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Święto Królowej Kaszub str.3

DOM i wnętrza
Dodatek str.  10-11

str.  8-9

Czarny i żółty – niedawno 
Rumię zdominowały te 
dwa kolory. A to za sprawą 
Światowego Zjazdu Ka-
szubów, który w tym roku 
odbył się właśnie w tym 
mieście. Z okazji swojego 
święta zjechali się Kaszubi 
nie tylko z Polski, ale też z 
Kanady czy USA. 

ZjAZD KAsZubów
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POwIAT  | Przez niemal całe wakacje można wziąć udział w otwartym konkursie 
FotograFicznym „Pejzaż w obiektywie”. 

GM. ŻuKOwO  | etaP gminny konkursu „Piękna wieś Pomorska 
2017” został rozstrzygnięty. jurorzy oceniali w dwóch kate-
goriach – zagroda wiejska i wieś.

PEjZAż w obiEKtywiE

Piękne wsie i zagrody

tematem konkursu jest 
pejzaż, natura i przyroda. 
interpretacja tematu jest do-
wolna. 

w konkursie mogą wziąć 
udział mieszkańcy powiatu 
kartuskiego. Autorem foto-
grafii może być jedna osoba, 
przy czym nie ma żadnych 
ograniczeń wiekowych. Na 
konkurs każdy uczestnik 
może przesłać maksymalnie 
trzy fotografie (dotychczas 
niepublikowane). 

Przy ocenie prac będą bra-

ne pod uwagę: zgodność 
fotografii z tematem konkur-
su; wartość merytoryczna, 
jasność przekazu; jakość foto-
grafii oraz estetyka wykona-
nia; wartość artystyczna; po-
mysłowość oraz oryginalność 
wykonania fotografii. Foto-
grafie należy przekazywać w 
formacie jPG w formacie min. 
1024 x768 px.  Fotografia nie 
może być większa niż 10 Mb. 
Format zdjęć wydrukowanych 
nie może być mniejszy niż A4 
(20 x 30 cm). Do konkursu 

można zgłaszać zdjęcia za-
równo kolorowe, jak również 
czarno – białe. Uwaga - zdję-
cia nie mogą zostać poddane 
obróbce graficznej! Do pracy 
należy załączyć dane oso-
bowe: imię, nazwisko, wiek, 
adres do korespondenci, tele-
fon kontaktowy. Za pierwsze 
trzy miejsca przewidziane są 
nagrody rzeczowe oraz dy-
plomy. ogłoszenie wyników 
odbędzie się 31 sierpnia. 

organizatorem konkursu 
jest Klub wolontariatu „war-

to” z siedzibą w Kartuzach. 
Prace konkursowe  należy 
składać do 28 sierpnia 2017 r., 
dostarczyć je można poprzez: 
e-mail koordynator@wolon-
tariat.kartuzy.pl lub osobiście 
(albo pocztą tradycyjną) do 
siedziby Klubu wolontariatu 
„warto” przy Gminnym ośrod-
ku Pomocy Społecznej, ul. 
Gdańska 10, Kartuzy (wtorki 
i czwartki, godz. 16.00-18.00). 
informacje o konkursie i regu-
lamin konkursu: wolontariat.
kartuzy.pl.                            /raf/
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wyNIKI KONKursu: 

Kategoria zagrody rolni-
cze:
I miejsce - brygida i Antoni 
Hazuka – banino
II miejsce - Maria i Stanisław 
Pospieszni – Chwaszczyno, 
Emilia Miłosz – Pępowo, Ka-
rol Szwabe – Małkowo
III miejsce - bronisław Kry-
szewski – borkowo, wioletta 
Drewing – Glincz, Dominika 
Ladowska - tuchom
Kategoria wieś:
I miejsce - Małkowo - sołtys 
Piotr Pakura,
Wyróżnienia: Mariola Dre-
wing – Glincz, Edyta woj-
ciech Richert – Sulmin, Anna 
Kierznikiewicz – Małkowo, 
Genowefa Zasada – Glincz, 
Alojzy Labuda – banino, 
Pyszka Stefan – Skrzeszewo, 
janusz Hinc – Leżno, Damian 
i Magdalena treder – widli-
no, Krystyna Płotka – Glincz, 
Paweł bruhn – Sulmin, Le-
szek Groth – Miszewo, Czo-
ska Grażyna - Nowy tuchom, 
irena Styba – otomino, Ma-
rzena Skierka – Łapino, wie-
sława Romska – Przyjaźń.

Podsumowanie konkurs 
odbyło się w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w żu-
kowie z udziałem wojciecha 
Kankowskiego, burmistrza 
gminy żukowo.
Komisja (w składzie: bry-
gida treder - przewodni-
cząca komisji, janina Ulen-
berg – członek komisji oraz 
Agnieszka Karczewska – 

członek komisji) dokonała 
podsumowania konkursu 
zgodnie z obowiązującym 
regulaminem i wyłoniła 
zwycięzców. 
w gminie żukowo łącznie 
zakwalifikowanych zostało 
i w konkursie udział wzięło 
28 zagród wiejskich oraz 
wieś Małkowo. 
/raf/

Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Starogardzkiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WSzyStko PrzEczytaSz na:

 Lato zacznie się 
   koncertowo

 Święto miasta

 truskawki
   i muzyka

hotelarze i gastronomicy
zacierają ręce.tegoroczny sezon 
letni może być rekordowy.
to za sprawą między innymi 
sytu- acji za granicą.
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to za sprawą między innymi 
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hotelarze i gastronomicy
zacierają ręce.tegoroczny sezon 
letni może być rekordowy.
to za sprawą między innymi 
sytu- acji za granicą.

 szykuje się
   rekordowy sezon

zgłoŚ temat,
wyŚLij zdjęcie

Wiesz o czymś cieka-
wym? A może jest spra-
wa, która Cię bulwersu-
je? Wyślij do nas maila 
– a zajmiemy się Twoją 
sprawą i opiszemy ją na 
łamach Expressu Powia-
tu Wejherowskiego.

W naszej gazecie po-
ruszamy sprawy, które 
bolą i bulwersują. Cze-
kamy na Wasze zdjęcia 
i zgłoszenia - wysyłajcie 
je na adres:
redakcja@expressy.pl
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Przyjazne Pomorze

expressy.plexpressy.pl

KArTuZy | Prace budowlane na ul. kolejowej w kartuzach dobiegają końca. za 
kilka dni droga zostanie otwarta dla ruchu. 

POwIAT | starosta janina kwiecień 
PodPisała deklarację Partnerstwa na 
rzecz integracji imigrantów.

Koniec remontu ważnej drogi

sIANOwO | odPust w sanktuarium matki boskiej królowej kaszub w sianowie co roku Przyciąga tłumy Pielgrzymów. uro-
czystości będą trwały cały tydzień.

Wielki odpust w Sianowie
odpust Lipcowy, czyli wiel-
ki odpust Matki boskiej 
Szkaplerznej, to jedno z naj-
większych świąt religijnych 
na Kaszubach. w tym roku 
uroczystości rozpoczną się 
w najbliższą sobotę 15 lipca.
jak co roku pielgrzymami do 
Sianowa przybędą pielgrzy-
mi nie tylko z różnych zakąt-
ków Ziemi Kaszubskiej, ale 
też z dalszych części naszego 
kraju. w mszy św. uczestni-
czyć będą tysiące wiernych, 
którzy przybędą z licznymi 
pieszymi pielgrzymkami 
z Kaszub, ze wszystkich re-
jonów diecezji pelplińskiej 
i części archidiecezji gdań-
skiej. Z pątnikami dotrze do 
Sianowa kilkaset orkiestr 
dętych i pocztów sztandaro-
wych oraz feretronów. 
Uroczystości rozpoczną się 
w sobotę, 15 lipca, już od 
rana. Do Sianowa przybędzie 
pielgrzymka   ludzi chorych 
i cierpiących. Po godz. 10:00 
odprawiona zostanie msza 
święta za chorych z błogo-
sławieństwem Najświętszym 
Sakramentem, wieczorem 
o godz. 19 00 – msza świę-
ta na rozpoczęcie wielkiego 
odpustu Sanktuaryjnego. 
Później będzie czas na osobi-

stą modlitwę i o godz. 22:00 
na placu pielgrzymkowym 
rozpocznie się droga krzyżo-
wa ze świecami. o północy 
– msza święta ku czci Matki 
boskiej Sianowskiej. 
Niedzielne obchody roz-
poczną się już o godz. 5:30 
Godzinkami o Niepokala-
nym Poczęciu, później odpra-
wione zostaną msze święte, 
a na godz. 9:00 zaplanowa-
no powitanie pielgrzymek. 
Następnie o godz. 11:00 
różaniec święty, a o godz. 
11:30 suma pontyfikalna 
pod przewodnictwem księ-
dza biskupa diecezjalnego 
dra Ryszarda Kasyny. Po su-
mie - przyjęcie do bractwa 
Świętego Szkaplerza oraz 
pożegnanie pielgrzymek. 
wieczorem odbędzie się na-
bożeństwo do bożego Miło-
sierdzia, msza
święta, różaniec i Apel Sia-
nowski.
w poniedziałek - modlitwy 
rodziców i dzieci. od rana 
od godziny 7:30 – Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu 
NMP, różaniec i msza święta. 
o godz. 10:00 i o godz. 19:00 
msza święta z błogosławień-
stwem niemowląt i dzieci 
a wieczorem droga krzyżo-

wa. 
wtorek to dzień modlitw 
o piękną miłość dla zakocha-
nych i narzeczonych. o godz. 
10:00 i 19:00 odprawiona zo-
stanie msza święta dla zako-
chanych i narzeczonych. 
Na środę 19 lipca zaplano-
wano pielgrzymkę bractw 
i stowarzyszeń religijnych. 
tego dnia zostanie odpra-
wiona msza święta w intencji 
członkiń i członków bractw 
i stowarzyszeń (o godz. 
10:00 i 19:00). 
Czwartek, 20 lipca - piel-
grzymka kapłanów diako-
nów i kleryków. Msza święta 
w intencji nowych powo-
łań odprawiona zostanie 
o godz. 10:00 i o 19:00. Po 
przedpołudniowej mszy - 
pielgrzymka strażaków z ca-
łego powiatu kartuskiego. 
obchodzący jubileusze mał-
żeńskie świętować będą 
w piątek 21 lipca. o godz. 
10:00 i 19:00 odprawiona 
będzie msza święta w inten-
cji jubilatów. Podczas eucha-
rystii - odnowienie przyrze-
czeń małżeńskich. 
Sobota to dzień rolników. 
właśnie tego dnia, 22 lipca, 
odbędzie się pielgrzymka 
rolników z całego powiatu 

kartuskiego. Mszę świętą 
w intencji rolników z całe-
go powiatu zaplanowano 
na godz. 10:00, a o godzinie 
19:00 rozpocznie się msza 
święta w intencji kierowców 
i poszkodowanych w wy-
padkach. Przed wieczorną 
mszą świętą - pielgrzymka 
kierowców. 
Przyszła niedziela, 23 lipca, 
to dzień czcicieli Matki bo-
skiej Sianowskiej. Po poran-
nych uroczystościach - piel-
grzymka Cechu Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorców, 
a o godz. 9:00 odprawiona 
zostanie msza święta w in-
tencji członków cechu rze-
miosł i przedsiębiorstw. Po 
godz. 11:00 – Viii pielgrzym-
ka samorządowców, a o go-
dzinie 11:30 odprawiona zo-
stanie suma kończąca wielki 
odpust Sianowski (pod prze-
wodnictwem księdza prałata 
Mariana Szczepińskiego).
ostatecznie uroczystości za-
kończą się w poniedziałek 
24 lipca. jest to dzień mo-
dlitwy za zmarłych. o godz. 
19:00 odprawiona zostanie 
msza święta z kazaniem na 
cmentarzu. 
/raf/

Na ten moment czeka wielu 
kierowców – nieprzejezdna 
od wielu tygodni ul. Kolejowa 
zostanie uroczyście otwar-
ta dla ruchu. to ważna dla 
miasta droga, przebiegają-
ca obok modernizowanego 
obecnie dworca kolejowego 
w Kartuzach. 
oficjalne otwarcie ul. Kole-
jowej zaplanowano na po-
niedziałek, 17 lipca, na godz. 
14:00. w uroczystości od-
dania inwestycji do użytku 
uczestniczyć będzie Mieczy-
sław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. tego 
samego dnia zostanie także 
zawieszona wiecha na dachu 
nowego budynku dworca ko-
lejowego. 
Przypomnijmy: realizowana 
obecnie budowa węzła in-
tegracyjnego Kartuzy wraz 
z trasami dojazdowymi jest 
jedną z najważniejszych 
w historii miasta. Koncepcja 
zagospodarowania w miej-
scowym Fot. UM Kartuzy 

planie zagospodarowania 
okolic dworca kolejowego 
przewiduje powstanie jed-
nego, integracyjnego węzła 
komunikacyjnego łączącego  
kolej, przewoźników autobu-
sowych, taksówkarzy i rowe-
rzystów. Projekt przewiduje 
także powstanie nowych 

miejsc dla odjazdu autoka-
rów - mylnie określanych jako 
nowy dworzec autobusowy. 
Przy dworcu kolejowym, po 
stronie południowej,  miałyby 
stanąć zadaszone boksy za-
pewniające bezpieczne wej-
ście do autokarów i umożli-
wiające bezpośredni wyjazd 

na ulicę kolejową. Po stronie 
północnej dworca kolejo-
wego, oprócz miejsc parkin-
gowych dla samochodów, 
powstanie specjalny parking 
dla rowerów, a przy obecnej 
bazie firmy Gryf powstaną 
również miejsca postojowe 
dla taksówkarzy.             /raf/
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inicjatorem partnerstwa o 
nazwie „Przyjazne Pomo-
rze” jest Samorząd woje-
wództwa Pomorskiego z 
marszałkiem Mieczysła-
wem Strukiem na czele.
Partnerstwo ma na celu 
wsparcie budowania lo-
kalnych rozwiązań na 
rzecz integracji osób przy-
bywających na pomorze 
w celach osiedleńczych i 
zarobkowych. obszary, w 
ramach których tworzone 
będą narzędzia integracji, 
to: edukacja, zatrudnienie, 
bezpieczeństwo, kultura, 
pomoc społeczna i zdro-
wie.
istotą przedsięwzięć ma 
być wyrównywanie szans 
imigrantów w dostępie 
do instytucji i usług, ale 
też bezpieczeństwo do-
tychczasowych i nowych 
mieszkańców, dla budowa-
nia społeczeństwa różno-
rodnego, korzystającego 
wzajemnie ze swoich zaso-

bów. w ii połowie lipca w 
Starostwie Powiatowym w 
Kartuzach zostanie powo-
łany Powiatowy Zespół ds. 
programu zarządzania mi-
gracjami, który pod prze-
wodnictwem starosty kar-
tuskiego rozpocznie prace 
nad programem. Działania 
te są zgodne z przyjętą 
Strategią Rozwoju Powia-
tu Kartuskiego 2040, któ-
ra za jeden z priorytetów 
obrała otwartość. Zespół 
złożony będzie z przedsta-
wicieli gmin powiatu, oraz 
z przedstawicieli instytu-
cji, które na co dzień spo-
tykają się z problemami 
imigrantów, jak i z samych 
imigrantów, którzy powiat 
kartuski obrali za miejsce 
zamieszkania czy pobytu. 
w procesie tworzenia roz-
wiązań pomocą służyć bę-
dzie Centrum wspierania 
imigrantów i imigrantek z 
Gdańska. /raf/
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sIErAKOwICE | sierakowice czekają dwie ważne i Powiązane ze sobą inwestycje:    
budowa magistrali burzowej oraz Powiększenie i rewitalizacja Parku PaPieskiego.

Najpierw kanalizacja, 
potem park papieski

od kilku lat gmina Sierako-
wice jest właścicielem dzia-
łek przylegających do parku 
papieskiego (łąki po prawej 
stronie traktu pieszo-rowero-
wego, biegnącego od ronda 
w kierunku ołtarza Papie-
skiego). Kilka lat temu został 
sporządzony projekt zago-
spodarowania tego terenu 
na przestrzeń rekreacyjną i 
plac zabaw dla dzieci. Zapla-
nowano także rewitalizację 
parku papieskiego. okazało 
się jednak, że konieczna jest 
najpierw budowa głównej 
magistrali burzowej. 
– Coraz więcej mieszkań-
ców utwardza teren swoich 
posesji i odprowadza wody 
deszczowe, więc trzeba je 
wyłapać i gdzieś pokierować 
– mówi Zbigniew Fularczyk, 

zastępca wójta gminy Siera-
kowice. – Przygotowano pro-
jekt budowy dużej magistrali 
burzowej i aplikujemy o do-
finansowanie inwestycji ze 
środków unijnych. wniosek 
już został złożony, formalnie 
jest on poprawny, ale czeka-
my na rozstrzygnięcie, które 
powinno nastąpić do jesieni.
Pierwszy etap prac obejmuje 
budowę kanalizacji burzowej 
od skrzyżowania ulic Kościer-
skiej i Kartuskiej przez tereny 
ogrodu parafialnego i parku 
papieskiego do ronda. Drugi 
etap prac będzie polegał na 
budowie kanalizacji za tora-
mi. inwestycja ma być reali-
zowana w latach 2018-2019. 
jej szacowny koszt wynosi 
6,3 mln zł, a wysokość dofi-
nansowania to 85 proc., czyli 

5,3 mln zł. 
– Gdy rozwiążemy problem 
wód opadowych, to może-
my przystąpić do rewitaliza-
cji terenu parku – deklaruje 
Zbigniew Fularczyk. – Nie 
chcemy w tej chwili inwesto-
wać w tymczasową poprawę 
terenu, jeżeli za kilka miesię-
cy rozpoczną się tam prace 
na głębokościach. 
Przypomnijmy, że projekt 
rewitalizacji parku papieskie-
go jest gotowy. Projektan-
ci zaproponowali nie tylko 
zagospodarowanie łąk na 
teren zielony, ale także rewi-
talizację Parku Papieskiego. 
Planowany jest nieco inny 
układ ścieżek i ich utwar-
dzenie zgodne z obecnie 
obowiązującymi standarda-
mi. Zgodnie z projektem ma 

zostać powiększony zbior-
nik, na którym posadowiony 
jest ołtarz Papieski, a także 
powstać kolejny ze sztuczną 
rzeką. Zbiorniki te w chwi-
lach wzmożonych opadów 
deszczu mają służyć jako 
zbiorniki retencyjne, które 
przejmą część wód opa-
dowych. w parkowej prze-
strzeni znajdzie się miejsce 
na ławki i utwardzone trakty 
pieszo-rowerowe. 
w przygotowanym projekcie 
parku zaprojektowano też 
przestrzeń na plac zabaw dla 
dzieci.
– ołtarz Papieski jest ważny 
nie tylko dla Sierakowic, ale 
także dla całego regionu, 
więc na pewno o nim nie 
zapomnimy – podsumowuje 
Zbigniew Fularczyk.       /raf/

GM. sTĘŻyCA | bryczki i wozy drabiniaste jak co roku zjechały do szymbarka na 
XiV wielką Paradę bryczek i wozów.

KArTuZy | trwa cykl koncertów, które 
w czasie wakacji odbywać się będą na 
kartuskim rynku. 

wielka parada wozów i bryczek

Muzyka świata

w Centrum Edukacji i Promocji Regionu 
powitała ich Lidia Czapiewska, która do-
konała oficjalnego otwarcia sezonu. Nie 
zabrakło też beczki piwa z miejscowego 
browaru...
jak zawsze było wesoło, grała muzyka, 
parskały konie zaprzężone do bryczek i 
wozów. 
woźnice zatrzymali swoje pojazdy w Cen-
trum Edukacji i Promocji Regionu w Szym-
barku, dali odpocząć koniom a uczestni-
kom zwiedzić CEPR, a później ruszyli w 
drogę powrotną. Potem pojechali na sta-
dion, gdzie odbyły się występy zespołów 
lokalnych folklorystycznych oraz kabaretu 
Purtce. Rozegrano także Viii Mistrzostwa w 
jeździe Na oklep oraz wyścigi bryczek. Dla 
najmłodszych przygotowano wesołe mia-
steczko, przejażdżkami kucykami i liczne 
konkursy z nagrodami.             /raf/
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- Serdecznie zapraszamy na 
koncerty tematyczne, któ-
re przez całe lato będą się 
odbywały na rynku w Kar-
tuzach – zachęcają organi-
zatorzy. - Na początek zagrał 
zespół Szubi-Dubi z Kartuz, 
a już w najbliższą niedzielę 

będzie można posłuchać 
muzyki latynoskiej, a pod-
czas kolejnego koncertu - 
włoskiej. 
występy zaplanowane są też 
na sierpień. Zapraszamy - 16 
lipca o godz. 17:00. wstęp 
wolny. /raf/
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KArTuZy | sPoro emocji wzbudził niedawno Pomysł utwar-
dzenia alei sPacerowo-rekreacyjnej w gaju świętoPełka. 

POwIAT | dwa dni trwała wielka biesiada oraz koncerty 
gwiazd muzyki rozrywkowej. tegoroczne dni Powiatu kar-
tuskiego już za nami. 

Aleja w Gaju Świętopełka POwIAT bAwIŁ sIĘ 
I ŚwIĘTOwAŁ

wiele osób zaprotestowało 
przeciwko „wyasfaltowaniu 
Alei Filozofów”. tymczasem 
przedstawiciele kartuskiego 
urzędu miasta przekonują, 
że ścieżkę przy jeziorze trze-
ba utwardzić, ale nawierzch-
nia nie będzie asfaltowa. 
Niedawno w Urzędzie Miej-
skim w Kartuzach zorga-
nizowano spotkanie, aby 
porozmawiać mieszkańców 
o planowanej inwestycji w 
Gaju Świętopełka. w spotka-
niu wziął udział burmistrz 
Kartuz oraz jego zastępcy, w 
urzędzie pojawiło się też kil-
kudziesięciu mieszkańców. 
Przypomnijmy, że koncep-
cji zagospodarowania Gaju 
Świętopełka jest już zaak-
ceptowana przez włądze 
miasta. w Gaju wkrótce ma 
powstać m.in. ciąg pieszo-
rowerowy (z nawierzchnią z 
mastyksu grysowego SMA) 
oświetlenie oraz system 

monitoringu.
jak wyjaśniają organizato-
rzy spotkania, miało ono na 
celu wyjaśnienie wszystkich 
szczegółów dotyczących in-
westycji oraz wysłuchanie 
zdania mieszkańców. 
- Spotkanie było koniecz-
ne, aby zdementować nie-
prawdziwe informacje, 
które pojawiały się już od 
dłuższego czasu w niektó-
rych lokalnych mediach: w 
licznych artykułach pisano, 
że gmina Kartuzy w Gaju 
Świętopełka zamierza wy-
budować ścieżkę asfalto-
wą – wyjaśniał Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Kartuz. 
- Gaj ma być miejscem bez-
piecznym, przeznaczonym 
do masowego i aktywnego 
wypoczynku, gdzie miesz-
kańcy oraz turyści będą 
mogli wejść czy wjechać 
(na rolkach, rowerem etc.) i 
spędzić czas o każdej porze 

roku. Docelowo całe jezioro 
Klasztorne Małe ma zostać 
otoczone podobną aleją, 
co przyczyni się nie tylko 
do wzrostu atrakcyjności 
tej części miasta, lecz rów-
nież spowoduje ułatwienie 
dostępu do linii brzegowej 
jeziora od strony osiedla XX
-lecia. Ma to ogromne zna-
czenie dla ochrony czystości 
wód akwenu.
Na pytania mieszkańców 
odpowiadali: projektant 
inwestycji w Gaju Święto-
pełka, burmistrz oraz jego 
współpracownicy – woj-
ciech jaworowski oraz Syl-
wia biankowska. 
ostatecznie większość 
mieszkańców obecnych na 
spotkaniu opowiedziała się 
za koncepcją przyjętą przez 
urząd miejski przy aproba-
cie radnych RM oraz Powia-
towego Konserwatora Za-
bytków.               /raf/
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to były dwa dni wspaniałej 
zabawy, którą uczestnicy z 
pewnością zapamiętają na 
długo. wielkie święto powiatu 
tradycyjnie już zainauguro-
wał Festiwal Ludzie dla Ludzi, 
a na scenie już pierwszego 
dnia pojawili się lokalni artyści 
oraz muzyczne gwiazdy. Dużą 
atrakcją był Festiwal Nalewki 
Kaszubskiej, podczas którego 
amatorzy trunków mieli oka-
zję spróbować najróżniejszych 

nalewek, niektórych wykona-
nych według tradycyjnych, 
starodawnych przepisów. 
Podczas Dni Powiatu Kartu-
skiego zorganizowano też tar-
gi książki używanej oraz Krainę 
Rękodzieła. 
wiele osób czekało jednak na 
godziny popołudniowe i wie-
czorne, wtedy bowiem odbyły 
się muzyczne koncerty. wystą-
pili: Klenczon Projekt z przebo-
jami Czerwonych Gitar, Agata 

Sobocińska i Sarsa. Gwiazdą 
wieczoru była Patrycja Mar-
kowska.
Drugi dzień imprezy był nie 
mniej ciekawy. Na scenie moż-
na było zobaczyć występ Ko-
lorowej orkiestry z Somonina 
i koncerty zespołów Majestic 
oraz jan Konop big band. „Pe-
rełką na torcie” był koncert 
Ani wyszkoni, który zakońćzył 
dwudniową imprezę.  /raf/
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GM. PrZODKOwO | wycieczką do gdyńskiego „eXPerymentu” 
zakończył się Pierwszy roku Projektu „skrzydła wiedzy”.  

sKrZyDŁA wIEDZy

Fo
t. 

u
g

 P
rz

od
ko

w
o

Fo
t. 

u
g

 P
rz

od
ko

w
o

Fo
t. 

u
g

 P
rz

od
ko

w
o

Fo
t. 

u
g

 P
rz

od
ko

w
o

PrZODKOwO | XiV Piknik rodzinny już za nami! jak co roku obFitował w wiele atrakcji i wydarzeń. 

Rodzinny piknik za nami
tegoroczna impreza połą-
czona została z akcją cha-
rytatywną, podczas której 
zbierano pieniądze na re-
habilitację dla 18-letniego 
Mirka Lejkowskiego, który 
w wyniku wypadku jest 
sparaliżowany i całkowicie 
zdany na osoby trzecie. 
Mirek wraz ze swoją mamą 
był przez cały czas obecny 
na pikniku. 
imprezę rozpoczął cykl 
biegów Małe Kaszuby 
biegają, w których rywali-
zowali najmłodsi i trochę 
starsi, następnie odbył się 
iV bieg Rodzinny Przod-
kowska Mila i Vi Ćwierćma-
raton Szwajcarii Kaszub-
skiej (wzięło w nim udział 
ponad 400 biegaczy).
Po sportowych emocjach 
rozpoczął się program 
artystyczny. Na scenie 
wystąpiła Przodkowska 
orkiestra Dęta, a tuż po 
niej mieszkańcy warzenka 
– senior Marian Senkowski 
oraz finalistka tegorocznej 
edycji Kaszubskiego idola 
Paulina Skrzyńska.
Następnie odbyły się 
pierwsze licytacje na rzecz 

Mirka. były rowery, porsche 
na weekend, przejażdż-
ka limuzyną, kolacja dla 
dwojga w restauracji oN/
oFF, koszulka Arki Gdynia 
z podpisami zawodników 
i wiele innych rzeczy, które 
organizatorzy otrzymali na 
ten cel od ludzi z wielkim 
Sercem. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się lote-
ria, gdzie każdy los spośród 
tysiąca wygrywał.
Pokaz magii tomka juszy, 
szaleństwa na scenie z gru-
pą Dynamic Evet, konkur-
sy rodzinne, przejażdżki 
łodziami motorowymi po 
jeziorze Księże, pokaz ra-
townictwa wysokościowe-
go PSP w Gdyni, bezpłatne 
wesołe miasteczko, ogni-
sko z kiełbaskami, występ 
grupy Szubi Dubi - to były 
kolejne punkty programu, 
po których na fanów cze-
kały koncerty tegorocz-
nych gwiazd SoLEo i bobi. 
Na zakończenie wielka 
niespodzianka i zarazem 
atrakcja – pokaz fajerwer-
ków i zabawa z Dj’em Spa-
ce Kid.
/raf/

Zajęcia w ramach projektu 
pn. „Skrzydła wiedzy” od-
bywały się we wszystkich 
szkołach gminy Przodkowo.
w trakcie tego roku 712 
uczniów uczestniczyło 
w różnego rodzaju zaję-
ciach, których celem było 
podniesienie wiedzy oraz 
kompetencji niezbędnych 
do dalszego doskonale-
nia własnych umiejętności 
i rozwijania zainteresowań. 
Zajęcia były prowadzone 
w trzech blokach tj. rozwi-
jających, wyrównawczych 
oraz jako pozostałe wspar-
cie dla uczniów z proble-

mami. Uczniowie otrzymali 
nie tylko wsparcie ze strony 
nauczyciela, ale korzystali 
też z fachowych pomocy 
naukowych. Szkoły zostały 
wyposażone w pracownie 
językowe oraz biologiczno-
przyrodnicze, laptopy, tabli-
ce interaktywne czy wizu-
alizery. Nie tylko uczniowie 
zostali objęci wsparciem, 
dla nauczycieli również za-
planowano szereg szkoleń.
Zwieńczeniem całego roku 
nauki były wycieczki, m.in. 
do gdyńskiego „Expery-
mentu”. w tej ostatniej 
wzięło udział 139 uczniów. 

„Experyment” to nietypowa 
pracownia doświadczalna 
dla uczniów oraz dorosłych, 
w której można przeprowa-
dzać eksperymenty, pozna-
jąc prawa fizyki i przyrody.
interaktywna wystawa 
w Experymencie została 
stworzona by jednocześnie 
bawić i uczyć. to miejsce, 
które wyzwoliło w uczniach 
kreatywność, pobudziło 
ciekawość i głód wiedzy. 
wycieczka dostarczyła wie-
lu niespodzianek i niezapo-
mnianych wrażeń. 
/raf/
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Świętowali Kaszubi z całego świata
POMOrZE  | czarny i żółty – niedawno rumię zdominowały te dwa kolory. a to za sPrawą światowego zjazdu kaszubów, który w tym roku odbył się właśnie w tym mieście. z okazji swojego święta zjechali się kaszubi nie tylko z Polski, ale też z kanady czy usa. 

jest to jedno z najważniej-
szych świąt dla Kaszubów, 
w tym roku obchodzone 
było już po raz XiX. Do Rumi 
przyjechali goście nie tylko 
z Pomorza, ale też z odle-
głych zakątków Polski, a na-
wet z zagranicy (m.in. z USA 
i Kanady). 

wielki „najazd” Kaszubów 
na Rumię rozpoczął się so-
botnim przedpołudniem, 
gdy na stację wjechał po-
ciąg transcassubia. Przyby-
łych nim gości witali prof. 
Edmund wittbrodt, prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego i Michał Pasiecz-
ny, burmistrz miasta. Kaszu-
bi przeszli następnie ulicami 
Rumi do Sanktuarium NMP 
wspomożenia wiernych, 
gdzie odprawiono uroczystą 
mszę świętą. 

Później na scenie ustawio-
nej na stadionie rumskiego 
MoSiR-u oficjalnie otwarto 
XiX Światowy Zjazd Kaszu-
bów. Dokonali tego prof. Ed-
mund wittbrodt, Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego, witold 
Reclaf, wicestarosta wejhe-
rowski, Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi oraz Ariel Si-
nicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi. 

- Zjazd Kaszubów jest pa-
miątką zmian administracyj-
nych z 1998 roku, które po-
łączyły Kaszubów w jednym 
regionie – powiedział prof. 
Edmund wittbrodt, prezes 
ZK-P. - to  bardzo ważne 
wydarzenie dla całej naszej 
społeczności. Spotykamy 
się, żeby pokazać jedność. 
Mówiąc o jedności, mam na 
myśli jedność w różnorod-

ności, bo to ona jest naszym 
bogactwem. Łączą nas ko-
rzenie, dziedzictwo, kultura, 
wartości, wiara i dbałość 
o nasz region. Silne regiony 
to silna Polska, a silna Polska 
to silna Unia Europejska, któ-
rej jesteśmy ważną częścią.

- Chcę gorąco podzięko-
wać za przyjazd na kolejny 
Zjazd Kaszubów – dodał 
Mieczysław Struk, Marszałek 
województwa Pomorskiego. 
- to wielka demonstracja, że 
jesteśmy razem i że chcemy 
dbać o naszą wspólnotę. 

Dla uczestników przygoto-
wano wiele atrakcji: wystę-
py, konkursy, strefę gastro-
nomiczną i strefę dla dzieci, 
a wieczorem odbyły się kon-
certy Moniki Lewczuk i Ka-
mila bednarka. wydarzenie 
zakończyło się widowisko-
wym pokazem laserowym. 

/raf/

Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi:

- XiX Światowy Zjazd Ka-
szubów był jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń 
kulturalnych na Pomorzu. 
Pogoda nie przeszkodzi-
ła nam w zorganizowaniu 
wspaniałego święta, które 
przejdzie do historii nasze-
go miasta. jesteśmy dumni, 
że w to właśnie Rumia przy-
czyniła się do krzewienia 
kultury i tradycji kaszubskiej. 
Zjazd zgromadził gości z ca-
łego świata, a także przed-
stawicieli mediów oraz wiele 
osobistości ze świata polityki 
czy kultury. Z całą pewnością 
przełoży się to na rozpozna-
walność Rumi.
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Świętowali Kaszubi z całego świata
POMOrZE  | czarny i żółty – niedawno rumię zdominowały te dwa kolory. a to za sPrawą światowego zjazdu kaszubów, który w tym roku odbył się właśnie w tym mieście. z okazji swojego święta zjechali się kaszubi nie tylko z Polski, ale też z kanady czy usa. 
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Wnętrze, w którym prze-
bywa nasza pociecha po-
winno być dopasowa-
ne do jego upodobań. 
Pamiętajmy o tym, jak 
ważne są w rozwoju ko-
lory, ale nie wybierajmy 
tych zbyt intensywnych. 
Ciepłe barwy mogą po-
zytywnie wpływać na 
nastrój naszego dziec-
ka, ale te ostre powodo-
wać nerwowość.  Mod-
ne ściany w minimalistycz-
nych odcieniach szarości, 
beżu i bieli nie muszą ozna-
czać nudy w pokoju naszego 
malucha. Można je „ożywić” 
np. naklejkami. 
Odpowiednio zaaranżowa-
ny pokój  może pomieścić 
wszystko, czego potrzebu-
je nasz maluch. Warto pomy-
śleć o miejscu do przechowy-
wania, który ułatwi dziecku 
utrzymanie porządku. Czer-
wony pojemnik kwadrato-
wy w kształcie klocka Lego, 
a może kuferek Star Wars? 
Nasze dziecko chętniej po-
zbiera do nich zabawki czy 
szkolne przybory.
Duża kolekcja resoraków? 
Możemy ją wyeksponować 
na drewnianej półce w kształ-
cie auta. Półka może posłużyć 
jako garaż, parking, a przede 
wszystkim jako miejsce dla 
ulubionych samochodów na-
szego synka.
Przy szerokim dostępie do no-
wych technologii nie zawsze 

jak z bajki
Wystrój wnętrz w pokoju dziecka ma duży wpływ na rozwój malucha. 
Kolory ścian, meble, dekoracje – powinny zapewniać przestrzeń, która 

będzie sprzyjać nauce, odpoczynkowi i zabawie.

jest nam łatwo w tradycyjny 
sposób zainspirować dziecko 
do twórczej zabawy. Proste, 
znane rozwiązania nie speł-
niają  już oczekiwań naszych 
szkrabów. Warto wesprzeć ma-
lucha w rozwijaniu kreatywno-
ści – zmontujmy wspólnie kar-
tonowy domek i przyozdóbmy 
go razem.  Przygotowanie wła-
snej kryjówki, na pewno roz-
budzi logiczne myślenie i zain-
spiruje pociechę do dalszej za-
bawy z rówieśnikami. 
W pokoju dziecka najistotniej-
sze są szczegóły. Warto wpro-
wadzić w życie malucha trochę 

samodzielności, kupując cieka-
wy zegar z budzikiem w kształ-
cie rycerza Lego lub skarbon-
kę, która wygląda jak filmowy 
robot R2D2. To pierwsze kro-
ki w stronę zarządzania wła-
snymi funduszami i czasem.  
Przyborniki szkolne i pudeł-
ka z szufladkami umilą naukę, 
która często kojarzy się z przy-
krym obowiązkiem. 
Przy aranżacji pokoju nie po-
winniśmy zapominać o prze-
strzeni do wypoczynku. Odpo-
wiednie miejsce  do snu to lep-
sza koncentracja, samopoczu-
cie i prawidłowy rozwój na-

szego dziecka. Odpoczynkowi 
naszych pociech sprzyjać bę-
dzie również pościel z wize-
runkiem myszki Mickey, kom-
plety do łóżeczek niemowlaka, 
nocne lampki przypominające 
postaci z bajek, a nawet indiań-
ski hamak. 
Pokoje dziecięce są najbardziej 
wielofunkcyjnymi wnętrzami 
w naszych domach. Często dla 
pociechy są biurem i sypialnią, 
łączą miejsce spotkań z rówie-
śnikami z zacisznym kącikiem. 
Spróbujmy zatem zapewnić 
naszym dzieciom przestrzeń, 
w której będą się czuły dobrze. 

czerwony 
pojemnik 
kwadratowy
lego 
bonami.pl

biaŁe pudelko lego
bonami.plhamak dla dzieci

animundo
bonami.pl

lampka stoŁowa
star wars joda
bonami.pl

Poznaliśmy limity cen mieszkań i wysokość dopłat, jakie 
będą obowiązywać w województwie pomorskim przez 
najbliższe pół roku. 

Limity cenowe w Mieszkaniu dla Młodych będą w drugiej 
połowie 2017 r. wyższe niż w poprzednim półroczu o 2,1 
proc. dla Gdańska, o 5,2 proc. dla gmin z nim sąsiadujących 
(w tym m.in. dla Gdyni i Sopotu) i aż o 9 proc. dla reszty 
województwa pomorskiego. Od 1 lipca do 31 grudnia tego 
roku osoby chcące skorzystać z dopłaty w ramach programu 
Mieszkanie dla Młodych w Gdańsku będą musiały znaleźć 
mieszkanie w cenie niższej niż 5337,20 zł (za metr kw.) na 
rynku pierwotnym lub 4 366,80 zł na rynku wtórnym. Są to 
wartości najwyższe od 2014 r.
Dla gmin sąsiadujących z Gdańskiem (są to Cedry Wielkie, 
Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna i Żuko-
wo) maksymalne stawki za metr kwadratowy również są na 
poziomach nienotowanych od kilku lat. Koło Gdańska jest 
to 4081,28 zł za mkw. na rynku wtórnym i 4988,23 zł na 
pierwotnym. Z kolei na pozostałym obszarze województwa 
jest to odpowiednio 3 795,75 zł i 4 639,25 zł.
Wraz z nowymi limitami aktualizacji ulega wysokość do-
płat, które można uzyskać przy zakupie mieszkania w 
MdM. Aktualnie w Gdańsku maksymalna kwota dofinan-
sowania wynosi 94,6 tys. złotych. Jest ona dostępna dla ro-
dzin wielodzietnych (trójka dzieci lub więcej), które kupują 
mieszkanie o powierzchni ponad 65 mkw.
Niższe dopłaty przysługują kredytobiorcom z mniejszą licz-
bą dzieci. Ci bezdzietni otrzymać mogą najmniej, bo 24,3 
tys. złotych przy zakupie mieszkania o metrażu 50 mkw. lub 
większym.  Poza stolicą województwa dopłaty są oczywi-
ście mniejsze, maksymalnie (dla rodzin wielodzietnych) bę-
dzie to 88,4 tys. zł w gminach sąsiadujących z Gdańskiem 
oraz 82,2 tys. zł na pozostałym obszarze województwa.
Jakie znaczenie mają nowe limity w sytuacji gdy pula środ-
ków w programie na ten rok i tak się wyczerpała? Jeszcze 
w te wakacje ma dojść do odrodzenia programu. Wszystko 
w związku z pomysłem na uwolnienie dodatkowych pienię-
dzy. W tym roku „do gry wróci” około 69 mln zł, co wystar-
czy na 2,5-3 tys. kredytów. Będzie można o nie wnioskować 
w sierpniu. /opr. raf/



Przyczyny pożarów od lat pozostają niezmienne, są to: podpalenia, nieostrożność osób zarówno do-
rosłych, jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 

oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Z danych zgromadzonych przez Concordię 
Ubezpieczenia wynika, że najczęstszą przyczyną szkód w naszych domach są... przepięcia. Co 
to jest przepięcie? Mówimy o nim wtedy, gdy w sieci elektrycznej skokowo wzrośnie napię-

cie ponad maksymalną wartość określoną dla danej instalacji, sieci lub urządzenia. Może je spo-
wodować podłączenie kilku urządzeń do jednego gniazda bez użycia listwy z bezpiecznikiem, 
uderzenie pioruna lub naprawy dokonywane przez osoby, które nie mają odpowiednich upraw-
nień. Efektem przepięcia może być zniszczenie urządzeń elektronicznych takich jak komputery, 

telewizory, routery lub sprzęt AGD, a nawet wybuch pożaru.  Uniknięcie szkód spowodowanych 
przepięciami nie jest trudne i co najważniejsze, nie wymaga dużych nakładów finansowych. Wy-

starczy zastosować kilka prostych zasad, z których podstawową jest używanie listew przeciwprze-
pięciowych.  Czym rożni się listwa przeciwprzepięciowa od zwykłego rozgałęziacza? Po pierwsze, 

jest wyposażona we włącznik oraz bezpieczniki topikowe chroniące przed nadmiernym wzrostem natęże-
nia prądu. Często tego rodzaju sprzęt jest także wyposażony w stabilizator napięcia, który likwiduje mniejsze 

impulsy napięciowe. To co ważne, to fakt, że poza dostarczeniem prądu do urządzeń, z których korzystamy na co 
dzień, tego rodzaju listwy chronią także przed zagrożeniami wynikającymi np. z wyładowań atmosferycznych. Pozwa-

lają także na łatwe i szybkie wyłączenie wszystkich niepotrzebnych urządzeń, gdy nie ma nas w domu. /raf/

Nigdy nie zostawiaj bez nadzoru sprzętu 1. 
RTV i małego AGD, gdy jest podłączony do 
sieci elektrycznej. Wyłączaj listwę przeciw-
przepięciową przed wyjściem z domu.
Nie przechowuj w domu łatwopalnych sub-2. 
stancji, np. farb, płynów do usuwania plam 
lub sprzątania. Zadbaj, aby te substancje 
były przechowywane w miejscu niedostęp-
nym dla dzieci. 
Dbaj o to, aby wszelkie naprawy lub zmia-3. 
ny w instalacji elektrycznej robiła osoba do 
nich uprawniona.
Obowiązkowe przeglądy całej instalacji 4. 
zlecaj osobom z odpowiednimi uprawnie-
niami raz na 5 lat. Elektryczne ogrzewanie 
trzeba kontrolować raz do roku.
Prawidłowo wyciągaj wtyczki z kontaktu – 5. 
nie ciągnij za sznur. Nie zastępuj bezpiecz-
nika domowym sposobem.
Zainstaluj w mieszkaniu lub domu urzą-6. 
dzenia do wykrywania dymu.
Zapałki i zapalniczki trzymaj w miejscu 7. 
niedostępnym dla dzieci. 
Nie wyrzucaj niedopałków bezpośrednio 8. 
do kosza na śmieci. Może się zdarzyć, że 
ogień jeszcze się tli. 
Zadbaj o to, aby w pomieszczeniach, które 9. 
są najbardziej narażone na pożar, znajdo-
wała się gaśnica lub koc przeciwpożarowy.
Nie używaj urządzeń, które są uszkodzone, 10. 
np. mają uszkodzony sznur lub wtyczkę.

Statystyki Straży Pożarnej są nieubłagane – ponad połowa 
(58 proc.) pożarów, które wybuchły w ub. roku, dotyczyła 
domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych. 
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Wygląd trawnika, jego kondy-
cja zależą od dwóch czynni-
ków: ludzkiego i techniczne-
go. Czynnik ludzki to opiekun 
trawnika, który albo go pielę-
gnuje, albo uważa, że trawnik 
jest bezobsługowy a koszenie 
jest dla niego męczącym obo-
wiązkiem. Czynnikiem tech-
nicznym są narzędzia, który-
mi trawę pielęgnujemy. 
Kluczem do uzyskania efektu 
pięknego trawnika jest prawi-
dłowa pielęgnacja – systema-
tyczna i nieagresywna. Należy 
go poddawać sezonowej aera-
cji i wertykulacji, piaskowa-
niu, wyczesywać z mchu i li-
ści, nawozić – wiosną nawo-
zami wysokoazotowymi, pod-
lewać – najlepiej raz na 3 dni 
dużą dawką wody i kosić – re-
gularnie, nie za nisko podło-
ża. Jeśli trawa wyrosła – naj-
lepiej ją przycinać stopniowo. 
I należy zawsze pilnować, by 
noże kosiarki były ostre jak 
przysłowiowa żyletka.
Częste koszenie zapewnia tra-
wie dobrą wentylację i cyrku-
lację wody, które minimali-
zują ewentualny wykwit cho-
rób grzybiczych. Koszenie 
zapobiega zakwitaniu źdźbeł 

trawy i jednocześnie sprzy-
ja rozkrzewieniu, zagęszcze-
niu i odmłodzeniu darni. Po-
zwolenie trawie na zakwitanie 
może spowodować tworze-
nie się „łysych” plam na traw-
niku, ponieważ wykwitnięte 
źdźbła zamierają. Zakwitanie 
traw wiąże się też z pyleniem 
traw, które w Polsce uczulają 
częściej niż pyłki drzew. 
W koszeniu ważna jest syste-
matyczność, a częstotliwość 
zależy od panujących warun-
ków. Profesjonaliści rekomen-
dują minimum jedno koszenie 
w tygodniu. W okresie inten-
sywnej wegetacji, trawę moż-
na kosić co 3 do 5 dni, zależnie 
od tempa jej wzrostu. Rzadko 
wykonywane koszenie kryje 
jeszcze dodatkowe zagrożenie 
dla trawy - sprzyja bardzo złej 
tendencji niektórych właści-
cieli ogrodów do ścinania zbyt 
dużej części rośliny jednora-
zowo. Tymczasem trawę nale-
ży kosić nie więcej i nie mniej 
niż na 1/3 jej wysokości. I naj-
lepiej jest utrzymywać ją na 
wysokości 5-6 cm. 
Bezpiecznym dla trawy roz-
wiązaniem jest kosiarka z re-
gulacją wysokości koszenia, 

Sekrety pięknej 
Trawnik: może być soczyście zie-

lony lub żółtawy, nawet bielejący; 
może też być gęsty lub przerzedzo-
ny „łysinami”. Od czego to zależy?

dzięki której opiekun trawnika 
dostosowuje ustawienie noży 
do wysokości i gęstości trawy. 
Ważna jest też jakość i ostrość 
noży w kosiarkach. Muszą być 
zawsze dobrze naostrzone, 
w przeciwnym wypadku ka-
leczą rośliny, a końcówki po-
szarpanych źdźbeł obumierają 
i są bardzo podatne na choroby 
grzybicze. Noże warto czyścić 
po każdym koszeniu i jest to 

też doskonała okazja do spraw-
dzenia ich stanu. Lekko stępio-
ne wystarczy przekazać do na-
ostrzenia – najlepiej w auto-
ryzowanym punkcie serwiso-
wym, ponieważ noże muszą 
być obowiązkowo wyważone. 
Jeśli natomiast ostrza są zde-
formowane lub widoczne są na 
nich pęknięcia –  należy je wy-
mienić na nowe. 
/opr. raf/

Urządzając dom lub mieszkanie zawsze stajemy przed dy-
lematem: jak udekorować ściany i wyeksponować drobne 
elementy we wnętrzu?

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie płytek klinkiero-
wych. Płytki cenione są przez architektów ze względu na wy-
jątkową trwałość i modny design. To dlatego tak często wy-
korzystuje się je we wnętrzach – a dzięki uniwersalnej formie 
i bogatej ofercie kolorystycznej można je zastosować w każ-
dym pomieszczeniu.  Łatwy i szybki montaż sprawia, że już 
teraz możemy zaaranżować nimi przestrzeń zarówno w salo-
nie, jak i w kuchni czy łazience.
Właściwości, które posiada mineralny klinkier Elastolith, sta-
nowią rozwiązanie wszelkich problemów związanych z aran-
żacją niepowtarzalnego mieszkania. Estetyka cegieł i ręcznie 
wykańczana struktura załamuje światło na ścianie i pomaga 
osiągnąć trójwymiarowy efekt.
Płytki klinkierowe, dzięki szerokiej gamie kolorystycznej 
i możliwości wyboru faktur, pozwolą zarówno na uzyskanie 
przestrzeni loftu, jak i stworzenie przytulnego, rustykalnego 
wnętrza. W naszym salonie możemy nie tylko podkreślić cha-
rakter całego pomieszczenia, poprzez wyeksponowanie ścian, 
ale także wyróżniając pojedyncze elementy, takie jak filar, ko-
lumnę czy kominek. Płytki mają też szerokie zastosowanie 
w łazience i kuchni, nie wymagają bowiem dodatkowego wy-
kończenia ani impregnacji. 
Stosowany również na elewacjach budynków system Elasto-
lith jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. 
Charakteryzuje się niską nasiąkliwością i dlatego jest dosko-
nałym materiałem do wykorzystania także we wnętrzach na-
rażonych na wilgoć. Na ścianach łazienki, w której nierzadko 
jest gorąco i parno, można układać nie tylko płytki o gładkiej 
fakturze, ale także te chropowate, przypominające wypalane 
cegły. To modna alternatywa dla klasycznych kafli i dominu-
jący element dekoracyjny –  dobrze sprawdzi się przy obudo-
waniu wanny czy stworzeniu tła dla mebli łazienkowych.
A zatem płytki klinkierowe zapewnią nam estetyczną i modną 
przestrzeń, odporną na uderzenia, temperatury i wilgoć. /raf/
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

sPrZEDAM działkę budowlaną w Gościci-
nie oraz działkę ogrodniczą z domkiem : 570 
632 747

TANIO sprzedam działkę budowlaną w 
Gościcinie 809m oraz działkę ogrodniczą z 
domkiem murowanym tel.570 632 747

KĘbŁOwO 139m/716m cisza db. dojazd do 
zamieszk. 290 tys 519 399 162

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

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

WYNAJMĘ

KUPIĘ
KuPIĘ mieszkanie za gotówkę, w trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ
sKuP aut kasacja pomoc drogowa auto cze-
sci wejherowo trojmiasto 789345593

EDUKACJA

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

USŁUGI
usŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, wejherowa, tel. 693 737 
381

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

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

TOWARZYSKIE
sZuKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

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

RÓŻNE
sPrZEDAM- beczki plast200l. na działkę do 
wody czyste telef.511841826

fuChA pocięcie drewna z własną piłą. wej-
herowo tel.502 351 988.

DrEwNO opalowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy trans-
port.506250477

sIANO, słoma w  balotach 120x150,siano, 
słoma w kostkach z magazynu. Mozliwość 
transportu.506250477

sPrZEDAM piłę tarczową 2.0 kw 380w 
samorobną z kółkami i z tarczą widłową  
695230080

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

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

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
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Druga edycja rozgrywek 
przyniosła nie mniej emocji, 
niż pierwsza. o zwycięstwo 
10 drużyn walczyło od paź-
dziernika, aż do początku 
lipca, kiedy odbyły się ostat-
nie mecze oraz zakończenie 
sezonu.

Zwieńczeniem ligi był emo-
cjonujący mecz pomiędzy 
Kebabkami oraz interMa-
rine team, który zakończył 
się wygraną Kebabek 3:2. i 
właśnie zwyciężczynie tego 
spotkania triumfowały w ca-

łej lidze, wyprzedzając inter-
Marine team, który wygrał 
poprzednie rozgrywki. Mecz 
o trzecie miejsce zakończył 
się wygraną bAt-u Sierako-
wice nad Kampari Przodko-
wo 3:1. 

Najlepszą libero została wy-
brana Magdalena Meller (Ke-
babki), rozgrywającą Anna 
Gdansk (Kebabki), przyjmu-
jącą Marta Kreft (Kampari 
Przodkowo), atakującą Alicja 
Zelewska (bAt Sierakowice), 
a środkową – Daria Rosenow 
(Kebabki). Nagrodę dla naj-
lepszej zawodniczki turnieju 
(MVP) przyznano joannie 
wolskiej z interMarine team. 
wybrano też miss rozgry-
wek, która została Katarzyna 
Gilla-Glubiak (Kebabki).
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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PIŁKA NOŻNA | udanie zaczęły się wakacje dla młodych Pił-
karzy raduni stężyca. zawodnicy z rocznika 2007/2008 wy-
grali w zakoPanem turniej tatry cuP. 

sIATKówKA | zakończyła się Przodkowska liga Piłki siatkowej 
kobiet. zeszłoroczne zwyciężczynie zostały zdetronizowane.

PIŁKA NOŻNA | radunia stężyca, która zagra w niedawno świę-
towała awans, Poważnie wzmacnia się Przed nowym sezonem.

radunia zdobyła Tatry! Liga rozstrzygnięta!

 zbrojenia przed iV ligą

w malowniczej scenerii pol-
skich gór odbyła się rywa-
lizacja w kilku kategoriach 
wiekowych – od U8 do U16. 
Łącznie w turnieju wzięło 
udział ponad 120 drużyn.

Raduniacy rozpoczęli tur-
niej od zwycięstwa w me-
czu grupy C z AKS Strze-
gom 3:1, następnie pewnie 
wygrali z MUKS tuszyn 6:0. 
w drugim dniu rozgrywek 
piłkarze najpierw ulegli 0:2 
Motorowi Lublin, a potem 

wygrywali kolejno z More-
ną Gdańsk 4:0, z Czarnymi 
Gorzyce 8:0 i z PUKS Zawrat 
bukowina tatrzańska 6:1. 

w ostatnim dniu turnieju 
została rozegrana faza fi-
nałowa rozgrywek. Piłkarze 
Raduni Stężyca w ćwierć-
finale pokonali Football 
Club będzin 2:0 po dwóch 
trafieniach jakuba Richer-
ta, w półfinale wygrali ze 
Szkółką Piłkarską brzeszcze 
3:0 po golach wiktora Et-

mańskeigo, Aleksandra Rec-
lawa i Adama Stencla. w fi-
nale Raduniacy zwyciężyli 
MKS Pogoń Staszów 2:0 po 
dwóch bramkach wiktora 
Etmańskiego. MVP tatry Cup 
2017 został wybrany piłkarz 
stężyckiej drużyny, wiktor 
Etmański. Zawodnicy Radu-
ni Stężyca odebrali okazały 
puchar, medale i nagrody 
rzeczowe z rąk byłego ka-
pitana Reprezentacji Polski, 
Piotra Świerczewskiego.
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SPORT

Zawodnicy, którzy zasilili 
kadrę Raduni, grali w prze-
szłości w silniejszych ligach. 
Patryk Kłosowski, Andrzej 

Kaszuba oraz Mateusz Łu-
czak grali w trzecioligowym 
GKS-ie Przodkowo, Piotr Ka-
rasiński występował w bałty-

ku Gdynia (również iii liga), a 
Damian Kugiel w przeszłości 
grał w KS-ie Chwaszczyno.



SPORT

Triathlon opanował Stężycę
sPOrT/ TrIAThLON | setki zawodników wzięło udział w Przedostatnim etaPie cyklu garmin iron triathlon 2017. rywali-
zacja Przebiegała na dwóch dystansach: 1/4 oraz 1/8 PoPularnego ironmana.

PIŁKA NOŻNA | klub ks chwaszczyno zdecydował się nie PrzystęPować do no-
wego sezonu iii ligi. wygląda też na to, że nie wystąPi w żadnych rozgrywkach. ZAPAsy | w dortmundzie zakończyły 

się mistrzostwa euroPy do lat dwu-
dziestu w których wystartował kar-
tuzianin – krzysztoF niklas.

PARtNEREM EXPRESSU jESt: sPOrTNAKAsZubACh.PL, SERwiS iNtERNEtowy o SPoRCiE i AKtywNyM wyPoCZyNKU w PowiECiE KARtUSKiM

15 | Środa, 12 lipca 2017

Zawody zlokalizowane 
były nad jeziorem Raduń-
skim Górnym, w przepięknej 
scenerii kaszubskich lasów. 
Całej imprezie towarzyszyły 
również akcenty regionalne 
– w punktach kibicowskich 
zawodnikom przygrywały 
kaszubskie kapele.

Najpierw na starcie po-
jawiły się dzieci, które ry-
walizowały na dystansach 
200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 
lat) oraz 1000 m (12-15 lat), 
a potem rywalizację rozpo-
częli dorośli. Na dystansie 
1/4iM z wody jako pierwszy 
wyszedł Robert wilkowiecki. 
Następnie na zawodników 
czekała malownicza trasa 
kolarska z charakterystycz-
nym przesmykiem pomiędzy 
dwoma jeziorami zwanym 
bramą Kaszubską. Na rowe-
rze bardzo dobrze pojechał 
Marcin Ławicki i ostatecznie 
zwyciężył w zawodach z cza-
sem 01:59:02. jako drugi po-
nad dwie minuty później li-
nię mety przekroczył Robert 
wilkowiecki. trzecie miejsce 
zajął brat Marcina – Piotr Ła-
wicki. – Pierwszy raz jestem 
w Stężycy, ale rzeczywiście 
jest to świetna lokalizacja. 
Po dzisiejszych zawodach 
mogę powiedzieć, że bardzo 
mi się tu podoba i z pewno-
ścią wrócę tu w przyszłym 
roku. – powiedział zwy-
cięzca „ćwiartki” ironmana. 

w rywalizacji pań najlepsza 
okazała się Monika Smaruj 
(02:14:59). Druga była Mar-
ta Maksymiuk, a trzecia Ewa 
Dębiec.

Krótszy dystans przebiegał 
pod dyktando bartosza La-
tawca (1:07:06), który dwa ty-
godnie temu zwyciężył pod-
czas Garmin iron triathlon 
w Elblągu. Drugi na podium 
był tomasz wojciechowski 
, a trzecią lokatę uzyskał 
Maciej Dowbor. Najlepszą 
kobietą na dystansie 1/8 iM 
okazała się świetnie ostatnio 
dysponowana Marta Łagow-
nik z czasem 01:08:18. Dru-
gie miejsce zajęła wioleta 
jarocka, a trzecia linię mety 
przekroczyła Natalia Nikel.

Na obydwu dystansach 
można było wystartować 
w trzyosobowej sztafe-
tach triathlonowych. Każdy 
uczestnik sztafety miał do 
pokonania jedną z trzech 
konkurencji wchodzących 
w skład triathlonu: pływanie, 
jazdę na rowerze lub bieg. 
Na dystansie 1/4 iM zwy-
ciężyła drużyna Kadyny Fol-
wark Hotel triathlon team, 
w składzie: Krzysztof Kluge, 
Michał Pawlyta i Arkadiusz 
Kubiński (01:59:16). Najlepsi 
na dystansie 1/8 okazali się: 
Łukasz Szarmach, Monika 
Kordek, Piotr Szreder. ich 
czas na mecie to 01:22:14.

Zakończenie 
tegorocznego cyklu 

Garmin Iron Triathlon 
odbędzie się już 16 

lipca w Płocku.

bEZ fuTbOLu w ChwAsZCZyNIE? kartuzianin 
siódmy w euroPie

Na początek trzeba do-
dać, że informacje o planach 
KS-u Chwaszczyno są póki co 
nieoficjalne, ale pojawiają się 
we wielu sprawdzonych źró-
dłach. Przesądzone ma być 
to, że zespół z 4-tysięcznej 
miejscowości, który zaliczył 
całkiem przyzwoity poprzed-
ni sezon (12. miejsce w iii li-
dze i utrzymanie w dobrym 
stylu) nie wystąpi w żadnych 
rozgrywkach seniorskich.

wydawało się, że po pro-
blemach z licencją (chodziło 
głównie o drużyny młodzie-
żowe oraz wymogi dotyczą-
ce obiektu) kibice drużyny 
z Chwaszczyna mogą ode-
tchnąć – 22. czerwca Pomor-
ski ZPN przyznał klubowi 
licencję na grę w iii lidze. 
w poprzednim tygodniu 

pojawiły się jednak głosy, 
że zespół ma wycofać się ze 
wszystkich rozgrywek. Po-
wód leży w braku odpowied-
niej infrastruktury i w dużych 
kosztach utrzymania klubu na 
takim szczeblu piłkarskiej hie-
rarchii. Całościowe wydatki 
prowadzenia klubu, 
pionu młodzieżowe-
go i gospodarowa-
nia obiektu wyno-
szą podobno około 
300 tysięcy złotych. 
większość klubów 
piłkarskich opiera się 
na dofinansowaniu 
gmin, a wsparcie, ja-
kie otrzymał chwasz-
czyński KS – 35 ty-
sięcy złotych – jest 
niewystarczająca. 
Prezes klubu, Roman 
walder bardzo długo 

zasilał klubową kasę z własnej 
kieszeni.

w malutkiej miejscowości, 
pomimo regularnego postę-
pu na płaszczyźnie sportowej 
(w 5 lat od A klasy do iii ligi, 
tam trzykrotne utrzymanie) 

może w przyszłym sezonie 
zabraknąć dorosłej piłki noż-
nej. w Chwaszczynie ma nie-
przerwanie trwać szkolenie 
młodzieży, ale to chyba je-
dyny pozytyw sytuacji klubu, 
który znajduje się na skraju 
upadku.
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Sam start na zawodach 
był dużym sukcesem – 
zapaśnik z Kartuz był je-
dynym reprezentantem 
województwa pomorskie-
go na mistrzostwach w 
Niemczech. i może być on 
zadowolony ze swojego 
występu – zajął wysokie, 
siódme miejsce w stawce 
22 reprezentantów krajów 
europejskich.

turniej rozpoczął od efek-
townego zwycięstwa nad 
reprezentantem Norwegii, 
następnie pokonał dobrze 
notowanego Niemca. w 
trzeciej rundzie spotkał się 

z ormianinem, z którym 
niestety poniósł porażkę, 
a więc jego dalszy los za-
leżał od wyniku jego prze-
ciwnika, niestety ormianin 
przegrał w walce o finał z 
reprezentantem Ukrainy 
i tym samym droga w re-
pasażach dla Krzysztofa 
Niklasa została zamknięta. 
Siódme miejsce jest bar-
dzo przyzwoitym wyni-
kiem biorąc pod uwagę, że 
jest to najlepszy rezultat z 
polskich zawodników stylu 
klasycznego startujących 
w Mistrzostwach Europy w 
Dortmundzie.




