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myśliwych
HIT za poprawę bezpieczeństwa
ŻUKOWO | Gmina Żukowo została laureatem w tegorocznej edycji konkursu Gospo-
darczo-Samorządowy Hit Pomorza i Kujaw.
Podczas Gali Hit Pomorza i Ku-

jaw 2016, która odbyła się na zamku 
w Gniewie, Wojciech Kankowski, bur-
mistrz gminy Żukowo, odebrał sta-
tuetkę i Tytuł HIT 2016 dla gminy za 
działania na rzecz poprawy życia i bez-
pieczeństwa mieszkańców. Nagroda 
przyznana została za budowę nowo-
czesnego obiektu Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Centrum Zarządzania Kry-
zysowego w Żukowie.

Nagrody otrzymały także dwie fir-
my z terenu gminy Żukowo: Elas-pol 
z Niestępowa i Auto Miras z Pępowa.

Gospodarczo-Samorządowy HIT Re-
gionu to przedsięwzięcie organizowane 
od połowy lat 90. w Wielkopolsce, a od 
końca lat 90. w regionach kujawsko-
pomorskim, lubuskim i pomorskim.

Przedsięwzięcie co roku wyłania 
i promuje szczególnie cenne doko-
nania rynkowe, samorządowe i eko-
logiczne. W dotychczas rozegranych 
edycjach konkursu w województwach 
pomorskim, kujawsko-pomorskim, 
wielkopolskim i lubuskim uczestni-
czyło blisko 2 tysiące firm, urzędów, 
instytucji i stowarzyszeń.  (r) Fo
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Bikini Body – nagrody rozdane
BANINO | Finał konkursu „Bikini Body 2016 r.” odbył się w Klubie Studio S7 w Baninie. Podczas 
tego wydarzenia wyłoniono zwyciężczynie i rozdano nagrody.

Z wielkimi sukcesami 
zakończył się projekt 
Bikini Body. Przez 3 
miesiące uczestnicz-
ki wyciskały z siebie 
siódme poty na trenin-
gach, odrzuciły tzw. 
„śmieciowe jedzenie”, 
pracowały nad dobry-
mi nawykami i wspie-
rały się wzajemnie. 
Każda z nich odniosła 

sukces! Razem zgubiły 
61 kg i straciły 445 cm 
w obwodach.
Na zakończenie pro-
gramu odbył się fi-
nał konkursu. Zwy-
ciężczynie: 1 miejsce 
– Karolina Meller, 2 
miejsce – Dorota Ko-
zioł, 3 miejsce - Emilia 
Miłosz. 
(raf)

Schudnąć razem
Rozmowa z organizatorkami konkursu 
„Bikini Body 2016”: Weroniką Ferenc-
Waśkiewicz, trenerką i Mileną Florko, 
dietetyczką.
Skąd wziął się pomysł na konkurs?
- Myślałyśmy o programie od ponad roku. Kiedy zaszłam 

w ciążę postanowiłam stworzyć produkt, który pomógłby 
mi schudnąć razem z Mileną, potem stwierdziłyśmy: dla-
czego nie zrobić tego razem grupowo? Ale pomysł był zde-
cydowanie Weroniki.

Jak długo trwał konkurs i ile było uczestniczek?
- Konkurs trwał 3 miesiące, wzięło w nim udział ponad 30 

osób, a projekt ukończyło 27 osób.

Jakimi sukcesami możecie się pochwalić?
- Ten najważniejszy to 61 kg zgubione łącznie przez całą 

naszą grupę; 4m 45 cm - tyle spaliłyśmy w obwodach. Suk-
cesem jest zmiana stylu życia i sposobu myślenia, podejścia 
do treningów i swojego życia oraz większa pewność siebie 
naszych uczestniczek. 

Jakich chciałybyście udzielić rad paniom, które chcą roz-
począć treningi?
- Najważniejsze są motywacja i wytrwałość.

Czy planują Panie organizację podobnego konkursu 
w przyszłości?
- Oczywiście. Od września ruszamy z drugą edycją kon-

kursu we współpracy z firmą WellU i Studiem S7. Konkurs 
odbędzie się zarówno w Baninie, Pruszczu Gdańskim, jak 
i w Gdyni. Zapraszamy do nas.

Dziękuję za rozmowę.
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Korzystaj z kąpielisk, ale rozsądnie i bezpiecznie!
GM. KARTUZY | Tradycyjnie już w okresie wakacyjnym nad jez. Białym w Pro-
kowie-Ucisku (dojazd od strony Grzybna) zorganizowano miejsce, gdzie można się 
bezpiecznie kąpać. Okolice pomostów są miejscami strzeżonymi, ratownicy do-
stępni będą codziennie od godz. 10:00 do 18:00.

Na tegorocznych plażowi-
czów czeka nieco więcej 
atrakcji, niż w latach po-
przednich. Oprócz punktów 
z małą gastronomią dodat-
kowo, nieopodal pomostów, 
dostępna jest wypożyczania 
kajaków. 
Mimo tego, że nad bezpie-

czeństwem czuwają ratow-
nicy, trzeba pamiętać, że 
to my sami musimy wyka-
zać się odpowiedzialnością 
i rozwagą. Kilka zasad bez-
piecznej kąpieli: 
- Pływaj tylko w miejscach 

strzeżonych, czyli tam, gdzie 
jest ratownik WOPR.
- Nie wchodź do wody 

tam, gdzie kąpiel jest zaka-
zana. Zanim wejdziesz do 
niestrzeżonych zbiorników 
dorośli każdorazowo po-

winni sprawdzić głębokość 
i strukturę dna.
- Przestrzegaj regulamin 

kąpieliska na którym prze-
bywasz. Stosuj się do uwag 
i zaleceń ratownika.
- Nie pływaj w wodzie 

o temperaturze poniżej 14 
stopni (optymalna tempera-
tura 22-25 stopni). Nie pły-
waj w czasie burzy, mgły, 
gdy wieje porywisty wiatr. 
Nie skacz rozgrzany do 
wody. Przed wejściem do 
wody ochlap nią klatkę pier-
siową, szyję i nogi – unik-
niesz wstrząsu termicznego, 
niebezpiecznego dla nasze-
go organizmu.
- Nie pływaj w miejscach 

gdzie jest dużo wodorostów 
lub wiesz, że występują za-
wirowania wody lub zimne 

prądy. Pływaj w miejscach 
dobrze Ci znanych.
- Nie skacz do wody w miej-

scach nieznanych. Może się 
to skończyć śmiercią lub ka-
lectwem.
- Nie baw się w przytapianie 

innych osób korzystających 
z wody, spychanie do wody 
z pomostów, z materacy. 
- Nie pływaj bezpośrednio 

po posiłku – zimna woda 
może doprowadzić do bole-
snego skurczu żołądka, co 
może ponieść za sobą bar-
dzo poważne konsekwencje. 
Po kąpieli nie jest wskazany 
duży wysiłek fizyczny.
- Nie wypływaj za daleko 

od brzegu po zapadnięciu 
zmroku. 
(raf)
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Nowa remiza oficjalnie otwarta!
ŻUKOWO | Strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście świętowali uroczyście podczas otwarcia i oddania do użytku budynku 
nowej strażnicy oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą na dziedzińcu 
kościoła pw. WNMP w Żu-
kowie, którą celebrował me-
tropolita gdański abp. Sławoj 
Leszek Głódź. Po uroczystym 
nabożeństwie przemaszero-
wano pod budynek  remizy 
w Żukowie przy ul. Kościer-
skiej, gdzie po okolicznościo-
wych przemówieniach Woj-
ciech Kankowski, burmistrz 
gminy Żukowo, dokonał aktu 
przekazania strażnicy w ręce 
strażaków z OSP w Żukowie. 
Następnie nastąpiło symbo-
liczne przecięcie wstęgi, a ar-
cybiskup Sławoj Leszek Głódź 
dokonał poświęcenia remizy. 
Zaproszeni goście w swoich 
wystąpieniach podkreślali 
bardzo duże znaczenie odda-
wanego do użytku obiektu nie 
tylko dla samej miejscowości 
ale całej gminy, a nawet po-
wiatu. Nowa remiza poprzez 
walory użytkowe przyczyni 
się jeszcze bardziej do spraw-
niejszego niesienia pomocy 
poszkodowanym. W otwar-
ciu nowej strażnicy wzięli też 
udział goście z miast partner-
skich: z Balvii (Łotwa) Andris 
Kazinovskis - przewodniczący 
rady miejskiej, z Wendelstein 

(Niemcy), Willibald Milde – 
wiceburmistrz, Ulrich Pfann 
i Thomas Dober - strażacy ze 
straży w Raubersride oraz ze 
Świdnicy, Zbigniew Kanicki, 
zastępca wójta.
Włodarze gminy Żukowo 
oraz przedstawiciele powiatu 
kartuskiego przekazali dru-
hom prezent – zestaw pływa-
jący do działań ratowniczych, 
który składa się z przyczepy 
RSKTM TWIN do jedno-
czesnego transportu sań lo-
dowych  RSKTM 15 systemu 
woda-lód i pontonu ratowni-
czego ratowniczego 410KSP 
ALU FULL z silnikiem 15km.  
Zestaw z wyposażeniem to 
mobilne całoroczne urządze-
nie ratownicze przeznaczone 
do działań ewakuacyjnych 
i obserwacyjnych w warun-
kach wodnych i wodno-lo-
dowych. Warto dodać, że jest 
to pierwszy zestaw pływający 
w naszej gminie oraz jedyny 
taki zestaw w całym woje-
wództwie.
Na zakończenie zasłużeni 
strażacy otrzymali wyróżnie-
nia i odznaczenia: Złoty Me-
dal za Zasługi dla Pożarnic-
twa - Łukasz Hallman i Zenon 
Kanka, Srebrny Medal za Za-

sługi dla Pożarnictwa - Karol 
Litzbarski, Michał Litzbar-
ski, Witold Płotka , Bartło-
miej Rzepka, Brązowy Medal 
za Zasługi dla Pożarnictwa 
- Rafał Dargacz, Waldemar 
Dampc, Marian Fularczyk, 
Bartosz Klawa i Marek Lis. 
Odznaka Strażak Wzorowy - 
Krzysztof Cirocki, Waldemar 
Dampc, Michał Drewing, 
Dawid Ellward, Magdalena 
Gołąbek, Mateusz Głodow-
ski, Michał Groth, Ewa Hinz, 
Maciej Hinz, Magdalena 
Kleisa, Marlena Litzbarska, 
Justyna Litzbarska i Krzysz-
tof Mehring.
Budowa remizy strażackiej 
była sfinansowana ze środ-
ków budżetu Gminy Żukowo. 
Łączna wartość inwestycji 
wyniosła ok. 6,8 mln zł. Po-
wierzchnia  użytkowa obiektu 
wynosi 1.415,27 m2. Bezpie-
czeństwo mieszkańców jest 
dla władz gminy priorytetem 
stąd decyzja o sfinansowaniu 
tej inwestycji. Budynek będzie 
siedzibą żukowskiej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
która w 2015 roku interwe-
niowała aż w 223 zdarzeniach, 
z czego 172 do miejscowych 
zagrożeń. Zmiana lokalizacji 

zapewni nie tylko komfort 
pracy służbom ratowniczym, 
ale i dodatkowo zapewni 
bezpieczny i dogodny wy-
jazd dla wozów strażackich 
i ratunkowych na akcje ra-
townicze. W obiekcie oprócz 
siedziby OSP Żukowo swoją 
siedzibę będzie mieć podsta-
cja pogotowia ratunkowego 
SOR w Kartuzach, która do 
tej pory stacjonowała przy 
Ośrodku Zdrowia przy ul. 
Pożarnej w Żukowie.
(raf)
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Tu nauczą się przepisów ruchu drogowego Będzie oszczędniej i ekologicznie
CHWASZCZYNO | Profesjonalne „Miasteczko Ruchu Drogowego” dla dzie-
ci i młodzieży otwarto w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
w Chwaszczynie. 
To kolejne – po Baninie – miejsce w gminie 

Żukowo, gdzie dzieci i młodzież będą mo-
gli w praktyce poznawać przepisy oraz do-
wiedzieć się, jak należy zachowywać się na 
drodze. Oficjalnego przecięcia wstęgi doko-
nali: przewodniczący rady miejskiej Witold 
Szmidtke, radny powiatu kartuskiego Piotr 
Fikus, radni gminni Jacek Fopke i Mirosław 
Nowak, dyrektor szkoły Robert Zochniak, 
nauczyciel Marcin Pudlik oraz uczenni-
ca Dominka Kolka. Pomysłodawcami tego 
projektu byli: Robert Zochniak i Piotr Fikus. 
Miasteczko zaprojektował nauczyciel szko-
ły Marcin Pudlik. 
- Obiekt ten będzie służył edukacji naszych 

dzieci i młodzieży, celem poszerzenia ich 
wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym 
– mówi radny Piotr Fikus.
Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie zaan-

gażowanie wielu osób o „wielkim sercu”: 
burmistrza gminy Żukowo Wojciecha Kan-
kowskiego i Sponsorów: FB-JELCZ - Fran-
ciszka Bergańskiego, EKO-KRUSZ - Anny 
i Sławomira Bergańskich, POLGRAVEL - 
Antoniny Podłuskiej, MARCOPOL - Anny 
i Jerzego Brzezińskich, KOSTBET - Ro-
mana Jażdżewskiego, ELGRUNT - Teresy 
i Mariana Mielewczyk, ALEXANDER - 
Doroty i Piotra Pundzis, PORD GDAŃSK 
- Wiesławy Kasprzewskiej-Charkin oraz dy-
rektora szkoły Roberta Zochniaka, nauczy-
ciela Marcina Pudlika i radnego powiatowe-
go Piotra Fikus. Marcin Pudlik, nauczyciel 
wychowania komunikacyjnego, zapowie-

dział już, iż pierwsi uczniowie we wrześniu 
będą zdawać egzamin na kartę rowerową na 
tym placu. 
(raf)
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GM. STĘŻYCA | Aż 20 budynków użyteczności publicznej zostanie zmodernizo-
wanych pod kątem energetycznym. Gmina Stężyca uzyskała na ten cel wsparcie fi-
nansowe z urzędu marszałkowskiego. 

Tomasz Brzoskowski, wójt 
gminy Stężyca, podpisał 
w Urzędzie Marszałkow-
skim w Gdańsku umowę 
z marszałkami Mieczysła-
wem Strukem i Wiesła-
wem Byczkowskim na do-
finansowanie zadania pn. 
„Kompleksowa moderniza-
cja energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej na 
terenie Szwajcarii Kaszub-
skiej”. Liderem projektu 
jest właśnie gmina Stężyca.
Przedmiotem realizacji 

zadania jest kompleksowa 
modernizacja budynków 
użyteczności publicznej 
na terenie 4 gmin: gminy 
Chmielno, gminy Sulęczy-
no, gminy Linia i gminy 
Stężyca. Projektem zosta-
nie objętych 20 budynków 
dla których na bazie prze-
prowadzonych audytów 
energetycznych wybrano 
rozwiązania wpływające 
w najbardziej efektywny 
sposób na poprawę efektyw-
ności energetycznych.
W ramach złożonego pro-

jektu na terenie Gminy Stę-
życa odremontowane zo-

staną następujące obiekty: 
świetlica wiejska w Gapo-
wie, świetlica wiejska w Ło-
sienicach, świetlica wiej-
ska w Żurominie, świetlica 
wiejska w Stężyckiej Hucie, 
budynek OSP w Szymbarku, 
Dom Pomocy Społecznej 
w Stężycy, obiekty Gminne-
go Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego w Stężycy.
Modernizacja ma na celu 

przede wszystkim ograni-
czenie zużycia energii na 
ocieplanie budynków (a za-
tem znaczne oszczędności) 
oraz wymianę systemów 
ogrzewania na nowoczesne 
i ekologiczne. Oprócz wy-
miary ekonomicznego bę-
dzie to zatem miało wpływ 
również na poprawę ochrony 
środowiska naturalnego. 
(raf)
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REKLAMA 22/2016/ZM

Światowy Zjazd Kaszubów
KASZUBY | XVIII Światowy Zjazd Kaszubów odbył się w minioną so-
botę we Wdzydzach Kiszewskich (powiat kościerski). Tysiące osób zje-
chało się na to wielkie święto nie tylko z Polski, ale z całego świata. 
W tym roku Kaszubi spo-
tkali się w muzeum Kaszub-
skiego Parku Etnograficz-
nego im. Izydora i Teodory 
Gulgowskich we Wdzydzach 
Kiszewskich. Muzeum zo-
stało założone ponad 100 
lat temu przez małżeństwo 
Gulgowskich w kaszubskiej 
chacie. W ten sposób chcie-
li pielęgnować kaszubskie 
wartości, tradycje i kulturę. 
Udało im się, gdyż ich dzie-
ło było i nadal jest kontynu-
owane przez następne poko-
lenia. Wdzydze Kiszewskie 
stały się pewnego rodzaju 
symbolem Kaszub. 
- Tegoroczny zjazd Kaszu-
bów we Wdzydzach jest 
w pewnym sensie wyrazem 
wielkiego szacunku dla 
państwa Gulgowskich i ko-
lejnych pokoleń, które kon-
tynuowały ich pionierską 
wizję - uważa Łukasz Grzę-
dzicki, prezes ZKP.
Po uroczystej mszy świętej 
uczestnicy przeszli barwnym 
korowodem do Skansenu, 
gdzie zostali powitani przez 

wójta gminy Kościerzyna 
Grzegorza Plechowskiego. 
Podczas zjazdu Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie re-
prezentowała grupa dzie-
sięciu tysięcy uczestników, 
którzy zapełnili skansen pie-
śniami, zabawą i kultywo-
waniem kaszubskiej kultury. 
Na dwóch scenach wystąpi-
ły zespoły folklorystyczne. 
Odbył się także konkurs ka-
pel, kabaretów kaszubskich 
oraz koncert Pawła Rusz-
kowskiego. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się pokazy 
dawnych rzemiosł, warsz-
taty rękodzieła ludowego, 
spotkania z kaszubskimi pi-
sarzami oraz rejsy Stolemem 
po tzw. Kaszubskim Morzu, 
czyli Jeziorze Wdzydzkim. 
Po południu miały miejsce 
niezwykle urokliwe koncer-
ty muzyki kaszubskiej we 
współczesnym brzmieniu. 
Wystąpili m.in. kaszubskie 
piosenkarki Damroka, We-
ronika Korthals i Natalia 
Szroeder oraz Almost Jazz 
Group, która zagrała mate-

riał z płyty „Na Kaszebach”, 
zawierający melodie ludowe 
w jazzowych aranżacjach.
Zjazd to największa impre-
za plenerowa, promująca 
kulturę i dorobek Kaszubów 
organizowana co roku w in-
nym mieście województwa 
Pomorskiego.
XIX Światowy Zjazd Kaszu-
bów w 2017 roku odbędzie 
się w Rumi.  (raf )
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  REKLAMA                                            2/2016/PK

  REKLAMA                                             19/2016/PK

W centrali Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego w 
Wejherowie odbył się finał 
konkursu „Bank Wiedzy”. 
Konkurs ten organizowany 
jest od kilku lat i cieszy się 
ogromnym zainteresowa-
niem wśród szkół i młodzie-
ży z powiatu wejherowskiego 
i kartuskiego.
Uczestnicy musieli opa-

nować dość szeroki zakres 
wiedzy. Konkurs przebiegał 
w 4 etapach. Etap I (szkol-
ny - indywidualny) obej-
mował zadania praktyczne 
(test składający się z zadań 
matematycznych, logicznych 
oraz zadań teoretycznych 
dotyczących historii, dzia-
łania i oferty Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego). Etap 

II (szkolny - grupowy) wy-
magał nagrania przez trójkę 
uczniów, którzy najlepiej 
zaliczyli etap I, krótkiego fil-
mu na temat oferty, historii 
i działalności Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego. Etap 
III to już etap finałowy (ban-
kowy - indywidualny) - obej-
mował zadania praktyczne 
(test składający się z zadań 

matematycznych, logicznych 
oraz zadań teoretycznych 
dot. historii, działania i ofer-
ty banku). Finał obejmował 
również etap IV (bankowy 
– grupowy). Tu uczestnicy 
musieli rozwiązać zarówno 
zadania teoretyczne, jak i 
praktyczne – do rozwiązania 
przez drużyny na wyznaczo-
nych stanowiskach.

Rozbili „Bank Wiedzy”
KONKURS | 367 uczniów z 11 szkół z powiatów wejherowskiego i kartuskiego wzięło 
udział w konkursie „Bank Wiedzy”, zorganizowanym przez Kaszubski Bank Spół-
dzielczy. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. 

W konkursie brali udział 
uczniowie ze szkół gimna-
zjalnych. 
- Te szkoły działają w miej-
scach, gdzie znajdują się od-
działy naszego banku – wyja-
śnia Monika Gałka, dyrektor 
oddziału w Bolszewie. - Kon-
kurs ma na celu propagować 
wiedzę bankową i rozwijać 
umiejętności matematyczne. 
Chcemy, aby dzieci kojarzy-
ły naszą markę, nasze logo, 
oraz żeby Kaszubski Bank 
Spółdzielczy nie kojarzył im 
się tylko ze „sztywniakami”, 
którzy siedzą w garniturach i 
liczą słupki, ale jako miejsce 
pozytywne i przyjazne. Jako 
miejsce, gdzie pracują osoby 
bliskie i przyjazne, mogące 
pomóc rozwiązać rozmaite 
problemy, związane z banko-
wością i finansami. Z jednej 
strony jest to więc promocja 
naszego banku, z drugiej edu-
kowanie młodych ludzi, aby 
w przyszłości łatwiej im było 
korzystać z oferty bankowej. 
Tak, aby np. otwierając swo-
je pierwsze konto, nie mieli 
jakiejś wewnętrznej blokady, 
że trzeba do kogoś się udać, 
poprosić o poradę, itd. 
W finale udział wzięło  35 
uczniów. Po teście komisja 
złożona z pracowników ban-
ku oraz 2 uczniów ze szkół, 
które nie zakwalifikowały się 
do finału szkolonego, ocenia-
ła na 7 stanowiskach 3 dru-
żyny.

Drużyny miały do rozwiąza-
nia zadania sprawnościowe tj. 
zwijanie monet w rulony, czy 
ustawianie wieży z klocków 
Jenga o określonym czasie, 
zadania teoretyczne z dzie-
dziny bankowości tj. przy-
pasowanie odpowiedniego 
wizerunku do banknotu lub 
dopasowanie odpowiedniej 
waluty do kraju, ale również 
zadania logiczne.
Wszystkie drużyny poradziły 
sobie świetnie z zadaniami. 
Różnica punktów była nie-
wielka, ale udało się wyłonić 
zwycięską szkołę - Gimna-
zjum nr 1 w Wejherowie. Na-
grodą za zajęcie I miejsca był 
laptop.
Wyniki indywidualne: 
I miejsce – Wojciech Zarych-
ta z Gimnazjum nr 1 w Wej-
herowie, otrzymał Laptop 
Lenovo w zestawie z torbą, 
podkładką, słuchawkami i 
myszką
II miejsce - Krzysztof Melzer 
z Gimnazjum w Bolszewie, 
otrzymał tablet
III miejsce – Wiktoria Na-
wroca z Gimnazjum nr 1 
w Wejherowie, otrzymała 
smartfon
Ponadto przyznane zostały 
wyróżnienia Patrycji Tom-
czak z Gimnazjum w Bol-
szewie i Hubertowi Bora-
tyńskiemu z Gimnazjum w 
Strzebielinie.
(raf)
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Ruszył oficjalny fanpage ORLIKA
PRZODKOWO | Od 5 lipca dostępny jest facebookowy fanpage kompleksu spor-
towego ORLIK 2012 w Przodkowie.
Będą tam na bieżąco publikować informacje do-
tyczące Ligi Orlika, Akademii Orlika oraz rozma-
itych eventów. Założycielom fanpage’a zależało na 
tym, aby poprzez polubienie każdy mógł śledzić 
wszelkie wydarzenia dotyczące działalności tego 
obiektu oraz ułatwienia kontaktu z organizatora-
mi imprez oraz przedstawicielami Ligi i Akade-
mii. (r)



Poczta Polska uruchamia dar-
mowy dostęp do sieci internet 
w ponad 850 placówkach zloka-
lizowanych poza dużymi aglo-
meracjami. Spółka chce w ten 
sposób pomóc w cyfryzacji społe-
czeństwa, zwłaszcza w tych miej-
scach, w których dostęp do sieci 
jest mocno ograniczony technicz-
nie lub ekonomicznie. Na liście 
placówek z darmowym Interne-
tem są także odziały Poczty de-
dykowane obsłudze pielgrzymów 
uczestniczących w Światowych 
Dniach Młodzieży.
Bezprzewodowy dostęp do sieci 
jest możliwy dla wszystkich od-
wiedzających placówki pocztowe. 
Sieć może być również otwarta 
dla osób znajdujących się w za-
sięgu hot spotów. Aby korzystać 
z darmowego połączenia, wystar-
czy wybrać na ekranie urządzenia 
mobilnego siec o nazwie „ Poczta 
Polska”, bez konieczności wpisy-
wania dodatkowych haseł. Klienci 
korzystający w ten sposób z sieci, 
będą także proszeni o wyrażenie 
zgody na wyświetlanie reklam.
Poczta Polska w drugim etapie 
przedsięwzięcia może udostęp-
nić darmową transmisję sygnału 
poprzez WiFi we wszystkich wła-
snych placówkach pocztowych 
włączając co kwartał do systemu 

500 lokalizacji.
– Projekt darmowego WiFi w pla-
cówkach pocztowych to jeden 
z elementów strategii Poczty 
Polskiej, która kładzie nacisk na 
cyfryzację swoich usług.Poczta 
Polska już pełni funkcję komuni-
kacyjnego krwioobiegu państwa. 
Teraz chcemy być strategicznym 
partnerem administracji  w cyfry-
zacji usług publicznych poprzez 
dostęp on-line do e-usług państwa 
–mówi Paweł Skoworotko, czło-
nek Zarządu Poczty Polskiej.
Poczta Polska posiada potencjał, 
narzędzia i gotowe rozwiązania 
niezbędne do dostarczenia bez-
piecznej platformy dla kontaktu 
obywateli z państwem i jest jedy-
nym podmiotem na rynku, który 
oferuje sprawne, w pełni funkcjo-
nalne, poświadczone wymagany-
mi certyfikatami bezpieczeństwa 
narzędzie do komunikacji z pań-
stwem. Jest to platforma Envelo. 
Operator posiada także olbrzymi 
potencjał do realizacji dużych 
projektów związanych z cyfry-
zacją usług publicznych – dzięki 
sieci prawie 7500 placówek oraz 
pracownikom sprzedaży, listo-
noszom i asystentom, dociera do 
wszystkich obywateli na terenie 
całego kraju.
(PP)

Poczta Polska z bezpłatnymWiFi
BIZNES | Bezterminowy i bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć WiFi, 
wypełnianie białych plam na mapie cyfrowej Polski i możliwość kontaktu 
on-line z usługami administracji publicznej dla klientów– takie są główne 
korzyści projektu darmowego WiFi, który właśnie został udostępniony przez 
Pocztę Polską w ponad 850 placówkach pocztowych. Docelowo, Poczta Pol-
ska, może wprowadzić darmowy Internet we wszystkich placówkach pocz-
towych.

Od lewej -Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa, Paweł Skoworotko, Członek Zarządu Poczty Polskiej
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Sukces pomorskich gimnazjalistów
ENERGETYKA | Niezwykły pojazd zbudowany z odpadów oraz ideę jego powstania zaprezentowali gimnazjaliści z Ośrodka 
Twórczej Psychoedukacji DAMB z Gdańska podczas spotkania z zarządem Energa SA. Młodzi konstruktorzy z Pomorza 
za swoją kreatywność otrzymali tytuł Mistrzów Świata i prestiżową nagrodę Ranatra Fusca w zakończonych niedawno 37. 
Światowych Finałach Odysei Umysłu w USA.
W spotkaniu wzięła udział 
nie tylko zwycięska grupa, 
ale również trzy inne po-
morskie zespoły startujące 
w światowym finale Odysei 
Umysłu w USA. Uczestnicy 
odebrali od Marioli Zmu-
dzińskiej, wiceprezesa Za-
rządu Energa SA, gratulacje 
oraz nagrody ufundowane 
przez spółkę, która wcze-
śniej wsparła wyjazd drużyn 
na finały do Stanów Zjedno-
czonych.   
- Innowacyjność i kreatyw-
ność, a także umiejętność ra-
dzenia sobie z wyzwaniami 
to klucz do sukcesu zarówno 
w życiu, jak i w biznesie. 
Współpraca z zespołem, szu-
kanie rozwiązań złożonych 
problemów, kreatywność 
i zaangażowanie to cechy 
najbardziej dzisiaj cenione 
przez pracodawców, m.in. 
takich jak Energa. Dlatego 
wspierać będziemy młodzież 
w ich twórczym rozwoju  
 – podkreśliła Mariola Zmu-
dzińska, wiceprezes Zarządu 
Energa SA, gratulując suk-
cesu uczestnikom tegorocz-

nej edycji Odysei Umysłu.
Gdańscy mistrzowie świata 
z Ośrodka Twórczej Psycho-
edukacji DAMB najlepiej 
poradzili sobie z konkurso-
wym zadaniem technicznym 
„Nowe życie rzeczy”, które-
go celem było samodzielne 
zaprojektowanie i zbudowa-
nie pojazdu o samowystar-
czalnym napędzie zdolnego 
do przewiezienia dwóch 
członków drużyny oraz wy-
konania określonych zadań. 
Zwycięski pojazd został 
stworzony od podstaw z od-
padów i części z recyclingu. 
Limit kosztów wynosił 450 
zł, w związku z tym do na-
pędu użyto silniczki od me-
chanizmów wycieraczek sa-
mochodowych, płyty MDF, 
czy nawet szczebelki od 
łóżeczek dziecięcych i frag-
menty węża ogrodowego. 
Co ważne, aby spełnić wy-
mogi konkursowe, pojazd 
musiał poruszać się zarówno 
do przodu, jak i do tyłu.
W skład zwycięskiej druży-
ny weszli  uczniowie klas 
drugich Gimnazjum nr 33: 

Ada Pleszewska, 
Kinga Marszałkow-
ska, Hania Golań-
ska, Przemek Kva-
pil, Julian Zdunek, 
Wiktor Sawaryn, 
Marek Kudła, oraz 
trenerzy Dorota 
Hazuka-Furgalska, 
Paweł Romanowski 
oraz Rafał Stencel.
W tegorocznej edy-
cji finału świato-
wego udział wzięło 
28 drużyn z Polski, 
z czego aż 16 po-
chodziło z Pomo-
rza.  Historycznie, 
spośród 31. ze-
społów Mistrzów 
Świata z Polski, 
aż 21 pochodziło 
z Pomorza.Polskie 
zespoły odnoszą 
coraz większe suk-
cesy w konkursie 
Odyseja Umysłu, 
a tegoroczna edycja 
była pod tym względem wy-
jątkowa. W tym roku w Sta-
nach Zjednoczonych Polacy 
zdobyli aż 11 najwyższych 

lokat (w sumie 9 medali), 
w tym cztery złote, trzy 
srebrne, dwa brązowe oraz 
dwie nagrody specjalne za 
wybitną kreatywność. Poza 

drużyną Ośrodka Twórczej 
Psychoedukacji DAMB 
z Gdańska, nagrodę Rana-
tra Fusca otrzymała Anna 
Pawlicha z Gimnazjum nr 4 

z Gdyni za stworzenie uni-
kalnej struktury z drewna 
balsa.
(BG)

Mariola Zmudzińska, wiceprezes 
Energa SA wręcza nagrodę uczest-
nikom Odysei Umysłu.
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Już ponad 35 lat grają, tańczą 
i śpiewają – mowa o Kaszubskim 
Zespole Pieśni i Tańca „Sierakowi-
ce”. Zespół powstał 3 grudnia 1980 
roku z inicjatywy władz gminnych, 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go i Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska”. 

Dziś zespół działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sierakowicach, 
który w dużym stopniu finansuje 
działalność artystyczną.

Początki zespołu są ciekawe – 
w pierwszych latach istnienia skład 
stanowili bowiem mieszkańcy, któ-
rzy nie mieli zbyt wiele do czynienia 
z działalnością kulturalną. Byli to 
głównie rolnicy, rzemieślnicy i pra-
cownicy lokalnych warsztatów. Dziś 
jest zupełnie inaczej, bo członkami 
zespołu jest głównie młodzież szkół 

gimnazjalnych, średnich i studenci. 
Aktualnie zespół liczy 46 członków, 
w tym 13-osobowa kapela. 

Wszystkich członków zespołu łą-
czy jedno: pasja i miłość do muzy-
ki. Ogromne zaangażowanie człon-
ków zespołu doprowadziło do wielu 
sukcesów, początkowo o wymiarze 
lokalnym, a w późniejszym czasie 
na szczeblu wojewódzkim, regional-
nym, krajowym, a nawet międzyna-
rodowym. Świadczą o tym zdobyte 
nagrody i tytuły, oraz wielokrotny 
udział Kaszubskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Sierakowice” w festiwalach 
międzynarodowych i światowych. 
Uczestnictwo w tych festiwalach 
pozwoliło zespołowi poznać prawie 
całą Europę i część Azji. Pozwoliło 
też członkom zespołu na zawarcie 
znajomości i przyjaźni z ludźmi z ca-
łego świata. 

Repertuar zespołu jest bardzo zróż-
nicowany. Poza bogatą prezentacją 
folkloru kaszubskiego opisującego 
piękno kaszubskiej krainy, zespół 
prezentuje folklor łowicki i krakow-
ski. Wszędzie gdzie odbywają się 
koncerty, publiczność żywiołowo 
i z wielkim zainteresowaniem odbie-
ra wykonywany program.

Dziś Kaszubski 
Zespół Pieśni 
i Tańca „Sierako-
wice” jest m.in. 
współorganiza-
torem Festiwalu

K u l t u r y 
Ł o w i e c k i e j  
KNIEJA, na 
który zaprasza-
ne są zespoły 
z Europy i ze 
świata. /raf/

Kaszubski Zespół Pieśni 
i Tańca SIERAKOWICE

Festiwal 
Kultury 
Łowieckiej 
Knieja

Dwa 
miesiące 
zabawy 
i rozrywki
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SZCZEGóŁoWy PRoGRAm 
XIII FEStIWALu KuLtuRy ŁoWIECKIEJ KNIEJA 2016:

Termin: 7 - 16 lipca 2016 r.
Miejsce: Sierakowice – ostrzyce

7 lipca (czwartek) 
- Gminny ośrodek 
Kultury w Somoninie, 
godz. 13.00

- otwarcie wystawy pt. „Tajemnice lasu” – Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych 
w Gdańsku 
wystawa czynna będzie do 4 sierpnia 2016 r.

8 lipca (piątek) 
- drewniany Zabytko-
wy Kościół w Sierako-
wicach: godz. 11.00

- otwarcie wystawy myśliwskiej pt. „święty hubert w diecezji Pelplińskiej” autorstwa 
ignacego Stawickiego
wystawa czynna do 30 września 2016 r.

15 lipca (piątek) 
- Amfiteatr SZERoKo-
widZE: 
godz. 19.00

-35–lecie Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”
- Koncerty zespołów folklorystycznych z Polski, ukrainy.

16 lipca (sobota) 
- drewniany 
Zabytkowy  Kościół 
w Sierakowicach

godz. 10.00
- hejnał festiwalu Kultury łowieckiej KniEjA kompozycji Karola Kroskowskiego - 
Klub Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice
- Xii Kaszubski Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej
- Przegląd o „fanfarę Żurawia”

godz. 11.30
- ii Kaszubski Konkurs oceny Poroży jeleni
- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

16 lipca (sobota) 
- ołtarz Papieski

godz. 15.30
- Zbiórka myśliwych i pocztów sztandarowych, zespołów folklorystycznych
- hejnał festiwalu Kultury łowieckiej KniEjA kompozycji Karola Kroskowskiego - 
Klub Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice
- wręczenie nagród głównych
- Koncert laureatów Xii Kaszubskiego Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej
godz. 16.00
- Msza święta hubertowska pod przewodnictwem Kapelana Myśliwych, Leśników 
i Rycerzy diecezji Pelplińskiej – Księdza Andrzeja Kossa ze śliwic - oprawa muzyczna: 
Zespół hubERTuS bRASS z Gdyni
- Parada ulicami Sierakowic: Kartuską, Słupską do Amfiteatru SZERoKowidZE - 
Młodzieżowa orkiestra  dęta Gminy Sierakowice, poczty sztandarowe, gospodarze, 
goście, myśliwi, zespoły folklorystyczne, myśliwskie, jeźdźcy

16 lipca (sobota) 
Amfiteatr 
SZERoKowidZE

godz. 17.00 – 17.15
- hejnał festiwalu Kultury łowieckiej KniEjA kompozycji Karola Kroskowskiego - 
Klub Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice
- uroczyste otwarcie festiwalu przez wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Kobielę 
i wójta Gminy Somonino Mariana Kryszewskiego
- wyprowadzenie sztandarów Kół łowieckich
godz. 17.15 – 23.00
- Koncerty zespołów
- Pokazy pracy sokołów i sów - Gwiazda disco Polo - Zespół fREAKy  boyS

Imprezy towarzyszące:
- Kiermasze Zacnego jadła, napitku i Rękodzieła
- Stoiska z akcesoriami myśliwskimi
- Kuchnia kaszubska i myśliwska 
- Kącik przyrodniczy dla dzieci 
- łucznicy
- Strzelnica

16 lipca (sobota)
Scena Koncertowa 
w ostrzycach:

14.00 – 1.00   
występy zespołów folklorystycznych, myśliwskich i orkiestry dętej, program 
artystyczny dla dzieci, pokazy psów ras myśliwskich, wieczorna zabawa 
Imprezy towarzyszące:
- Kiermasze Zacnego jadła, napitku i Rękodzieła
- Kiermasze myśliwskie
- Kuchnia kaszubska i myśliwska 
- Porady hodowców

30 lipca (sobota)
Mirachowo:

- biesiada Myśliwska w Mirachowie (impreza biletowana) - Pomorskie Towarzystwo 
Miłośników Muzyki i Kultury łowieckiej.
Gwiazda wieczoru: satyryk Krzysztof daukszewicz

oRGANIZAtoRZy: Gmina Sierakowice, Gmina Somonino, okręgowa Rada łowiecka PZł w Słupsku, Komisja Kultury łowiec-
kiej okręgowej Rady łowieckiej PZł w Gdańsku, Pomorskie Towarzystwo Miłośników Muzyki i Kultury łowieckiej           
           
PAtRoNAty HoNoRoWE: Marszałek województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk, Przewodniczący Sejmiku wojewódz-
twa Pomorskiego – jan Kleinszmidt, dyrektor Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku – Adam Kwiatkowski, nad-
leśniczy nadleśnictwa Kartuzy - jan Szramka, Prezes okręgowej Rady łowieckiej w Gdańsku - Marek Gorski, Prezes okręgowej 
Rady łowieckiej w Słupsku - jerzy barbarowicz, Starosta Kartuski - janina Kwiecień

Zespół Muzyki Myśliwskiej 1. 
hubERTuS  przy Kole łowieckim 
„cyranka”  
w Sztumie i Kwidzińskim centrum 
Kultury
Rodzinny Zespół Sygnalistów My-2. 
śliwskich „Żurawie” z Kościerzyny
Kwintet hubertus – brass z Gdyni3. 

Kapela dudziarzy z wielkopolski4. 
Młodzieżowa orkiestra dęta 5. 
Gminy Sierakowice
Kapela Koźlarska ze Zbąszynia6. 
dziecięcy Zespół PySAnKA – 7. 
Lwów -  ukraina
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca 8. 
„Sierakowice” z Sierakowic

dziecięcy Kaszubski Zespół 9. 
Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” 
z Tuchlina
dziecięcy Zespół folklorystyczny 10. 
„Mali hopowianie” z hopowa
GwiAZdA diSco PoLo  - Zespół 11. 
fREAKy boyS

uCZEStNICy XIII FEStIWALu KuLtuRy ŁoWIECKIEJ KNIEJA 2016:

Święto myśliwych obfito-
wać będzie w wiele atrakcji 
muzycznych, folklorystycz-
nych, a także elementów 
szeroko rozumianej kultury 
łowieckiej. Połączenie folk-
loru z kulturą łowiecką jest 
wspaniałą lekcją edukacyjną 
i wielką promocją działalno-
ści kół i rad łowieckich oraz 
muzyki myśliwskiej.

W programie zaplanowano 
występy zespołów folklory-
stycznych z Kaszub, Polski, 
jak też z różnych zakątków 
Europy, przegląd pieśni my-
śliwskiej, a także koncerty 
reprezentacyjnych zespołów 
muzyki myśliwskiej. Podczas 
festiwalu odbywają się para-

dy pocztów sztandarowych, 
grup myśliwskich i zespołów 
ulicami Ostrzyc i Sierakowic. 
Wydarzeniu towarzyszy też 
kiermasz twórców ludowych 
i sztuki myśliwskiej.

Nie za-
b r a k n i e 
też oprawy 
muzycznej, zaś gwiazdą fe-
stiwalu będzie zespół disco 
polo Freaky Boys. /r/

Festiwal
Jedyna i niepowtarzalna impreza kulturalna na miarę europejską 

odbędzie się w dniach 7-16 lipca 2016 r. w Sierakowicach i Ostrzycach. 
Festiwal to przeglądy sygnałów myśliwskich, wystawy kolekcjonerskie 
myśliwych i prezentacje 
zwyczajów łowieckich. 
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Knieja
Kultury Łowieckiej



GMINA SIERAKOWICE

Festiwal będzie odbywał się w lipcu 
i w sierpniu. Będzie to prawdziwa uczta dla 
ducha. W niepowtarzalnym odrestaurowa-
nym wnętrzu 200-letniego kościoła będzie 
można dosłownie poczuć muzykę. Wystą-
pi więc Kwartet Beau Ton, TrombOuartet 
- kwartet puzonowy, świętować 10-lecie 
swojego istnienia będzie Chór Kameralny 
DISCANTUS, zagra też Zespól Instrumen-
tów Dętych. 

Przypomnijmy, że drewniany kościół 
w Sierakowicach jest wyjątkowym obiek-
tem. Zbudowany 200 lat temu w ostatnich 
latach został gruntownie odrestaurowany. 
Odnowienia doczekał się nie tylko sam bu-
dynek, ale też jego wnętrze. 

Zabytkowy kościół składa się z dwóch 
części: drewnianej z początku XIX w. oraz 
murowanej, neogotyckiej z 1904 r. Celem 

budowniczych ceglanego kościoła było 
wzniesienie całej budowli na miejscu ko-
ścioła drewnianego. Czas I wojny świa-
towej przerwał prace, do których już nie 
powrócono, pozostawiając część ceglaną 
nieukończoną, a drewnianą częściowo ro-
zebraną. Pod względem konstrukcyjnym 
obie budowle pozostały niezależne, różne 
w wielkości i charakterze architektonicz-
nym.

Drewniana część została rozłożona na 
kawałki, każdy element został odrestauro-
wany, a ostatecznie kościół przeniesiono 
do Parku Kulturowego. Dziś odbywają się 
tam m.in. wydarzenia religijne i kulturalne: 
uroczyste msze św., koncerty muzyki po-
ważnej i sakralnej, koncerty chórów, wy-
stawy, itp.

/raf/

Muzyczna uczta
w zabytkowym 
kościele
Drewniany Zabytkowy Kościół w Sierakowicach to miejsce nie-

zwykłe, zarówno pod względem architektonicznym, jak również 
z powodu wydarzeń kulturalnych, które się tam odbywają. Jed-
nym z takich wydarzeń jest Letni Festiwal Muzyki Kameralnej. 

w Sierakowicach ul. Ks. b. łosińskiego 1b
Zapraszamy od 1 maja do 30 września 2016r.

od wtorku do niedzieli w godzinach:

    WtoREK                     14.00 – 18.00

    śRoDA, CZWARtEK    12.00 – 18.00

    PIĄtEK, NIEDZIELA     12.00 – 20.00

    SoBotA                  10.00 – 18.00

Msze święte w lipcu i sierpniu:
NIEDZIELA - GoDZ. 20.30
 

DREWNIANy 
ZABytKoWy 
KośCIóŁ

www.sierakowice.pl     www.gok.sierakowice.pl     www.discantus.pl



GMINA SIERAKOWICE

LAto 2016 W SIERAKoWICACH
8 lipca 
(piątek)

godz. 11.00 - otwarcie 
wystawy myśliwskiej pt „święty 
hubert w diecezji Pelplińskiej”. 
wystawa czynna do 30.09. 
2016 r.
drewniany Zabytkowy Kościół 
w Sierakowicach

9-10 lipca 
(sob. - niedz.)

godz. 10.00 - otwarte 
Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu 
Kartuskiego „o Puchar Starosty 
Kartuskiego”
jezioro Kamienieckie

10 lipca 
(niedziela)

godz. 19.00 - Vi Letni 
festiwal Muzyki Kameralnej - 
Sierakowice 2016
Kwartet beau Ton
Marcin Stefaniak – saksofon
drewniany Zabytkowy Kościół 
w Sierakowicach

15 lipca 
(piątek)

godz. 19.00 - 35-lecie 
Kaszubskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Sierakowice” 
Koncerty zespołów 
folklorystycznych z Polski 
i ukrainy
Zabawa z dj-em.
Amfiteatr SZERoKowidZE

16 lipca 
(sobota)

Xiii festiwal Kultury łowieckiej 
KniEjA 2016

24 lipca 
(niedziela)

godz. 19.00  - Vi Letni 
festiwal Muzyki Kameralnej - 
Sierakowice 2016 julia Pruszak 
- sopran, Patryk Podwojski – 
organy
drewniany Zabytkowy Kościół 
w Sierakowicach

31 lipca 
(niedziela)

godz. 19.00  - Vi Letni 
festiwal Muzyki Kameralnej 
- Sierakowice 2016, 
Trombouartet - kwartet 
puzonowy
drewniany Zabytkowy Kościół 
w Sierakowicach

SIERPIEŃ przez cały miesiąc: wystawa 
myśliwska pt. „święty hubert w 
diecezji Pelplińskiej” - wystawa 
czynna do 30.09.2015 r.
drewniany Zabytkowy Kościół 
w Sierakowicach

6 sierpnia 
(sobota)

godz. 18.00 - XXiV Kaszubska 
noc pod Gwiazdami - Vi 
Zjazd pojazdów PRL Gwiazdy 
wieczoru: nATALiA SZRoEdER z 
zespołem, 
zespoły: fARbA i fASTER
Amfiteatr SZERoKowidZE

19 sierpnia 
(piątek)

godz. 19.00 - Vi Letni 
festiwal Muzyki Kameralnej - 
Sierakowice 2016 
10 - lecie chóru Kameralnego 
diScAnTuS 
Marzena Michatowska - sopran 
chór Kameralny diScAnTuS 
Zespól instrumentów dętych 
dyrygent - Sławomir bronk
Kościół p w. niepokalanego 
Poczęcia nMP w Gowidlinie

21 sierpnia 
(niedziela)

Spławikowe zawody 
wędkarskie o Puchar dyrektora 
GoK
jezioro okonek w gminie 
Sierakowice

28 sierpnia 
(niedziela)

Kaszubskie Gminne dożynki
godz. 13.00 - Msza święta 
dożynkowa 
godz. 14.30 - Kabarety i inne 
atrakcje dożynkowe
Gwiazda wieczoru: Zespół 
TASTE
Kościół p.w. Mb 
częstochowskiej w Tuchlinie
Amfiteatr SZERoKowidZE

To będzie prawdziwie rozrywkowe 
i muzyczne lato. W lipcu i sierpniu od-
będzie się wiele imprez zarówno roz-
rywkowych, kulturalnych, jak i spor-
towych. Każdy z pewnością znajdzie 
coś dla siebie. Miłośnicy myślistwa 
mogą zapoznać się z wieloma zwycza-
jami oraz muzyką myśliwską podczas 

tegorocznej edycji festiwalu „Knieja”, 
lubiący żeglarstwo mogą spróbować 
swoich sił w otwartych mistrzostwach 
„O Puchar Starosty Kartuskiego”, dla 
chcących posłuchać muzyki kameralnej 
z pewnością atrakcją będzie letni festi-
wal w zabytkowym kościele. W amfi-
teatrze zaplanowano wiele występów 

i koncertów, zabawę z DJ-em, oraz Ka-
szubską Noc pod Gwiazdami połączoną 
ze zjazdem pojazdów z czasów PRL-u. 
Poza tym odbędą się zawody wędkar-
skie, kaszubskie gminne dożynki, kaba-
rety i wiele, wiele innych. Organizato-
rzy serdecznie wszystkich zapraszają!

/raf/

Koncerty, muzyczne gwiazdy, dużo dobrej zabawy, zabytkowe auta, gminne dożynki – to wszyst-
ko i wiele więcej będzie się działo przez najbliższe kilka tygodni w gminie Sierakowice. Atrakcji 
będzie co niemiara. 
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Dwa miesiące 
zabawy i rozrywki
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Porozumienie z chińską prefekturą
POWIAT | Podpisano porozumienie pomiędzy Autonomiczną Prefekturą Mniej-
szości Etnicznej Miao i Dong w Prowincji Guizhou w Chińskiej Republice Ludowej 
a powiatem kartuskim. 

W imieniu Powiatu Kartu-
skiego dokument podpisali 
Bogdan Łapa, wicestarosta 
powiatu oraz Mieczysław 
Woźniak, przewodniczący 
Rady Powiatu Kartuskie-
go. W ramach zawiązanej 
współpracy obie strony chcą 
aktywnie wspierać wymia-
nę i współpracę na szero-
kim polu działań takich jak: 
ekonomia, kultura, turysty-
ka, edukacja, rozwój talen-
tów, itp. Ponadto  na mocy 
porozumienia współpraca 
obejmuje również długo-
terminowe kontakty i wza-
jemną komunikację poprzez 
wymianę kadr samorządo-
wych.
Prefektura jest odpowied-
nikiem polskiego powiatu. 
Autonomiczna Prefektura 
Mniejszości Etnicznej Miao 
i Dong zajmuje 33 tys. ki-
lometrów kwadratowych 
w południowo–wschodniej 
części prowincji Guizhou. 
Zamieszkuje ją 4,6 mln 
ludności mieszkańców, 
w tym większość z nich 
to mniejszości narodowe, 

a najliczniejsze z nich to 
Miao i Dong. Różnorod-
ność mniejszości w prefek-
turze dostrzegło również 
UNESCO, które w 1999 r. 
wskazało, że jest to jedno 
z czterech miejsc na świe-
cie mających największą 
wartość kultury mniejszości 
narodowej. Drugim atutem, 
którym może poszczycić się 
prefektura, to bogactwo śro-

dowiska naturalnego. Warto 
dodać, że Qiandongnan uda-
ło się harmonijnie połączyć 
kultywowanie tradycji i kul-
tury oraz dbanie o środowi-
sko naturalne z rozwojem 
infrastruktury. Na terenie 
prefektury znajdują się dwa 
porty lotnicze, sieć linii ko-
lejowych, oraz dużą ilość 
autostrad.
(raf)
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Gmina ma nowe logo
PRZODKOWO | Podczas niedawno zorganizowanego Pikniku Babć, Dziadków 
i Wnucząt w „Dworku Barwik” odbyła się uroczysta prezentacja nowego Logo Gmi-
ny Przodkowo.
Autorem zwycięskiego pro-
jektu jest Dariusz Dulian 
z Warzenka. To właśnie 
jego projekt został jedno-
głośnie wybrany przez ko-
misję oceniającą spośród 32 
innych prac. 
Prezentacji logo dokonał 
Andrzej Wyrzykowski, wójt 
gminy Przodkowo.
– Zależało mi na tym, żeby 
to logo wzbudzało pozytyw-
ne emocje, żeby z takimi 
właśnie emocjami kojarzy-
ła się w kraju i na świecie 
nasza gmina – powiedział 
Dariusz Dulian. - Dlatego 
wykorzystałem motyw ser-
ca. Głównym kolorem pro-
jektu jest niebieski, który 
jest symbolem błękitu nieba 
aż po błękit jezior. Nie mo-

gło oczywiście zabraknąć 
polnych kwiatów, które 
nawiązują nie tylko do 
naszej gminy, ale też do 
całych Kaszub. 
Wójt podsumował wy-
stąpienie autora stwier-
dzeniem, że logo wyraża 
całą kwintesencję gminy 
Przodkowo. 
- Są nią nasi mieszkań-
cy: serdeczni i gościnni 
– powiedział wójt Wyrzy-
kowski. - Każdy, kto przy-
jeżdża do Przodkowa, czuje 
tę przyjacielską atmosferę 
i życzliwe nastawienie. To 
logo idealnie trafia w takie 
właśnie odczucia i w takie 
postrzeganie naszej gmi-
ny na zewnątrz: jesteśmy 
sercem otwarci dla wszyst-

kich. 
Warto dodać, że ze wszyst-
kich nadesłanych propozy-
cji na logo gminy Przodko-
wo, komisja jednogłośnie 
wybrała projekt Dariusza 
Duliana, nie wiedząc, że jest 
on mieszkańcem Warzenka 
(czyli gminy Przodkowo).
(raf)
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Piknik rodzinny na wesoło 
i na sportowo
PRZODKOWO | Już po raz XIII odbył się Przodkowski Piknik Rodzinny. Zabawę po-
przedzała impreza sportowa Kaszuby Biegają, odbyły się rozmaite turnieje i kon-
kursy, po raz pierwszy zaprezentowali się też strongmani. 

Podczas Pikniku Rodzinnego mieszkańcy 
gminy Przodkowo konkurowali ze sobą w Tur-
nieju Sołectw, który odbył się w ramach zma-
gań na Najbardziej Usportowione Sołectwo 
Gminy Przodkowo. Podczas turnieju można 
było zaobserwować zaangażowanie, rywaliza-
cję ale przede wszystkim radość i uśmiech na 
twarzach uczestników. Wiele zabawy dostar-
czyły m.in takie konkurencje jak: bieg po buty, 
kto ma więcej piegów, wyścig rydwanów. 

W klasyfikacji ogólnej Turnieju Sołectw 
najlepsze okazało się Czeczewo, zaraz za nim 
uplasowało się Kosowo, zaś na trzecim miej-
scu Kłosowo. Najbardziej usportowione So-
łectwo 2015 roku to Przodkowo Wieś, drugie 
okazało się Czeczewo i Pomieczyno, zaś trze-
cie – Tokary. 

Po raz pierwszy w gminie Przodkowo zapre-
zentowali się Strongmeni. Siłacze do wspól-
nego dźwigania ciężarów zaangażowali pu-
bliczność, która chętnie próbowała swoich sił 
w tym wymagającym sporcie. Dla fanów nieco 
mniej wysiłkowego sposobu spędzania czasu 

na hali widowisko sportowej odbył się Pu-
char Polski w Baśkę na czarne asy. Natomiast 
dla dzieci było mnóstwo darmowych atrakcji: 
wesołe miasteczko, ognisko z kiełbaskami, 
przejażdżki łodziami ratunkowymi po jeziorze 
Księże, zabawa z Dynamic Event oraz gry i za-
bawy. Wieczorem rozpoczęła się zabawa ta-
neczna z Dj Space Kid, a gwiazdami wieczoru 
był zespołem Skaner i Cliver.  (raf)
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Zainteresowanie tematem wykazali głównie posłowie z Pi-
S-u: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Marcin Horała, Jan 
Klawitter, z PO był Stanisław Lamczyk, z KUKIZ-15 Małgo-
rzata Zwiercan. Senatorów reprezentował Sławomir Rybicki 
(PO). Była też Małgorzata Gładysz - dyrektor biura i prawa 
ręka senatora Bogdana Borusewicza. Strona samorządowa 
reprezentowała się imponująco. Od marszałka Mieczysława 
Struka i prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka poprzez sa-
morządowców z Gdyni, powiatu puckiego i wejherowskie-
go. 

Port Gdynia się dusi

Jego sytuację przedstawił wiceprezydent Marek Stępa.
- Gdyński port jest jednym z trzech strategicznych por-

tów morskich w kraju i jedynym, który nie ma połączenia 
z systemem dróg krajowych. Prowadzi do niego tylko moc-
no przeciążona ruchem Trasa Kwiatkowskiego, rozjeżdżana 
przez zmierzające do portu ciężkie transporty. Planowana 
droga dojazdowa do portu jest więc niezbędna dla jego do-
brego skomunikowania z obwodową Trójmiasta, a tym sa-
mym z krajową siecią drogową. Trasa Kwiatkowskiego, po 
której odbywa się ruch drogowy do portu, jest drogą powia-
tową, ma niskie parametry i niezadowalający stan technicz-
ny, szczególnie na starszej swej części. 

Walka o pozyskanie finansowania na budowę OPAT-u, czyli 
praktycznie północnej obwodnicy Trójmiasta trwa już ponad 
10 lat. Sprawa robi się coraz bardziej paląca, ponieważ zmie-
nił się sposób funkcjonowania dużych portów. Długa linia 
nabrzeża nie jest już tak istotna, ponieważ statki rozładowują 
się coraz szybciej i nie zajmują długo miejsca przy nabrzeżu, 

natomiast coraz 
ważniejsze są 
dobre połącze-
nia komunika-
cyjne od strony 
lądu i duże po-
wierzchnie ma-
gazynowe, gdzie 
towary mogłyby 
być składowane, 
wstępnie obrabia-
ne czy uszlachet-
niane. Pierwsze 
załatwiłby OPAT 
a drugie tzw Do- lina Logistycz-
na, która miałaby powstać na terenach Gdyni, Kosakowa, 
Rumi, Redy i Wejherowa.

Za studium zapłaciły gminy

Koszt budowy 14-kilometrowej drogi szacuje się na 1,586-
1,66 mld zł. Ma zaczynać się ona na końcu trójmiejskiej 
obwodnicy w Chyloni, ominąć (zakorkowane nie tylko 
w sezonie letnim) Rumię oraz Redę i połączyć się z dro-
gą prowadzącą w stronę Helu. Na razie wydano 1 mln zł 
na studium ekonomiczno-środowiskowe, podczas którego 
przedstawiono mieszkańcom warianty i poddano je konsul-
tacjom. Zapłaciło za to 13 gmin - od Jastarni, przez Wejhero-
wo, Rumię i Redę po Gdynię - oraz samorząd województwa. 
To miał być ukłon w kierunku strony rządowej, która miała 
sfinansować dalszą budowę. Ale kolejne próby kończyły się 

fiaskiem.
- Kolejne rządy PO 

i PSL nic nie zrobiły, 
aby wpisać to połącze-
nie na listę projektów 
krajowych – przypo-
mina posłanka Pi-
S-u Dorota Arciszew-
ska Mielewczyk.

OPAT ważny 
nie tylko dla Gdyni

- Przyjechaliśmy tu 
wszyscy razem, jed-
nym głosem mówi-
my o rzeczach, które 
są dla nas ważne. 
O infrastrukturze 
drogowej, w tym 
o połączeniu drogo-
wym jakim jest Ob-
wodnica Północna 

Aglomeracji Trójmiejskiej i będąca 
jej częścią Droga Czerwona, mówimy także o połączeniach 
kolejowych oraz o zagadnieniach związanych z zagospo-
darowaniem morza – mówił podczas spotkania Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni.

- Spotkanie dotyczyło tematów, w których samorządowcy 
potrzebują wsparcia i współpracy z przedstawicielami władz 
krajowych. Chcieliśmy zaprezentować istotne dla naszego ob-
szaru tematy i zapoznać z tymi sprawami parlamentarzystów, 
którzy później mogą nas wspierać w ich realizacji – zapewnia 
Jarosław Białk, starosta powiatu puckiego. To są istotne pro-
blemy Pomorza, które przerastają możliwości finansowe bądź 
prawne samorządów – mówi pucki starosta Jarosław Białk. 
- Jest na razie ustna obietnica kierownictwa infrastruktury, 
że w tym roku jeszcze ministerstwo zasiądzie do aktualizacji 
listy planu budowy dróg krajowych i autostrad, a OPAT się 
na nim znajdzie - mówi Marcin Horała, poseł na Sejm. 

Anna Kłos

Czy OPAT ma 
szansę realizacji? Trasa

Trasa drogi dojazdowej do portu Gdynia od ob-
wodnicy zachodniej (tzw. Droga Czerwona), bę-
dzie w pewnej części pokrywała się z Obwodni-
cą Północną Aglomeracyjną Trójmiasta (OPAT), 
o którą od lat zabiegają władze miasta wspierane 
przez obywatelskie inicjatywy. 14-kilometrowa 
OPAT to planowane przedłużenie kończącej się 
w Chyloni obwodnicy, które omijając zakorko-
waną Rumię i Redę, ma połączyć się z trasą na 
Hel. Pewne opracowania dokumentacyjne dla tej 
inwestycji zostały już wykonane, jak studium eko-
nomiczno – środowiskowe i warianty przebiegu. 
Pozostaje ona nadal ważną inwestycją dla całej 
północnej części województwa. A szczególnie 
jest istotna, poza oczywiście Gdynią, dla Rumi, 
Redy, Wejherowa, Pucka, Władysławowa, Jastarni 
i Helu, które współfinansowały prace przedpro-
jektowe związane z budową. Planowana droga 
ma zdecydowanie charakter ponadlokalny, wobec 
czego powinna być realizowana przez Państwo, 
a nie samorządy lokalne, gdyż one nie mają żad-
nych szans na sfinansowanie takiego zadania.

Podczas spotkania padło wiele bardzo istotnych 
argumentów przemawiających za budową OPATu 
jako zadania rządowego. Fakt konieczności po-
wstania obwodnicy nie budzi żadnych wątpliwo-
ści. Problemem jest, kto ma tę inwestycję sfinan-
sować.

- Dobra komunikacja to krwiobieg. Bez niej się dusimy. Bądźcie naszymi ambasado-
rami w Warszawie – apelowali samorządowcy z konsorcjum Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) do parlamentarzystów i senatorów podczas spo-
tkania w Żelistrzewie (w Gminie Puck) 20 czerwca 2016 roku. Jego głównym organi-
zatorem był starosta pucki Jarosław Białk przy współudziale prezydenta Gdyni Woj-
ciecha Szczurka i prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam lub wynajmę działkę bu-
dowlana z garażem 616m2, Reda, ul. 
12Marca. Tel: 602-306-210

Sprzedam działkę budowlana, pod la-
sem 3km od Lęborka/Łówcze, 1200m2, 
cena 33.000zł. Tel: 602-306-210

Sprzedam działkę budowlana uzbrojo-
ną 960m2 lub 1350m2 w centrum miej-
scowości Wyszecino. Tel: 693-485-069

Sprzedam działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

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

Sprzedam nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, 
tel. 793 903 536

KUPIĘ
DO WYNAJĘCIA

Jestem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, sprzedaż części, 
pomoc drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKTRO
KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNEPRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Malowanie, cekolowanie, podłogi, re-
monty kompleksowe, doświadczenie 
wolne terminy, solidnie. Tel: 516-655-
705 

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

Usługi elektryczne, instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto 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, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam telewizor kolorowy z pi-
lotem, 14 cali, cena 50 zł. Tel: 507-
486-424  

Sprzedam gazowy grzejnik wody 
przepływowe, Ariston Junkiers, cena 
170 zł. Tel: 510-501-955

REDAKCJA
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
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DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut

SKŁAD: Jacek Wiśniewski

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, 
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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,

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,

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

Sprzedam komodę olcha, szerokość 
130cm, wysokość 93cm, głębokość 
43cm, cena 230zł. Tel: 510-501-955

Kupię starą szafę, szerokość 80-
100cm. Tel: 602-306-210

Sprzedam rower Grand, koła 26 cali, 
trzy letni, cena 350 zł, Wejherowo. 
Tel: 500-080-271

Sprzedam telewizor Sony 21 cali, 
cena 40zł. Tel: 507-486-424

Czyszczenie, pranie dywanów, tapi-
cerek, mycie okien, pralnia chemicz-
na. Tel: 501-077-273

Mata dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, kolor 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 idealny, Wejherowo, 505-567-
034

Sprzedam mydła włoskie Nesti Dan-

te, 250 gram, różne zapachy, duży 
wybór, tel. 660 731 138

Kupię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciarską, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

Złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, pra-
ce w ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

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

Sprzedam rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo 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

OGŁOSZENIA 
więcej informacji: reklama@expressy.pl

już od 10zł

na ogłoszenia o
PrACę

więcej informacji: reklama@expressy.pl

Oferta specjalna
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600 zawodników na starcie
PRZODKOWO | Jedna z największych imprez sportowych - Kaszuby Biegają – zawitała do Przodkowa. W biegach wystartowało około 600 zawodników.
Biegacze startowali w po-
szczególnych biegach m.in. 
Bieg przedszkolaka, Bieg 
For Fun, III Przodkowska 
Mila, Małe Kaszuby Bie-
gają oraz Biegł Główny – V 
Ćwierć Maraton Szwajcarii 
Kaszubskiej. Trasa główna 
jak co roku przebiegała przez 
Kczewo – Tokary- Czeczewo 
– Kawle Górne – Przodkowo 
łącznie tworząc trasę o dłu-
gości 11,5 km. Najlepszym 
biegaczem okazał się Łukasz 
Kujawski, z czasem 37 mi-
nut i 14 sekund. Natomiast 
najlepszą kobietą w kategorii 
open okazała się Monika Cza-
piewska z czasem 43 minuty 
i 53 sekundy. Najlepszymi 
biegaczami z gminy Przodko-
wo okazali się Lucyna Klawi-
kowska i Damian Wicki.
Kaszuby Biegają to cykl 
imprez, które odbywają się 
w różnych miejscowościach 
województwa pomorskiego 
od kwietnia do października 
2016 r., a minimalny dystans 
to ok. 10 km. 
Cykl „Kaszuby biegają” pro-
muje zdrowy styl życia oraz 
malownicze, warte poznania, 
trasy.

Organizatorzy przygotowali 
specjalną ofertę dla najmłod-
szych adeptów biegania. 
Kilkanaście kategorii wieko-
wych, zróżnicowane dystan-
se, nagrody dla najlepszych 
a wszystko to w profesjonal-
nej oprawie. Małe Kaszuby 
biegają jest to projekt in-
nowacyjny, dzięki któremu 
młodzież szkolna dostanie 
możliwość zaprezentowania 
się w rywalizacji na wzór se-
niorów. Być może to właśnie 
Kaszuby odnajdą talent na 
miarę największych ikon pol-

skiej lekkoatletyki.
Szereg zmian powinno wpły-
nąć na odbiór zainteresowa-
nych osób oraz uatrakcyjnić 
całość cyklu. Każdy bieg 
zaczaruje swoich uczestni-
ków świetnie przygotowaną 
trasą, łączącą walory tech-
niczne z niezwykłą scenerią 
usytuowaną w wyjątkowo  
malowniczym krajobrazie ka-
szubskich lasów, jezior i po-
bliskich parków.
Zapisy do poszczególnych 
biegów – na stronie kaszuby-
biegaja.pl.  (raf)
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Z wody na rower i biegiem na metę
STĘŻYCA | W gminie Stężyca zmierzyli się zawodnicy w jednej z najtrudniejszych dyscyplin (bo składającej się z trzech różnych), czyli w triathlonie.

Pierwsze miejsce na ćwiartce przypa-
dło Filipowi Przymusińskiemu z UAM 
Triathlon Poznań z czasem 2:03:10. Jako 
drugi na metę dobiegł Robert Karaś z La-
bosport Team (2:05:25), a trzecie miejsce 
zajął Andrzej Guż (Hotel Cztery Brzozy 
Gdańsk), którego czas wyniósł 2:09:34. 
Wśród kobiet bezkonkurencyjna była 
ponownie Monika Smaruj ze Smaruj na 
Trening Team, która z czasem 2:18:19 
pokonała drugą na mecie Eweliną Sza-
belską z Kuźni Triathlonu (2:22:26). Jako 
trzecia linię mety przekroczyła Anna Le-
chowicz z Labosport Team (2:33:15).
Przymusiński i Karaś przez całe zawody 
nadawali ton rywalizacji. Z wody pierw-
szy wyszedł Filip jedynie z dwu sekun-
dową przewagą nad Robertem, natomiast 
na rowerze, to Karaś nadawał mocne 
tempo, a średnia prędkość wskazała na 
liczniku ponad 41km/h. Do strefy zmian 
obaj zawodnicy wjechali niemal równo, 
a etap biegowy należał już do Przymu-
sińskiego.
Na dystansie 1/8 IM najlepsi byli Pa-
weł Miziarski z Torus Triathlon Team 
(1:07:03), Krzysztof Kluge z Enduro-
man Elbląg (1:08:09) oraz Szymon Dzik 
z SSP Orka Iława (01:09:28). Najlepszą 
kobietą była Marta Łagownik ze Smaruj 

na Trening Team, której to było czwarte 
zwycięstwo w tegorocznym cyklu. Jej 
dzisiejszy czas to 1:11:34. Kolejne miej-
sca na podium zajęły Joanna Skutkie-
wicz (1:13:11) oraz Katarzyna Rumińska 
z MKS Delfin Malbork (1:17:30).

Po zawodach w Stężycy i bardzo dobrym 
przyjęciu imprezy przez zawodników, 

kibiców i mieszkańców gminy, orga-
nizatorzy z Labosport Polska wspólnie 
z wójtem gminy Stężyca Tomaszem 
Brzoskowskim, ogłosili, że w roku 2017, 
Garmin Iron Triathlon Stężyca ponownie 
odbędzie się na Kaszubach 2 lipca.
Przed zawodnikami pozostał już tylko 
wielki finał cyklu Garmin Iron Triathlon, 
który odbędzie się 17 lipca. To właśnie 
na szybkiej trasie w Elblągu rozstrzygnie 
się, kto będzie zwycięzcą klasyfikacji 
generalnej, do której liczone są cztery 
najlepsze starty. Dodatkowo, podczas 
finałowej edycji cyklu zawodnicy, któ-
rzy wzięli udział w 4 tegorocznych im-
prezach na dystansie 1/4IM lub 1/8IM 
wchodzących w skład GIT, będą mieli 
możliwość wygrania nowego samocho-
du osobowego Peugeot 2008. Przypo-
minamy również, że w dalszym ciągu 
można zgłaszać się na finałową edycję 
cyklu i dołączyć do grona ponad pół ty-
siąca zawodników. Swoją obecność na 
tym etapie potwierdziła ścisła czołówka 
krajowa, w tym m.in. Łukasz Kalasz-
czyński, Tomasz Szala, Filip Przymu-
siński, Robert Karaś, a także zwycięzcy 
klasyfikacji generalnej cyklu z lat 2013 
i 2015: Krzysztof Augustyniak i Marcin 
Ławicki.  (raf)
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Paulina Reiter  
w reprezentacji Polski
GM. STĘŻYCA | Zawodniczka Wieżycy Stężyca Paulina Reiter otrzy-
mała powołanie na zgrupowanie Kadry Polski Kadetek.

Paulina uprawia siatkówkę od 
ósmego roku życia. Mimo młode-
go wieku posiada na swoim koncie 
wiele osiągnięć m.in. cztery meda-
le Mistrzostw Pomorza w tym trzy 
złote oraz dwa Mistrzostw Polski 
brąz i złoto. Posiada też wiele in-
dywidualnych wyróżnień z których 
najważniejsze to tytuł najlepszej 
zawodniczki z finału Mistrzostw 
Polski w Krakowie. Od dwóch lat 
jest czołową zawodniczką Kadry 
Pomorza. W tym roku w Ogólno-
polskim Turnieju Talentów z re-
prezentacją Polski Północnej zajęła 
drugie miejsce, będąc wybijającą 
się zawodniczką. Powołanie do Re-

prezentacji Polski to kolejny krok 
w karierze tej utalentowanej siat-
karki. 

Trener Maciej Stefanowski o swo-
jej zawodniczce mówi: Paula jest 
nie tylko utalentowana, posiada też 
nieprzeciętne parametry 186 cm 
wzrostu ale przede wszystkim jest 
bardzo pracowita i sumienna. Ma 
też świadomość że bez zespołu nie 
osiągnęła by tego wszystkiego. Ze-
spół też zawsze na nią może  liczyć. 
Ma także duże wsparcie w rodzinie 
i wspaniałe warunki do rozwoju ja-
kie stwarza jej i innym zawodnicz-
kom Klub Wieżyca.

( raf)

Półkolonie żeglarskie
GM. STĘŻYCA | Półkolonie żeglarskie to doskonała 
propozycja dla dzieci i młodzieży na lato. Odbywają się 
od poniedziałju do piątku przez całe wakacje.

Podczas zajęć planowane są 
dwa zejścia na wodę z prze-
rwą na odpoczynek. W razie 
niepogody zajęcia odbywać 
się będą na lądzie.
Terminy: 11-15 lipca, 18-22 
lipca, 25-29 lipca, 1-5 sierpnia, 
8-12 sierpnia, 15-19 sierpnia, 
22-26 sierpnia w godzinach 
od 10.00 do 16.00. Półkolonie 
organizowane są dla dzieci 
od 5 do 13 roku życia. Pod-
czas zajęć potrzebne będą 
ubrania na zmianę(od stóp 
do głów), czapka osłaniająca 
przed słońcem, ubranie prze-
ciwdeszczowe, picie i jedzenie 
i oczywiście dobry humor. 
Półkolonie dla osób z poza 
gminy są odpłatne: 250zł za 

jedną osobę, 350 za rodzeń-
stwo (dwie osoby), 400zł za 
trzy. 
Kontakt mailowy: justy-
nazagle@gmail.com, bądź 
telefoniczny/sms Justyna 
692396398, 692936110, An-
drzej 501501939.
(raf)
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