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Sezon na inwestycje
Gm. StężycA  | Pogoda sPrzyja, inwestycje na terenie gminy stężyca trwają więc w najlePsze. 

Na początku roku rozpo-
częły się prace moderniza-
cyjne budynków Domu Po-
mocy Społecznej, Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunal-
nego, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szymbarku oraz 
świetlic w Gapowie, Nowych 
Łosienicach, Żurominie 
i Stężyckiej Hucie. Przedsię-
wzięcie pn. „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie Szwajcarii 
Kaszubskiej” dofinansowane 
jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

Rozpoczęła się również 
budowa kanalizacji sanitar-
nej na terenie miejscowości 
Stężyca, Kamienica Szla-
checka, Borucino, Szymbark 
i Potuły. Realizacja projektu 
spowoduje, że poziom ska-
nalizowania aglomeracji 
ściekowej Stężyca wzrośnie 
z 30% w stanie obecnym do 
poziomu 94,39% po zakoń-
czeniu realizacji inwestycji, 
co będzie oznaczało w prak-
tyce całkowite rozwiązanie 
problemu gospodarki ście-
kowej na terenie gminy. 

Ku ukończeniu jest na-
tomiast budowa Stadionu 

Lekkoatletycznego w Stę-
życy. W pierwszym etapie 
oddano do użytku boisko 
treningowe stanowiące ele-
ment kompleksu. Obiekt zo-
stał wyposażony w sztuczną 
nawierzchnię wysokiej klasy 
i dopuszczony jest do roz-
grywek ligowych oraz stano-
wi zaplecze dla budowane-
go właśnie stadionu z trawy 
naturalnej z bieżnią i krytymi 
trybunami dla 500 widzów. 
Wykonany został również 
remont Domu Sportowca, 
znajdującego się w sąsiedz-
twie kompleksu. 

Na początku marca bie-
żącego roku ruszyły prace 
związane z budową ścieżek 
rowerowych. Do września 
2017 r. na terenie gminy Stę-
życa powstanie ok. 20 km 
przedmiotowych dróg rowe-
rowych. To część inwestycji 
związanej z budową węzła 
integracyjnego w Gołubiu, 
na terenie którego powsta-
nie m.in. parking dla samo-
chodów osobowych, przy-
stanek autobusowy z wiatą 
i miejscem postojowym dla 
autobusów, stojaki rowero-
we, interaktywny dostęp do 
rozkładu jazdy, utwardzone 
chodniki oraz oświetlenie te-
renu. Ścieżki rowerowe mają 
stanowić atrakcję turystycz-

ną i rekreacyjną, ale przede 
wszystkim mają ułatwiać do-
tarcie do dworca kolejowego. 
Obecnie budowane są one 
wzdłuż dróg na odcinkach 
Stężyca – Gołubie, Gołubie 
– Szymbark – Droga Krajo-
wa nr 20, Gołubie – Zgorzałe 
i Zgorzałe - Stężyca. 

Mając na względzie bez-
pieczeństwo i komfort naj-
młodszych mieszkańców 
naszej gminy, przy Zespole 
Kształcenia i Wychowania 
w Gołubiu wykonane zostało 
ogrodzenie, natomiast w bu-
dynku szkoły w Klukowej 
Hucie obecnie prowadzony 
jest kompleksowy remont 
kuchni. W połowie czerwca 
Dyrektorzy placówek szkol-
nych znajdujących się na 
terenie gminy Stężyca pod-
pisali umowy na wymianę 
oświetlenia. Obecne punkty 
świetlne zastąpione zostaną 
energooszczędnymi opra-
wami LED. Dwie miejscowo-
ści Gminy Stężyca wzbogacą 
się o nowe miejsca rekreacji. 
Każdy plac zabaw będzie 
wyposażony w zestaw zaba-
wowy, huśtawkę podwójną 
i sprężynowce. Już w okresie 
letnich wakacji mali miesz-
kańcy Borucina i Nowych 
Czapel będą mogli korzystać 
z nowych placów zabaw.
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Truskawkobranie 2017!
ZŁOtA GÓRA | coroczna jedna z największych na kaszubach imPrez Plenero-
wych Przed nami. truskawkobranie 2017 odbędzie się już w najbliższą sobotę.

KARtUZy | niedługo rozPoczną się kolejne już inwestycje 
termomodernizacyjne, realizowane Przez gminę kartuzy. 

KARtUZy | niedługo rozPoczną się kolejne już inwestycje 
termomodernizacyjne, realizowane Przez gminę kartuzy. 

żUKOWO | ruszyła  druga edycja budże-
tu obywatelskiego miasta żukowo 2018.

Koncerty muzycznych 
gwiazd, występy, konkursy, 
stoiska handlowe, a przede 
wszystkim to, co dotyczy 
kaszubskich truskawek – to 
wszystko i wiele więcej cze-
ka w najbliższy weekend na 
Złotej Górze. 

Święto Truskawkobrania to 
impreza, która tradycyjnie 
odbywa się na przełomie 
czerwca i lipca. Tych, któ-
rzy wybiorą się w najbliższy 
weekend na Złotą Górę, cze-
ka sporo zabawy i rozrywki. 
Bo atrakcji organizatorzy 
przygotowali co niemiara.

Przebieg Truskawkobrania 
jest nierozerwalnie związany 
z tradycją truskawkowych 
dożynek, które stanowią 
największe bogactwo natu-
ralne Kaszub. W pierwszej 
kolejności trzeba powiedzieć 
o gwiazdach, które w tym 
roku wystąpią na scenie. 
Będą to: Sound’N’Grace, Fan-
cy i Michał Szpak. 

Oprócz tego na festynie 
będzie można znaleźć liczne 
stoiska handlowe i gastrono-
miczne, stoiska z truskawką 
i kaszubskim rękodziełem 
ludowym. Nie zabraknie 
również konkursów, licznych 

występów artystycznych, jak 
również plantatorów oraz kół 
gospodyń wiejskich z przy-
smakami kaszubskimi.

W sobotę, 1 lipca, Truskaw-
kobranie rozpocznie się 
o godz. 14.30. Po oficjalnej 
uroczystości otwarcia Tru-
skawkobrania 2017 odbędą 

się występy i koncerty. Na 
scenie zaprezentują się lu-
dowe zespoły kaszubskie, 
zaplanowano też konkursy: 
„Jestku z kaszebską maleną” 
(konkurs promujący kaszub-
ską truskawkę) i konkurs na 
najładniejsze stoisko. Zapla-
nowano też wiele atrakcji dla 

dzieci oraz wybory Truskaw-
kowej Miss. 

Wieczorem odbędą się 
koncerty gwiazd muzycz-
nych, na scenie wystąpią  
Sound’N’Grace, Fancy i Mi-
chał Szpak. Wstęp jak zawsze 
wolny!

/raf/

Termomodernizacja 
dwóch strażnic

Budowa dworca
i ul. Kolejowej trwa

mieszkańcy
zdecydują

Tym razem zostaną ocieplo-
ne strażnice Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Stanisze-
wie oraz Pomieczyńskiej Hu-
cie. Dodatkowo remiza OSP 
w Staniszewie wzbogaci się 
o nowy piec olejowy.

Przypominamy, że termo-
modernizacja budynków 
gminnych na terenie gmi-
ny Kartuzy jest przedsię-

wzięciem mającym na celu 
przede wszystkim poprawę 
efektywności energetycznej 
obiektów przy równocze-
snym zmniejszeniu kosztów 
ich eksploatacji. Ważna jest 
także poprawa estetyki ocie-
plonych budynków.

Wartość inwestycji, które 
niebawem zostaną prze-
prowadzone w Staniszewie 

oraz Pomieczyńskiej Hucie, 
wynosi nieco ponad 187 
tys. zł brutto. Przewidywany 
koniec zakończenia robót to 
początek sierpnia br.

To nie koniec termomoder-
nizacji w gminie w tym roku 
kalendarzowym. Planowane 
są kolejne tego rodzaju in-
westycje. 
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Do dyspozycji miesz-
kańców jest 200 tys. zł. 
Zgłaszanie projektów 
zadań jest w tym roku 
jeszcze łatwiejsze. Ruszył 
portal zukowo.budze-
t-obywatelski.org, przez 
który można zgłaszać 
projekty zadań, głoso-
wać i na bieżąco śledzić 
postęp prac.

Pierwszy etap konsulta-
cji polega na odpowiedzi 
na pytanie „Jakie zadania 
powinny zostać zrealizo-
wane na terenie miasta 
Żukowo w 2018 r.?”

Mieszkańcy miasta Żu-
kowo mogą składać pro-
jekty zadań poprzez for-
mularz elektroniczny od 
12 czerwca 2017 r. do 14 
lipca 2017 r.

Do formularza ankiety 
trzeba koniecznie dołą-
czyć listę poparcia zada-
nia zgłaszanego w ankie-
cie przez co najmniej 25 
mieszkańców miasta Żu-
kowo. Zeskanowaną listę 

należy dołączyć w for-
mularzu elektronicznym, 
a oryginał dostarczyć do 
urzędu gminy.

Pierwsza edycja żukow-
skiego budżetu obywa-
telskiego cieszyła się du-
żym zainteresowaniem, 
dlatego urzędnicy udo-
stępnili portal dedyko-
wany mieszkańcom mia-
sta Żukowo, którzy chcą 
mieć bezpośredni wpływ 
na lokalne otoczenie.

„Budowa Obszaru Re-
kreacyjnego Parkowa” 
to projekt, który uzyskał 
największe poparcie  w 
ramach żukowskiego 
budżetu obywatelskie-
go 2017. Obecnie trwają 
prace projektowe zwią-
zane z realizacją zada-
nia. Po zakończeniu tego 
etapu ruszą prace, któ-
re przewidują montaż 
oświetlenia i wyrówna-
nie nawierzchni ścieżki 
pieszo-rowerowej.

/raf/

Prace są już mocno za-
awansowane. Wszystkie ro-
boty przebiegają zgodnie 
z harmonogramem, nie ma 
opóźnień. Najprawdopo-
dobniej inwestycje zostaną 
zrealizowane na czas. Nie-
długo otwarta dla ruchu zo-
stanie ul. Kolejowa. 

/raf/
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Medyczna perła dla centrum zdrowia

POWIAt | w truskawcu na ukrainie od-
był się Festiwal kultury Polskiej .

POWIAt | Powiatowe centrum zdrowia zostało laureatem ogólnoPolskiej nagrody Perły medycyny 2017.

Środa, 28 czerwca 2017

KUltURA 
NA fEStIWAlU

Karol Góralski, prezes PCZ, 
odebrał nagrodę podczas 
uroczystej gali w Warsza-
wie. Podczas konferencji, 
którą zorganizowano w  
w Starostwie Powiatowym 
w Kartuzach, podkreślono, 
że liczba porodów ciągle 
rośnie i w ostatnim rok wy-
niosła ponad 1,5 tys. Mimo 
tak dużej liczby pacjen-
tek szpital ciągle podnosi 
standardy jakości świad-
czonych usług, co zostało 
docenione zarówno przez 
branżę lekarską, jak i same 
pacjentki.

Prezes Karol Góralski 
podkreślił, że odniesienie 

takiego sukcesu nie było-
by możliwe bez świetnych 
specjalistów i doświad-
czonych położnych, także 
niebagatelną rolę odgry-
wa wysokiej jakości sprzęt 
zakupiony dla oddziału. 
Oddział Ginekologiczno – 
Położniczy był modernizo-
wany i rozbudowywany już 
od wielu lat, dziś dysponuje 
on 20 miejscami na oddzia-
le położniczym oraz taką 
samą ilością na oddziale gi-
nekologicznym. Dysponuje 
nowoczesnymi salami po-
rodowymi, które są również 
dostosowane do porodów 
rodzinnych (ponad 60 proc. 

ogólnej liczby wszystkich 
porodów). 

- Do kartuskiego szpitala 
zgłaszają się nie tylko pa-
cjentki z powiatu kartuskie-
go i z terenu województwa, 
ale też z dalszych części na-
szego kraju – mówi Janina 
Kwiecień, starosta kartuski. 
- W ostatnich latach odse-
tek rodzących z poza na-
szego powiatu osiągnął 30 
proc. ogólnej liczby poro-
dów. To wyraźnie pokazuje, 
jak bardzo wzrosła jakość 
usług świadczonych przez 
Powiatowe Centrum Zdro-
wia. 
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W festiwalu, zorganizowa-
nym przez Konwent Współ-
pracy Samorządowej Pol-
ska – Ukraina, wzięły udział 
polskie samorządy, które są 
członkami wspomnianego 
konwentu. 

Powiat kartuski zapre-
zentował muzykę i taniec 
kaszubski w wykonaniu 
Zespołu Pieśni i Tańca 
„Przodkowianie” z Przodko-
wa, rękodzieło artystyczne 
w wykonaniu Zenona Pe-
plińskiego, dania kuchni 
kaszubskiej przygotowa-
ne przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Kaszubianki z 
Kamienicy Szlacheckiej 
oraz stoisko promocyjne 
przygotowane przez Wy-
dział Kultury i Promocji 
Starostwa Powiatowego w 
Kartuzach.

Wszystkie formy promocji 
cieszyły się dużym zainte-
resowaniem mieszkańców 
i kuracjuszy Truskawca.

Na czele delegacji stała 
Janina Kwiecień, starosta 
kartuski, która zgromadzo-
nej publiczności kilkukrot-
nie opowiadała o naszym 
regionie.

Dodajmy, że starosta Ja-
nina Kwiecień jest preze-
sem Konwentu Współpracy 
Samorządowej Polska – 
Ukraina. W całym przedsię-
wzięciu wziął udział Henryk 
Kołodziej – Konsul Honoro-
wy Ukrainy w Szczecinie.

Obok festiwalu odbyły się 
spotkania z lokalnymi wła-
dzami, na których postano-
wiono, że festiwal będzie 
imprezą coroczną.

/raf/
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Teraz Polska!
żUKOWO | gmina żukowo została laureatem XXVii edycji konkursu „teraz Polska”. PRZODKOWO | lada dzień zakończy się 

budowa ważnej dla wielu mieszkańców 
gm. Przodkowo drogi kobysewo-kaliska. 

Przyznane Godło potwier-
dza, że gmina jest jedną z 
najlepszych w Polsce pod 
względem gospodarności 
oraz atrakcyjności dla miesz-
kańców i przedsiębiorców.

- Godło „Teraz Polska” koja-
rzy się z najwyższą jakością 
produktów i usług na forum 
całego kraju a także poza 
jego granicami. Dla Gminy 
Żukowo jest to szczególne 
wyróżnienie za działalność 
na rzecz mieszkańców i po-
twierdzenie wysokiej pozycji 
Gminy na mapie samorządu 
polskiego. Udział w Konkursie 
„Teraz Polska” miał pokazać 
dynamizm i wysoki potencjał 
rozwojowy naszej gminy oraz 
uzyskać efekt promocji po-
przez tak prestiżowy konkurs 

– mówi Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo.

Konkurs „Teraz Polska” ma 
charakter niekomercyjny. 
Rokrocznie wyłania on naj-
lepsze produkty, usługi, 
przedsięwzięcia innowacyjne 
i gminy. W tegorocznej XXVII 
edycji Konkursu Kapituła na-
grodziła Godłem „Teraz Pol-
ska” 13 produktów, 9 usług, 3 
innowacje oraz 3 gminy.

- Nagroda nie ma charakteru 
masowego. W tym roku zosta-
ła przyznana jedynie 3 gmi-
nom. W ten sposób wyróż-
niamy wyłącznie najlepszych 
– tłumaczy Michał Lipiński, 
dyrektor Konkursu „Teraz Pol-
ska”. – Tegoroczni laureaci 
Konkursu są potwierdzeniem, 
że odpowiednie zarządzanie i 

przyjęcie właściwej strategii 
rozwoju skutkuje stworze-
niem dobrych warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości 
oraz życia mieszkańców – 
podsumowuje.

Samorządy ubiegające się o 
Godło „Teraz Polska” podda-
wane są wielostopniowej we-
ryfikacji. Oceniane są przez 
pryzmat wszystkich zadań, 
które powinny być realizo-
wane przez gminy. Analizie 
podlegają zarówno zagad-
nienia związane z polityką 
inwestycyjną, dostępnością 
do infrastruktury technicznej 
i sposobami realizacji polityki 
społecznej.

- Z doświadczeń wypraco-
wanych od momentu wy-
łonienia pierwszych gmin 

– Laureatów Konkursu, które 
miało miejsce w maju 2007 
roku, wynika, że Godło „Teraz 
Polska” stało się świadectwem 
potwierdzającym nowocze-
sność i walory jednostek sa-
morządu lokalnego, a także 
stanowi oryginalne narzędzie 
budujące markę oraz prestiż 
gmin. Nagroda ta promu-
je gminę, podkreślając jej 
wszechstronną atrakcyjność. 
Godło „Teraz Polska” pełni rolę 
magnesu przyciągającego 
do wyróżnionej nim gminy 
nowe inwestycje i mieszkań-
ców - mówi Krzysztof Przybył, 
prezes Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”.

/raf/
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KONIEc PRAc
jUż blISKO

Roboty budowlane przy 
realizacji inwestycji dro-
gowej „Przebudowa drogi 
gminnej Kobysewo-Kaliska” 
są już bardzo zaawansowa-
ne. Inwestycja realizowana 
jest w ramach projektu typu 
„Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” w ramach 
działania „Podstawowe usłu-
gi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”. 

W ramach projektu zosta-
ną wykonane: nawierzchnia 
drogi z kostki betonowej na 
odcinku ponad 2,1 km wraz 
z chodnikiem (także wyko-
nanym  z kostki betonowej), 
2 zatoki przystankowe, od-

wodnienie (wykonanie ście-
ków ulicznych na odcinku 
324 metrów bieżących oraz 
kanałów z rur polietyleno-
wych na długości 95 metrów 
bieżących), montaż 10 lamp 
hybrydowych, kanały tech-
nologiczne na odcinku po-
nad 630 m oraz niezbędnych 
elementów dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu. 

Maksymalny termin wy-
konania wszystkich robót 
wyznaczony jest na 11 lipca, 
zaś wartość projektu wynosi 
ponad 3,6 mln zł, w tym wy-
sokość dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej to 
ponad 2,3 mln zł.    /raf/
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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REKLAMA                                          U/2016/PR

Z WIZytą NA
KASZUbAch

RODZINNy
PIKNIK

KARtUZy | goście z niemieckiego, za-
Przyjaźnionego z kartuzami miasta, 
odwiedzili niedawno stolicę kaszub. 

PRZODKOWO | w 
niedzielę na bo-
isku gminnym od-
będzie się  XiV Pik-
nik rodzinny.

Jednym z punktów wy-
cieczki było spotkanie z bur-
mistrzem miasta w Urzędzie 
Miejskim w Kartuzach. Na 
czele wyprawy mieszkań-

ców niemieckiego miasta (a 
byli to głównie nauczyciele) 
do Polski stali Martin Bere-
szyński oraz Ben Tustek. 
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Jak co roku na pikniku prze-
widziano mnóstwo atrakcji 
dla całych rodzin. W tym 
roku dodatkowo odbędzie 
się akcja charytatywna. Ze-
brane pieniądze przezna-
czone będą na rehabilitację 
dla  mieszkańca Przodkowa  
– Mirka Lejkowskiego, który 
bardzo potrzebuje wsparcia.

Start – o godz. 15:30. W pro-
gramie: koncert Przodkow-
skiej Orkiestry Dętej, koncert 
Pauliny Skrzyńskiej i Mariana 
Sękowskiego, konkursy, zaba-
wa z Dynamic Event, licytacja 
gadżetów (akcja charytatyw-
na). O godz. 18:00 rozpocznie 
się koncert Szubi Dubi, pokaz 
iluzji Marka Juszy. Później na 
scenie wystąpią Soleo i Bobi, 
zaś na godz. 22:00 zaplano-
wano pokaz fajerwerków. 
Dodatkowe atrakcje: prze-
jażdżki jednostkami ratun-
kowymi, ognisko i pieczenie 
kiełbasek, gry i konkursy z 
nagrodami dla dzieci, wesołe 
miasteczko. 

Przyjedź do Przodkowa, za-
bierz rodzinę i dobry humor. 
Atrakcja wieczoru – pokaz 
fajerwerków. 

/raf/
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Stosowana od najmłodszych lat dieta 
oparta na różnorodnych produktach 
jest ważna dla prawidłowego roz-
woju organizmu dziecka. Pirami-
da Zdrowego Żywienia i Aktyw-
ności Fizycznej, opublikowana 
przez Instytut Żywności i Ży-
wienia (IŻŻ) jasno określa 
zasady, które powinny 
być podstawą zbilan-
sowanej diety, a także 
wytyczną dla rodzi-
ców, którzy chcą 
wprowadzić pełno-
wartościowe żywienie 
u swojego dziecka. Pod-
stawową zasadą zbilanso-
wanej diety, także tej dzie-
cięcej, jest spożywanie pięciu 
posiłków dziennie, w regular-
nych odstępach czasu. Taka die-
ta wspomaga prawidłowy rozwój 
organizmu, a różnorodne produkty 
pokrywają dziennie zapotrzebowa-
nie na witaminy i składniki mineralne. 
Na talerzu dominować powinny warzywa 
i owoce. Najkorzystniej jest spożywać je na surowo lub mi-
nimalnie przetworzone (np. soki), ponieważ w takiej formie 
produkty te zachowują najwyższą wartość odżywczą. Warzy-
wa i owoce powinny być spożywane kilka razy dziennie, w ra-
mach posiłków i przekąsek. Jedną z tych porcji może stanowić 

szklanka soku, co znacznie ułatwia dostarczenie organizmowi 
rekomendowanych ilości warzyw i owoców. Warto, aby w więk-
szości posiłków znalazły się również produkty zbożowe, które 
dostarczają organizmowi energii dzięki zawartości węglowo-
danów. Zawierają także cenne witaminy i składniki mineralne. 
Ważnym elementem jest także nabiał, którego spożycie moż-
na podzielić na 3-4 porcje w ciągu dnia. W dziecięcym menu 
należy też uwzględniać codzienną porcję produktów z grupy 
mięs, ryb i roślin strączkowych. Trzeba również pamiętać o wła-
ściwym nawodnieniu, zdaniem specjalistów dziecko powinno 
przyjmować około 1-1,5 litra płynów w ciągu dnia.

ENERGIA Z SAmEGO RANA

Śniadanie jest bardzo ważnym posił-
kiem, dobrze skomponowane do-

starczy energii, witamin i składni-
ków mineralnych, dzięki czemu 

wspomoże prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu. 

Właściwie zaplanowana 
dieta uwzględnia pierw-

sze śniadanie, zazwy-
czaj spożywane przez 

dzieci w domu i dru-
gie, które zabierze ze 

sobą do szkoły. Pod-
czas przygotowywania 

tych posiłków należy 
pamiętać o porcji owoców 

i warzyw, o produktach zbo-
żowych oraz mlecznych. Jak 

podkreśla dr Katarzyna Stoś, 
prof. nadzw. Instytutu Żywości 

i Żywienia: ,,Bogatym źródłem 
witamin i składników mineralnych 

są owoce i warzywa oraz przetwory 
z nich pochodzące, takie jak soki, np. 

sok pomarańczowy – jest źródłem witami-
ny C, która m.in. wspomaga utrzymanie prawidłowego funk-
cjonowania układu odpornościowego. Jedną z porcji warzyw 
i owoców można zastąpić szklanką soku – 200 ml w przypadku 
osób dorosłych, a 150 ml w przypadku dzieci. Wygodna soko-
wa przekąska może nie tylko pomóc dzieciom w uzupełnieniu 

dziennego spożycia warzyw i owoców, ale także przyzwyczaić 
się do ich smaku i następnie pomóc w dokonywaniu wyborów 
korzystnie wpływających na zdrowie w dłuższej perspekty-
wie”.

cZERP SIŁę ZE ZbÓż

Zboża są źródłem węglowodanów, których podstawową rolą 
jest dostarczenie organizmowi energii. Zboża bogate są rów-
nież w błonnik, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, na 
przykład cynk i magnez. Warto zatem wzbogacić dietę dziecka 
o różnorodne produkty zbożowe np. mąki razowe, pieczywo 
pełnoziarniste, makarony czy otręby.

cO NA mOcNE KOŚcI?

W codziennym menu dziecka ważne jest również mleko i prze-
twory mleczne. To wartościowe produkty ze względu na za-
wartość dobrze przyswajalnego wapnia, który jest niezbędny 
do prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci w okresie ich doj-
rzewania. Przetwory mleczne zawierają też wiele innych skład-
ników mineralnych, równie ważnych w diecie co wapń, są nimi 
między innymi magnez i fosfor. Zapotrzebowanie na wapń 
w diecie dzieci pokryją 4 szklanki mleka. Dlatego też warto 
włączyć właściwą porcję nabiału do dziecięcego menu. Sięga-
jąc po przetwory mleczne lepiej wybrać te o niskiej zawartości 
tłuszczu, takie jak jogurt czy kefir. 

GDZIE SZUKAć bIAŁKA?

W dziecięcym jadłospisie mogą się również znaleźć produkty 
mięsne, rybne oraz jaja. Są one źródłem dobrze przyswajalnego 
żelaza oraz wysokowartościowego białka. Głównym zadaniem 
białka jest wspomaganie utrzymania prawidłowego wzrostu 
oraz funkcjonowania mięśni i organów wewnętrznych. Co 
ważne, ich niedobór może prowadzić do obniżenia odporno-
ści oraz spowolnić rozwój organizmu. W zależności od rodzaju 
mięsa, warto wybrać to o niższej zawartości tłuszczu, na przy-
kład drób. W kwestii ryb, dobrym wyborem będą ryby morskie, 
które są źródłem dobroczynnych kwasów nienasyconych ome-
ga-3. Według ekspertów ryby powinny być obecne na naszych 
stołach minimum dwa razy w tygodniu. Białko znajdziemy nie 
tylko w mięsie czy rybach, ale także w roślinach strączkowych, 
takich jak fasola lub ciecierzyca. (mP/Gb)

Dziecięca dieta na piątkę!
Im wcześniej dziecko pozna zdrowe nawyki 
żywieniowe, tym szybciej uzna je za naturalne 
w swojej codziennej diecie. Warto zatem od 
najmłodszych lat dziecka postawić na różno-
rodność produktów, regularność spożywa-
nych posiłków, a także codzienną aktywnością 
fizyczną, która powinna towarzyszyć zbilanso-
wanemu menu.

choć dermatolodzy od 
lat biją na alarm, to staty-
styki chorób skórnych nie 
pozostawiają wątpliwości, 
wskazując, że w ostatnich 
latach znacznie rośnie czę-
stość występowania czer-
niaka w Polsce.  

Przyczyną powstawania tego 
nowotworu skóry może być 
nieodpowiedzialne opalanie. 
Wciąż wiele osób zdaje się 
bagatelizować ten problem. 
Specjaliści przypominają, 
że mądre opalanie, wcale 
nie musi być niebezpieczne. 
Warto tylko przestrzegać 

pewnych prostych zaleceń. 
Co ciekawe, umiarkowane 
przebywanie na słońcu może 
wręcz przynieść szereg kon-
kretnych korzyści dla nasze-
go organizmu, a nawet, jak 
się okazuje być niezbędne 
dla zachowania zdrowia.
Promienie słoneczne spra-
wiają, że organizm wytwarza 
endorfiny, potocznie zwane 
hormonem szczęścia, które 
odpowiadają za nasze dobre 
samopoczucie. Wytwarza 
także witaminę D3, która nie 
tylko wpływa na ogólne sa-
mopoczucie ale podnosi też 
odporność organizmu. Pro-

mienie słoneczne otulające 
ciało w przyjemny sposób 
także pomagają w leczeniu 
niektórych chorób, tj. łusz-
czyca czy atopowe zapalenie 
skóry.
Niestety, wciąż wiele osób 
nierozsądnie korzysta ze sło-
necznego dobrodziejstwa. 
Wśród najczęstszych błędów 
jakie popełniamy, specjali-
ści wymieniają: źle dobrane 
preparaty do opalania, zbyt 
niski filtr, zbyt rzadko nakła-
dany na skórę lub w niedo-
statecznej ilości oraz zbyt 
długi czas przebywania na 
słońcu.

Opalanie może być bezpieczne fIltR jESt 
ObOWIąZKOWy

Osoby zdrowe powinny stoso-
wać filtry o mocy SPF30. Osoby 
cierpiące na choroby alergicz-
ne, atopowe zapalenie skóry, 
czy ze zmianami wypryskowy-
mi powinny wybierać głównie 
preparaty zawierające przede 
wszystkim filtry fizyczne a nie 
chemiczne. Pacjenci, którzy 
mają rozpoznane schorzenia 
skóry związane z działaniem 
promieniowania ultrafioleto-
wego powinni stosować filtry 
o mocy SPF 50+. Dzieciom 
również zaleca się preparaty 
z filtrami fizycznymi. Mają one 
mniejsze działanie drażniące 
i uczulające. Należy również 

zwrócić uwagę, żeby filtry 
zawierały substancje chro-
niące nie tylko przed pro-
mieniowaniem UVB, ale 
również przed UVA.
Pamiętajmy też, że więk-
szość filtrów działa do 4 
godzin od nałożenia. Po 
tym czasie aplikację kre-
mu należy powtórzyć. Do-
datkowo powinniśmy po-
wtórnie nałożyć preparat 
ochronny po kąpieli 
i użyciu ręcznika, nawet 
jeśli krem był „wodood-
porny”. O odpowiedni 
dobór preparatu dla 
naszej skóry możemy 
zapytać dermatologa 
lub poradzić się far-
maceuty w aptece.



Wagę, jaką przykładamy 
do wyglądu potwierdza-
ją również badania prze-
prowadzone przez CBOS. 
Wynika z nich, że według 
zdecydowanej większości 
Polaków, dobra prezencja 
człowieka sprzyja powo-
dzeniu w życiu osobistym 
i zawodowym (prawie trzy 
czwarte badanych). Co 
więcej, niemal jedna trze-
cia ankietowanych stwier-
dziła, że w sferze zawo-
dowej atrakcyjny wygląd 
praktycznie przesądza 
o możliwości sukcesu.
Za jedną z najważniejszych 
cech wyglądu uważany 
jest wzrost. Wysoki koja-
rzony jest z pozytywnymi 
opiniami – pewnością sie-
bie, rzetelnością, zdecydo-
waniem i kompetencjami. 
Natomiast negatywne opi-

Wyprostuj się 
wygląd jest ważny

Wygląd jest z reguły 
głównym źródłem in-
formacji, które otrzy-
mujemy w trakcie 
pierwszej interakcji. 
W kulturze współcze-
snej postrzegany jest 
jako znak charaktery-
zujący miejsce czło-
wieka w społeczeń-
stwie.Bywa również 
czynnikiem decydu-
jącym o przebiegu 
wzajemnych relacji.

nie często są przypisywane 
osobom niskim. Co ciekawe, 
dotyczy to przede wszyst-
kim mężczyzn. Niski wzrost 
często bywa hamulcem 
w ich karierze zawodowej – 
kwalifikacje i kompetencje 
osób mierzących mniej niż 
170-180 cm nie budzą zaufa-
nia, rzadko kiedy powierza 
im się funkcje kierownicze. 
Z badań przeprowadzonych 
przez „Journal of Personality 
and Individual Differences” 
płynie kolejny wniosek – ko-
biety na partnera wybierają 
mężczyzn wyższych od sie-
bie.
Co zrobić, aby zyskać kilka 
dodatkowych centymetrów? 
Przede wszystkim – wy-
prostować się. Zachowanie 
prostych pleców i podnie-
sionej głowy, jest korzyst-
ne nie tylko ze względów 
zdrowotnych. Odpowied-
nia, wyprostowana postawa 
ciała świadczy o dobrym 
samopoczuciu, otwartości 
i pewności siebie.Dobrym 
sposobem, naturalnie wy-
muszającym prostowanie 
się, jest cieszące się coraz 
większą popularnością obu-
wie podwyższające. 
- Specjalne wkładki umiesz-
czone w tylnej części buta 
w niewidoczny sposób 
dodają nawet siedem 
dodatkowych centy-
metrów wzrostu- mówi 
Sebastian Konopka, z fir-
my Conhpol, polskiego 
producenta obuwia. Z po-
mocą nadchodzą również 

fryzjerzy oraz projektanci 
garderoby. Ci pierwsi dobie-
rając odpowiednią fryzurę, 
potrafią dodać optycznie 
nawet kilka centymetrów. 
Kolejne można uzyskać dzię-
ki monochromatycznym ze-
stawieniom ubrań, garnitu-
rom w prążki oraz ciemnym 
tonacjom..
Wysoki, czy nie, pamiętaj, że 
przysłowie jak Cię widzą, 
tak Cię piszą jest ciągle 
aktualne. Dlatego, 
aby być pozytywnie 
p o s t r z e g a n y m 
w towarzystwie, 
należy zadbać 
o wszystkie ele-
menty – ubranie, 
obuwie, fryzura 
oraz odpowied-
nia, pewna siebie 
postawa ciała. Sto-
sowanie sie do 
tych wskazówek 
p r z y n i e s i e 
poz ytyw-
ne efek-
ty na co 

dzień, w kontaktach bizne-
sowych, a także w towarzy-
stwie partnerki, która założy 
szpilki na wieczorne przy-
jęcie. Warto również dodać 
uśmiech, ponieważ tak, jak 
śpiewa pewna australijska 
wokalistka – bez uśmiechu, 
nigdy nie jesteś kompletnie 
ubrany. (PR/Gb)

jeśli masz skłonność do wyprysków, dobrze wiesz, że 
latem nawet na doprowadzonej do doskonałości ce-
rze nagle pojawiają się one – pryszcze, i to najczęściej 
w towarzystwie rozszerzonych porów i zbyt błyszczą-
cej skóry. Dlaczego tak się dzieje i jak sobie poradzić 
z urodowym kłopotem, mówi maria Semla kosmeto-
log z centrum WellDerm. 

Jeśli masz cerę mieszaną lub tłustą ze skłonnością do wy-
prysków i twoja skóra pod koniec wakacji wygląda źle, to 
najprawdopodobniej oznacza, że dałaś się ponieść po-
wszechnemu mitowi, że na skórę dobrze działa słońce, 
a filtry przeciwsłoneczne ją „zapychają”. 
-Niestety ten mit zbiera plony każdego lata! To prawda, że 
słońce przynosi chwilową poprawę, zmiany wysuszają się, 
stany zapalne łagodnieją. Ale w momencie kiedy cieszy-
my się ładniejszą cerą, w skórze zachodzą procesy, które 
sprawią, że lada moment problem będzie jeszcze większy 
– mówi Maria Semala, kosmetolog z Centrum WellDerm.
- O jakich procesach mowa? Eksponowana na słońce skó-
ra zaczyna się przed nim bronić, pogrubia się warstwa 
rogowa naskórka. Gruczoły łojowe, które dostały sygnał 
o tym, że skóra jest przesuszona, zaczynają pracować ze 
wzmożoną siłą. Niestety ujścia gruczołów są zamknięte 
przez nadmiar warstwy rogowej, mogą tworzyć się stany 
zapalne. Na domiar złego pory są nieestetycznie rozsze-
rzone, a cera ma ziemisty kolor i nierówną teksturę, błysz-
czy się, choć jest mocno przesuszona. „Bonusem” wysta-
wiania skóry na słońce bez zabezpieczenia UVA i UVB są 
przebarwienia i rumień.  

PIElęGNAcjA DOmOWA

Zweryfikuj swoją codzienną pielęgnację! Bardzo ważne 
jest, żebyś oczyszczała cerę dwa razy dziennie – rano  
i wieczorem i najlepiej preparatem, który jest dedykowa-
ny cerze z problemami. Uważaj! Nie powinny to być pre-
paraty z alkoholem!
 – Zastosowanie kosmetyków z alkoholem, może za-
ostrzyć sprawę. Alkohol będzie jeszcze bardziej wysuszał 
skórę, a poinformowane o tym gruczoły łojowe będą pro-
dukować więcej substancji natłuszczającej, błędne koło – 
mówi ekspert. Używaj delikatnych kosmetyków, najlepiej 
z aptecznej półki. Po oczyszczeniu skóry nałóż serum, to 

preparat, który ma skondensowaną formu-
łę i intensywnie działa na skórę. – Należy 

szukać serum z witaminą C, floretyną, 
kwasem ferulowym – wymienia ekspert. 

Postaw też na intensywne nawilżanie, 
doskonale sprawdzi się krem z czą-

steczkami kwasu hialuronowego 
z dodatkiem cynku – taki prepa-

rat będzie działał naprawczo 
i przeciwzapalnie. I last but not 
least – krem z filtrem, jeśli do tej 
pory go nie używałaś, zmień to 
koniecznie. „Trzydziestka” obo-
wiązkowo powinna znaleźć się 

w twojej kosmetyczce.

Problem wakacyjnego 
Pryszcza – jak sobie 
z nim poradzić?

www.gwe24.pl zdrowie   uroda&

Osoby cierpiące na proble-
my zdrowotne powinny 
w szczególny sposób dbać 
o swoją dietę. 
Jest to ważne zwłaszcza w 
przypadku chorób metabo-
licznych, takich jak cukrzyca. 
Głównym źródłem energii dla 
każdego z nas są węglowoda-
ny. Zaleca się spożywanie wę-
glowodanów złożonych, które 
w procesie trawienia rozbijane 
są do cukrów prostych i dzię-
ki insulinie przedostają się do 
komórek, odżywiając je. Im 
bardziej złożone węglowoda-

ny, tym proces ich trawienia 
jest dłuższy, a tym samym po-
ziom glukozy we krwi wzrasta 
powoli i dłużej utrzymuje się 
na stałym poziomie. Węglo-
wodany złożone znajdziemy 
m.in. w razowym pieczywie, 
kaszach, ciemnych makaro-
nach i brązowym ryżu.
Źródłem białka w menu osób 
z cukrzycą powinno być: chu-
de mięso, drób, dobrej jako-
ści wędliny oraz ryby. Zaleca 
się wybieranie tłustych ryb, 
bogatych w kwasy omega-3. 
Wartościowym źródłem biał-

Dieta Diabetyka 
– co warto wiedzieć?

ka są także warzywa strączko-
we, tofu i komosa ryżowa oraz 
produkty mleczne. Ze względu 
na zawartość laktozy – cukru 
mlekowego – zdarza się, że na-
biał znacznie podnosi poziom 
glikemii. Dlatego bezpieczniej 
jest wybierać jego wersje sfer-
mentowane, takie jak jogurty, 
kefiry czy niskotłuszczowe twa-
rogi.
W racjonalnym odżywianiu 
osoby z cukrzycą, ogromną rolę 
odgrywają warzywa, które za-
wierają mniej węglowodanów 
niż owoce. Jednocześnie zawie-
rają one błonnik, zapewniający 
uczucie sytości i spowalniający 
wchłanianie węglowodanów, 
a tym samym wzrost cukru we 
krwi. 
Uważać trzeba natomiast na 

owoce, które zawierają spore 
ilości fruktozy i glukozy. Diabe-
tykom zaleca się unikanie tych 
najsłodszych – winogron, 
ananasów, gruszek, fig 
czy bananów. Owoce 
powinno się łączyć 
z produktami białko-
wo-tłuszczowymi. 
Tłuszcz to składnik, 
który nie sprzyja zdro-
wiu diabetyka. Jest on 
bardzo kaloryczny, a nad-
mierna masa ciała sprzyja 
oporności organizmu na in-
sulinę. Tłuszcz powinien być 
ograniczany, ale nie elimino-
wany całkowicie. 
Diabetycy powinni przestrze-
gać kilku prostych zasad. Istot-
ne są ilość i jakość produktów 
oraz czas przyjmowania po-

siłków. Zalecane 
jest spożywanie produktów 
o niskim i średnim indeksie 
glikemicznym, planowanie 

małych posiłków co 2–3 godzi-
ny i w przypadku pacjentów 
z nadwagą i otyłością stopnio-
wa redukcja wagi.  /opr. raf/
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Lato już się rozpo-
częło, przed nami 
wakacje! To czas 
wypoczynku, relak-
su i podróży. A wy-
jazd wiąże się z pa-
kowaniem i baga-
żami, które gdzieś 
trzeba pomieścić...
Dlatego postanowiliśmy 
sporządzić nietypowy ran-
king samochodów. Dlacze-
go nietypowy? Bo jako kry-
terium wybraliśmy... po-
jemność bagażową!
Poniżej przedstawiamy 
10 samochodów różnych, 
które z pewnością będą 
dobrym wyborem na wa-
kacyjny wyjazd. Wszystkie 
to rodzinne kombi. W ran-
kingu wzięliśmy pod uwagę 
przede wszystkim podsta-
wową wielkość bagażnika, 
nie uwzględniając powięk-
szenia jej po rozłożeniu sie-
dzeń. Dlaczego? Bo zazwy-
czaj na wakacje jedziemy 
z dziećmi, zakładamy za-
tem, że w aucie muszą być 
co najmniej cztery miejsca 
siedzące. 
Ranking zaczynamy od 
miejsca „1”, czyli od auta, 
które dysponuje największą 
przestrzenią bagażową.

Auto na wakacje
Czym pojechać na wypoczynek?

Honda Civic     
Tourer1

Pojemność bagażnika: 610 l.
Tego samochodu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Gdy 

tylko pierwszy model octavii pojawił się na rynku, zdobył uznanie klientów. 
I nic dziwnego – to auto praktyczne, przestronne (szczególnie w wersji kombi) i niezbyt 
drogie. Nowa octavia combi to po prostu klasa sama w sobie. Chyba każdemu, kto szu-
ka uniwersalnego, wygodnego auta octavia zaimponuje systemami wspomagającymi 
kierowcę, dotąd zarezerwowanymi dla droższych samochodów. Duża funkcjonalność, 
bezpieczeństwo i wysoki poziom komfortu czyni z niej doskonały samochód rodzinny.

Skoda 
Octavia Combi2

Pojemność bagażnika: 605 l.
Już dawno minęły czasy, kiedy o vw golfie mówi-
ło się, że to niewielkie auto. Nowa wersja tego ro-
dzinnego kombi oferuje dużą przestrzeń bagażową 
i przestronne wnętrze. To samochód, który jest wzorem niemieckiej solidności. Nowy Golf 
Variant ma dynamiczną sylwetkę, silniki o sporej mocy i sportowym charakterze i liczne 
systemy wspomagające kierowcę. Jest pojemny, wygodny i intuicyjny – a zatem gotowy 
na każdą podróż, również tę wakacyjną. Ciekawostką jest funkcja sterowania gestami.

3 Volkswagen
Golf Variant

Pojemność bagażnika: 602 l.
Tym, co zaskoczyło potencjalnych klientów w dniu premiery nowego Hyundaia i30 
Wagon, była...  cena. Auto jest jednym z tańszych w swojej klasie, a jednocześnie ofe-
ruje wszystko, czego można wymagać od samochodu rodzinnego. Samochód można 
uznać za jedno z ładniejszych kombi na rynku, także pod względem funkcjonalności 
koreańska nowość wypada atrakcyjnie. Wyposażenie podstawowe obejmuje m.in. sys-
temy autonomicznego hamowania, utrzymywania pasa ruchu, kontroli poziomu uwa-
gi kierowcy, klimatyzację, automatyczne światła i tempomat.

4 Hyundai 
i30 Wagon

Pojemność bagażnika: 624 l.
Nasz zwycięzca w tym niety-
powym rankingu. W tym wypad-
ku trzeba to powiedzieć: wielkość ma znaczenie! 
Wszechstronność jest tym, co definiuje Hondę Civic Tourer. 624 litry przestrzeni baga-
żowej i 125 litrów w schowku pod podłogą bagażnika to naprawdę duża przestrzeń 
na walizki i pakunki. Pasażerowie z pewnością docenią dużą ilość miejsca nad głową 
oraz przestronne wnęki na nogi. Bardzo istotny jest niski próg załadunkowy bagażni-
ka, który ułatwia załadunek i rozładunek bagażnika.

5

6

Pojemność bagażnika: 600 l.
Toyoty są po prostu piękne. A do tego od wielu lat ta marka uważa-
na jest za wzór niezawodności i bezawaryjności. Czy może być zatem 
lepsza rekomendacja do wyboru tego właśnie auta. Okazuje się, że 
może: innowacyjne technologie i najwyższy poziom bezpieczeństwa 
zapewniany przez systemy pakietu Toyota Safety Sense, wydajne, 
a jednocześnie ekonomiczne silniki i komfortowe wnętrze - to wła-
śnie nowa Toyota Avensis. Co istotne, innowacyjne rozwiązania tech-
nologiczne są dostępne w standardzie. Duży bagażnik i komfortowe 
fotele gwarantują, że wyjazd na wakacje stanie się po prostu wypo-
czynkiem.

Toyota Avensis 
Touring

Pojemność bagażnika: 587 l.
Pierwsze słowa, jakie nasuwają się na widok seata leona, to „robi 
wrażenie!”. Jego elegancki, a jednocześnie drapieżny wygląd i nie-
banalna stylistyka może zachwycić. Jest to też samochód, który zo-
stał wyposażony w sporą ilość technologicznych nowinek. Zastoso-
wane innowacje, duży bagażnik, maksymalna ilość gwiazdek w te-
stach bezpieczeństwa NCAP, komfortowe i przestrzenne wnętrze, a 
do tego jednostki napędowe gwarantujące sportowe emocje – to 
wszystko pozwala czerpać przyjemność z podróży zarówno kierow-
cy, jak i pasażerom.

Seat 
Leon ST
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Już po raz czwarty tuż przed 
wakacjami wystartowała 
ogólnopolska kampania spo-
łeczna „LOTOS - Mistrzowie 
w pasach”. 
Jej głównym celem jest edu-
kacja w zakresie prawidłowe-
go zapinania pasów bezpie-
czeństwa w pojazdach. Kam-
pania jest skierowana do kie-
rowców i pasażerów. Rów-
nie ważnym przesłaniem jest 
dbałość o bezpieczeństwo 
dzieci przewożonych w sa-
mochodach, tych młodszych, 
podróżujących w fotelikach 
oraz starszych, którym wy-
starczają pasy bezpieczeń-
stwa.
W trakcie poprzednich edy-
cji kampanii prowadzono 
rozmaite działania: inspekcje 
oraz indywidualne instrukta-
że dotyczące prawidłowego 

zapinania pasów i fotelików 
organizowane w formie pit-
stopów na stacjach paliw Gru-
py LOTOS. Dodatkowo zorga-
nizowano lekcje bezpieczeń-
stwa w przedszkolach i szko-
łach, konferencje z udziałem 
samorządowców i we współ-
pracy z lokalną policją oraz 
akcje instruktażowe z Inspek-
cją Transportu Drogowego 
oraz Komendą Główną Poli-
cji. Były też specjalne semi-
naria i koncerty, spotkania 
w postaci pikniku i konkursy 
z nagrodami. „Pit-stopy” w ra-
mach akcji w Trójmieście zor-
ganizowane będą 31 sierpnia 
i 1 września. 
W ostatnich 8 latach trwania 
programu Grupa LOTOS prze-
kazała łącznie 100 tys. odbla-
sków i 80 tys. pakietów edu-
kacyjnych. /raf/

Mistrzowie 
w pasach
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7
Pojemność bagażnika: 573 l.
Według producenta Dacia Logan MCV to 
„dobry wybór na każdą porę roku”. Kup-
no tego auta to z pewnością decyzja roz-
sądna i ekonomiczna. Nowy Logan MCV to 
nowoczesne i praktyczne kombi. Raczej nie 
znajdziemy w nim rozwiązań spotykanych w luksu-
sowych autach, ale nowoczesna i dynamiczna linia nad-
wozia, przestronne wnętrze z pięcioma pełnowymiarowymi 
miejscami zapewniającymi komfort podróżowania całej rodzi-
nie oraz systemy wspomagające kierowcę (np. kamera cofania 
czy system ułatwiający ruszanie pod górę) powodują, że jest 
to dobry wybór na wakacyjną podróż.

Dacia 
Logan MCV

8 Peugeot 
308 SW

Pojemność bagażnika: 556 l.
Peugeot 308 SW otrzymał nagrodę Best Car 2014 od portalu Onet.pl 
w kategorii „najlepszy samochód rodzinny 2014”. 308 SW to połączenie 
nowoczesnej, eleganckiej i aerodynamicznej stylistyki z przestronnym 
i funkcjonalnym wnętrzem. Oczywiście - jak na francuski samochód przy-

stało - podróżując peugeotem poczujemy się 
naprawdę komfortowo. Deska rozdzielcza 

ze znacznie ograniczoną liczbą przy-
cisków i przełączników stano-

wi nowość w branży mo-
toryzacyjnej. Jeśli do tego 
dodać ekran dotykowy 
o przekątnej 9,7 cala – to 
oznacza gwarancję przy-

jemności z jazdy.

Pojemność bagażnika: 540 l. 
To jeden z najnowszych modeli fiata. Producent reklamu-
je go hasłem: „przestrzeń i komfort w podróży”. I cóż więcej 
tu dodać? To kompaktowe kombi wyposażono w pojem-

ny bagażnik, przestronne wnętrze oraz bogate wyposaże-
nie dostępne w niskiej cenie. W porównaniu do poprzednich 

modeli tipo auto zapewnia sporo przestrzeni dla pięciu nawet bar-
dzo wysokich osób. Posiada też największą w swojej klasie prze-
strzeń na nogi, co ma duże znaczenie przy dłuższych wyjazdach.

Fiat Tipo 
Station Wagon9

10
Pojemność bagażnika: 540 l. 
Astra to jeden z najpopularniejszych samochodów w naszym kra-
ju. Przystępna cena, atrakcyjna stylistyka, a jednocześnie rozwiąza-
nia technologiczne oraz poprawiające bezpieczeństwo i komfort, 
które możemy spotkać w autach wyższej klasy, powodują, że opel 
świetnie się sprawdza jako rodzinne auto. Na uwagę zasługuje sys-
tem automatycznego otwierania kla-
py bagażnika bez użycia rąk, co 
ułatwia pakowanie czy 
sięgnięcie do baga-
żu podczas posto-
ju w trakcie wy-
jazdu.

Opel Astra 
Sports Tourer

Serwisuj auto na bieżąco, każda nie-1. 
sprawność np. zła zbieżność czy zatar-
te łożyska na pewno będą przyczyną 
zwiększonego zużycia paliwa,
Regularnie sprawdzaj stan ciśnienia 2. 
w oponach, zbyt małe powoduje nie tyl-
ko wzrost spalania ale także wpływa na 
szybsze zużycie opon,
Nie woz niepotrzebnych ciężarów, a ba-3. 
gażnik dachowy zdemontuj zaraz po 
wykorzystaniu,
Unikaj gwałtownego przyspieszania 4. 
i hamowania, a wybierając się w dalszą 
trasę wybierz tą która zapewni płynniej-
szą jazdę,
Przewiduj sytuację na drodze, zwal-5. 
niaj przed skrzyżowaniem, przyspieszaj 
przed wzniesieniem tak, aby pózniej po 
zjezdzie auto toczyło się siłą bezwład-
ności,
Zmieniaj biegi na wyższe, gdy można 6. 
to zrobić, przyjąć można, że będzie to 
2.000 – 3000 obrotów/min. i jak najkró-
cej korzystaj z „ jedynki „,
Jadąc wolniej naprawdę oszczędzasz, 7. 
przyspieszanie od 100 km/godz do 
120 km/godz zwiększa zużycie paliwa 
o 20%, od 120 km/godz do 140 km/godz 
to kolejne 20%,
Podczas szybkiej jazdy unikaj opuszcza-8. 
nia szyb, dodatkowe zawirowania zwięk-
szają opory samochodu,
Nie używaj klimatyzacji bez wyraznej po-9. 
trzeby, a średnio w baku pozostanie 1 litr,
Kiedy to możliwe unikaj pracy silnika na 10. 
biegu jałowym.

10reguł 
oszczędnej 
jazdy

Niewielu kierowców wie, co powinni wozić ze sobą w sa-
mochodzie. Większość kojarzy przepisy o gaśnicy i tójka-
cie ostrzegawczym, ale dużo niejasności powstaje przy 
temacie kamizelki odblaskowej czy apteczce. Zamiesz-
czamy więc listę tego co trzeba w samochodzie koniecz-
ne mieć i tego co w nim także warto posiadać.

Co trzeba, a co warto
mieć w samochodzie?

ObOwiązkOwe
Gaśnica – w samochodzie musi znaj-1. 
dować się gasnica. Powinna być za-
montowana w łatwo dostepnym 
miejscu, co jest określeniem dość nie-
precyzyjnym. Bo czy bagażnik może 
być takim miejscem ? W tym przypad-
ku kierujemy się rozsądkiem – gaśni-
ca może znajdować się w bagażniku, 
ale nie pod warstwą toreb, ciuchów 
czy jakichkolwiek innych bagaży. Jed-
nak najlepiej jak będzie zamontowa-
na w środku auta. Zamontowana, 
czyli dość mocno przytwierdzona do 
samochodu. Nie ma nic gorszego, niż 
luzna gasnica w trakcie wypadku. Ga-
śnica musi posiadać ważną homolo-
gację.

Trójkąt ostrzegawczy – też powi-2. 
nien być łatwo dostępny. W nowych 
samochodach trójkąt jest wyposa-
żeniem seryjnym, przy zakupie sa-
mochodu używanego warto spraw-
dzić czy się gdzieś nie zapodział i ko-
niecznie uzupełnić jego brak. Pamie-
tajmy też o odległości w której musi-
my ustawić trójkąt – na autostradzie 
będzie to 100m od samochodu, poza 
obszarem zabudowanym 30 do 50m, 
a na obszarze zabudowanym prak-
tycznie tuż przed samochodem.

pOlecane
Apteczka – nie jest obo-1. 
wiązkowa, jednak zdro-
wy rozsadek podpowia-
da, że warto ją mieć i to 
dobrze wyposażoną.
Kamizelka odblaskowa 2. 
– również nie jest obo-
wiazkowa, a szkoda. 
Warto ją mieć, bo już nie-
raz uratowała komuś ży-
cie.
Koło zapasowe – lub ze-3. 
staw naprawczy. Ra-
zem z podnośnikiem 
i porządnym kluczem do 
kół.
Linka holownicza – może 4. 
okazać się niezbedna 
przy niespodziewanej 
awari samochodu, nie 
zajmuje dużo miejsca 
a pomoże dotrzeć do 
najbliższego czy wybra-
nego warsztatu.
Kable rozruchowe- 5. 
szczególnie niezbędne 
zimą kiedy nasze aku-
mulatory odmawiają „ 
współpracy „ i w żaden 
inny sposób nie można 
uruchomić auto.
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Możliwości jest kilka – od prze-
wiezienia wewnątrz auta, po-
przez różnego rodzaju uchwy-
ty i bagażniki, aż po przyczepę. 
Przed wybraniem danego roz-
wiązania warto zastanowić się, 
jak często będziemy z niego ko-
rzystać i ile rowerów będziemy 
przewozić. 
Najtańszym rozwiązaniem jest 
włożenie roweru do bagażni-
ka. Z tym, że w takim przypad-
ku musimy posiadać samochód 
z otwieraną klapą z tyłu, trzeba 
wtedy też położyć tylne siedze-
nia. Poza tym przy autach typu 
hatchback może się okazać ko-
nieczne zdjęcie przedniego 
koła roweru. 
Nie jest to dobre rozwiązanie 
przy przewozie więcej niż jed-
nego roweru, bo te większe 
zwyczajnie się nie zmieszczą. 
Drugie rozwiązanie to bagaż-
nik dachowy lub uchwyty do 
rowerów, mocowane do uni-
wersalnego bagażnika dacho-
wego. Zaletami takiego takie-
go rozwiązania są: możliwość 
przewiezienia kilku rowerów 
bez konieczności zdejmowa-
nia przednich kół z nich, po-
zostawienie pełnej przestrze-
ni bagażowej w samochodzie, 
nie zmniejsza widoczności. Wa-
dami są: dość uciążliwe podno-
szenie roweru, by umocować je 
na dachu auta, spore opory po-
wietrza, ograniczenie prędkości 

podróży i większe zużycie pali-
wa oraz fakt, że rowery po dłuż-
szym przejeździe będą „ozdo-
bione” owadami. 
Kolejne rozwiązania to bagaż-
nik na tylną klapę. Zalety to 
mniejsze opory powietrza, niż 
w przypadku przewożenia ro-
werów na dachu, wady to ogra-
niczenie widoczności do tyłu 
i zablokowanie dostępu do ba-
gażnika oraz często zasłonięcie 
tylnych świateł. 
Właściciele samochodów wy-
posażonych w hak mają jesz-
cze jedną możliwość do wybo-
ru. Bagażnik rowerowy na hak 
ma sporo zalet: wygodny i szyb-
ki montaż bagażnika oraz rowe-
rów, niektóre odchylane mode-
le dają możliwość otworzenia 
bagażnika, mniejsze opory po-
wietrza niż w przypadku prze-
wożenia rowerów na dachu. 
Zazwyczaj nie ma też proble-
my z zasłanianiem świateł w sa-
mochodzie, bo takie bagażniki 
mają swoje światła. Wadą jest 
ograniczenie widoczności do 
tyłu, trzeba też pamiętać, że ta-
kie bagażniki nie należą do naj-
tańszych. 
Ostatnią możliwością przewo-
zu roweru jest przyczepa sa-
mochodowa. Na rynku dostęp-
ne są nawet specjalne, przezna-
czone właśnie do przewożenia 
rowerów. 
/raf/

Jak przewieźć
Wakacje to czas, 
w którym często 
przesiadamy się 
z czterech na dwa 
kółka. Często jed-
nak, aby przejechać 
wybraną trasę ro-
werem, najpierw 
trzeba przetrans-
portować dwuko-
łowiec autem. Jak 
to zrobić?
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAm działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

SPRZEDAm dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

KębŁOWO dom 139m 716m las cisza małe 
osied. Bdb dojazd 290 tys 519 399 162

SPRZEDAm gospodarstwo rolne 8,20ha 
wraz z zabudowaniami. Tel. 661895941

SPRZEDAm siedlisko na działce 4800 m kw, 
w malowniczej okolicy,Zblewo, 531175770

tANIO sprzedam dzialke budowlana w go-
scicinie-piekna i spokojna okolica 
tel.570 632 747

SPRZEDAm dzialke ogrodnicza z domkiem 
murowanym.wejherowo tel.517 159 871

KębŁOWO dom 139m dz. 716m Jadal. kuch. 
4 pok. 2 łaz. Świetne położenie. 290 t. 519 
399 162

SPRZEDAm działkę budowlana uzbrojona 
1599 m2, 160 zl za 1m2. Bojano t. 601 641 
748

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StARSZy, samotny Pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, ewentualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

WYNAJMĘ
WyNAjmE garaż w Rumi tel. 668 385 455.

WyNAjmę pokój z kuchnia emerytom za 
opiekę domu Opłata media 300 za mc. Gdy-
nia  512116424

WyNAjmę pokój z kuchnia emerytom za 
opiekę nad domem i ogrodem. Opłata me-
dia 300 za m-c. Gdynia tel. 609022300

KUPIĘ
KUPIę mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
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MOTORYZACJA
SPRZEDAM

SKODA 105L,1981,0,988cm,lGas(BRC) cytry-
nowa,cena:2222zl Tczew 735001684

jAWA 350TS\’tylko kola 16”p/tyl,cena:179zl.
Tczew 735001684

KUPIĘ

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

EDUKACJA

lEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

ZAtRUDNIę budowlańca z doświadczeniem, 
Władysławowo i okolice tel. 696 383 444

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

ZŁOtA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

PROfESjONAlNA  fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

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

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

RÓŻNE

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

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

SPRZEDAm łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, 
nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIę militaria (umundurowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

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

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

SPRZEDAm dwa krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

SIANO, słoma w  balotach 120x150,siano-
,słoma w kostkach z magazynu. Możliwość 
transportu.506250477

PRASA kostka masy FERGUSON 1.40 pod-
bieracz.4.500zl.506250477

DREWNO opalowe,buk,sosna i gałęziów-
ka, porąbane,ułożone możliwy trans-
port.506250477

SPRZEDAm rower składak Jubilat duże koła 
220zł 695230080

SPRZEDAm Kanapę rozkładana kolor cegły 
250 zl tel 586 816 964 Sierakowice

SPRZEDAm Zamrażarkę 4-szufladową  w 
dobrym stanie 105x60 zł.250 Sierakowice tel 
790 290 835

SPRZEDAm ładny dywan owalny 120x2m 
beżowo brązowy 120zł tel.507486424

SPRZEDAm kuchenkę gazową 2 palnikową 
nowa ,butle gazowe pełne 3kg i 2kg cena 
210zł tel.507486424

SPRZEDAm kuchnie elektryczną z bla-
tem ceramicznym w idealnym stanie 320zł 
695230080

blAchy stal do wypieku tel ,,694 642 709

REKLAMA                                     U/2017/RL



Prestiżowe zawody w Stężycy
tRIAthlON | trwa cykl garmin iron triathlon. najbliższa imPreza z tegorocznej edycji odbędzie się w stężycy .

PIŁKA NOżNA | PoPrzedni trener gks-u ma już nowy klub, 
a w Przodkowie znają już nazwisko szkoleniowca, który 
PoProwadzi zesPół w Przyszłym sezonie.

SIAtKÓWKA | PoPrzedni trener gks-u ma już nowy klub, a w 
Przodkowie znają już nazwisko szkoleniowca, który Po-
Prowadzi zesPół w Przyszłym sezonie.

SIAtKÓWKA | rePrezentacja Polski wygrała międzynarodo-
we zawody, a jednym z mocnych Punktów drużyny była za-
wodniczka gks-u wieżyca 2011 stężyca.

PARTNEREM EXPRESSU JEST: SPORtNAKASZUbAch.Pl, SERWIS INTERNETOWY O SPORCIE I AKTYWNYM WYPOCZYNKU W POWIECIE KARTUSKIM

16 | Środa, 28 czerwca 2017

Trzy imprezy triathlono-
we już się odbyły – rywa-
lizowano już w Piasecznie 
21. maja, Ślesinie 4. czerw-
ca i 18. czerwca Elblągu. 
Zawodnicy popłyną, po-
jadą i pobiegną na dwóch 
dystansach, popularnej 
„ćwiartce” IM (0,95 km 
pływania – 45 km jazdy 
na rowerze – 10,55 km 
biegu) oraz 1/8 IM (0,475 
km – 22,5 km – 5,275 km). 
Na obu dystansach odbę-
dą się starty w trzyosobo-
wych sztafetach. Oprócz 
tego w Stężycy rozegrane 
zostaną również zawody 
dla dzieci i młodzieży.

-Rywalizacja na dotych-
czasowych etapach była 
niezwykle emocjonująca, 
a klasyfikacja generalna 
cyklu cały czas ulega zmia-
nie – mówią rywalizacji 
organizatorzy cyklu. Na 

malowniczych, stężyckich 
trasach ścigać się będą 
między innymi jedni z naj-
lepszych polskich triath-
lonistów: Łukasz Kalasz-
czyński – ubiegłoroczny 
zwycięzcy całego cyklu, 
Maciej Bodnar – aktual-
ny lider cyklu czy Marcin 
Ławicki, który zwyciężył 
w klasyfikacji generalnej 
cyklu w 2015 roku. 

Zawodnicy pływać będą 
w Jeziorze Raduńskim 
Górnym, trasa kolarska 
pobiegnie przesmykiem 
pomiędzy jeziorami,  
a potem uczestnicy tria-
thlonu przeniosą się do 
lasu, gdzie pobiegną trasą 
wzdłuż wody. Frekwencja 
zapowiada się znakomi-
cie – zgłosiło się już ponad 
600 zawodników.

REWOlUcjA 
W PRZODKOWIE?

Sebastian Letniowski pra-
cował w zespole aż 13 lat, 
a od 5 lat prowadził pierw-
szą drużynę. Ostatni sezon 
był całkiem udany dla GKS
-u Przodkowo, który zajął 
wysokie, szóste miejsce w III 
lidze. Letniowski zakończył 
po nim długą przygodę 

z tym klubem i przeszedł do 
Bałtyku Gdynia, który bardzo 
długo bił się o awans do II 
ligi.

Nowym szkoleniowcem 
GKS-u został Robert Jędrzej-
czak, który dotychczas pro-
wadził zespoły juniorskie Le-

chii Gdańsk. Czy za trenerem 
przyjdzie któryś z młodych 
piłkarzy biało-zielonych? 
Możliwe, bo wygląda na to, 
że nowi gracze będą bardzo 
potrzebni – do Gryfa Słupsk 
odszedł już najlepszy strze-
lec zespołu, Łukasz Stasiak, 
a wielce prawdopodobne, 
że odejdzie jeszcze wielu 
zawodników. Nowy jest też 
praktycznie cały sztab szko-
leniowy.

Najlepszy strzelec opuścił 
też KS Chwaszczyno – Mak-
symilian Hebel wrócił do 
rodzimej Arki Gdynia. Jest 
możliwe, że żółto-niebiescy 
znów go wypożyczą, ale wy-
daje się, że tym razem młody 
zawodnik zagra wyżej, niż 
w III lidze.

Dużych zmian nie ma na 
razie w szeregach czwarto-
ligowej Cartusii. Klub z Kar-
tuz, podobnie zresztą jak 
oba pozostałe zespoły z po-
wiatu, otrzymał licencję na 
grę w przyszłym sezonie. Do 
Cartusii dołączy inny zespół 
z powiatu – Radunia Stężyca.
Krzysztof Grajkowski
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Srebro Wieżycy

Reiter znów w kadrze

Turniej w Starogardzie był 
bardzo dobrze obsadzony. 
Zagrały zespoły z: Rosji, Nie-
miec, Austrii, Słowacji, Ukra-
iny, Litwy, Łotwy, Estonii, 
Finlandii, Słowenii, Szwecji i 
Polski. W dodatku często były 
to zespoły mistrzów krajów, 
lub inne dobrze funkcjonu-
jące kluby.

W tym gronie świetnie 
odnalazły się siatkarki pod-

opieczne Macieja Stefanow-
skiego. Do finału Wieżyca 
awansowała z kompletem 
zwycięstw kolejno pokonu-
jąc Estonię (Talin), Niemcy 
(Bremen), Słowację (Nove 
Mesto), Austrię (Wiedeń), 
Szwecję i w półfinale mło-
dzieżową reprezentację 
Finlandii. Kolejnym finalistą 
został zespół Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego z Rosji w 
półfinale pokonując zespół 

z Ukrainy. Finał był ozdobą 
całego turnieju, po bardzo 
zaciętym i wyrównanym me-
czu niestety siatkarki ze Stę-
życy uległy Rosjankom 2:1 
(22:25; 25:23;13:15). Najlep-
szą rozgrywającą wybrano 
Agatę Piankowską, a najlep-
szą w drużynie została Karo-
lina Domaschke. W turnieju 
nie grała Paulina Reiter, która 
przebywała zgrupowaniu re-
prezentacji Polski.

Finlandia, Izrael, Słowacja, 
Czechy i Węgry były rywa-
lami Polek w Międzynaro-
dowym Turnieju Nadziei 
Olimpijskich U-16 na Słowa-
cji. Paulina Reiter, która na 
co dzień jest zawodniczką 
GKS-u jak najbardziej może 
zaliczyć te zawody do uda-
nych – była jedną z najlepiej 
punktujących polskich siat-
karek.

Polki w dobrym stylu wy-
grały z Czechami, Węgrami 
oraz Izraelem, natomiast 
wobec porażki w meczu z 
Finlandią musiały oglądać 
się w ostatnim meczu na 
zawodniczki z Północy i sa-
memu wygrać ze Słowacją. I 
wszystko ułożyło się dosko-
nale – biało-czerwone po-
konały sąsiadki z Południa, 
natomiast Finlandia przegra-

ła z Czechami, dzięki czemu 
to Polska wygrała turniej. 
W ostatnim meczu Paulina 
Reiter zanotowała kolejny 
świetny występ i wykonała 
następny krok w stronę siat-
karkiej kariery. W ostatecznej 
klasyfikacji drugie miejsce 
zajęły Czechy, a dopiero trze-
cią lokatę osiągnęła Finlan-
dia.


