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Rodzinne mistrzostwa Auto Miras
ŻUKOWO | Już po raz drugi w Parku nad Jeziorkiem w Żukowie odbyły się Rodzinne Mistrzostwa Auto Miras. 

Dla uczestników przygotowano 5 zupełnie 
nowych dyscyplin i wspaniałe nagrody dla 
zwycięzców. W poszczególnych konkuren-
cjach udział brały dwuosobowe drużyny, 
składające się z osoby pełnoletniej i dziecka. 
Po wylosowaniu nazwy teamu, zawodnicy 
musieli wykazać się jak największą sprawno-
ścią, sprytem i wiedzą w konkurencjach ta-
kich jak: jazda autem po torze manewrowym 
z zamkniętymi oczami, składanie elementów 
samochodu, rozwiązanie zagadki czy zapina-
nie pasów na lawecie.  

Na zwycięzców czekały wspaniałe nagro-
dy: za pierwsze miejsce było to zatankowa-
ne Porsche Cayenne na weekend, rodzinny 
pobyt w hotelu Spa oraz rower dla dziecka, 
za drugie miejsce kamera sportowa i zestaw 
słodyczy za trzecie miejsce zestaw gier, 
puzzli oraz kosz słodyczy. Wszyscy laure-
aci otrzymali również pamiątkowe puchary 

i dyplomy. Nagrody ufundowali:  Wojciech 
Kankowski, burmistrz gminy Żukowo, Auto 
Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy, 
Bank Rumia Spółdzielczy oraz Stowarzysze-
nie Trefl Pomorze. 

Sporą atrakcją 
dla dzieci było 
m a l o w a n i e 
auta, nie zabra-
kło też słodkie-
go poczęstunku 
i wielu innych 
atrakcji. Pod-
czas imprezy 
odbył się rów-
nież Puchar 
Polski Strong-
man Żukowo 
2016.       

 /raf/

Basia Sypion w Dzień Dobry TVN z Margaret Dzień Dziecka trwa nadal
PRZODKOWO | Uczennica ZSP w Przodkowie Basia Sypion dopiero co wróciła z prak-
tyk z Londynu, a już dwa dni później spotkała się z ekipą nagraniową „MISTERny PLAN” 
TVN w swojej szkole i studio nagraniowym w Warszawie. 

KARTUZY | W sobotę 11 czerwca odbędzie się Festyn Rodzinny dla uczniów, rodziców 
szkoły oraz mieszkańców miasta i gminy Kartuzy. 

Basia  miała niepowtarzal-
ną okazję szlifowania swego 
talentu  pod okiem profe-
sjonalistów, szczególną nie-
spodzianką była możliwość 
zaśpiewania w studio z Mar-
garet. 

- Jesteśmy dumni z Basi 
i życzmy spełniania pozosta-
łych marzeń – mówią nauczy-
ciele i dyrekcja przodkow-
skiej szkoły. 

Basia ma 19 lat, na co dzień 
uczy się w technikum. Uwiel-
bia śpiewać - i robi to niemal 
w każdej wolnej chwili. 

- Słyszę, kiedy wraca ze 
szkoły, bo już z daleka sły-
chać jej śpiew – mówi Zofia 
Sypion, mama Basi. 

Marzeniem Basi jest na-

granie swojej płyty, ale też 
zaśpiewanie piosenki razem 
z Margawret. I częściowo to 
marzenie się spełniło – Ba-
sia miała okazję zaśpiewać 

w profesjonalnym studio na-
graniowym razem ze swoją 
ulubioną piosenkarką. 

/raf/

W godz. 12.00 – 16.00, 
do Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Kartuzach zapraszają: 
Rada Pedagogiczna i Rada 
Rodziców oraz Stowarzy-
szenie Przyjaciół Jedynki 
w Kartuzach. Festyn połączo-
ny będzie z  obchodami Dnia 
Dziecka. Dla wszystkich 
moc atrakcji, a do wygrania 
wiele cennych nagród – m.in. 
rower, piłki itp.

W programie imprezy - wy-
stępy artystyczne na scenie 
głównej: przedstawienie dla 
rodziców w wykonaniu naj-
młodszych dzieci, Zespół 
Regionalny ,,Krôsniăta’’ 
Z Kartuz, przestrzeń ekspery-
mentalna (ciśnienie, czyli co 
się stanie z balonem na księ-

życu; tem-
p e r a t u r a , 
jak zimny 
jest ciekły 
azot; bańki 
mydlane) , 
zumba dla 
do ros łych 
i dzieci, po-
kaz tańca – 
Szkoła Tań-
ca El’dance, 
w y s t ę p y 
wokalno – 
muzyczne uczniów szkoły. 

Atrakcją festynu będzie po-
kaz i warsztaty z parkouru 
i freerun przygotowane przez 
z grupą Movement Trójmia-
sto. Dodatkowo w trakcie im-
prezy: fotobudka, zjeżdżalnie 

dmuchane dla dzieci, konku-
rencje sportowe dla rodzin, 
konkursy, qwizy, zabawy, 
stoiska grillowe, z ciastami, 
słodyczami, napojami. 
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Wojewódzki konkurs „Kaszubski Wiec”

Niemal 10 mln zł na termomodernizację

BORKOWO | Uczniowie ze szkół podstawowych z 5 pomorskich powiatów wzięli udział w fi-
nale zorganizowanego po raz pierwszy Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kaszubach 
„Kaszubski Wiec”. 

GM. STĘŻYCA | Na terenie czterech gmin zostanie przeprowadzona termomodernizacja 
obiektów. Na ten cel udało się pozyskać dofinansowanie unijne. 

Konkurs przeprowadzony został 
w Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Borkowie. W finale w Bor-
kowie brało udział 61 uczniów z 24 
szkół podstawowych, z 5 pomorskich 
powiatów (kartuskiego, kościerskie-
go, chojnickiego, wejherowskiego 
i miasta Gdańsk). Najpierw uczniowie 
pisali test z historii, geografii i kultu-
ry kaszubskiej. W finale ustnym wal-
czyło 9 pomorskich uczniów, którzy 
w formie quizu odpowiadali na wylo-
sowane pytania. Musieli m. in. opisać 
w kilku słowach herb Kaszub, wyja-
śnić, co oznaczają słowa „stegna” czy 
„ban”,  co oznacza skrót CEPR, jaka 
jest długość Półwyspu Helskiego oraz 
kto założył miasto Wejherowo. 

Komisja, pod przewodnictwem Da-
nuty Pioch, po emocjonującej walce 
nagrodę główną przyznała Natalii 
Dembkowskiej z Banina, II miejsce 
zdobyła Nikola Guze z Kościerzyny, 
a III miejsce Daria Jelińska z Ka-
mienicy Królewskiej. Zwyciężczyni 
otrzymała tablet ufundowanego przez 
poseł Dorotę Arciszewską-Mielew-
czyk. 

- Mam pewne wątpliwości, czy uda 
się odrodzić język kaszubski w życiu 
codziennym – mówi Józef Belgrau, 
dyrektor szkoły w Borkowie, pomy-
słodawca konkursu. - Dlatego bardzo 
ważne jest przetrwanie choćby kultu-
ry i świadomości kaszubskiej. A taki 
konkurs nie tylko to wspiera, ale też 
buduje pozytywny obraz kaszubsz-
czyzny, co wśród najmłodszych jest 
szczególnie ważne.

Honorowym patronatem konkurs ob-
jęli Wojciech Kankowski, burmistrz 
gminy Żukowo, Zrzeszenie Kaszub-
sko Pomorskie / Oddział w Żukowie 
i poseł Dorota Arciszewska-Mielew-
czyk. W kolejnych latach planowane 
są w Borkowie następne edycje tego 
konkursu. /raf/

Powstało Miasteczko Ruchu Drogowego
BANINO | Pierwsze w gminie Żukowo Miasteczko Ru-
chu Drogowego otwarto w Zespole Publicznego Gimna-
zjum i Szkoły Podstawowej w Baninie. 

W projekcie budowy hali sportowej znajdowały się place 
zabaw. W trakcie wykonywania robót ziemnych wokół hali 
pojawił się jednak pomysł zamiany jednego z nich na plac 
służący kształceniu przyszłych rowerzystów. 

Dyrektor szkoły wystąpiła z wnioskiem o środki na wy-
konanie nawierzchni asfaltowej. Dzięki przychylności Woj-

ciecha Kankowskiego, burmistrza gminy Żukowo oraz rad-
nych miasta pozyskano stosowne fundusze. Po zbudowaniu 
Miasteczka Ruchu Drogowego brakowało jeszcze profesjo-
nalnych znaków drogowych, ale udało się je zakupić dzięki 
wsparciu Tadeusza Łaty, dyrektora firmy Unilever, oddział 
w Baninie. 

Ostatecznie Miasteczko wybudowano, wyposażono i ozna-
kowano. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Wojciech 
Kankowski, burmistrz gminy Żukowo, Albin Bychowski, 
wiceprzewodniczący rady miejskiej, Szymon Lewandowski, 
przedstawiciel firmy Unilever, Elżbieta Kvapil, przewodni-
cząca rady rodziców oraz Ewa Kosznik, dyrektor szkoły.

Już wkrótce pierwsi uczniowie będą zdawać egzamin na 
kartę rowerową na profesjonalnie wykonanym placu. 

/raf/

Projekt partnerski pn. „Kompleksowa moder-
nizacja energetyczna obiektów użyteczności pu-
blicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”, złożony 
przez gminę Stężyca (lidera projektu) uzyskał po-
zytywną ocenę. Wartość projektu wynosi niemal 
10 mln zł, a otrzymane dofinansowanie to prawie 
7.1 mln zł, co stanowi 77,41 proc. całkowitych 
kosztów realizacji zadania. 

Pod koniec stycznia gmina Stężyca złożyła wnio-
sek o dofinansowanie w sprawie wspólnej realizacji 
zadania. Przedmiotem realizacji zadania jest kom-
pleksowa modernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie 4 gmin: gminy Chmielno, 
gminy Sulęczyno, gminy Linia i gminy Stężyca. 
Projektem zostanie objętych 20 budynków, dla 
których na bazie przeprowadzonych audytów 
energetycznych wybrano rozwiązania wpływające 
w najbardziej efektywny sposób na poprawę efek-
tywności energetycznych. 

W zależności od budynków inwestycja obejmie 
kompleksowe działanie związane między innymi 
z: ociepleniem elewacji zewnętrznych budyn-
ku, wymianą elementów stolarki okiennej lub 

drzwiowej, poprawą jakości i sprawności instalacji 
grzewczej oraz w części budynków wymianą źró-
deł ciepła.

- Cieszę się, że nasz partnerski projekt uzyskał 
pozytywną ocenę – powiedział Tomasz Brzo-
skowski, wójt gminy Stężyca, która jest liderem 
projektu. – Zainteresowanie ogłoszonym konkur-
sem było bardzo duże. Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomorskiego na ten konkurs przezna-
czył 155 mln zł., a wartość złożonych projektów 
była na ponad 246 mln zł. Udało się - znaleźliśmy 
się na liście wybranych wniosków do dofinanso-
wania. Należy zaznaczyć iż gminy posiadały peł-
ną gotowość projektową, która była niezbędna do 
złożenia wniosku. 

W ramach złożonego projektu na terenie gmi-
ny Stężyca odremontowane zostaną następujące 
obiekty: świetlica wiejska w Gapowie, świetlica 
wiejska w Łosienicach, świetlica wiejska w Żuro-
minie, świetlica wiejska w Stężyckiej Hucie, budy-
nek OSP w Szymbarku, Dom Pomocy Społecznej 
w Stężycy, obiekty Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Stężycy. /raf/

Fot. U
G

 Żukow
o

Fot. U
G

 Żukow
o

Fot. U
G

 Żukow
o

Szansa na pieniądze na węzeł w Gołubiu
GM. STĘŻYCA | W związku z zatwierdzeniem projektu węzła integracyjnego gmina Stę-
życa otrzymała zaproszenie do złożenia wniosku. Termin upływa 20 czerwca br. 

Wniosek o dofinansowanie 
dotyczy projektu pt. „Bu-
dowa węzła integracyjnego 
Gołubie na terenie gminy 
Stężyca wraz z trasami do-
jazdowymi” przewidzianego 
do realizacji w ramach Osi 
Priorytetowej 9 Mobilność 
(działania i poddziałania - 
transport miejski w ramach 
mechanizmu ZIT Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014 – 2020).

W ramach projektu zostanie 
przeprowadzona komplek-
sowa modernizacja węzła 
integracyjnego w miejsco-
wości Gołubie wraz z bu-
dową infrastruktury rowe-
rowej. Zagospodarowanie 
terenu obejmować będzie: 

parking dla samochodów 
osobowych, przystanek au-
tobusowy z wiatą i miejscem 
postojowym dla autobusów, 
stojaki rowerowe na 96 szt. 
rowerów, interaktywny do-
stęp do rozkładu jazdy, chod-
niki i place utwardzone oraz 
oświetlenie całego terenu.

W ramach realizacji po-
wyższego zadania powstanie 
około 20 km ścieżek rowe-
rowych w kierunku miejsco-
wości Stężyca, Szymbark 
i Zgorzałe. 

Gmina Stężyca od 2010 
roku prowadzi prace związa-
ne z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych dokumentów 
projektowych. Z nowego roz-
dania środków z Unii Euro-
pejskiej na lata 2014 – 2020 

gmina Stężyca otrzyma do-
finansowanie następujących 
zadań: budowa węzła integra-
cyjnego Gołubie na terenie 
gminy Stężyca wraz z trasa-
mi dojazdowymi, „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Stężyca, 
Szymbark, Potuły, Kamieni-
ca Szlachecka, Borucino, na 
terenie aglomeracji Stężyca”, 
Pomorskie Szlaki Kajakowe, 
kompleksowa modernizacja 
energetyczna obiektów uży-
teczności publicznej na tere-
nie Szwajcarii Kaszubskiej.

Wartość powyższych pro-
jektów szacuje się na kwotę 
60 mln złotych. Zadania te 
realizowane będą realizowa-
ne w latach 2017 – 2018.

/raf/
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Wielka uczta muzyki 
chrześcijańskiej zakończ

Chodź i pomaluj swoją szkołę

ZŁOTA GÓRA | I Integracyjny Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej odbył się w Centrum 
Sportów Wodnych i Promocji Regionu nad jeziorem Wielkie Brodno.

GLINCZ | Wyjątkowe malowidła na ścianach wykonane 
przez dzieci ozdobiły ściany szkoły podstawowej w Glinczu 
(gm. Żukowo). 

Podczas wydarzenia chóry, 
zespoły oraz widzowie zaśpie-
wali wspólnie hymn diecezji 
pelplińskiej „Jesteśmy Krajem 
Chleba” z okazji obchodów 
wydarzenia 1050 lecia Chrztu 
Polski. W ramach wielkiej 
uczty muzyki chrześcijańskiej 
wystąpili: Chór „Skorb Zło-
ti Góre” z Brodnicy Górnej, 
Chór szkolny ze Szkoły Pod-
stawowej w Skorzewie, Marcin 

Konkol – Kartuskie Centrum 
Kultury, Zespół FILIORUM 
DEI z Kartuz, Chór „Zaravor 
Mankunk” z Erywania (Arme-
nia), Zespół Ewangelizacyjny 
„Na cały głos!” z Pelplina. 

- W ramach obchodów 
Światowych Dni Młodzieży 
zainicjowaliśmy spotkanie 
miłośników muzyki chrześci-
jańskiej – mówi Hanna Kajeta, 
koordynator CSWiPR. - Ce-

lem przewodnim imprezy było 
spotkanie dzieci i młodzieży 
w formie festiwalu w ramach 
obchodów roku Miłosierdzia 
Bożego w odpowiedzi na orga-
nizowany w Polsce ŚDM. Inte-
gracja i aktywizacja lokalnego 
środowiska szkół, chórów (ze-
społów) pozaszkolnych, dała 
możliwość młodym ludziom 
nową przestrzeń do realiza-
cji ich pasji, jaką jest muzyka 

i śpiew. Nasz mały „Światowy 
Dzień Młodzieży” odwiedził 
nie tylko chór z Armenii, ale 
także Ambasador Republiki 
Aremnii w Polsce, który spe-
cjalnie na uroczystość przybył 
z Warszawy oraz samorządow-
cy, Senator RP Waldemar Bon-
kowski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach Andrzej 
Pryczkowski.              
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Malowidła powstawały pod 
okiem nauczycieli. 

- Teraz szkoła wygląda po 
prostu cudownie – podkreślają 
uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele. - Placówka jest ozdo-
biona pięknymi, kolorowymi 
portretami uśmiechniętych 
dzieci.

Akcja malowania ścian 
szkoły pod hasłem „Chodź 
pomaluj mój świat” odbyła 
się w Dzień Dziecka. Wzięli 
w niej udział wszyscy ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. 
Remusa w Glinczu. 

Nie była to jedyna niespo-
dzianka dla dzieci przygoto-
wana przez grono nauczycie-
li. Bo to właśnie pedagodzy 
przygotowali i wystawili dla 
dzieci sztukę pod tytułem 
„Śpiąca królewna”. Każdy 
świetnie odnalazł się w swojej 
roli, a śmiech rozbawionej pu-
bliczności słychać było chyba 
aż w Żukowie.

Talenty kulinarne z kolei wy-
kazali rodzice, przygotowując 
stoiska gastronomiczne dla 
dzieci i nie tylko, zaś rada so-
łecka postarała się o dmucha-
ne zamki i słodkości. Dzień 
Dziecka w Glinczu upłynął 
zatem pod hasłem sportu, 
tańca, oraz prawdziwej sztuki 
i kultury.
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Budowa ciągu pieszo-rowerowego zakończona

Analiza ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy

CHWASZCZYNO | Zakończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Oliwskiej w Chwaszczynie przykładem skutecznego 
działania radnego powiatowego Piotra Fikus.

Zakończyła się budowa cią-
gu pieszo-rowerowego wraz 
z zatokami autobusowymi 
i sygnalizacją świetlną, którą 
wykonywała fi rma Bilfi nger 
Infrastructure S. A. – Warsza-
wa za kwotę 2,5 mln. Zada-
nie to obejmowało: budowę 
ciągu pieszo–jezdnego oraz 
fragmentów chodnika wzdłuż 
Drogi Wojewódzkiej Nr 218 
– ul. Oliwskiej w Chwaszczy-
nie, budowę i przebudowę ka-

nalizacji deszczowej, budowę 
oświetlenia ulicznego, -usu-
nięcie kolizji z istniejącymi 
sieciami podziemnymi i nad-
ziemnymi (energetyczną, te-
letechniczną i oświetleniową), 
przebudowę skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej z drogą 
gminną – ul. Kaszubska Dro-
ga, budowę sygnalizacji przej-
ścia dla pieszych (przez ul. 
Oliwską, w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Kaszubska Droga), 

budowę zatok autobusowych 
wraz z peronami, przebudowę 
połączeń z drogami poprzecz-
nymi oraz zjazdów publicz-
nych i indywidualnych. 

O tę inwestycję zabiegał 
Radny Powiatowy Piotr Fikus, 
który wspólnie z mieszkańca-
mi (Sylwester Zadroga, Woj-
ciech Albecki) spotykał się 
w tej sprawie z Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysławem Strukiem, Wi-

cemarszałkiem Ry-
szardem Świlskim, 
Dyrektorem Zarządu 
Dróg Wojewódzkich 
Grzegorzem Stacho-
wiakiem i Radnymi 
Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego Da-
nutą Rek i Hubertem 
Lewną. Wynikiem 
tych spotkań jest re-
alizacja tej bardzo 
oczekiwanej inwesty-
cji, która zapewni bez-
pieczeństwo pieszych 
i kierujących pojazda-
mi. 

Działania podjęte 
przez Radnego Po-
wiatowego Piotra Fi-
kus przyniosły odpo-
wiedni skutek. Duże 
podziękowania należą 
się Pani Anecie Peroń-

czyk - matki Michała, który 
w roku 2009 został potrąco-
ny na przejściu dla pieszych. 
Michał przeżył wypadek, ale 
do końca życia będzie wyma-
gał opieki i rehabilitacji. To 
dzięki staraniom Pani Anety 
została wybudowana sygnali-
zacja świetlna na skrzyżowa-
niu ulic: Oliwska i Kaszubska 
Droga. Duże podziękowania 
należą się również dzienni-

karce Dziennika Bałtyckiego 
Pani Jolancie Gromadzkie-
j-Anzelewicz o pomoc której 
poprosili Pani Aneta i Pan 
Piotr. Pani dziennikarka bez 
wahania zdecydowała się po-
móc mieszkańcom i napisała 
w tym temacie artykuł, który 
ukazał się 01.09.2014 roku pt. 
„Śmiertelnie niebezpieczna 
droga”. Artykuł tak wpłynął na 
Marszałka Województwa Po-
morskiego Pana Mieczysława 
Struka, gdyż już dzień później 
tj. 02.09.2014 roku Marsza-
łek podjął decyzje o budowie 
chodnika, cytat z info prze-
słanej do redakcji Dziennika 
Bałtyckiego – „Samorząd Wo-
jewództwa Pomorskiego wraz 
z Gminą Żukowo podejmie 
współpracę w celu realizacji 
ciągu pieszego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 218 na odcin-
ku od granicy miasta Gdańska 
do Chwaszczyna. W tym celu 
zostanie zawarte porozumie-
nie, na mocy którego w bieżą-
cym roku zostanie ogłoszone 
postępowanie przetargowe 
na wykonanie dokumentacji 
projektowej, a w 2015 roku 
postępowanie na roboty bu-
dowlane. Obecnie wykonywa-
ne prace polegającego na od-
tworzeniu nawierzchni jezdni 

stanowią I etap rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 218 na 
odcinku Gdańsk – Chwasz-
czyno.  - Małgorzata Pisare-
wicz - rzecznik prasowy Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego”. 

Przy realizacji wykonania 
dokumentacji swój udział ma 
również Gmina Żukowo. Na 
wniosek Burmistrza Gminy 
Żukowo Pana Jerzego Żurawi-
cza Rada Miejska w Żukowie 
podjęła uchwałę w roku 2014 
o przekazaniu kwoty 40 tys. 
Samorządowi Województwa 
Pomorskiego. Uchwała zosta-
ła zrealizowana w roku 2015 
przez obecnego Burmistrza 
Pana Wojciecha Kankowskie-
go. Nie byłoby tej inwestycji, 
gdyby nie zangażowanie wielu 
osób: Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysław 
Struk, Wicemarszałek Ry-
szard Świlski, Radni Sejmiku 
Wojwództwa Pomorskiego: 
Danuta Rek i Hubert Lewna, 
Radny Powiatowy Piotr Fikus, 
Aneta Perończyk, Jolanta Gro-
madzka-Anzelewicz, Dyrektor 
ZDW Grzegorz Stachowiak 
oraz Burmistrzowie i Radni 
Gminy Żukowo.

/raf/ 

Wypłacili ponad 2,2 mln zł
ŻUKOWO | 499 świadczeń na łączną kwotę 2.248.106 złotych wypłacił do końca maja 2016 
roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żukowie w ramach realizacji Programu „Rodzina 
500 plus”. Złożono 3246 wniosków. Największe przyznane do tej pory świadczenie wychowaw-
cze wyniosło 4,5 tys. zł miesięcznie – wypłacone rodzinie na 9 dzieci.

Zgodnie z informacją przekazaną przez kie-
rownika GOPS-u w Żukowie, realizacja pro-
gramu przebiega terminowo i bez żadnych 

problemów. Mieszkańcy składają wnioski oso-
biście, w formie papierowej lub za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej. /raf/

Zgodnie Art. 226. Kodek-
su pracy, każdy pracodawca 
jest obowiązany informować 
pracowników o ryzyku za-
wodowym, które wiąże się 
z wykonywaną pracą, oraz 
o zasadach ochrony przed za-
grożeniami. Defi nicja ryzyka 
zawodowego mówi o praw-
dopodobieństwie wystąpie-
nia niepożądanych zdarzeń 
związanych z wykonywaną 
pracą, powodujących straty, 
w szczególności wystąpie-
nia u pracowników nieko-
rzystnych skutków zdrowot-
nych w wyniku zagrożeń 
zawodowych występujących 
w środowisku pracy lub spo-
sobu wykonywania pracy. 
Jako przykład oceny ryzyka 
zawodowego wynikającej 
z przepisów prawa należy 
wskazać ocenę czynników 
szkodliwych występujących 
na stanowisku pracy. Oce-
na ta wynika  bezpośrednio 
z rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 9 lipca 1996r. w spra-
wie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku 

pracy a przedmiotem jej są 
czynniki szkodliwe i niebez-
pieczne, a celem ich identy-
fi kacja i określenie poziomu.
Cel oceny ryzyka zawodo-
wego na stanowisku pracy 
określa z kolei § 39 rozpo-
rządzenia. Napisano tam, że 
ocenę ryzyka zawodowe-
go przeprowadza się aby: 
1. zapewnić organizację 
pracy w sposób zabezpie-
czający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowy-
mi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych 
dla zdrowia i uciążliwości, 
2. zapewnić likwidację zagro-
żeń dla zdrowia i życia pra-
cowników głównie przez sto-

sowanie technologii, urządzeń, 
materiałów i substancji nie po-
wodujących takich zagrożeń, 
3. stosować odpowiednie roz-
wiązania organizacyjne i tech-
niczne, w tym odpowiednie 
środki ochrony zbiorowej, 
ograniczające wpływ tych 
zagrożeń na zdrowie i bez-
pieczeństwo pracowników, 
4. zapewnić pracownikom 
środki ochrony indywidu-
alnej, odpowiednie do ro-
dzaju i poziomu zagrożeń. 
Prawidłowe spełnianie obo-
wiązku sporządzenia analizy 
ryzyka zawodowego, najle-
piej powierzyć fachowcom, 
czyli pracownikom służby 
BHP.

REKLAMA                                                           2/2016/PK

BHP, PPOŻ, 
HACCP,
Prawo Pracy

ul. Książąt Pomorskich 2F
83-330 Żukowo

tel. 600 022 026
bhppomorskie@gmail.com

www.bhppomorskie.pl
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Najlepsi na świecie!
BANINO | Kinga Marszałkowska i Przemek Kvapil to młodzi i zdolni mieszkańcy 
Banina, którzy zostali... Mistrzami Świata!
Absolwenci banińskiej 

podstawówki, razem 
z drużyną z Ośrodka 
Twórczej  Psychoedu-
kacji DAMB z Gdańska 
zdobyli na Światowych 
Finałach Odysei Umy-
słu w USA Mistrzostwo 
Świata oraz prestiżową 
nagrodę Ranatra Fusca za 
niezwykłą kreatywność. 

Na swój sukces dru-
żyna pracowała od 
października 2015 r. 
rozwiązując problem 
techniczny „Nowe życie 
rzeczy” w kategorii wie-
kowej 2 (tj. od 6 klasy 
szkoły podstawowej do 
2 gimnazjum). Drużyna 
zbudowała z odpadów 
i zużytych części pojazd 
napędzany silnikami od 
wycieraczek, przewożą-
cy dwóch członków dru-
żyny i wykonujący różne 
zadania. Sami napisali 
scenariusz, stworzyli 
kostiumy i scenografi ę. 
I odnieśli niesamowity suk-
ces!

Odyseja Umysłu to między-
narodowy projekt w formie 
konkursu, który wymaga od 
młodych ludzi kreatywnego 
myślenia, umiejętności współ-

pracy w grupie, aktywnego 
poszukiwania wiedzy oraz 
twórczego rozwiązywania 
problemów. 7-osobowa dru-
żyna przygotowuje się do wy-
branego przez siebie zadania 
długoterminowego w ciągu 
kilku miesięcy, a rozwiąza-

nie przedstawia na konkursie 
w formie 8-minutowej insceni-
zacji. Dodatkowo bierze udział 
w zadaniu spontanicznym, któ-
rego treści nie zna do ostatniej 
chwili, a na rozwiązanie ma 
kilka minut.

W tym roku drużyny z Pol-

ski zdobyły najwięcej nagród 
w historii swoich występów 
w Odysei Umysłu – 9 medali 
(4 złote, 3 srebrne, 2 brązowe) 
oraz 2 nagrody Ranatra Fusca.

/raf/
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Wypłacili ponad 2,2 mln zł
STYPENDIA | Rozpoczęła się rekrutacja do XV edycji „Pro-
gramów Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 
2016/2017.

Program stypendiów realizowany jest przez Fundację Edu-
kacyjną Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z  Polsko- Ame-
rykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, 
Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, które przystąpią do  
realizacji programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji 
Nieruchomości Rolnych.

Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do 
maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z rodzin 
o niskich dochodach, osiągających dobre wyniki w nauce 
i spełniających warunki określone w regulaminie. W ramach 
Programu można uzyskać stypendium na I rok dziennych stu-
diów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub 
dwustopniowym. Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane 
w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Na wyższych latach studiów stypendyści Programu osiąga-
jący dobre wyniki w nauce mogą otrzymać stypendia na II rok 
studiów, stypendia korporacyjne na III i IV rok studiów, dofi -
nansowanie na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni 
w ramach programu Studiuj za Granicą, stypendia doktoranc-
kie, korzystać ze staży krajowych i zagranicznych oraz uczest-
niczyć w warsztatach.

Programy stypendialne dostępne w uczelni dla wszystkich 
studentów uczelni państwowych i niepaństwowych, niezależ-
nie od tego, czy studiują w trybie stacjonarnym czy niestacjo-
narnym. W ramach pomocy stypendialnej możesz ubiegać się 
o: stypendium socjalne; stypendium specjalne dla osób niepeł-
nosprawnych; stypendium rektora dla najlepszych studentów; 
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; stypendia dla 
kierunków zamawianych; zapomogi. 

Nabór kandydatów do „Programu Stypendiów Pomosto-
wych” przeprowadzany jest wg zasad określonych w regula-
minie przyznawania stypendiów pomostowych. Szczegóły - 
na stronie www.stypendia-pomostowe.pl 

/raf/
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Dopłaty MdM wciąż się sprzedają
Bank Gospodarstwa Krajowego już od połowy marca nie przyjmuje wniosków o dofi nansowanie 
w ramach Mieszkania dla Młodych wypłacane w tym roku, gdyż pula środków... wyczerpała się!

Program nadal jednak 
cieszy się sporą popular-
nością, a to dzięki elastycz-
ności deweloperów, którzy 
dostosowują swoją ofertę 
do oczekiwań kupujących, 
także pod względem harmo-
nogramu płatności za lokal, 
w większości miast na rynku 
pierwotnym bez problemu 
znajdziemy nieruchomości 
do kupienia w programie. 
Gorzej jest z rynkiem wtór-
nym, bo tutaj trzeba liczyć na 
przychylność sprzedającego, 
który zgodzi się na przyjęcie 
części zapłaty w przyszłości.

Środki na 2017 wkrótce 
się skończą

Z przeanalizowanych przez 
Home Brokera danych opu-
blikowanych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego 
wynika, że kwota wniosków 
w ujęciu netto w maju wy-
niosła 52 mln zł. Co ciekawe, 
analiza statystyk pokazuje, 
że część wniosków została 
przesunięta z 2016 na 2017 
rok. Wynika to z faktu, że 
przez miesiąc o ponad 18 
mln zł spadła kwota środków 
zablokowanych na 2016 rok. 
Prawdopodobnie wnioski zo-
stały wycofane i złożone już 
na 2017 rok.

Jak dotąd (Mieszkanie dla 
Młodych działa od początku 
2014 roku) do BGK trafi ły 
wnioski o dopłaty na łączną 
kwotę 1,67 mld zł. Pieniędzy 
na ten rok już nie ma, a puli 
przyszłorocznej zarezerwo-
wano dotąd prawie 230 mln 
zł, co stanowi 30,8 proc. ca-

łości. Warto jednak przypo-
mnieć, że zgodnie z zapisami 
ustawy, przed rozpoczęciem 
danego roku wykorzysta-
na może być tylko połowa 
środków na niego przezna-
czonych, zatem w tym roku 
do dyspozycji benefi cjentów 
MdM jest jeszcze tylko 143,3 
mln zł, co wystarczy na nie 
więcej niż dwa-trzy miesią-
ce. To oznacza, że w wakacje 
nadejdzie moment, w którym 
do BGK będzie można wnio-
skować o dopłaty tylko z puli 
na 2018 rok i dopiero od 1 
stycznia 2017 r. do gry wrócą 
pieniądze na przyszły rok.

Kto może otrzymać do-
płatę?

Chętni na kredyt z dopłatą 
w ramach MdM mogą skła-

dać wnioski w 14 bankach, 
wśród których są m.in. PKO 
BP, Pekao SA, Getin Noble 
Bank, Bank Millennium, 
Deutsche Bank Polska i Bank 
Zachodni WBK. Uzyskać 
dofi nansowanie mogą osoby 
do 35 roku życia kupujące 
na kredyt swoje pierwsze 
mieszkanie, które powinno 
spełniać warunek cenowy 
(limity ceny metra kwadrato-
wego dla każdej lokalizacji) 
i powierzchniowy. Łatwiej 
mają rodziny wielodzietne, 
których nie dotyczy zasa-
da pierwszego mieszkania, 
mogą kupić większą nieru-
chomość i otrzymać znacz-
nie wyższą dopłatę. 

(M. Krasoń, oprac. RaF)
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Ogród piękny i... modny
Moda zmienia się niemal we wszystkich dziedzinach życia: w ubiorze, stylu życia 
czy aranżacji wnętrz, ale również w budownictwie i w ogrodzie. Jaki zatem obec-
nie jest „modny” ogród?
Moda na prostotę i mini-

malizm - czyli styl, który kró-
luje w ogrodach od kilku lat 
- wciąż nie przemija. Dlatego 
cały czas bardzo popularne są 
ogrody zaprojektowanie tak, 
aby tworzyły geometryczny, 
uporządkowany układ. Do tak 
urządzonego terenu bardzo 
pasują przycinane, żywopłoty 
o ciekawych formach, w ściśle 
określonej kolorystyce i z bar-
dzo ograniczoną ilością gatun-
ków. Niektórzy uważają, że im 
mniejsza różnorodność, tym 
lepiej. Cechą tak urządzone-
go ogrodu jest widoczny na 
pierwszy rzut oka określony 
styl, ład i porządek. Mało tego 
– nasadzenie roślin zielonych 
przez cały rok powoduje, że 
taki ogród atrakcyjnie wyglą-
da nie tylko w sezonie wiosen-
no-letnim i wczesną jesienią, 
ale o każdej porze roku. Taki 
styl jest doskonały szczegól-
nie w przypadku niewiel-
kich ogródków przy domach 
w miastach. 

Modne są też jednogatunko-
we rabaty. Odpowiednio do-
brane i przemyślanie rozmiesz-
czone rośliny jednego gatunku 
tworzą niepowtarzalny klimat. 
Można je też zestawiać z inny-

mi jednogatunkowymi grupa-
mi roślin – ważny jest wówczas 
dobór kolorystyczny. 

Ogród to nie tylko rośliny, ale 
też inne elementy małej infra-
struktury: stolik, krzesła, huś-
tawka, altana i wiele innych. 
Dawno już minęły czasy pla-
stikowych mebli ogrodowych 
i sztucznych „ozdób”. Dziś sta-
wia się na materiały natural-
ne”: kamień, drewno, itp. 

Nie można zapomnieć też 
o oświetleniu ogrodu. Jest 
to szczególnie ważne w dłu-
gie, jesienne, ciepłe wieczory. 
Warto więc zastanowić się, 
które elementy czy kompozy-
cje roślinne warte są tego, aby 
je podświetlić i w ten uczynić 

bardziej widocznymi. Dzięki 
temu ogród po zmierzchu zy-
skuje zupełnie nowy wygląd, 
umiejętnie dobrane oświetle-
nie tworzy też niepowtarzalny 
klimat. 

W tak urządzonym i oświe-
tlonym ogrodzie nie może za-
braknąć grilla, stołu i krzeseł 
czy foteli. Te ostatnie można 
wykonać we własnym zakresie, 
wykorzystując np. pocięte na 
kawałki pnie drzew, ciekawym 
pomysłem jest też budowa 
ogrodowych mebli z palet. Je-
śli zaś chodzi o grill – najlepiej 
znaleźć miejsce i wybudować 
stacjonarny. Można też pomy-
śleć o wyznaczeniu miejsca na 
ognisko. /raf/
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Trzy pokoje za nieco ponad 1 tys. zł miesięcznie?
Choć zakup mieszkania na kredyt jest coraz droższy i trudniejszy, to wciąż sytuacja jest lepsza 
niż 2-3 lata temu. Wszystko dzięki rekordowo niskim stopom procentowym. 

Dzięki niskim stopom pro-
centowym przeciętną ratę kre-
dytu zaciągniętego na zakup 
trzypokojowego lokum w du-
żym polskim mieście można 
oszacować na 1457 zł – wyni-
ka z szacunków Lion’s Bank i 
portalu nieruchomości Mo-
rizon.pl. W niektórych mia-
stach rata miesięczna wynosi 
niewiele ponad 1 tys., zł. 

Trudno więc nie zauważyć, że 
od ponad roku zakup miesz-
kania na kredyt staje się coraz 
droższy. Wynika to z rosną-
cych marż kredytowych (dziś 
prawie 2,1% wobec niecałych 
1,8% w analogicznym okresie 
przed rokiem. Do tego docho-
dzi także niewielki, ale jednak 
wzrost cen nieruchomości.

Gdyby tego było mało, dług 
jest nie tylko droższy, ale też 
trudniejszy do zdobycia. Ban-
ki powinny dziś wymagać 
przynajmniej 15-proc. wkładu 
własnego, a w rządowym pro-
gramie pozwalającym uzyskać 
substytut wkładu („Mieszka-
nie dla młodych”), pieniądze 
na ten rok skończyły się już 
ponad dwa miesiące temu. Na 
koniec pozostaje fakt, że na 
banki nałożono nie tylko po-
datek, ale też szereg nowych 
obowiązków, co powoduje, że 
nie chcą już tak chętnie udzie-
lać niskomarżowych kredytów 
hipotecznych. W efekcie trzy-
osobowa rodzina z dochodem 
5 tys. zł netto miesięcznie mo-
gła w maju pożyczyć na miesz-

kanie około 357 tys. zł. To o 
ponad 100 tys. zł mniej niż w 
analogicznym okresie przed 
rokiem. 

Z jakimi więc ratami wiąże 
się zakup mieszkania na kre-
dyt? Gdyby dziś zadłużyć się 
na 30 lat z 20-proc. wkładem 
własnym na popularne dwu-
pokojowe mieszkanie (tzw. 
M3) w jednym z 10 najwięk-
szych polskich miast trzeba się 
liczyć z ratą na poziomie 972 zł 
(średnia dla badanych miast). 
W przypadku kawalerek mie-
sięczną ratę można dziś osza-
cować na 583 zł miesięcznie, a 
trzypokojowych lokali na 1457 
zł miesięcznie. 

W poszczególnych miastach 
wyniki te byłyby oczywiście 
bardzo zróżnicowane. Naj-
wyższe byłyby w Warszawie, 
gdzie zadłużając się na trzy 
pokoje trzeba oddawać do 
banku przeciętnie 2207 zł mie-
sięcznie. Na drugim biegunie 
są takie miasta jak Bydgoszcz, 
Łódź i Katowice. W przypad-
ku trzech pokoi rata to około 
1050 - 1100 zł. W Gdańsku za 
kawalerkę miesięcznie trzeba 
płacić 633 zł, dwupokojowe 
mieszkanie to 1 055 zł, zaś trzy 
pokoje - 1 582 zł. 

/opr. raf/
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Te targi wyznaczają nowe standardy biznesu
STĘŻYCA  | Już w najbliższy weekend odbędą się targi Pro Building Expo, największe targi budowlane, narzędziowe i hydrau-
liczne w Polsce Północnej.

Na terenie 9 hektarowego cen-
trum rekreacyjnego w Stężycy 
spotka się 8 tys. przedstawicieli 
fi rm, by zapoznać się z ofertą 
ponad 200 wystawców m.in. 
z takich branż jak budowlana, 
wykończeniowa, narzędziowa, 
hydrauliczna, stolarska, odzie-
żowa i wielu innych.

Nowości, oferty i porady 
Jeśli ktoś planuje rozwijać 

swój biznes, szuka nowych 
rozwiązań, technologii czy na-
rzędzi to uczestnictwo w Pro 
Building Expo jest najlepszym 
rozwiązaniem. To niepowta-
rzalna okazja do nawiązania 
nowych relacji biznesowych, 
zaspakajających wszystkie po-
trzeby Twojej fi rmy.

W nietypowej wręcz pikni-
kowej atmosferze prezentowa-
ne będą najnowsze produkty 
i usługi w branży. Skorzystasz 
ze specjalnych cenowych ofert 
targowych i osobiście przete-
stujesz produkty na ekspozy-
cjach liderów rynku. To wy-
jątkowy czas na indywidualne, 
merytoryczne rozmowy, czas 
by przedstawić swoje potrzeby, 
wyrazić opinie i wspólnie z in-
nymi fachowcami znaleźć naj-
lepsze biznesowe rozwiązania.

Łącząc targi handlowe z ro-
dzinnym piknikiem, zaprasza-
my fachowców wszystkich 
branż wraz z osobami towarzy-
szącymi dla których przygoto-
wano w miasteczku targowym 
strefę dla dzieci, strefę dla 
kobiet, strefę motoryzacyjną, 
konkursy, wiele pokazów in-
nych atrakcji.

Dla miłośników 
motoryzacji
W specjalnej strefi e motory-

zacyjnej każdy miłośnik moto-
ryzacji znajdzie coś dla siebie. 
Niewątpliwą atrakcją będzie 
możliwość podziwiania starych 
amerykańskich samochodów, 
jak: Cadillac 1959, Buick Po-
lice 1977, Cadillac Convertible 
1969, Cadillac Flatwood 1954 
Buick La Sabre 1969. Zwolen-
nicy dwóch kółek, będą mogli 
obejrzeć motocykle retro na 
wystawie przygotowanej przez 
Jarosława Czapiewskiego, któ-
ry już od 20 lat odnawia zde-
zelowane i nadgryzione zębem 
czasu konstrukcje niemieckie-
go producenta BMW. Zapra-
szamy również na spotkanie 
z kierowcą rajdowym teamu 
BMW Irkiem Sikorą. W strefi e 
motoryzacyjnej pojawi się tak-

że Tomasz Kuchar, Mistrz Pol-
ski w rajdach samochodowych, 
a aktualnie debiutant w nowej 
formule rajdów Rallycross. 
Firma RIDGID zaprezentuje 
natomiast wyjątkowy moto-
cykl trójkołowy. Każdego dnia 
targów będzie można wziąć 
udział w wyścigach na kosiar-
kach. 

Bezpłatne atrakcje
dla dzieci
Targi Pro Building Expo to 

nie tylko spotkanie fi rm, pre-
zentacja produktów i nawiązy-
wanie nowych kontaktów biz-
nesowych, to również idealne 
miejsce na spędzenie wolnego 
weekendu całą rodziną. Pod-
czas dwóch dni targów organi-

zatorzy przygotowali ogromną 
strefę zabaw dla dzieci, w któ-
rej znajdzie się wiele atrakcji. 
Dla najmłodszych zaplanowa-
no m.in. malowanie buziek, 
zajęcia plastyczne (malowanie 
rękoma), pokazy baniek z dy-
mem, baniek gigantów oraz 
formowanie balonów. Anima-
torzy poprowadzą gry i zabawy 
w terenie w tym: zabawy z chu-
stami animacyjnymi, zabawy 
z liną, slalom z taczkami oraz 
wiele innych gier sprawnościo-
wych.

Najmłodsi goście targów będą 
mogli spotkać się z postaciami 
z bajek, Kubusiem Puchatkiem, 
Tygryskiem i Kłapołuchym.

Młodzi majsterkowicze 
i miłośnicy doświadczeń che-

miczno-fi zycznych będą mieli 
okazję do spotkania z Panem 
Profesorkiem, który na oczach 
widowni przeprowadzać będzie 
doświadczenia i eksperymenty, 
a dla poszukiwaczy skarbów 
przygotowano zabawy w po-
szukiwania złota.

Uwielbiający gotowanie będą 
mogli poczuć się jak prawdzi-
wy Master Chief, przy produk-
cji cukierków, a konstruktorzy 
zbudować wielkie budowle 
w technice „JUNIOR”.

Wszystkie te atrakcje są dla 
dzieci bezpłatne. 

Strefa dla Pań
Na targach Pro Building Expo 

przygotowano również strefę 
dla Pań, w której nie zabrak-

nie atrakcji. Będą np. stoiska 
luksusowych marek: Arbone 
(produkty ze składników po-
chodzenia wyłącznie roślinne-
go), Forever Living Products 
(kosmetyki z aloesu), fi rmy 
Estetiue (porady z zakresu me-
dycyny estetycznej i kosmeto-
logii. Na stoisku marki Mary 
Kay panie uzyskają porady 
oraz konsultacje w zakresie 
codziennej pielęgnacji twarzy 
oraz będą miały możliwość 
skorzystać z zabiegu satyno-
wych dłoni i ust.

Dodatkowo drugiego dnia 
targów odbędzie się spotkanie 
z braffi terką z cyklu „Zostań 
swoją własną braffi terką”. Spe-
cjalistka w dziedzinie doboru 
biustonoszy przekaże wiedzę 
niezbędną przy zakupie tej jak-
że ważnej części naszej garde-
roby. Chętne panie będą mogły 
nauczyć się, jak samodzielnie 
wykonywać badanie piersi. To-
warzyszyć będzie jej fryzjerka, 
która pokaże, jak w ciągu kilku 
minut wyczarować fryzurę do 
pracy i na spotkanie z przyja-
ciółmi oraz doradzi jak zadbać 
o włosy w sezonie letnim.

Nie zabraknie także porad 
dotyczących profesjonalnego 
makijażu na spotkaniu z wiza-
żystką i kosmetyczką. W strefi e 
dla Pań przez dwa dni targów 
odbywać się będą również za-
jęcia

z Zumby. 
11 i 12 czerwca warto więc 

spędzić weekend na Kaszu-
bach, w Stężycy i połączyć 
rozwój własnego biznesu z ro-
dzinnym piknikowaniem.Pro 
Building Expo to targi, które 
wyznaczają nowe standardy 
biznesu!

/raf/
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Jan Paweł II w Roku Miłosierdzia Wręczono nagrody w dwóch 
konkursach

PRZODKOWO | Przedstawienie i pokaz multimedialny, przygotowany przez uczniów 
przodkowskiego zespołu szkół, był główną częścią apelu, jaki odbył dla upamięt-
nienia Papieża Polaka. 

PRZODKOWO | „Zagrożenia wypadkowe w indywidu-
alnych gospodarstwach rolnych” oraz „W trosce o nasze 
bezpieczeństwo” to dwa konkursy plastyczne, które nie-
dawno zostały rozstrzygnięte. nienia Papieża Polaka. 

„Orędzie Miłosierdzia Bo-
żego zawsze było Janowi 
Pawłowi II bliskie i drogie, 
wpisując się w cały jego pon-
tyfikat jako złota nić łaski. 
Przez świadectwo życia po-
kazywał, jak bardzo dzisiej-
szy świat potrzebuje Bożego 
Miłosierdzia” - te słowa przy-
świecały twórcom uroczyste-
go apelu pt. „Jan Paweł II 
w Roku Miłosierdzia”, który 
odbył się w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w Przodkowie.

Uczniowie klasy pierw-
szej i piątej zaprezentowali 
montaż słowno – muzyczny 
w połączeniu z prezentacją 
multimedialną o życiu i dzia-
łalności Jana Pawła II. Dzięki 
temu uczniowie naszej szkoły 
i zaproszeni goście mieli oka-

zję poznać ważne fakty z życia 
Jana Pawła II. Były one wzbo-
gacone anegdotami o papieżu 

i piosenkami np: ,,Lolek’’, 
,,Zaufaj Panu już dziś’’, ,,Tak 
mówił Papież”. Występujący 

zostali nagrodzeni brawami, 
które były wyrazem uznania 
za piękny występ uczniów. 

Po apelu odbyło się roz-
strzygnięcie już XII Papie-
skiego Gminnego Konkur-
su Plastycznego w którym 
dzieci przedstawiły Boże 
Miłosierdzie w nauczaniu 
Jana Pawła II. 

Komisja obradowała 
w składzie: ks. Czesław Las 
- proboszcz Parafii Miłosier-
dzia Bożego w Żukowie, ks. 
Wacław Mielewczyk - pro-
boszcz Parafii Św. Andrzeja 
w Przodkowie oraz Maria 
Baranowska - dyrektor Sa-
morządowego Przedszkola 
w Przodkowie. 

W kategorii I-III komisja 
przyznała: I miejsce - Piotr 
Stenka, II miejsce - Marty-
na Kulasiewicz, Daria Cie-
szyńska, III miejsce - Julia 
Potrykus, Antonina Serkow-
ska, wyróżnienie - Amelia 
Fularczyk, Sylwia Markow-
ska, Maja Richert, Agnieszka 
Plichta.

W kategorii IV-VI komisja 
przyznała: I miejsce - Wik-
toria Pranczk, II miejsce 
- Paulina Kielinska, Maria 
Andrzejewska, III miejsce 
- Bernadeta Pionk, Przemy-
sław Zabrocki, wyróżnie-
nie - Natalia Frankiewicz, 
Mateusz Szyłejko, Kacper 
Paczoska, Martyna Witzling, 
Karolina Nagel. 

Nagrody w konkursie zo-
stały ufundowane przez An-

drzeja Wyrzykowskiego, wój-
ta gminy Przodkowo. 
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Jury w składzie: Izabela Kloskowska, Tadeusz Kantak, Katarzyna 
Zalewska, Katarzyna Markowska, Dorota Drajok na etapie gmin-
nym wyłoniło laureatów w tych dwóch konkursach. 

Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo, podczas uroczy-
stego ogłoszenia wyników nagrodził wyróżnionych uczniów.

Laureatami w konkursie „Zagrożenia wypadkowe w indywidual-
nych gospodarstwach rolnych” zostali:

W kategorii uczniów klas I-III szkoły podstawowej:
I miejsce - Oliwia Wicka – ZS Przodkowo
II miejsce - Karolina Szulc – ZS Pomieczyno
II miejsce - Nikola Szulc  - SP Wilanowo
III miejsce - Dominika Czaplińska – ZS Przodkowo
Wyróżnienie - Zuzanna Hamerska – ZS Przodkowo
Wyróżnienie - Nikodem Bach – ZS Przodkowo

W kategorii uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej:
I miejsce - Martyna Haase – ZS Pomieczyno
II miejsce - Mateusz Król – SP Wilanowo
III miejsce - Monika Kreft - SP Wilanowo
III miejsce - Wiktoria Dawidowska – SP Szarłata

W kategorii uczniów klas I-III gimnazjum:
I miejsce - Zuzanna Wydrowska – ZS Przodkowo
II miejsce - Patrycja Szymichowska – ZS Pomieczyno
III miejsce - Angelika Płotka – ZS Pomieczyno

Laureatami w konkursie „W trosce o nasze bezpieczeństwo” zostali:

W kategorii uczniów klas I-III szkoły podstawowej:
I miejsce – Agnieszka Plichta – SP Szarłata 
I miejsce – Patrycja Halman – SP Szarłata
II miejsce – Manuela Halmann – ZS Pomieczyno
III miejsce – Nikodem Mering – ZS Pomieczyno

W kategorii uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Paulina Kielinska – SP Szarłata 
I miejsce – Bartłomiej Kryszewski – SP Szarłata
II miejsce – Amelia Plichta – SP Szarłata
III miejsce – Sandra Puzdrowska – SP Szarłata
III miejsce – Wiktoria Dawidowska – SP Szarłata

W kategorii uczniów klas I-III gimnazjum:
III miejsce – Karolina Hirsz – SZ Pomieczyno 
III miejsce – Patrycja Szymichowska – ZS Pomieczyno
/raf/
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Gdański rajd z Magdą Gessler

Złoty Listek CSR

Na rajd składało się 11 odcinków specjalnych o łącznej długości 122,9 km. 
Dziesięć z nich wytyczono na drogach powiatów wejherowskiego i kartuskie-
go, a ostatni power stage rozegrany został przy AmberExpo. Organizatorem 
wydarzenia było Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski. Na 
starcie zameldowało się ponad 40 załóg nie tylko z Polski, ale też z zagranicy.

Jedną z największych niespodzianek była Magda Gessler, która na rajdzie po-
jawiła się w stroju pilota. Zasiadła w fotelu auta razem z Jackiem Lotyczem. 

- To była super przygoda - podsumowała po rajdzie znana restauratorka. 
- Pierwszy dzień był wyczerpujący, ale pełen wrażeń. Co najbardziej zapa-
miętam? Adrenalinę, piękną przyrodę Kaszub, straszny upał w kabinie auta 

GDAŃSK | W Gdańsku odbył się 12. Rajd Gdańsk Castrol Inter Cars (dawniej Rajd Kaszub). Uczestniczyła 
w nim m.in. znana z „Kuchennych Rewolucji” Magda Gessler, która zasiadła w fotelu pilota. 

ENERGA | W piątej edycji rankingu firm, które w swojej działalności stosują zasady społecznej odpowiedzialności, Grupa 
Energa ponownie została wyróżniona Złotym Listkiem CSR. To już czwarte wyróżnienie w tym rankingu dla Grupy, a drugie 
z rzędu najwyższe.  

i to uczucie, gdy jedzie się w kombinezonie i kasku... Po prostu było cudownie. 
Muszę jednak podkreślić, że rajd po nieutwardzonych drogach był bardzo trud-
ny. Wielu kierowców miał wypadki, a samochody odmawiały posłuszeństwa. 
Jednym odpadały koła, innym szwankowały inne elementy. 

Ostatecznie najlepszą załogą 12 Rajdu Gdańsk Castrol Inter Cars okazali się 
Filip Nivette i Kamil Heller (Skoda Fabia R5). O 1,1 s, na ostatnim odcinku – 
Power Stage, pokonali oni Jarosława Kołtuna i Ireneusza Pleskota (Ford Fiesta 
R5). Trzecie Miejsce zajął Łukasz Habaj, a więc obecny Mistrz Polski, z Jac-
kiem Spentanym (Ford Fiesta R5).
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Zestawienie tygodnika 
Polityka, którego partnerem 
merytorycznym jest firma 
doradcza Deloitte, groma-
dzi firmy, które w swojej 
działalności  stosują zasady 
zrównoważonego rozwoju 
(w skrócie  CSR - z ang. 
corporate social responsibi-
lity), czyli biorą odpowie-
dzialność za swój wpływ 
na otoczenie gospodarcze, 
społeczne i środowisko-
we. Istotny jest też sposób, 
w jaki komunikują efekty 
swoich działań lub zanie-
chań.

Na ankietę, która została 
skierowana do kilkuset naj-
większych firm o przycho-
dach powyżej 250 mln zł, 
odpowiedziały 104 spółki. 
Pytania  dotyczyły siedmiu 
najważniejszych dla CSR 
obszarów: ładu korporacyj-
nego, praw człowieka, zachowania 
wobec pracowników, ochrony środo-
wiska, dbałości o klienta, uczciwości 
biznesowej i zaangażowania spo-

łecznego. Bazują one na wytycznych 
międzynarodowej normy społecznej 
odpowiedzialności ISO 26000. Te-
goroczna ankieta uległa nieznacznej 

modyfikacji, m.in. w części doty-
czącej zarządzania wpływem środo-
wiskowym została ona uzupełniona 
o pytanie dotyczące sposobu dosto-

sowania działań firmy wzglę-
dem wybranych Celów Zrów-
noważonego Rozwoju (z ang. 
SDGs) ogłoszonych jesienią 
2015 przez Organizacją Naro-
dów Zjednoczonych.

W przypadku Grupy Energa 
znacznej poprawie w stosun-
ku do roku poprzedniego uległ 
obszar zintegrowanego podej-
ścia do mierzenia i zarządza-
nia wpływem ekonomicznym, 
społecznym i środowiskowym, 
co wynika z pierwszy raz za-
prezentowanej w raporcie csr 
oceny wpływu podejmowanych 
przez nas działań. Ponadto do-
datkowe punkty otrzymaliśmy  
za zwiększenie efektywności 
systemu zarządzania kwestiami  
etycznymi, między innymi po-
przez system do zgłaszania nie-
prawidłowości umożliwiający 
wszystkim pracownikom ano-
nimowe przekazanie informacji 

o zaobserwowanych lub doświad-
czonych problemach etycznych oraz 
kompleksowy program szkoleniowy 
zapewniający znajomość kwestii 

etycznych wśród pracowników.
Złoty Listek CSR Polityki otrzymu-

ją firmy, dla których realizacja wy-
tycznych zawartych w normie ISO 
26000 jest kluczowym elementem 
strategicznych działań w biznesie 
i w relacjach z interesariuszami. Fir-
my te często opierają swoje działania 
o najlepsze lokalne i globalne prak-
tyki oraz stosują międzynarodowe 
standardy. Dodatkowo istotnym ele-
mentem ich zarządzania jest system 
zarządzania etyką oraz spisany i pu-
bliczny dokument, który definiuje za-
sady postępowania biznesowego oraz 
najwyższe standardy zarządzania 
personelem. O efektach swoich dzia-
łań, informują cyklicznie w raportach 
pozafinansowych lub zintegrowa-
nych, które podlegają zewnętrznej 
weryfikacji.

Złoty Listek CSR 2016 jest dowo-
dem na to, że Grupa Energa jest uzna-
wana przez ekspertów za podmiot 
konsekwentnie i skutecznie podno-
szący standardy działania wynikają-
ce ze społecznej odpowiedzialności 
biznesu.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ parter domu w Bol-
szewie. Tel: 781-426-010

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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zyki i 
chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

SPRZEDAM tanio kamerę tv, 
Skype, Samsung vg -etc 4000, 
cena 230 zł i mysz bezprzewo-
dową. Tel: 510-501-955

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ kobiety do obsługi 
magla w Pralni. Tel: 58 677-27-
36

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

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

PROFESJONALNA fotografi a 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 960 
obrotów. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM tanio komodę ol-
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cha szerokość 130cm, wyso-
kość 93 cm, głębokość 43cm, 
cena 280 zł. Tel: 510-501-955

SPRZEDAM bryczkę na 1-konia 
dla 5 osób, typu dokard. Stan 
idealny, hamulec, Wejherowo. 
Tel: 507-724-008

SPRZEDAM piłę tarczową 2.2 
kw 380W, samorobną z kółkami, 
cena 650zł. Tel: 695-230-080

SPRZEDAM drewno do CO i 
gałęziówkę. Możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

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

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria (umundurowa-

nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Świa-
towej 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 napra-
wy, 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 treningo-
wy orbitrek, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

SPRZEDAM krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034
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Cartusia pokonała Lechię II
KARTUZY  | W ostatnim meczu sezonu III-ligowa Cartusia 1923 Kartuzy podejmowała na wła-
snym boisku rezerwy Lechii Gdańsk. Gospodarze pokonali Lechię 1:0 (0:0) i było to 5 zwycięstwo 
kartuzian na 6 ostatnich meczów od czasu przejęcia drużyny przez Piotra Kwiatkowskiego. 

Jedyną bramkę w tym spo-
tkaniu strzelił Rafał Bujnow-
ski, dla którego było to już 7 
trafi enie w tych rozgrywkach 
i stał się najlepszym strzelcem 
Cartusii w tym sezonie. Dzięki 
zwycięstwu Cartusia przesko-
czyła w tabeli Wierzycę Pelplin 
i awansowała na 12 miejsce, 

które w normalnych rozgryw-
kach dałoby jej utrzymanie w 
lidze. Piłkarze godnie poże-
gnali się więc z rozgrywkami 
na poziomie III-ligowym.

Od początku meczu piłka-
rzom doskwierał upał letniej 
już aury, który z pewnością 
miał przełożenie na poziom 
sportowy tego meczu. Mecz 
toczony w wolnym tempie. W 
pierwszej części meczu kar-

tuzianie stworzyli sobie dwie 
znakomite sytuacje, po któ-
rych powinny paść bramki. 
Goście natomiast mieli jedną 
okazje do objęcia prowadze-
nia. Pierwsza sytuacja bram-
kowa miała miejsce dopiero w 
24 minucie i była to sytuacja 
Cartusii, w której idealnym, 

prostopadłym zagraniem mię-
dzy obrońcami gości popisał 
się Rafał Bujnowski, który wy-
puścił w uliczkę wbiegającego 
tam Marcina Adamkiewicza. 
Zawodnik ten po przejęciu pił-
ki wbiegł z nią w pole karne i 
przez nikogo nie atakowany w 
sytuacji sam na sam z bramka-
rzem Lechii strzelił z 12 metra 
prosto w niego. 

Druga sytuacja bramkowa 

dla Cartusii miała miejsce do-
piero w 41 minucie spotkania. 
W sytuacji tej, w zamieszaniu 
pod bramką Lechii piłka spa-
dła pod nogi stojącego na 12 
metrze Patryka Sidora, który 
ładnie uderzył na bramkę, ale 
równie ładną interwencją po-
pisał się golkiper gości Mateusz 
Bąk, który obronił z trudem 
to uderzenie. Chwilę później 
szybką kontrę przeprowadzili 
z kolei gdańszczanie i była to 
ich jedyna sytuacja bramkowa 
w tej części gry. 

Druga część spotkania roz-
poczęła się od mocnego ataku 
Cartusii. Chwilę później groź-
ną z kolei akcję przeprowadzi-
ła Lechia. 

W końcu nadeszła 74 minuta 
spotkania, w której kartuzianie 
objęli prowadzenie. Piłkarze 
Cartusii w pięknej akcji roz-
klepali blok defensywny gości 
w narożniku ich pola karnego, 
po której piłka wyłożona zo-
stała do nadbiegającego Rafała 
Bujnowskiego, który uderzył 
płasko z pierwszej piłki z 14 
metra idealnie przy słupku. Po 
strzale tym piłka zatrzepotała 
w siatce Lechii a na tablicy wy-
ników zrobiło się 1:0. 

W końcówce meczu nic wiel-
kiego już się nie działo poza 
jedną sytuacja Cartusii w 86 
minucie spotkania, w której 
ładną główką po centrze z 
boku popisał się Adam Skier-
kowski. 

/opr. raf/

Cartusia 1923 Kartuzy – Lechia II Gdańsk 
1:0 (0:0)
Składy drużyn:

Cartusia:
Jajkowski- Nałęcz, Zbrzyzny, Bejrowski, Wenta- 
Adamkiewicz (68’ Bartlewski), Skierkowski, Sidor 
(68’ Giec), Toporek, Bujnowski (87’ Paninski)- Da-
widowski (87’ Konchuk);

Rez.:
Babiński- Giec, Niedźwiecki, Bartlewski, Paninski, 
Konchuk;

Lechia II:
Bąk- Górski, Goerke, Głon, Gołębiewski, Danowski, 
Makowski, Karczewski (51’ Karczewski), Kostyra, 
Gołuński, Macierzyński (41’ Letniowski);

Rez.:
Górski J.- Bubiec, Michalski, Letniowski, Stawikow-
ski, Filipek;

Bramki:
1:0 Bujnowski Rafał (74’)

Kartki:
Cartusia: Wenta Szymon (ż)
Lechia II: Karczewski Dawid (ż)
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Plac Solidarności w Kartu-
zach zapełnili najsilniejsi 
ludzie w Polsce - odbyły się 
tam zawody zaliczane do 
Pucharu Polski Strongman. 
O cenne punkty rywalizowa-
ło 6 zawodników: Grzegorz 
Szymański, Michał Kopac-
ki, Marcin Wlizło, Mateusz 
Ostaszewski, Tomasz Lade-
mann i  reprezentant Kartuz 
Maciej Hirsz. 
Sędziami zawodów byli dłu-
goletni zawodnicy sportów 
siłowych Arkadiusz Makurat 
i Sławomir Toczek, a prowa-
dzącym był znany polskiej 
publiczności Jarosław Dy-
mek. Kartuska publiczność 
przyzwyczaiła się już do 
sukcesów swoich reprezen-
tantów, jednak tym razem 
bezkonkurencyjny okazał się 
Grzegorz Szymański. Maciej 
Hirsz zajął miejsce tuż za 
podium - czwarte. Nagrody 
zwycięzcom wręczał Mie-
czysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz. 

W trakcie zawodów nie bra-
kowało konkurencji dla pu-
bliczności, które nagradzane 
były nie byle jakimi nagroda-
mi. Były pamiątki, biżuteria, 
a także weekend z samocho-
dem KIA ufundowany przez 
przedstawiciela marki DJ 
Kulej. 
Piękna pogoda i wspaniała 
atmosfera to recepta na do-
brą zabawę. A tej nie brako-
wało również po zawodach. 
Wieczorem silnych emocji 
dostarczała scena, a na niej 
słoneczne reggae Huber-
ta z KCK, wspaniała Ewa 
Kryza band oraz kaszubskie 
disco w wykonaniu zespo-
łu Bliza. Poza sceną też nie 
brakowało emocji - pokazy 
wysportowanych akrobatów, 
stoiska z pamiątkami, ga-
stronomią oraz zabawami dla 
najmłodszych. 
Zatem sezon imprezowy zo-
stał oficjalnie otwarty, kolej-
ne wydarzenia już wkrótce. 
/raf/

Strongmani na rozpoczęcie sezonu
KARTUZY | Sezon imprez został zainau-
gurowany zawodami strongmanów. 
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Jeszcze 17-letni junior - pły-
wak kartuskiego TROPSA i 
wychowanek trenera Arka 
Zalewskiego przywiózł ze 
Szczecina dwa brązowe 
medale Mistrzostw Polski 
seniorów - dwa brązowe 
medale Mistrzostw Polski 
seniorów i dwie kwalifika-
cje europejskie Jakuba w 
Szczecinie. 
Dodatkowo wysokie pozy-
cje okrasił super czasami, 
które dały mu dwie kwali-
fikacje na ME Juniorów w 
węgierskim Hodmezovasar-
hely  6-10 lipca. Pierwsze-
go dnia Kuba ścigał się na 
swoim koronnym dystansie 
200m grzbietowym i cza-
sem 2:00,03 wywalczył 
brąz, a do srebra zabrakło 
dwie setne sekundy. Dru-
giego dnia startował na 
połowę krótszym dystan-
sie 100m grzbietowym i 
tu pięknym rekordem ży-
ciowym 0:55,24 powtórzył 
sukces zdobywając drugi 
medal brązowy. Tym samym 
w lipcu Kubę zobaczymy w 
trzech startach 200m grzbie-
towym, 100m grzbietowym i 

na pierwszej zmianie sztafety 
4x100m zmiennym. Teraz za-
wodnik i trener udają się na 
3-tygodniowe zgrupowanie 

Kadry Narodowej Juniorów 
do Dębicy a potem już koń-
czą przygotowania na Wę-
grzech./opr. raf/

Jakub Skierka jedzie na 
Mistrzostwa Europy
KARTUZY | Kartuski pływak Jakub Skierka będzie walczył o medale Mistrzostw Eu-
ropy Juniorów na Węgrzech.
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W niedzielę, 5 czerwca na pla-
cu Sceny Muzycznej Gdańsk 
stanęło 8 boisk, na których ry-
walizowali zawodnicy w trzech 
kategoriach wiekowych oraz 
dodatkowej grupie dziewcząt, w 
której wystąpiło aż 5 zespołów.
Faworytkami były z pewnością 
zawodniczki z AZS Uniwersy-
tetu Gdańskiego, grające na co 
dzień w I lidze. W finale UG 
Team /Karina Różyńska, Żaneta 
Szczęśniak, Karolina Formela, 
Jastina Kosalewicz/ pokonały 
Bala Team /Marta Marcinkow-
ska, Dominika Stefańska, Ola 
Zalewska, Barbara Marcinkow-
ska/ 15:3. Mimo wysokiej wy-
granej dziewczyny podkreślały 
klasę rywalek. - - -Przyszłyśmy 
tutaj tylko dla dobrej zabawy. 
Jesteśmy już po sezonie. O zwy-
cięstwo nie było łatwo. Dziew-
czyny były waleczne, niektóre 
na pewno od nas młodsze, ale 
rywalizacja była naprawdę na 
dobrym poziomie - podsumo-
wała kapitan drużyny, Karina 
Różyńska. Trzecie miejsce 
zajęły dziewczyny z R.E.D. /
Katarzyna Roskosz, Lucyna 
Szmaglik, Gosia Talaga, Magda 
Olszewska/, notując wygraną 
6:1 nad FC nam się nie chce.
W grupie open mężczyzn zwy-
ciężyła ekipa Chilli po pierogu 

/Mateusz Chatłas, 
Piotr Kaszuba, 
Adam Ignerowicz/, 
pokonując w zacię-
tej grze Grubego i 
Chudych /Norbert 
Samson, Kamil 
Samson, Paweł 
Samson/ 12:9. 
– Grało się nam 
bardzo przyjemnie, 
atmosfera rewela-
cyjna, zero chamstwa. Taki 
bardzo fajny, czysty streetball. 
Przyjechaliśmy tak naprawdę 
bez żadnych oczekiwań, żeby 
fajnie spędzić czas, ale krok po 
kroku i się udało! W finale nie 
spodziewaliśmy się wygranej, 
bo chłopaki z przeciwnej druży-
ny fizycznie nas przerastali pod 
każdym względem. Zresztą tre-
nowali przez długi czas.  Prze-
graliśmy z nimi w grupie i to tak 
dosyć mocno, ale na szczęście 
teraz „trója” usiadła i jest wy-
nik! – cieszył się po ostatnim 
meczu kapitan ekipy Adam 
Ignerowicz. Mecz o 3 miejsce 
rozstrzygnął na swoją korzyść 
zespół Pominięci w drafcie /
Adam Idziak, Filip Rendzio, 
Maks Klasa, Michał Szarafin/z 
wynikiem 9:7 nad Bąbelkami .
W grupie 13-16 lat najlepsi oka-
zali się White Jumpers /Jakub 

Kaszowski, Jakub Jellonek, 
Dominik Stachyra, Dominik 
Cisielski/, którym uległa eki-
pa Półotra okie dziki /Michał 
Kurdek, Krzysztof Sotowicz, 
Kacper Bierowski, Alessnadro 
Santanocito/. Wynik finału w 
tej kategorii to 6:4. Miejsce na 
podium uzupełnili ŁWWDJ /
Marcek Ryszka, Oliwer So-
wiński, Marian Buzak, Jakub 
Janiewski/ pokonując wysoko 
11:4 ekipę 24 Ballers.
W najmłodszej grupie do lat 12 
zagrały ze sobą zespoły dziew-
cząt oraz chłopców. Zwyciężyli 
młodzi zdobywcy mistrzostwa 
Pomorza, grający jako Sobóle 
/Marcel Jurkowski, Piotr Wie-
lopolski, Igor Perzanowski, 
Michał Sobol/. Dziewczyny z 
drużyny Młode Lwice zagrały 
w składzie: Kornelia Lisińska, 
Emily Kalenik, Julia Dudek, Ju-
lia Lange. (MOS)

Uliczne zmagania w kosza
KOSZYKÓWKA | Blisko 30 ekip zagrało w nowej odsłonie turniejów koszykówki 
ulicznej Gdańsk Streetball Challenge. Organizatorem popularnego cyklu corocznych 
turniejów był MOSiR w Gdańsku. Sympatycy koszykówki   wydaniu ulicznym tym ra-
zem przenieśli się z Przymorza na boiska przygotowane na Placu Zebrań Ludowych.
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