrzostwach Litwy 
kick-light. Wielu zawodni-
ków odczuwa skutki ciągłej 
rywalizacji i przygotowań 
w nią włożonych. 

- Aktualnie czeka nas odnowa 
biologiczna krótki odpoczy-
nek i ładowanie baterii przed 
czerwcowym Pucharem 
Świata we Włoszech – pod-
sumowuje trener. - Najpierw 
jednak: MP LOW-KICK Se-
niorów, tym razem po drugiej 
stronie Wisły - w Otwocku.
/raf/

3 brązy dla kartuskich zawodników
KARTUZY | Z Tarczą z Mistrzostw Polski w Kickboxingu Low-kick wrócili zawodnicy 
Pomorskiego Centrum Napraw Pojazdów Rebelia Kartuzy. Tym razem przywieźli 
3 brązowe medale. 
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