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dowcy i przedsiębiorcy 
z powiatu kartuskiego –
to dobry początek. 
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Konkurs „Kartuzy w poezji 
mieszkańców Kaszub” skiero-
wany jest do osób w każdym 
wieku. Podsumowaniem 
będzie wydanie publikacji 
zawierającej wyróżnione 
utwory.

– Warto ujawnić swój talent 
– zachęcają członkowie kar-
tuskiego TMK. – Twórczość 
uczestników konkursu po-
zostawi trwały ślad w litera-
turze i wzbogaci bibliografię 
wierszy o Kartuzach, stolicy 
regionu.

Autorzy wierszy mogą ry-
walizować w trzech katego-
riach: uczniowie szkół pod-
stawowych; uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych do 18 lat (rocznik 
1999 i młodsi); dorośli.

Zasady uczestnictwa w kon-
kursie: przedmiotem konkur-
su jest napisanie utworu po-
etyckiego w języku polskim 
lub kaszubskim na temat 
„Kartuzy w poezji mieszkań-
ców Kaszub”. Uczestnik pre-
zentuje wiersz własnego au-
torstwa, nienagradzany na 
innych konkursach oraz nie 
drukowany w czasopismach 
literackich ani w publikacjach 
książkowych. Każdy autor 
może przesłać jeden wiersz. 
Zgłoszenie do konkursu jest 
jednoznaczną zgodą auto-
rów na publikację wiersza. 
Uczestnicy są zobowiązani 
dostarczyć utwór pocztą 
elektroniczną oraz w formie 
wydruku komputerowego, 
seniorzy, w drodze wyjąt-
ku, mogą dostarczyć wiersz 
napisany odręcznie, czytel-

nym pismem. Dane autora 
należy umieścić na odwrot-
nej stronie wiersza: imię 
i nazwisko, wiek, 
adres zamiesz-
kania, telefon, 
e-mail, w ka-
tegorii dzieci 
i młodzieży 
podać nazwę 
szkoły.

Prace na-
leży składać 
w kopertach 
z dopiskiem „Kon-
kurs TMK” osobiście 
w biurze lub przesłać pocztą 
do 20 czerwca 2017 r. na ad-
res Towarzystwo Miłośników 
Kartuz, 83-300 Kartuzy, ul. 

Hallera 1 (osoba upoważnio-
na do udzielania informacji 

na temat konkursu: Da-
nuta Rek, tel. 503 

070 969) lub za 
pośrednictwem 

poczty e-mail: 
t m k a r t u z @
g m a i l . c o m . 
Podsumowa-
nie konkursu 
oraz promo-

cja publikacji 
utworów nastą-

pi  we wrześniu 
2017 r. O dokładnym 

terminie wręczenia nagród 
uczestnicy konkursu zostaną 
powiadomieni telefonicznie 
lub drogą elektroniczną.

Prace oceni komisja konkur-
sowa, która będzie oceniać: 
zgodność z tematem, war-
tość artystyczno-literacką 
utworu, oryginalność ujęcia 
tematu wiersza, niepowta-
rzalność pomysłu, interpre-
tację, poprawność językową 
i ortograficzną. 

W każdej kategorii zosta-
ną przyznane nagrody za 
pierwsze miejsca oraz wy-
różnienia, pozostali otrzy-
mają dyplomy uczestnictwa. 
Najlepsze prace zostaną wy-
różnione w formie publikacji, 
która zostanie przekazana 
do szkół, bibliotek i instytucji 
w powiecie kartuskim.

/raf/
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Napisz wiersz i wygraj!Seniorzy na balu

Oni wiedzą wszystko o Kaszubach

KIEŁPINO | Do późnych goDzin nocnych 
trwał Bal Seniora, który oDBył Się w kiełpinie. 

BORKOWO | najlepSi młoDzi znawcy kaSzuB Stanęli Do rywalizacji poDczaS ii wojewóDzkiego konkurSu wieDzy o kaSzuBach „kaSzuBSki wiec”. 

KARTUZY | towarzyStwo miłośników kartuz SerDecznie zapraSza mieSzkańców kaSzuB Do 
wzięcia uDziału w konkurSie poetyckim na napiSanie najpiękniejSzego wierSza o kartuzach.

Na balu bawiło się w około 
140 osób, w tym wiele par. 
Czas seniorom umilił występ 
zespołu Top Dance, złożony 
z dziewcząt z kiełpińskiej 
Szkoły Podstawowej, jak 
również zespół wokalno-in-
strumentalny Szubi Dubi.

Imprezę dla seniorów z so-
łectwa Kiełpino, współorga-
nizowaną m.in. przez gminę 
Kartuzy, poprowadził sołtys 
Mirosław Paczoska. Burmi-
strza Kartuz reprezentowała 

Sylwia Biankowska, jego za-
stępca.

Specjalne gratulacje otrzy-
mali Małgorzata Blok oraz 
Stanisław Miłosz, najstarsi 
mieszkańcy sołectwa Kieł-
pino. Na seniorów czekało 
wiele atrakcji: były tańce, 
jazda na koniu, przejażdżka 
wozem drabiniastym. Oczy-
wiście było też co wspo-
minać i o czym rozmawiać, 
a wszystkim dopisywały 
świetne humory.  /raf/
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Termin 
zgłoszenia: 

20 czerwca

Konkurs o zasięgu wojewódzkim 
odbył się w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Borkowie już 
po raz drugi. Wzięło w nim udział 
53 uczestników z 21 szkół (z 6 po-
morskich powiatów).  Uczestnicy 
rozwiązywali test zamknięty wy-
magający dogłębnej znajomości 
problematyki kaszubskiej.

Jak zauważył Józef Belgrau, dy-
rektor szkoły i pomysłodawca 
konkursu, konkurs cieszy się coraz 
większą popularnością. W tym roku 
po raz pierwszy wzięli w nim udział 
m.in. uczestnicy z powiatu gdań-
skiego, zaś powiat bytowski zgłosił 
chęć udziału w następnej edycji. 
Najdłuższą drogę przebyli już po 
raz drugi uczniowie z nauczycielką 
języka kaszubskiego z Katolickiej 
Szkoły Podstawowej im. Piotra Du-
nina z Chojnic. 

Wszystkie szkoły otrzymały ma-
teriały - kompendium wiedzy o 

Kaszubach, zawierające wiadomo-
ści z historii, literatury, geografii, 
rzemiosła i sztuki ludowej, sym-
bole Kaszub, główne organizacje i 
instytucje kaszubskie czy wybrane 
słownictwo kaszubskie. 

Zwycięzcą „Kaszubskiego Wiecu” 
został Hubert Leik ze Szkoły Pod-
stawowej w Lisich Jamach. II miej-
sce zajęła Aleksandra Dosz z Pępo-
wa, a III miejsce zajął Jakub Czoska 
z Miszewa. Ustny Quiz prowadził 
znany na Kaszubach dr Eugeniusz 
Pryczkowski. W komisji zasiedli 
przedstawiciele oddziału żukow-
skiego ZKP: Krystyna Rogalewska, 
Lidwina Kreft i Genowefa Zasada, 
oraz koordynator konkursu Józef 
Belgrau.

Patronat nad konkursem objęli 
m.in. Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski i Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo. 

/raf/
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Start budowy Trasy Kaszubskiej

Będzie kanalizacja Nowa hala już w lipcu
GM. PRZODKOWO | to DoBra wiaDomość Dla mieSzkańców kilku miej-
Scowości gminy przoDkowo. rozpoczyna Się BuDowa kanalizacji.

GM. SIERAKOWICE | trwa BuDowa Sali gimnaStycznej w ramach roz-
BuDowy zeSpołu Szkół w tuchlinie. 

POMORZE | BuDowa traSy kaSzuBSkiej (części Drogi S6 oD chwaSzczyna Do gDyni wielkiego kacka) Staje Się Faktem. proceDura  
właśnie Się rozpoczyna - taką Deklarację złoŻyli wiceminiStrowie inFraStruktury i BuDownictwa jerzy Szmit i kazimierz SmolińSki. 
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„Rozwiązanie gospodarki 
ściekowej w gminie Przod-
kowo poprzez wybudowa-
nie sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowościach: 
Kobysewo, Kosowo, Osowa 
Góra, Smołdzino” to kolejny 
projekt, na  realizację któ-
rego podpisano stosowne 
umowy z wykonawcami.

Pierwsza część inwestycji 
nosi nazwę „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej Koby-
sewo-Smołdzino. Wykona 
ją lokalna firma ze Stężycy. 
Wartość zadania wynosi nie-

mal 1,16 mln zł. Druga część 
zadania – o nazwie „Budowa 
kanalizacji sanitarnej z przy-
łączami i przepompowniami    
ścieków w miejscowościach 
Kobysewo, Kosowo, Osowa 
Góra” - będzie kosztować 
niemal 2,75 mln zł. 

Projekt realizowany będzie 
w ramach działania „gospo-
darka wodno-ściekowa” 
objętego Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym Wo-
jewództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest 

budowa kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjno-tłocznej 
w miejscowościach: Smoł-
dzino, Kobysewo, Kosowo, 
Osowa Góra na terenie aglo-
meracji Przodkowo o łącz-
nej długości 9,4 km wraz z 4 
przepompowniami siecio-
wymi i 5 przepompowniami 
przydomowymi.

Dzięki zrealizowaniu in-
westycji poziom skanalizo-
wania gminy wrośnie o  4,8 
proc. i będzie wynosić już 74 
proc. Roboty potrwają do 8 
lipca br.  /raf/

Ta kosztowna – bo warta 
ponad 3,6 mln zł - inwestycja 
ostatecznie ma się zakoń-
czyć w marcu przyszłego 
roku (wówczas upływa ter-
min rozliczenia umowy o do-
finansowanie). Ale prace bu-
dowlane zostaną ukończone 
już w lipcu bieżącego roku. 

Dofinansowanie, które gmi-
na Sierakowice pozyskała 
z budżetu państwa z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w ramach programu Roz-
woju Szkolnej Infrastruktury 
Sportowej, wyniosło ponad 
826 tys. zł. 

Wartość całkowita inwesty-

cji (wraz z obiektem dydak-
tycznym) wynosi ponad 3,6 
mln zł, natomiast wartość 
całkowita budowy sali gim-
nastycznej to niemal 2,67 
mln zł. 

Inwestycja obejmuje roz-
budowę Zespołu Szkół o peł-
nowymiarową, wielofunkcyj-
ną salę gimnastyczną wraz 
z trybunami i z zapleczem 
socjalno-sanitarnym oraz 
obiekt dydaktyczny. W no-
wym budynku będą prowa-
dzone zajęcia wychowania 
fizycznego oraz uprawia-
ne będą różne dyscypliny 
sportu (m.in. gimnastyka, 

lekkoatletyka oraz sporty 
drużynowe: piłka nożna, 
piłka ręczna, koszykówka, 
siatkówka itp.). Przy sali na 
poziomie piwnicy znajdują 
się  pomieszczenia socjalno-
sanitarne, składające się z: 
pomieszczenia magazyno-
wego, 2 szatni, 2 łazienek, 2 
toalet, 2 schowków i holu. 
Sala gimnastyczna będzie 
udostępniana klubom spor-
towym i innym zorganizowa-
nym grupom po godzinach 
lekcyjnych. 

Boisko będzie mieć wymia-
ry areny sportowej, czyli 12,2 
x 29,52 m, natomiast na try-
bunach dla widzów przygo-
towanych będzie 136 miejsc. 

Obiekt stanowiący przed-
miot wniosku o dofinan-
sowanie jest elementem 
szerszego zadania inwesty-
cyjnego podjętego przez 
gminę Sierakowice i pole-
gającego na rozbudowie 
Zespołu Szkół w Tuchlinie 
o salę gimnastyczna z try-
bunami wraz z zapleczem 
socjalno-sanitarnym, lokal 
przedszkolny (dla 25 dzie-
ci) oraz dwie sale lekcyjne 
o przeznaczeniu ogólnym.  

/raf/

Dla powiatu kartuskiego najważniejszy 
jest odcinek S6-ki od Chwaszczyna przez 
Żukowo aż do połączenia z trasą nr 7. 
Niedawno prezes Kaszubskiego Związku 
Pracodawców pojechał do Warszawy, aby 
wręczyć ministrowi petycję z zebranymi 
podpisami o jak najszybsze rozpoczęcie 
realizacji Obwodnicy Metropolitalnej. W 
ciągu najbliższych dni na ręce ministra tra-
fi druga petycja w tej  sprawie – złożą ją 
wspólnie wszystkie związki pracodawców 
z całego województwa pomorskiego.

O to, aby cała trasa S6 powstała, od lat 
apelują samorządowcy, przedsiębiorcy 
i mieszkańcy Pomorza. Konferencja, pod-
czas której wiceministrowie Infrastruktury 
i Budownictwa złożyli pisemną deklarację 
o rozpoczęciu realizacji Trasy Kaszubskiej, 
odbyła się w ub. tygodniu w Wejherowie. 

- Decyzja w sprawie S6 nie rozwiązuje 
wszystkich problemów, ale jest to bardzo 
ważny krok - powiedział Dariusz Drelich, 
wojewoda pomorski. - Jest to jedna z naj-
bardziej potrzebnych i kluczowych decy-
zji. Wyliczenia wskazują, że ten odcinek 
będzie miał największe wskaźniki, jeśli 
chodzi o wykorzystanie. Trasa w bardzo 
newralgicznym punkcie rozwiąże wiele 
problemów mieszkańców. Jesteśmy przy-
gotowani na wydanie niezbędnych ze-
zwoleń na budowę, mam więc nadzieję, że 
cała procedura będzie przebiegała szybko 
i bez utrudnień.  Rafał Korbut

Kazimierz Smoliński,
wiceminister Infrastruktury i 
Budownictwa:

- Jako parlamentarzysta z Pomorza 
cieszę się, że po raz kolejny udowad-
niamy, że nie patrzymy na potrzeby 
lokalnej społeczności w sposób poli-
tyczny, ale realizujemy te inwestycje, 
które są potrzebne i możliwe do reali-
zacji, zgodnie z oczekiwaniami społe-
czeństwa. W tej chwili zapadła decyzja 
odnośnie budowy Trasy Kaszubskiej, 
aby skierować inwestycję do drugie-
go przetargu w zakresie „projektuj i 
buduj”. Odcinek będzie liczył 42 km, 
wartość zadania to prawie 2 mld zł. 
To jedno z większych przedsięwzięć 
w Polsce, jakie rozpoczynamy reali-
zować. Poza Obwodnicą Trójmiasta 
to chyba najbardziej oczekiwana i po-
trzebna droga.

Marcin Horała, 
poseł na Sem RP:
- Wbrew temu, co niektórzy mówili - że 

to rząd PiS zablokował budowę Trasy Ka-
szubskiej – podpisana właśnie decyzja po-
kazuje, że nic bardziej mylnego. Decyzja w 
sprawie budowy to wielomiesięczna praca 
wielu osób. Jakąś „cegiełkę” do tego doło-
żył Parlamentarny Zespół Przyjaciół Gdyni 
i Małego Trójmiasta Kaszubskiego, któremu 
mam przyjemność przewodniczyć. Udało 
się wywalczyć, aby przy brakujących środ-
kach na realizację znacznej części progra-
mu dróg krajowych w Polsce jednak Trasa 
Kaszubska została skierowana do realizacji. 
Szczególnie dla mieszkańców powiatu wej-
herowskiego oraz Gdyni są to bardzo do-
bre wiadomości. Codzienne korki w Rumi i 
Redzie, codzienne problemy z dojazdem... 
temu wszystkiemu trasa ulży, a gdy po-
wstanie Via Maris, to ostatecznie rozwiąże 
problemy drogowe. 

Zbigniew Jarecki, 
prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców:
- Petycja, pod którą zbieraliśmy podpisy, doty-

czyła Obwodnicy Metropolitalnej. Rozmawiałem 
na ten temat z Andrzejem Adamczykiem, mini-
strem Infrastruktury i Budownictwa; poinformo-
wał mnie, że kilka osób i jedna gmina złożyli pro-
test odnośnie wydanej decyzji środowiskowej. I 
to jest obecnie podstawowy problem – sprawa 
jest bowiem w sądzie i inwestycji nie można roz-
począć. Minister zapewnił, że gdy kwestie for-
malne zostaną rozstrzygnięte, to inwestycja trafi 
do realizacji. To, że jest zielone światło do rozpo-
częcia budowy Trasy Kaszubskiej (czyli odcinka 
drogi S6 od Gdyni Wielkiego Kacka do Bożego-
pola) to oczywiście bardzo dobra informacja. 
Oznacza bowiem, że całą trasa S6 w końcu po-
wstanie. Obydwa odcinki były przygotowywane 
praktycznie jednocześnie. Minister podczas spo-
tkania wyjaśnił, że przystępują do budowy Trasy 
Kaszubskiej, gdyż nie ma sensu czekać, gdy nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby tę inwestycję za-
cząć realizować.
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Termomodernizacja obiektów w Gminie Stężyca

wieŻyca StęŻyca zagrała w wielkim Finale młoDzieŻowych miStrzoStw 
polSki w piłce Siatkowej.

Budynki Domu Pomocy Spo-
łecznej, Gminnego Przedsię-
biorstwa Komunalnego oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szymbarku zostały już 
ocieplone. Natomiast w po-
zostałych obiektach objętych 
programem termomoderni-
zacyjnym - świetlice w: Gapo-
wie, Łosienicach, Żurominie 
oraz Stężyckiej Hucie tam 
prace jeszcze trwają.   Przed-
sięwzięcie dofinansowane 
jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 
Przypomnijmy Gmina Stęży-

ca złożyła wniosek o  dofinan-
sowanie w sprawie wspólnej 
realizacji zadania w zakresie 
którego zostanie przeprowa-
dzona kompleksowa moderni-
zacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie 4 gmin: 
Gminy Chmielno, Gminy Su-
lęczyno, Gminy Linia i Gminy 
Stężyca. Projekt obejmuje 20 
budynków dla których na ba-
zie przeprowadzonych audy-
tów energetycznych wybrano 
rozwiązania wpływające w 
najbardziej efektywny sposób 
na poprawę efektywności 
energetycznych. Inwesty-
cja obejmuje kompleksowe 
działanie związane miedzy 
innymi z: ociepleniem elewa-
cji zewnętrznych budynku, 
wymianą elementów stolarki 
okiennej lub drzwiowej, po-
prawa jakości i sprawności 
instalacji grzewczej oraz w 
części budynków wymianą 
źródeł ciepła.

Siatkarki GKS Wieżyca 2011 
Stężyca zakończyły rozgryw-
ki o mistrzostwo Polski. W 
turnieju finałowym  rozegra-
nym w Dębicy zanotowały 
dwa zwycięstwa i dwie po-
rażki, zajmując ostatecznie 
siódme miejsce w kraju. W 
pierwszym meczu przegra-
nym 2:1 z Dwójką Zawiercie 
stężyczanki nie wykorzystały 
swojego potencjału a mecz 
ten okazał się kluczowym w 
ostatecznym układzie tabeli. 
W drugim meczu z silną Ate-
ną Warszawa mimo porażki 
Wieżyca zagrała dużo lepiej. 
Po zwycięstwie TKS Redy 

Ciechocino nad Dwójką Za-
wiercie dla Wieżycy stwo-
rzyła się szansa awansu do 
strefy medalowej. Wieżyca 
musiała wygrać z TKS Redą 
a Warszawa z Zawierciem. 
Siatkarki ze Stężycy plan 
wykonały rewanżując się za 
finał wojewódzki TKS Redzie 
2:1, niestety Atena Warsza-
wa mając pewny awans do 
czwórki, wystawiła rezerwo-
wy skład ulegając Zawierciu 
2:0. Wynik tem pozbawił 
zespół z Kaszub gry o me-
dale. Kolejny pech to gorszy 
bilans małych punktów - 2 
małe punkty zadecydowały 

o tym, że mimo wygranej z 
Redą to ona zagrała o pią-
te miejsce a nam przyszło 
zagrać o siódme. W meczu 
tym Wieżyca pokonała Im-
pel Wrocław 2:1.

W finale MOS Wola War-
szawa pokonała Atenę War-
szawa a w meczu o trzecie 
miejsce Energetyk Poznań 
wygrał z Dwójką Zawiercie.

Dużym sukcesem był sam 
awans wywalczony do wiel-
kiego finału przez klub z 
małej miejscowości i moż-
liwość rywalizacji z najbar-
dziej utytułowanymi zespo-
łami w Polsce. Niedosytem 
natomiast jest to, że mój ze-
spół nie wykorzystał szansy 
w pierwszym meczu grając 
poniżej swoich możliwości. 
Wyrównany poziom zespo-
łów o czym świadczy fakt, że 
nie było zespołu bez porażki 
dawał nadzieję na grę o naj-
wyższy cel jakim było zdo-
bycie kolejnego tytułu Mi-
strza Polski - podsumowuje 
trener Maciej Stefanowski.

Chciałbym podziękować 
nie tylko zawodniczkom 
za bardzo udany sezon, 
również rodzicom, dyrekcji 
ZKiW w Stężycy, wyrozumia-
łym nauczycielom. Najwięk-
sze podziękowania należą 
się Wójtowi Gminy Stężyca 
który stworzył wyśmienite 
warunki dla rozwoju siat-
kówki, których mogą nam 
pozazdrościć nawet wielkie 
ośrodki.

W ramach złożonego projektu na terenie Gminy Stężyca odremontowane zo-
staną następujące obiekty:

- świetlica wiejska w Gapowie,
- świetlica wiejska w Łosienicach,
- świetlica wiejska w Żurominie,
- świetlica wiejska w Stężyckiej Hucie,
- budynek OSP w Szymbarku,
- Dom Pomocy Społecznej w Stężycy,
- obiekty Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Stężycy.

Siatkarki w Finale
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Przedsiębiorcy na majówce
SZYMBARK | juŻ po raz 14. w Słoneczną SoBotę w centrum eDukacji i promocji regionu Spotkali Się przeDSięBiorcy z pomorza. 

Majówka Pomorskich przed-
siębiorców na stałe wpisała 
się w kalendarz imprez orga-
nizowanych przez Kaszub-
ski Związek Pracodawców, 
Gdański Klub Biznesu i CEPR. 
Patronatem honorowym 
imprezę obejmują trzej po-
morscy marszałkowie: Mie-
czysław Struk oraz jego dwaj 
poprzednicy Jan Kozłowski 
i Jan Zarębski. Majówka Po-
morskich Przedsiębiorców od 
początku kojarzy się m.in. z 
maczugami. To trofeum, któ-
re otrzymują co roku laureaci 

tytułu Ambasador Kaszub w 
trzech kategoriach: przedsię-
biorstwo (biznesmen), samo-
rządowiec, osobowość roku. 
Od kilku lat wręczana też jest 
nagroda specjalna „Maczuga 
im. Daniela Czapiewskiego”. 

Majówka Pomorskich Przed-
siębiorców odbyła się przy 
pięknej, słonecznej pogo-
dzie. Jak powiedział na wstę-
pie Zbigniew Jarecki, prezes 
Kaszubskiego Związku Praco-
dawców, zadzwonił wcześniej 
do Daniela Czapiewskiego i 
ten zapewnił go, że nie ma co 

się martwić, pogoda będzie 
wspaniała. Ten żart prezesa 
przypomniał zmarłego ini-
cjatora Majówki Kaszubskich 
Przedsiębiorców. Po jego 
śmierci, żona Lidia kontynu-
uje majową tradycję i przed-
siębiorcy z Pomorza nadal 
przyjeżdżają do CEPR, aby 
poznać kolejnych laureatów 
nagrody Ambasador Kaszub, 
wymienić się doświadczenia-
mi i wspólnie bawić podczas 
biesiady integracyjnej. 

Lucyna Puzdrowska

Przedsiębiorstwo 
roku

  
BANK SPóŁDZIELCZY W 
SIERAKOWICACH – nagro-
dę odebrał Tomasz Piask, dy-
rektor banku. Bank posiada 
ponad 100-letnią tradycję. 
Osiąga bardzo dobre wyniki 
finansowe, co lokuje placów-
kę w czołówce najlepszych 
banków spółdzielczych w 
Polsce. Jest też współzało-
życielem Fundacji Pomocy 
Dzieciom Niepełnospraw-
nym „Uwśmiech Dziecka”.  

FIRMA TERMA – nagrodę 
odebrał Maciej Kowalski, 
pełnomocnik zarządu. Firma 
jest producentem urządzeń 
grzewczych, medycznych 
i budowlanych. Właściciel 
firmy, Edward Brylowski, 
jest Kaszubem, pochodzi 
z Grzebieńca. Stawiając na 
innowacje, firma i jej właści-
ciel pozostają wierni warto-
ściom i tradycjom regionu.

  
ROCKFIN Z MAŁKOWA 

– nagrodę odebrał Marek 
Krzykowski, dyrektor ds. 
rozwoju. Projekty, produk-
ty i serwis oferowane przez 
firmę, znajdują uznanie u 
klientów na całym świecie, 
promując Polskę i Kaszuby.   

samorządowiec 
roku

 
PAWEŁ ADAMOWICZ – 
prezydent Gdańska. Funk-
cję włodarza grodu nad 
Motławą pełni od 1998 r. 
Jest zdobywcą tytułu Czło-
wieka Roku w plebiscycie 
„Dziennika Bałtyckiego”. Był 
odznaczany odznaczeniami 
państwowymi przez Prezy-
denta RP oraz wieloma in-
nymi nagrodami. 

ALICJA ŻURAWSKA – sta-
rosta kościerski. Funkcję 
piastuje od 2014 r. Z praca 
w samorządzie związana 
od blisko 20 lat. Jej priory-
tetem jest systematyczne 
dążenie do oddłużania po-
wiatu kościerskiego i dzięki 
konsekwencji w działaniu 
efekty tej pracy są już bar-
dzo widoczne, przynosząc 
wymierne korzyści. W pracy 
stawia na rozwój gospo-
darczy oraz współpracę z 
samorządami gminnymi.  

ANDRZEJ POLAK – wójt 
gminy Nowa Karczma. 
Funkcję pełni od 2010 r. Jest 
absolwentem kilku wydzia-
łów technicznych na Poli-
technice w Gdańsku. Kon-
sekwentnie realizuje swoje 
i mieszkańców marzenia 
o nowoczesnej gminie.  
 

osobowość roku

Ze względu na wagę tego 
tytułu, kapituła nagrody 
Ambasador Kaszub, posta-
nowiła uhonorować tylko 
jedną osobę. Osobowość 
Roku został prof. Edmund 
Wittbrodt - profesor nauk 
technicznych, polityk. Kie-
ruje katedrą mechaniki i 
mechatroniki. Był mini-
strem edukacji narodowej 
w rządzie Jerzego Buzka. 
Pięciokrotnie wybierany 
na senatora RP. Od 2016 r. 
jest prezesem Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. 
Odznaczony wieloma od-
znaczeniami państwowymi.  
 
MACZUGA IM. DANIELA 
CZAPIEWSKIEGO

Nagroda specjalna przy-
znawana przez Lidię Cza-
piewską od śmierci męża, 
w tym roku wręczona zo-
stała po raz ostatni. Otrzy-
mał ją Związek Sybiraków 
w Gdańsku. Nagrodę 
odebrali: Kordian Borej-
ko, prezes związku oraz 
Zofia Kłoczko, Elżbieta 
Duklant i Irena Witort. 
Nagrodę otrzymali m.in. za 
przekazywanie młodemu 
pokoleniu Polaków praw-
dy i miłości do ojczyzny.  
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REKLAMA                                                       30/2017/ZM

REKLAMA              123/2017/DB

Wójt z absolutorium
GM. PRZODKOWO | jeDnogłośnie raDni gminy 
uDzielili wójtowi aBSolutorium za 2016 rok. to 
wyraźny znak poparcia Dla Działań włoDarza. 
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Podczas ostatniej Sesji 
Rady Gminy, która odbyła 
się w poniedziałek 22 maja, 
Rada Gminy Przodkowo 
jednogłośnie udzieliła wój-
towi Andrzejowi Wyrzykow-
skiemu absolutorium za re-
alizację budżetu gminy  za 
rok 2016. Przed przystąpie-
niem do głosowania radni 
wysłuchali opinii Regional-
nej Izby Obrachunkowej a 
także wystąpień przewod-
niczących poszczególnych 
komisji rady gminy. 

Jak podkreślił Andrzej 
Wyrzykowski, wójt gmi-
ny Przodkowo w swoim 
wystąpieniu, realizacja 
tych wszystkich zadań i 
osiągnięcie zamierzonych 
celów nie byłaby możli-

wa dzięki bardzo dobrej 
współpracy z wszystkimi 
instytucjami, radą gminy i 
sołtysami a przede wszyst-
kim dzięki pracy urzędni-
ków i osób pracujących w 
jednostkach podległych 
gminie. Biorąc to wszystko 
pod uwagę wójt dziękując 
wręczył kwiaty Grażynie 
Ramczyk, skarbnikowi gmi-
ny oraz swojej zastępczyni 
Izabeli Kloskowskiej.

Podczas ostatniego po-
siedzenia radni podjęli też 
uchwały o nadaniu ulic w 
trzech miejscowościach 
gminy oraz przyjęli spra-
wozdanie ze współpracy z 
organizacjami pozarządo-
wymi za rok 2016.

/raf/

Zmodernizują drogę
GM. PRZODKOWO | kolejny waŻny ciąg komunikacyjny w gminie zoStanie nieDugo wyremontowany.
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Umowę pomiędzy władza-
mi gminy a wykonawcą wy-
łonionym w przetargu, który 
będzie realizował tę ważną 
dla gminy Przodkowo inwe-
stycję, niedawno podpisano. 

Chodzi o trasę Kobysewo – 
Kaliska. W ramach tego yada-
nia zaplanowane jest wyko-
nanie nowej nawierzchni z 
kostki betonowej w miejsce 
zniszczonej nawierzchni as-
faltowej na całym odcinku 
drogi tj. 2,144 km, budowę 
chodników, a także odwod-
nienie pasa drogowego i ka-
nału technologicznego. Po-
nadto wykonane będą dwie 

zatoki przystankowe z kostki 
betonowej i zamontowanych 
zostanie 10 lamp hybrydo-
wych.

Projekt będzie realizowany 
w ramach operacji  „Budowa 
lub modernizacji dróg lokal-
nych” objętej  Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich’ 
na lata 2014-2020. Wartość 
zadania to niemal 3,63 mln zł. 

Zgodnie z podpisana umo-
wą roboty zakończą się 11 
lipca br. Do tego czasu miesz-
kańcy muszą uzbroić się w 
cierpliwość i korzystać z przy-
gotowanych objazdów. 

/raf/

Radni gminy
pozytywnie ocenili 
wykonanie zeszło-
rocznego budżetu 
przez wójta.
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Muzyczne szaleństwo! Stężyca w rytmie disco
STĘŻYCA | to Była niezapomniana impreza! kilkaDzieSiąt tySięcy puBliczności, najBarDziej znane zeSpoły DiSco polo, DoSkonała pogoDa i mnóStwo DoBrej zaBawy. przeBojowa majówka w StęŻycy okazała Się prawDziwym hitem. 

Stężyca w miniony week-
end stała się stolicą disco 
polo. Już trzeci raz odbyła się 
tam największa na Pomorzu 
taka impreza. Szacuje się, że 
pod sceną bawiło się nawet 
50 tys. osób, którzy do Stęży-
cy zjechali się nie tylko z wo-
jewództwa pomorskiego, ale 
i z wielu znacznie odleglej-
szych regionów kraju. 

- Podsumowując: impreza 
była bardzo udana, dotarło 
do nas bardzo wiele pozytyw-
nych opinii od uczestników 
i sponsorów – mówi Tomasz 
Brzoskowski, wójt gminy 
Stężyca. – Najważniejsze, że 
ludzie doskonale się bawili 
i pokazali, że chcą słuchać 
tego rodzaju muzyki. Poza 
tym Przebojowa Majówka to 
doskonała promocja naszej 
gminy. Przyjeżdża do nas co-
raz więcej osób, a o Stężycy 
wiele osób usłyszało dzięki 
transmisji telewizyjnej. 

Kolejna duża, dwudniowa 
impreza w Stężycy odbędzie 
się w sierpniu – organizowa-
na będzie przy współpracy 
z Telewizją Polsat.          /raf/
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Muzyczne szaleństwo! Stężyca w rytmie disco
STĘŻYCA | to Była niezapomniana impreza! kilkaDzieSiąt tySięcy puBliczności, najBarDziej znane zeSpoły DiSco polo, DoSkonała pogoDa i mnóStwo DoBrej zaBawy. przeBojowa majówka w StęŻycy okazała Się prawDziwym hitem. 
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Kartuska Noc Muzeów
KARTUZY | w minioną SoBotę w wielu miaStach w polSce, w tym w kartuzach, miała miejSce noc muzeów.

ŻUKOWO | miejSka gra terenowa wymaga oD uczeStników orientacji w terenie, kojarzenia Faktów i logicznego myślenia.

Ta coroczna impreza cie-
szy się ogromnym powo-
dzeniem wśród miłośników 
kultury, sztuki i rozrywki. 
To noc, kiedy muzea otwie-
rają swoje drzwi dla zwie-
dzających za darmo lub 
za symboliczną złotówkę, 
organizowane są też inne 
atrakcje. 

W tym roku w ramach Eu-

ropejskiej Nocy Muzeów 
w Kartuzach wiele atrakcji 
przygotowano w Muzeum 
Kaszubskim. Zagrała kapela 
Friko z Chojnic, a  . Zebrani 
byli też świadkami przedsta-
wienia plenerowego Teatru 
Snów Remus z Gdańska. 
Następnie odbył się koncert 
polskiej muzyki rozrywko-
wej w wykonaniu Konrada 

Michalaka. Były też: pokaz 
czerpania papieru metoda-
mi tradycyjnymi, druk na 
tkaninie naturalnymi meto-
dami i pokaz kowalski. Nie 
zabrakło grochówki i świet-
nej atmosfery. Do 1:00 
w nocy można było zwie-
dzać izby muzealne i podzi-
wiać zgromadzone w nich 
eksponaty.           /raf/

Jedną z atrakcji
był występ zespołu 

FRIKO z Chonic

DYNAMIC EvENT 
przedstawił 

program dla dzieci
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GRALI W TERENIE, POZNAJąC MIASTO
I właśnie w takiej grze 6 

grup utworzonych przez 
uczniów i nauczycieli Gim-
nazjum nr 2 w Żukowie wzię-
ło niedawno udział. Zabawa 
pod nazwą Fotograficzna 
Gra Terenowa opartą była 
na przestrzennym scenariu-
szu, który prowadzi przez 
wybrane miejsca Żukowa, 
pozwalając zobaczyć mia-
sto z innej, niepowtarzalnej 
strony.

Gra przeznaczona jest za-
równo dla turystów, chcą-
cych w alternatywny spo-
sób poznawać Żukowo, jak 
też mieszkańców i całych 
rodzin, którzy chcieliby w 

atrakcyjny sposób spędzić 
wolny czas i odkryć inne 
oblicze swojego miasteczka. 
Uczestnicy mogą poznawać 
historię miasta, postaci z 
nim

związane, architekturę, 
jego walory turystyczne. 
Ulice miasta stają się wte-
dy planszą gry, a zespoły 
uczestniczą w rozwiązywa-
niu zagadek nie tylko fo-
tograficznych. Drużyny ry-
walizują na ulicach miasta, 
starają się wykonać posta-
wione przed nimi zadania 
w jak najkrótszym czasie. 
Liczą się: szybkość, trafność, 
wiedza, kojarzenie faktów, 

spostrzegawczość, praca 
zespołowa i orientacja w te-
renie. Celem gry jest rozwią-
zanie trzech typów zagadek: 
sfotografowanie miejsc/
przedmiotów, zaznaczenie 
wskazanych punktów na 
mapie i zebranie naklejek ze 
wskazanych miejsc. 

Wygrywa ta drużyna, która 
trafnie rozwiąże wszystkie 
zagadki i jako pierwsza zgło-
si się na linii mety.

Niedługo ogłoszony zosta-
nie termin następnej edycji, 
na którą tym razem ruszą 
zapisy. 

/raf/
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Nagrodzeni za najwyższą jakość
ŻUKOWO | gminna SpółDzielnia „Samopomoc chłopSka” w Żukowie jako jeDyna gminna SpółDzielnia w polSce konSekwentnie 
poDDaje Swoje proDukty Surowej ocenie jakościowej w inStytucie Biotechnologii przemySłu rolno-SpoŻywczego w warSzawie.
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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REKLAMA                                          41/2016/PS

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” 
w Żukowie jest spółdziel-
nią – można powiedzieć - 
konsumencką, gdyż główną 
działalnością jest handel 
detaliczny i przetwórstwo 
wspierające handel spo-
żywczy. W dobie produkcji 
masowej i rozwoju konku-
rencji w postaci marketów, 
konkurowanie z tak dużymi 
podmiotami na rynku spo-
wodowało, że spółdzielcy 
z Żukowa odpowiednio zde-
finiowali swoje szanse ryn-
kowe i skoncentrowali się na 
wykorzystaniu latami budo-
wanego doświadczenia i fa-
chowości swoich technolo-
gów i pracowników. 

Wciąż rozwijają i dopra-
cowują grypę wędlin „Pre-
mium”, czyli produktów 
o najwyższej jakości, których 
produkcja jest oparta na sta-
rych i kaszubskich receptu-
rach. 

Systematyczne działania 
skoncentrowane na rozwo-
ju tego kierunku spowo-
dowały, że z wielu targów 
i wystaw spółdzielcy wracają 
z nagrodami i certyfikatami 

jakości.
Z ostatniej chwili! Nie za-

wahali się poddać ocenie 
dwóch wyrobów: Kiełbasy 
Chłopskiej Pieczonej i Po-
lędwicy Drobiowej z Fileta 
podczas organizowanego 
pod patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przez Instytut Biotechno-
logii Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego im. prof. Wacława 
Dąbrowskiego w Warszawie 
konkursu „Produkty najwyż-
szej jakości w przemyśle 
mięsnym” Wiosna 2017.

Konkurs obejmował na-
stępujące grupy wędlin: 
kiełbasy, produkty blokowe, 
wędliny podrobowe, mięso 
kulinarne, kiełbasy suszone, 
wędliny surowe i wyroby 
garmażeryjne zgłoszone 
przez kilkudziesięciu produ-
centów.

Między innymi: Zakłady 
Mięsne HENRYK KANIA S.A. 
w Pszczynie, Zakłady Mięsne 
,, Łmeat_Łuków’’ S.A. w Łuko-
wie, Zakłady Mięsne ‘’Pekpol 
Ostrołęka’’ S.A. w Ostrołęce. 

Żukowska Spółdzielnia od 
lat jest jedyną spółdzielnią 
„Samopomocy Chłopskiej” 

w Polsce w tym gronie 
i 18 maja na „Wiośnie 2017” 

otrzymała specjalny dyplom 
za konsekwentne poddawa-
nie swoich produktów suro-
wej ocenie jakości.

Podstawą konkursowej 
oceny jakości wędlin jest 
ocena sensoryczna wyko-
nana przez dwa zespoły 
rzeczoznawców oraz wyniki 
analiz chemicznych.

Produkty, które w ocenie 
sensorycznej uzyskają ja-
kość ogólną na poziomie 
4,5 do 5 punktów i wyróż-
niki chemiczne będą zgod-
ne z deklarowaną normą 
(badania wykona laborato-
rium chemiczne Instytutu), 
zostają uznane za produkty 
najwyższej jakości. 

Poza już wymienionym dy-
plomem, Tadeusz Pupacz, 
kierownik Masarni Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Żukowie, jako 
efekt kolejnej oceny ode-
brał Dyplom „Produkt Naj-
wyższej Jakości w Przemyśle 
Mięsnym” Wiosna 2017 dla 
Kiełbasy Chłopskiej Pie-
czonej i Polędwicy Drobio-
wej z Fileta.

NAGRODZONE WĘDLINY:

Kiełbasa Chłopska Pieczona 
Należy do wędlin suchych i trwałych. Wędzono-pieczona, w osłonce naturalnej wieprzowej. 

Produkowana z wysokogatunkowego mięsa wieprzowego i wędzona w wędzarni tradycyj-
nej. Polecana do spożywania na zimno i ciepło.

Polędwica Drobiowa z Filetu
Jest wędliną drobiową grubo rozdrobnioną, z wysokogatunkowego mięsa drobiowego - fi-

leta z kurczaka. Jest produktem ścisłym, lecz kruchym podczas jedzenia, o kolorze jasnoróżo-
wym. Wyrób parzony w osłonce o nietypowym kształcie.



Podstawa dobrego samopoczucia?

PORADNIK | wSzyScy kochamy weekenD za nieSpieSzne poranki. wySpani, trySkamy kreatywnością, przygotowując królewSkie 
śniaDanie. naleśniki, Sałatki i Smoothie Smakują tym lepiej, Że moŻemy zjeść je Bez pośpiechu, w towarzyStwie BliSkich. o śniaDaniu 
naleŻy jeDnak pamiętać  takŻe w ciągu tygoDnia.

Śniadanie!

O tym, że śniadanie to 
najważniejszy posiłek 
dnia słyszymy od dziecka. 
Mimo to rezygnujemy z 
niego. Często ciepłe, war-
tościowe dania zastępuje-
my jedynie łykiem kawy. W 
efekcie przez cały dzień to-
warzyszy nam uczucie gło-
du i związany z nim spadek 
energii. Paradoksalnie im 
bardziej spieszymy się do 

pracy, tym jesteśmy w 
niej mniej efektywni. 

Jak wyjść poza ten 
schemat?

(Pełno)
w a r t o -

ś c i o w y 
start

O s o b y 
j e d z ą c e 

r e g u l a r n i e 
śniadanie, a 
nie tylko w 
w e e k e n d y , 
mają wyrów-
nany poziom 

glukozy i in-
suliny we krwi. 

Dzięki temu ry-
zyko wystąpienia 

cukrzycy czy cho-
roby wieńcowej jest 

dużo mniejsze. Co jeść, 
aby dobrze rozpocząć 

dzień i dodać sobie ener-
gii?

-Posiłek, który nas pobu-
dzi, wzmocni odporność 
oraz rozgrzeje powinien 
zawierać porcję węglowo-
danów. Znajdziemy je w 

ciemnym pieczywie, gra-
noli i musli. Węglowodany 
muszą wystąpić każdora-
zowo w duecie z pełno-
wartościowym białkiem w 
postaci jaj, mleka, jogurtu, 
wiejskiego masła. Istotnym 
i smacznym dodatkiem są 
oczywiście świeże owoce  
i warzywa – najlepiej ko-
rzystać z tych sezonowych 
– mówi dietetyk Paulina 
Domagała.

Poszukując inspiracji na 
śniadanie, warto czytać 
etykiety. Znajdują się tam 
informacje na temat tego, 
jaką ilość kalorii i ważnych 
składników odżywczych 
zawiera porcja danego 
produktu. – Świadome, 
uważne podejście do kwe-
stii odżywiania to nie tyl-
ko regularność posiłków. 
Ważne są również wybory 
podejmowane przy półce 
sklepowej. Lektura etykie-
ty powinna wejść nam w 
krew – dodaje dietetyk.

Radość z jedzenia… od 
rana!

Śniadanie może być 
źródłem przyjemności (i 
zdrowia) również od po-
niedziałku do piątku. Wy-
starczy, że dzień wcześniej 
poświęcimy kilkanaście 
minut na przygotowanie 
czegoś pysznego. Istnie-
je wiele propozycji, które 
– przygotowane wieczo-
rem – smakują doskona-
le rano. Przykładem jest 

pudding chia ze świeżym 
mlekiem wiejskim 2% od 
OSM Piątnica i dodatkiem 
ulubionych owoców oraz 
orzechów. Podobnie jest 
z owsianką lub chrupiącą 
granolą. Na śniadanie mo-
żemy wybrać również kla-
syki – domowy chleb i wiej-
skie masło. Co istotne, te 
zupełnie bazowe produkty  
o unikalnym smaku może-
my wykonać samodzielnie 
w weekend. Przepis na 
pachnący bochenek znaj-
dziemy na kulinarnych 
blogach.

Uwaga! Do masła może-
my dodać ulubione przy-
prawy. Ten duet świetnie 
smakuje zarówno w posta-
ci kanapek, jak i grzanek. 
(MP)

Śniadanie może być źródłem przyjem-
ności (i zdrowia) również od poniedział-
ku do piątku. Wystarczy, że dzień wcze-
śniej poświęcimy kilkanaście minut na 
przygotowanie czegoś pysznego. 

ex
pr
es
s

zdrowie   uroda
WIęcej: d.bieszke@expressy.pl | tel. 660 731 138

&
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choć grill na SłoDko  naDal Dla wielu Brzmi Dość egzotycznie, 
warto wzBogacić Swoje grillowe menu o owoce. Są pySzne i na-
prawDę proSte w przygotowaniu. 

Grill w słodkim wydaniu
Podczas wspólnego grillowania większość z nas stawia zwy-

kle na dania mięsne i warzywne. Tymczasem, by zaskoczyć 
naszych gości nietuzinkowym, grillowanym deserem na bazie 
świeżych owoców, wystarczy pamiętać o kilku zasadach ich 
przyrządzania.

Czas, przyprawy i nie za dużo cukru – klucz do sukcesu
Grillować możemy w zasadzie wszystkie owoce. Wybierając 

te, które trafią na ruszt pamiętajmy, by były one dojrzałe, ale 
nie zbyt miękkie. Poddawane grillowaniu owoce szybko mięk-
ną, dlatego by ich nie przypalić trzeba często je odwracać i 
uważnie obserwować. Ryzyko przypalenia się owoców może-
my zmniejszyć, jeśli przed grillowaniem dobrze wymoczymy 
je w zimnej wodzie. Zdecydowana większość owoców pod 
wpływem opiekania na grillu staje się jeszcze bardziej słodka, 
dlatego nie musimy ich dosładzać przed umieszczeniem na 
ruszcie. Ich smak i aromat wydobędą natomiast dodatki, ta-
kie jak cynamon i wanilia. Owoce, podobnie jak mięsa, można 
marynować! Świetnie nada się do tego słodkie wino lub sok 
z cytryny z niewielkim dodatkiem miodu. W grillowaniu owo-
ców najważniejszy jest jednak czas, w jakim pozostają na grillu 
– różni się on w zależności od tego, jak delikatny jest podda-
wany obróbce termicznej owoc.

Ananas to idealny owoc na grill, a czas jego 
przygotowania to ok. 6-10 minut. Przed wrzu-
ceniem na ruszt trzeba obrać go ze skórki, wy-
drążyć twardy środek, pokroić na kilkucenty-
metrowe krążki i zamarynować, np. w mleku 
kokosowymi, wiórkach kokosowych i cyna-
monie. – Owoc ten możemy także zgrillować 
bez marynaty i doprawić dopiero po zdjęciu z 
grilla – mówi Wiktor Kowalski z Dan Cake – W 
takiej formie ananas może stanowić idealny 
dodatek do naszych gotowych Gofrów. Wy-
starczy, że na chrupiącym gofrze podgrzanym 
na grillu położymy plaster ananasa, obsypie-
my brązowym cukrem lub polejemy miodem 
i dodamy kilka listków świeżej mięty – dodaje 
ekspert Dan Cake.

Arbuz kojarzony jest z orzeźwiającymi napojami, zaspokajającymi pragnie-
nie w upalne dni. Ale arbuz z grilla? Jak najbardziej! Wystarczą zaledwie 2-3 
minuty koniecznie na mocno rozżarzonym grillu, by uwolnić niezwykły ar-
monat tego owocu. Pamiętajmy jednak o pilnowaniu procesu grillowania 
– arbuz ze względu na swoją delikatną strukturę potrzebuje zaledwie kilku 
chwil na ruszcie, ale tyle samo wystarczy, by uległ spaleniu! – Kluczem do 
niepowtarzalnego smaku grillowanego arbuza jest jego marynata, w roli któ-
rej świetnie sprawdzi się sos balsamiczny i kilka kropel soku z cytryny – za-
uważa Wiktor Kowalski z Dan Cake. Dymno-karmelowy posmak grillowanego 
arbuza sprawia, że tak przyrządzony owoc idealnie pasuje do letniej sałatki 
z roszponką i liśćmi botwinki, na którą sezon lada chwila się zacznie oraz z 
kulkami sera mozzarella. – Chrupiącym akcentem idealnie komonującym się 
ze smakiem sałatki z arbuzem będą nasze Bagietki do odpieku, które zostały 
już wstępnie podpieczone, co oznacza, że potrzebują zaledwie kilku minut 
na grillu, by zyskały złocisty kolor i chrupkość – radzi ekspert Dan Cake.

Przydymiona słodycz 
na chrupiącym toście

Obok ananasa, abruza, czy banana świetnie grillującym się owo-
cem jest też brzoskwinia. Owoc wystarczy przekroić na pół i pozba-
wić pestki, a każdą połówkę doprawić cynamonem i otartą skórką 
z cytryny. Pamiętajmy, że brzoskwinię należy grillować do 10 minut 
pod przykryciem, skórką do dołu, bez przewracania. W ten sposób 
naturalny sok, wydzielający się z grillowanej brzoskwini, wymiesza 
się z cynamonem i skórką z cytryny, zgromadzi w miejscu po wy-
drążonej pestce i nada słodyczy całemu owocu. 

-Tak przygotowana brzoskwinia będzie świetnym dodatkiem do 
grillowanego tosta, przygotowanego na bazie naszego Chleba to-
stowego pszennego – mówi ekspert Dan Cake. – Wystarczy dodać 
kilka listków bazylii, kawałki sera koziego i delikatny dressing na 
bazie octu balsamicznego, by przygotować ciekawą przekąskę gril-
lową albo śniadaniowe danie.

Ananasowy deser

Kluczem jest marynata
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WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJąĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

PROFESJONALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela

sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SINGLE 35l., modelowy typ urody, 
szukam Pani, 28 – 52 l., miłej spon-
sorki, Gdynia, Sven, tel. 735 001 684

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

WDOWA pozna Pana w wieku 63-
65 lat, bez nałogów, zmotoryzowa-
nego, na SMSy nie odpowiadam, 
tel. 881 237 164

RÓŻNE

SPRZEDAM rowery nowe i używa-
ne, przyczepki rowerowe, tel.  603 
661 240  

SPRZEDAM rower składak, duże 
koła, 220 zł, tel. 695 230 080

KUCHNIA elektryczna, blat cera-
miczny, biała, 240 zł, tel. 695 230 
080

SPRZEDAM piłę tarczową 2.0 kw, 
380 W, samorobną z kółkami, 600 zł, 
tel. 695 230 080

DREWNO opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, moż-
liwy transport, tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach, 120x150, 

siano kostka z magazynu. Możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

SPRZEDAM rowery; używane 
i nowe, męskie i damki. Od 300 zł, 
tel. 603 661 240

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, 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 dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

SKUPUJEMY stare militaria w bar-
dzo dobrych cenach, (mundury, 
dokumenty, części zabytkowych 
pojazdów, odznaczenia, wyposaże-
nie wojskowe), Oldmilitaria.pl, tel: 
666 025 860, mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

SPRZEDAM rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

SPRZEDAM krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505 567 034

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM siedlisko na działce 
4800 m kw w malowniczej okolicy, 
tel. 695 469 389

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

SPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, ga-
raż, ogród, możliwość dwóch od-
dzielnych mieszkań, ul. Pontonowa 
10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

STARSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, pomoc drogowa, 
auto części, Wejherowo, Trójmiasto, 
tel. 789 345 593

INNE

JAWA 350TS\’ tylko kola 16”p/tyl, 
cena: 179 zł, Tczew, tel. 735 001 684 
sprzedam

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ
POSZUKUJĘ osobę do prac docie-
pleniowych, tel. 782 993 120

USŁUGI

POŻYCZKI, chwilówki, bez bik, do-
jazd do klienta, tel. 530 203 182

SZUKASZ 
PRACOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 79567

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

OGŁOSZENIA 
W RAMCE
już od 
10 zł 
za emisję!

więcej:
reklama@expressy.pl
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Bizewski i Mateja wygrywają
SPORTY WALKI | na gali Fen 2017 Baltic Storm powiat kartuSki reprezentowali Dwaj zawoDnicy. wygrali oni Swoje walki.

Walka Artura Bizewskiego 
z Marcinem Szrederem była 
ozdobą gdyńskiej gali. Już 
od pierwszych sekund walka 
była bardzo otwarta – rywa-
le ruszyli na siebie i nie ba-
wili się w kalkulacje. Jeszcze 
w pierwszej rundzie potężny 
prawy sierpowy Szredera 
posłał zawodnika ze Skrze-
szewa na deski i odbyło się 
liczenie, ale Bizewski nie za-
mierzał się poddać. W dru-
giej rundzie obaj badali się, 
szukali celnych ciosów, aż w 
końcu Bizewski zbliżył się do 
Szredera i prawym sierpo-
wym sprawił, że przeciwnik 
padł na deski i sędzia nie 
pozwolił kontynuować poje-
dynku, co dla reprezentanta 
naszego powiatu oznaczało 
zwycięstwo.

Kamil Mateja walczył z 

bardziej doświadczonym i 
wyższym o 10 cm Alanem 
Kwiecińskim. Zawodnik z 
Kartuz został przez Kwieciń-
skiego szybko zepchnięty 
do defensywy, ale później 
Mateja zaczął odgryzać się 
rywalowi i nie dawał się mu 
zdominować. Szybkie kop-
nięcia z czasem zaczęły da-
wać zawodnikowi z Kartuz 
przewagę. Po trzech bardzo 
ciekawych rundach sędzio-
wie jednogłośną decyzją 
uznali zwycięstwo Matei.

Organizacja Fight Exclusive 
Night nagrodziła Artura Bi-
zewskiego za najlepszy no-
kaut gali. Doceniony został 
także Kamil Mateja – dzięki 
świetnej walce z Alanem 
Kwiecińskim podpisał on 
kontrakt na następne walki 
na galach FEN.  (KG) fo
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Walczyli na dwóch frontach

KASZUBY TŁUMNIE POBIEGŁYAWANSU NIE BĘDZIE

ZAPASY | oBFity w Starty weekenD mieli kaDeci i juniorzy –  gkS cartuSia kartuzy. 

LEKKOATLETYKA | wiele róŻnych Dy-
StanSów Dla Dzieci oraz tytułowa, 15-
kilometrowa traSa przyciągnęły tłumy.

PIŁKA NOŻNA | oStatnie Stracone przez 
gkS przoDkowo punkty przekreśliły 
SzanSe zeSpołu na awanS Do ii ligi. 

Mistrzowie Polski – Krzysz-
tof Niklas oraz Aleksander 
Mielewczyk w ramach przy-
gotowania do Mistrzostw 
Europy, startując w repre-
zentacji Polski zmierzyli się 
ze swoimi zagranicznymi 
konkurentami na turnieju w 
Bukareszcie w Rumunii.

Obaj nasi reprezentanci 
zajęli miejsca w pierwszej 

piątce – Krzysztof Niklas 
walczył w kat. 74 kg junior 
i poniósł 2 porażki i dwu-
krotnie zwyciężył swoich 
przeciwników, co dało mu 
piąte miejsce i miejsce tuż 
za podium. Drugi reprezen-
tant Cartusii, Aleksander 
Mielewczyk dotarł do strefy 
medalowej w kat. 63 kg ka-
det, po porażce w pierwszej 
walce z zawodnikiem Buł-

garii odniósł zwycięstwa z 
reprezentantami Chorwacji 
oraz Rumunii zdobywając 
brąz. Jest to jego drugi tur-
niej międzynarodowy z do-
robkiem medalowym.

Pozostali zawodnicy star-
towali w Mistrzostwach 
Polski LZS zdobywając trzy 
medale. Wicemistrzami Pol-
ski zostali – Damian Metza 

w kat. 74 kg oraz Rafał For-
mela w kat.120 kg, nato-
miast brąz zdobył Sebastian 
Bir – kat. 74 kg. Pozostali 
reprezentanci Cartusii zaję-
li miejsca, Nikodem Drewa 
– miejsce 8. Michał Ducher 
– miejsce 11. Jakub Hilde-
brandt- miejsce 8. W klasy-
fikacji drużynowej Cartusia 
zajęła 2. miejsce.

Oznacza to, że wszystkie 
drużyny z powiatu pozosta-
ną w swoich ligach. Kolejka 
po awans do II ligi jeszcze 
niedawno była bardzo długa, 
lecz teraz o pierwsze miejsce 
dające promocję walczą już 
tylko Lech II Poznań, Bałtyk 
Gdynia i Gwardia Koszalin. Z 
wyścigu odpadł GKS Przod-
kowo, który nie wygrał żad-
nego z ostatnich dwóch spo-
tkań. Najpierw podopieczni 
Sebastiana Letniowskiego 
po bramce straconej w doli-
czonym czasie gry przegrali 
u siebie z Wdą Świecie 1-2, a 
w ostatni weekend znów nie 
wykorzystali atutu własnego 
boiska i zremisowali 0-0 ze 
Świtem Skolwin. Rywale od-
skoczyli GKS-owi i pomimo 
tego, że do końca rozgrywek 
zostało 5 kolejek już teraz 
można powiedzieć, że pił-
karze z Przodkowa marzenia 
o awansie muszą odłożyć 
na kolejny sezon. Grający w 
tej samej lidze piłkarze KS 
Chwaszczyno są za to właści-

wie pewni utrzymania – dwa 
ostatnie zwycięstwa (2-1 z 
Leśnikiem Manowo i 1-0 z 
Górnikiem Konin) dają im 
spokój w ostatnich meczach 
sezonu.

Cartusia w dobrym stylu 
zbliża się do końca czwarto-
ligowych rozgrywek. Piłkarz 
z Kartuz są niepokonani od 
1. kwietnia, ostatnio wygrali 
2-0 z Gryfem Słupsk i zasłu-
żenie zapewnili sobie utrzy-
manie. Wiosną zdobyli już 19 
punktów, co daje nadzieję, 
że następny sezon będzie 
w ich wykonaniu lepszy, niż 
obecny.

GKS Przodkowo i KS 
Chwaszczyno w najbliższą 
sobotę o 17:00 zagrają na 
wyjeździe, odpowiednio: z 
KKS-em Kalisz i Pogonią Lę-
bork. Czwartoligowa Cartu-
sia o kolejne punkty zagra 
również na wyjeździe. W 
sobotę o 16:00 zmierzy się z 
Centrum Pelplin.

Sierakowicka ‘15, która 
stanowiła trzecią odsłonę 
imprezy Kaszuby Biegają. 
Trudną, zawierającą liczne 
podbiegi i nierówności trasę 
pokonało w niedzielę 339 
osób. Dla dzieci zostały przy-
gotowane różne dystansy – 
najmłodsi mogli pobiec na 
100 m, ale także spróbowac 
swoich sił w biegu m.in. na 
milę. 

Najlepsi byli biegacze z 
Gdyni. Pierwszy na metę 
przybiegł Adam Głogow-
ski, który pokonał 15 km 
w czasie 00:54:22, kończąc 
dystans z przewagą prawie 
minuty nad drugim zawod-
nikiem. Wśród kobiet naj-

lepsza była Aleksandra Ba-
ranowska-Trzasko z czasem 
01:04:10. Metę przekroczyła 
wraz z Moniką Czapiewską, 
której zapisany 
został ten sam 
czas.

K o l e j -
ny start 
z cyklu 
Kaszuby 
Biegają 
to XXX 
Bieg Sto-
l e m ó w , 
który od-
będzie się 
w Gniewinie 3. 
czerwca. Dystans 
trasy to 7 km.

Najlepsi byli biegacze 
z Gdyni. Pierwszy na 

metę przybiegł 
adam Głogowski
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