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MINĘŁO JUŻ 100 lat...

W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz - 100 rocz-
nicę powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i Za-
ślubin Polski z Bałtykiem. W wielu miejscowościach - w 
tym także w Kartuzach - zorganizowano z tej okazji roz-
maite uroczystości. Główne obchody odbyły się w Pucku, 
uczestniczył w nich m.in. Andrzej Duda, prezydent RP.  
 str. 2-3

 

kupią 100 łodzi żaglowych

Łodzie żaglowe zostaną zakupione 
w ramach projektu „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe – Szlakiem Ra-
duni”. Łodzie będą służyć edukacji 
wodnej. Pływać będą po wodach 
Zatoki Gdańskiej, Pętli Żuławskiej 
i na pomorskich jeziorach. Dekla-
rację podpisały 23. gminy.
str. 5

Jeden bilet w metropolii

Miesięczny bilet, uprawniający do 
poruszania się po całej metropolii, 
ma kosztować 150 zł (ulgowy 75 
zł) – taką informację niedawno po-
dała prezydent Gdańska. Czy to już 
pewne? Samorządowcy twierdzą, 
że tak, i podają termin, od kiedy 
wspólny bilet ma być dostępny. 
str. 6

- Woda podstawą zdrowia
- Zadbaj o piękną i gładką cerę

- Olej rycynowy uniwersalnym kosmetykiem
str. 7-10
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Powitanie wojsk z okazji jubileuszu
POWIAT | Paradę i rekontrukcję historyczna zorganizowano w Kartuzach z okazji 100. rocznicy powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej. 

8 lutego br. obchodziliśmy 100. roczni-
cę powrotu Pomorza w granice Rzeczy-
pospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem. 
Główne obchody zainaugurowała para-
da z udziałem pocztów sztandarowych 
i Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej 
sprzed budynku Urzędu Miasta w Kar-
tuzach. Następnie na kartuskim rynku 
odbyło się uroczyste powitanie oddziału 
wojsk gen. Józefa Hallera przez Staro-
stę Kartuskiego. W rolę ułanów wcielili 

się rekonstruktorzy ze Stadniny Koni 
w Kolanie. W uroczystości udział wzięli: 
senator Stanisław Lamczyk, doradca pre-
zydenta RP Piotr Karczewski, poseł Mag-
dalena Sroka, wicewojewoda pomorski, 
radni Sejmiku Województwa Pomor-
skiego, władze gmin powiatu kartuskiego 
oraz Kościerzyny, delegacje przedstawi-
cieli instytucji, szkół i stowarzyszeń.

Starosta Kartuski wygłosił okolicz-
nościowe przemówienie, wspominając 

jak w pierwszych latach po wyzwoleniu 
w Kartuzach i powiecie organizowało się 
życie, jak rodziła się polska administracja 
państwowa. Przypomniał osobę Emila So-
bieckiego, pierwszego starosty kartuskie-
go, oraz postać generała Józefa Hallera.

Senator Stanisław Lamczyk odczytał list 
od marszałka Senatu Tomasza Grodzkie-
go skierowany do mieszkańców powiatu 
kartuskiego oraz przekazał staroście me-
dal Senatu dla mieszkańców naszego po-
wiatu, a burmistrzowi specjalną uchwałę 
sporządzoną przez Senat. Piotr Karczew-
ski odczytał list prezydenta Andrzeja 
Dudy oraz wręczył burmistrzowi miasta 
okolicznościową flagę Polski.

Następnie w kościele p.w. świętego Ka-
zimierza odprawiono mszę św., której 
przewodniczył ks. kanonik Ryszard Ró-
życki. Po mszy zgromadzeni udali się pod 
pomnik Matki Boskiej Królowej Korony 
Polskiej, gdzie nastąpiło odsłonięcie tabli-
cy upamiętniającej gen. Józefa Hallera.

Licznie przybyli mieszkańcy wysłu-
chali przemówienia burmistrza Kartuz, 
a delegacje parlamentarzystów, instytu-
cji samorządowych oraz przedstawiciele 
organizacji społecznych i szkół z terenu 

powiatu kartuskiego złożyły wiązanki 
kwiatów. Starosta kartuski wraz z przed-
stawicielami samorządów złożył oko-
licznościową wiązankę pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po uroczystościach pod pomnikiem, 
wszyscy uczestnicy zostali poczęstowa-
ni wojskową grochówką. Barbara Kąkol 
zaprosiła natomiast wszystkich do obej-
rzenia specjalnie przygotowanej wystawy 
okolicznościowej do Muzeum Kaszub-
skiego im. F. Tredera w Kartuzach.

100-lecie powrotu Kaszub do Polski 

świętowano także w Chwaszczynie. Wi-
cestarosta kartuski Piotr Fikus i wice-
przewodniczący rady powiatu Eugeniusz 
Pryczkowski wraz z małżonkami złożyli 
wiązankę i hołd poległym bohaterom 
w walce o niepodległość Polski. 

- Bardzo dziękujemy ks. proboszczo-
wi Piotrowi Gruba, Tomaszowi Fopke, 
Kazikowi Jastrzębskiemu oraz Karolowi 
Krefta za pamięć i organizację tej uro-
czystości – mówi Piotr Fikus, wicestaro-
sta kartuski.

/raf/
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Prezydent Andrzej dudA nA głównych uroczystościAch jubileuszowych
PucK | to było chłodne, deszczowe i wietrzne powitanie głowy państwa w Pucku. w zaślubinowych uroczystościach wziął udział również bogdan łapa, starosta kartuski. 

W deszczu i przy silnym wie-
trze w Pucku odbyły się główne 
uroczystości z okazji 100. rocznicy 

Zaślubin Polski z Bałtykiem. Bo to 
właśnie w Pucku dokładnie 100 lat 
temu miało miejsce to historyczne 

wydarzenie, które wpłynęło na 
dalsze losy naszego kraju. 
W obchodach rocznicowych 10 
lutego 2020 roku wziął udział 
Andrzej Duda, prezydent RP. Nie 
zabrakło też ministrów, przedsta-
wicieli Europarlamentu, Senatu, 
Sejmu, lokalnych samorządowców, 
Sił Zbrojnych RP, kościoła  a tak-
że delegacje miast partnerskich, 
służb i wielu innych instytucji oraz 
organizacji. 
Uroczystości rozpoczęły się na pla-
cu przed kościołem pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła, gdzie prezydent 
RP odsłonił tablicę upamiętniającą 
100. rocznicę zaślubin Polski z mo-
rzem i powrotu Pomorza do macie-
rzy. Złożył też wieniec przed tablicą 
upamiętniającą mieszkańców Pucka 
wywiezionych i pomordowanych 

przez Niemców w lasach piaśnic-
kich w 1939 r., a następnie wziął 
udział w uroczystości odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej działacza 
niepodległościowego, społecznego 
i kulturalnego Antoniego Miotka, 
który sto lat temu współorganizo-
wał uroczystości zaślubin Polski 
z Bałtykiem.
- Powrót Polski nad morze należał 
do najważniejszych wydarzeń, które 
Polskę ukształtowały i budowały 
naszą historię – podkreślał prezy-
dent Duda podczas wystąpień. 
Uroczystości rocznicowa spora 
grupa osób wykorzystała do tego, 
aby zamanifestować swój sprzeciw 
przeciwko działaniom urzędują-
cego prezydenta. Przynieśli ze 
sobą transparenty, a przemówienie 
głowy państwa, zorganizowane 

w Porcie Rybackim, starali się 
zagłuszyć skandując hasła (m.in. 
„będziesz siedzieć!”, „zdrajca!”, 
itp.) i gwiżdżąc. 
Po części oficjalnej w historycznym 
miejscu, gdzie gen. Haller dokonał 
aktu zaślubin Polski z Bałtykiem, 
odegrano inscenizację, podczas 
której wrzucono replikę pierścienia 
w morskie fale.
- Przez 150 lat Pomorzanie, także 
Kaszubi, oparli się germanizacji 
- powiedział Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomor-
skiego. - I tutaj, w Pucku, mieszkań-
cy Ziemi Puckiej, ludzie z Gdańska, 
Kościerzyny, Chojnic powiedzieli, 
że chcą mieć tu polskie morze. Dziś 
obiecuję: po wsze czasy to morze 
będzie polskim morzem!
Rafał Korbut

fot. Rafał Korbut
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O tym, że o historii trzeba pamiętać, 
kultywować tradycje oraz uczyć kolejne 
pokolenia o osobach, które wpłynęły na 
losy całego regionu, nie trzeba chyba ni-
kogo przekonywać. Jedną z takich osób 
był Otton Kraszny, pierwszy wójt gminy, 
który objął to stanowisko po przyłączeniu 
Pomorza do Polski, w roku 1920. 

W tym roku minęło dokładnie 100 lat 
od pamiętnych zaślubin Polski z Morzem. 
I właśnie z okazji setnej rocznicy tego 
ważnego dla całego kraju, a w szczegól-
ności dla Pomorza, wydarzenia w Siera-
kowicach odsłonięto pamiątkową tablicę, 
poświęconą Ottonowi Karsznemu. 

Tablica została powieszona na budynku 
Urzędu Gminy Sierakowice i uroczyście 
odsłonięta 7 lutego, w przededniu setnej 
rocznicy przyłączenia ziem sierakowickich 
do Rzeczpospolitej. W tym wydarzeniu 
uczestniczyli potomkowie byłego wójta. 
Jak wspominała wnuczka uhonorowane-
go, inicjatywa umieszczenia pamiątkowej 
tablicy zrodziła się już kilka lat temu. Sa-
morządowcy uznali, że 100. rocznica wy-
darzeń będzie doskonałym momentem, 
aby taką tablicę odsłonić. Radni Sierako-
wic jednogłośnie poparli ten pomysł, po-
dejmując stosowną uchwałę. 

- Przy okazji setnej rocznicy godzi się 
wspomnieć o tych bohaterach, o których 
do tej pory nie mówiło się zbyt wiele, 
a którzy wywarli ogromny wpływ na losy 
regionu – powiedział Tadeusz Kobiela, 
wójt gminy Sierakowice. - A wójt Otton 
Kraszny był bohaterem tej ziemi tamtych 
czasów. Był jednym z prekursorów pol-
skości na tym terenie, gdy Rzeczpospolita 
tu wróciła. Nie był wójtem w takim ro-
zumieniu, jak jest to dziś. Reprezentował 
administrację rządową w tamtym czasie 
i trudno się temu dziwić – chodziło prze-
cież o ustanowienie władztwa państwa 
polskiego na terenach, które były prze-
cież prawie 200 lat pod zaborami. Był 
wielkim działaczem społecznym, jego za-
sługi na rzecz Polskości tej ziemi i okolic 
są ogromne. Godzi się zachować pamięć 
o takich osobach. 

Tablica pamiątkowa została powieszona 
na budynku Urzędu Gminy Sierakowice, 
gdyż – jak tłumaczą inicjatorzy - symboli-
zuje to samorząd i historycznie odnosi się 
do polskiej państwowości. 

W tym roku w gminie Sierakowice, jako 
zwieńczenie jubileuszowych obchodów, za-
planowano jeszcze cykl koncertów patrio-
tycznych, które zaplanowano na listopad. 

Rafał Korbut

Celem konkursu, zorganizowanego 
przez starostę kartuskiego i I Liceum 
Ogólnokształcące w Kartuzach, było upa-
miętnienie 100. rocznicy Powrotu Pomo-
rza w granice Rzeczypospolitej i Zaślubin 
Polski z Morzem.

Trzyosobowe zespoły zmagały się z 7 
pytaniami z zakresu historii Polski i Po-
morza od roku 1914 do 1923. Zadania 
obejmowały m.in.

- charakterystykę działalności i rolę 
Aleksandra Majkowskiego w procesie 
powrotu Pomorza do II RP po I wojnie 
światowej i jego związki z Kartuzami do 
1923 r.,

- proces zajmowania ziem pomorskich 
przez gen. Józefa Hallera i jego armię oraz 
szczegóły wkroczenia wojsk polskich do 
Kartuz,

- szczegółowy opis (czas powstania, 
symbolika i tradycje, do których się od-
wołuje) herbu Kartuz

Bezkonkurencyjna okazała się druży-
na z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach. Drugie miejsce zaję-

ła grupa z Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Kartuzach. O 3 
miejsce w dogrywce walczyli uczniowie 
z I Liceum Ogólnokształcącego w Kartu-
zach i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Somoninie. Zwyciężyła drużyna 
z Kartuz.

W jury konkursu zasiedli: Rafał Sło-
miński, wicedyrektor I LO w Kościerzy-
nie (przewodniczący komisji), Mariusz 
Mówka z Kaszubskiego Uniwersytetu 
Ludowego, Eugeniusz Pryczkowski –wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Kartu-
skiego, Kazimierz Socha-Borzestowski 
z Towarzystwa Upiększania Miasta Kar-
tuz oraz Witold Wojewódka – wicedyrek-
tor I LO w Kartuzach.

Trzy zwycięskie drużyny w nagro-
dę otrzymały majowy rejs po Zatoce 
Gdańskiej oraz zwiedzanie oceanarium 
w Gdyni i fokarium na Helu. Pozostali 
uczestnicy oraz nauczyciele przygoto-
wujący drużyny do konkursu, otrzymali 
upominki i dyplomy.

/raf/

Niepodległe Pomorze
POWIAT | Uczniowie z ośmiu szkół ponadpodstawowych w terenu powiatu 
kartuskiego wzięli udział w konkursie „Niepodległe Pomorze”. 
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Upamiętnili wójta
SIERAKOWICE |  Otton Kraszny, pierwszy wójt gminy Sierakowic, został uhonorowany 
tablicą pamiątkową, która została powieszona na budynku urzędu gminy.
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PAtriotyczny Koncert 
MAciejA MieczniKowsKiego
ŻuKowo | 100. rocznica zaślubin miała wymiar także kulturalny  
- na koncercie patriotycznym wystąpił Maciej Miecznikowski. 

Koncert odbył się w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie. Został 
zorganizowany w ramach obchodów 100. rocznicy Zaślubin Polski 
z Morzem i ponownego przyłączenia Pomorza do Polski. 
- Był to naprawdę piękny, patriotyczny koncert - mówi Piotr Fikus, 
wicestarosta kartuski. - Składam wielkie podziękowania dla burmi-
strza Żukowa Wojciecha Kankowskiego oraz dla radnych miasta. 
/raf/
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Generał Haller, dokładnie jak przed 
stu laty, odwiedził Gdańsk, potem 
przejechał pociągiem do Pucka i wrzu-
cił zaślubinowe obrączki w morze. Jak 
Pan ocenia przebieg tegorocznych – 
wyjątkowych – uroczystości. 

- Przede wszystkim chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy się w te wydarze-
nia aktywnie włączyli. Czy to w Gdańsku 
w niedzielę, czy w poniedziałek w drodze 
do Pucka i w samym Pucku. W niedzielę 
na gdańskim dworcu mieliśmy prawdzi-
we tłumy ludzi – byli najmłodsi, seniorzy, 
nie brakowało całych rodzin. Wszyscy 
zwiedzali zabytkowy pociąg, brali udział 
w festynowych atrakcjach, świetnie się 
bawili. Tylko w grze miejskiej, która wio-
dła ulicami Starego i Głównego Miasta 
wzięło udział około 1200 osób! A kiedy 
po czternastej na przystrojony flagami 
i transparentami peron wjechał konno ge-
nerał Haller, to widziałem jakie wywarło 
to wrażenie na wszystkich zebranych. Dla 
mnie osobiście też był to niezwykle pod-
niosły i wzruszający moment. 

Przypomnijmy: sto lat temu Haller 
otrzymał obrączki właśnie od Polaków 
z Gdańska.

- Tak, odtworzyliśmy historyczną sce-
nę z 1920 roku, kiedy rządowa delegacja 
jechała z Torunia do Pucka. W pociągu 
z Hallerem był też m.in. minister spraw 
wewnętrznych Stanisław Wojciechowski 
(późniejszy prezydent Polski) i dr Stefan 

Łaszewski, wojewoda pomorski, który 
przed wojną siedzibę miał w Toruniu. 
W Gdańsku na pociąg czekały tłumy Po-
laków, lokalne władze i nowa administra-
cja województwa pomorskiego. Podczas 
spotkania na dworcu dwie platynowe 
obrączki z wygrawerowanym napisem 
„Gdańsk 10.2.1920 Puck” Hallerowi wrę-
czył dr Józef Wybicki, pierwszy starosta 
pomorski. To był bardzo odważny gest, 
pokazujący, że mimo decyzji o utworze-
niu Wolnego Miasta gdańszczanie czują 
się Polakami. Pewnie gdyby nie te ob-
rączki, wizyta Hallera w Pucku miałaby 
zupełnie inny przebieg. A dzięki nim 
doszło do symbolicznych zaślubin, któ-
re zapisały się na kartach historii i które 
wspominamy do dziś.

Przekazanie obrączek i festyn na 
dworcu to nie jedyne wydarzenie zor-
ganizowane przez Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego.

- Tego samego dnia, jeszcze przed 
południem odbyła się uroczysta sesja 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z udziałem samorządowców z woje-
wództw Kujawsko-Pomorskiego i Za-
chodniopomorskiego. Po południu 
mieliśmy też w Dworze Artusa prezen-
tację książki „Powrót Pomorza w Gra-
nice Rzeczypospolitej”. To bardzo cie-
kawa publikacja przygotowana przez 
Cezarego Obracht-Prondzyńskiego 
i Krzysztofa Kordę, w której znalazło 

się wiele niepublikowanych dotychczas 
zdjęć i dokumentów historycznych. No 
a wieczorem w Filharmonii Bałtyckiej 
na Ołowiance odbył się niezwykły kon-
cert, podczas którego swoją prapremierę 

miała „Balticetta” – utwór skompono-
wany specjalnie na stulecie przez Leszka 
Możdzera. 

Wrażeń najwyraźniej nie brakowa-
ło. Ale było to dopiero preludium, 
bo główne uroczystości czekały nas 
wszystkich w poniedziałek.

- 10 lutego z samego rana wyruszyliśmy 
zabytkowym pociągiem do Pucka. Mimo 
wczesnej pory chętnych do podróży też 
nie brakowało, pociągiem jechało ponad 
200 osób. W wagonach było dość tłoczno, 
ale wszyscy pasażerowie mieli świetny na-
strój. Generał Haller (znakomicie zagrany 
przez rekonstruktora) przechadzał się po 
wagonach i nastrajał nas patriotycznie. 
Towarzyszyła mu inna historyczna postać 
– ksiądz Józef Wrycza. Kolorytu dodawali 
liczni Kaszubi przebrani w barwne stroje. 
Mieliśmy dwa postoje – w Gdyni i w Re-
dzie, ale warto podkreślić, że na całej tra-
sie pociąg witały tłumy ludzi, którzy stali 
nie tylko na peronach, ale czasem nawet 
w szczerym polu, machali do nas, uśmie-
chali się. I znów – było w tym przejeździe, 
w tej atmosferze, coś naprawdę wyjątko-
wego. A największy tłum przywitał nas na 
stacji w Pucku, skąd wspólnie, w pocho-
dzie, przeszliśmy na Rynek. 

Najważniejszym momentem było 
jednak odtworzenie historycznych za-
ślubin…

- Dla nas, jako organizatorów tej części, 

tak. Ale pamiętajmy, że wcześniej odbyły 
się równie ważne, oficjalne uroczystości 
z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Dopiero po nich generał Haller i jego żoł-
nierze ruszyli nad wody Zatoki Puckiej. 
Dokładnie w to miejsce, gdzie przed stu 
laty istniała baza wodnosamolotów. Obec-
nie jest to teren prywatny, niedostępny dla 
postronnych, więc tym bardziej się cieszę, 
że mogliśmy z niego skorzystać. I znów – 
mimo, że pogoda była równie kapryśna 
jak przed stu laty – frekwencja dopisała: 
na nabrzeżu zgromadził się tłum widzów, 
którzy mieli okazję zobaczyć, jak generał 
Haller wrzuca obrączkę w morską toń. 

Czy wraz z zakończeniem rekon-
strukcji zakończyły się rocznicowe 
wydarzenia?

- Największe emocje faktycznie już za 
nami, ale pamiętajmy, że czeka nas jesz-
cze powtórka gdańskiego koncertu Lesz-
ka Możdżera w Słupsku. A na początku 
lata – kolejny Światowy Zjazd Kaszubów, 
gdzie również będziemy nawiązywać do 
stulecia zaślubin. Natomiast jesienią (jeśli 
wszystko dobrze się potoczy) pojawią się 
pierwsze ze stu łodzi, które pomorskie sa-
morządy wspólnie zakupią w ramach pro-
jektu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie 
zaślubin Polski z morzem”. To będzie taki 
trwały element, który – mam nadzieję - 
będzie nam przez lata przypominał o tym 
wyjątkowym jubileuszu, w którym wspól-
nie mogliśmy uczestniczyć. 

Takie święto zdarza się raz na sto lat!
Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, Marszałkiem Województwa Pomorskiego.
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Setna rocznica powrotu Pomorza w gra-
nice Rzeczypospolitej to wyjątkowa data. 
Z tej okazji pomorskie samorządy kupią 
100 łodzi żaglowych dla mieszkańców. Ło-
dzie będą służyć edukacji wodnej. Pływać 
będą po wodach Zatoki Gdańskiej, Pętli 
Żuławskiej i na pomorskich jeziorach.

Deklaracja dotycząca zakupu jach-
tów została podpisana w tym miesiącu 
w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego. W uroczystości uczest-
niczyli przedstawiciele samorządu woje-
wódzkiego z marszałkiem Mieczysławem 
Strukiem oraz reprezentanci 23. pomor-
skich gmin, a także zaproszeni goście. 

W województwie pomorskim są znako-
mite warunki do uprawiania żeglarstwa. 

– Mamy dostęp do otwartych wód 
morskich, wód zatokowych, jezior i rzek, 
żeglować można nawet przez 8 miesięcy 
w roku – podkreślił marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk. - To 
doskonałe warunki, by rozwijać i prze-
kazywać kolejnym adeptom tradycje 
morskie i żeglarskie, by budować naszą 
pomorską tożsamość. 

Ale żeby to zrealizować – trzeba nie-
zbędny jest odpowiedni sprzęt, czyli 
przede wszystkim same łodzie żaglowe. 
Dlatego postanowiono zrealizować pro-
jekt polegający na sfinansowaniu zakupu 
stu łodzi żaglowych. 

– Są to nowoczesne jednostki, które 
sprostają bardzo szerokim wymaganiom 

– zaznaczył marszałek Struk. - Dzięki 
nim amatorzy będą mogli stawiać pierw-
sze kroki na wodzie, ale i zawodowi że-
glarze będą zadowoleni. Budowa łodzi to 
nie jest łatwe zadanie, dlatego w pracach 
nad jednostkami wezmą udział wybitni 
eksperci i inżynierowie.

Projekt zakupu 100 łodzi żaglowych 
został przygotowany z okazji 100-lecia 
zaślubin Polski z morzem. Uczestniczyć 
w nim będą 23 samorządy z Pomorza. 
Deklarację podpisali: wójtowie, burmi-
strzowie i przedstawiciele samorządów 
Gdańska, Czerska, Karsina, Malborka, 
Cedrów Wielkich, Kartuz, Ustki, Żuko-
wa, Sopotu, Czarnej Dąbrówki, Siera-
kowic, Pruszcza Gdańskiego, Kobylnicy, 
Pucka, Kosakowa, Kępic, Władysławowa, 
Kościerzyny, Łeby, Rzeczenicy, Stężycy, 
Konarzyn oraz Czarnego.  

– Wierzę, że wspólny zakup żaglówek 
wpłynie na zmianę pomorskiego krajo-
brazu oraz na jakość i dostępność edu-
kacji żeglarskiej. Dzisiejsza deklaracja to 
pierwszy, niezwykle ważny krok – pod-
kreślił Mieczysław Struk.

Deklarację podpisał m.in. Tadeusz Ko-
biela, wójt gminy Stężyca. Dotyczy zakupu 
10 sztuk łodzi żaglowych: w tym 3 szt. dla 
lidera - gminy Stężyca, 4 szt. dla partnera 
- gminy Kartuzy oraz 3 szt. dla partnera - 
gminy Żukowo.

Rafał Korbut

Kupią 100 żaglówek
POMORZE | Łodzie żaglowe zostaną zakupione w ramach projektu „Pomorskie Szlaki 
Kajakowe – Szlakiem Raduni”. Skorzysta na tym m.in. gmina Stężyca.

REKLAMA 17/2019/PR

PrzybywA MieszKAńców
gM. stĘŻycA | Początek roku to czas demograficznych podsumowań. 

Demografia w gminie Stężyca przedstawia się następująco: liczba sta-
łych mieszkańców gminy na koniec 2019 roku wynosiła 10 598 osób. 
Dla porównania, wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 
liczba ta wynosiła 10 468. Oznacza to wzrost ilości osób zamiesz-
kałych na terenie gminy Stężyca  o 130 w porównaniu do roku 2018. 
Pod względem płci w gminie dominują mężczyźni, których jest 5365, 
kobiety stanowią liczbę 5233 i jest ich mniej od mężczyzn o 132 osoby.
Na terenie gminy zamieszkuje 25 osób, które są w wieku 90 lat i wię-
cej. W 2019 roku na naszym terenie urodziło się 165 dzieci. W porów-
naniu do roku 2018 r. kiedy to na świat przyszło aż 178 dzieci – odno-
towano teraz spadek. Rodzice przy wyborze imion stawiali na klasykę, 
jak i panującą modę. Wśród dziewczynek królowała Zofia i Zuzanna. 
Wśród chłopców najwięcej jest Franciszków i Aleksandrów.
W 2019 roku zarejestrowano 126 małżeństw. Ponadto w ubiegłym roku 
10 par małżeńskich z terenu gminy obchodziło Jubileusz 50-lecia 
oraz 3 pary 60-lecia Zawarcia Związku Małżeńskiego.
Zmniejszyła się liczna zgonów - w minionym roku odnotowano ich 67. 
Liczba ta jest o 17 niższa niż w 2018 r.
/raf/

Zmiana związana jest z koniecznością 
dostosowania się do coraz trudniejszych 
warunków ruchu drogowego i dodatko-
wych utrudnień związanych z budową  
trasy S6.Zmianie ulegają godziny odjaz-
dów w dniu powszednim, poza poran-
nym szczytem przewozowym. Ponadto, 
wprowadzone zostaną nowe czasy jazdy 
pomiędzy przystankami, lepiej odzwier-
ciedlające realne warunki ruchu. Co waż-
ne, na stronie www.zkmgdynia.pl każdy 
może sprawdzić realny czas oczekiwa-

nia na autobus na swoim przystanku. 
Ze względu na konieczność wydłużenia 
postojów w Żukowie, w celu zniwelo-
wania opóźnień wywołanych zatorami, 
w nowym rozkładzie jazdy linii Z zlikwi-
dowana zostanie obsługa odcinka z Żu-
kowa do Borkowa –przede wszystkim ze 
względu na korzystanie z tego odcinka 
trasy przez maksymalnie 1pasażeraw 
kursie, ale także ze względu na koniecz-
ność skrócenia czasu jazdy autobusów. 

/raf/

Zmiana rozkładu jazdy
GM. ŻUKOWO | Z dniem 2 marca wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii Z. 
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Więcej klientów, korzystających 
z Twoich usług?

To możliWe!
DoDaj ogłoszenie!

Wyślij sms 
 o treści: 

exp.USl. + treść 
ogłoSzenia 

na nUmer 79567

- Mamy to Kochani! Na jednym bilecie będzie moż-
na przejechać przez Miasto Gdańsk, Sopot, Gdynia, 
Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Miasto Pruszcz Gdań-
ski, Reda (miasto), Rumia, Wejherowo, Żukowo, 
Szemud. - poinformowała we wtorek w mediach spo-
łecznościowych Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska. - Wspólny, miesięczny bilet metropolital-
ny będzie kosztował 150 zł, a ulgowy 75 zł. Będzie 
obowiązywał na terenie gmin i miast wchodzących 
w skład Metropolitalnego Związku Komunikacyjne-
go Zatoki Gdańskiej, w sieci Zarząd Transportu Miej-
skiego w Gdańsku, ZKM Gdynia, MZK Wejherowo, 
SKM Trójmiasto, Pomorska Kolej Metropolitalna 
i POLREGIO. A to oznacza, że gdańszczanki i gdańsz-
czanie będą mogli korzystać z dwóch fantastycznych 
rozwiązań. Z jednego, wspólnego biletu na terenie 
metropolii oraz jednego biletu na terenie Gdańska, 
który rusza od 1 kwietnia. Miesięczny bilet metropo-
litalny to na razie projekt pilotażowy, o szczegółach 
którego będziemy informowali wkrótce. 

Oczywiście wspólny bilet nie będzie dotyczył tylko 
mieszkańców Gdańska, tylko całej metropolii. Przy-
pomnijmy: Metropolitalny Związek Komunikacyjny 
Zatoki Gdańskiej to związek 13 gmin, leżących nad 
Zatoką Gdańską i w jej pobliżu, powołany w 2006 r. 
przez przedstawicieli samorządów, a zarejestrowany 
w czerwcu 2007. 

Wspólny bilet miałby obowiązywać na terenie 
wszystkich gmin, wchodzących w skład MZKZG. 
Byłaby to znacząca zmiana dla mieszkańców tych 
gmin – dostaliby oni prawdziwy wspólny bilet, do 
tego w bardzo atrakcyjnej cenie. Obowiązujący prak-
tycznie u wszystkich przewoźników. 

Na razie poinformowano, że wspólny bilet ma mieć 
charakter pilotażowy.

O wspólnym bilecie najpierw w Trójmieście, 
a następnie w całej metropolii, mówi się już od lat. 
Do tej pory nie udało się takiego wprowadzić – ze 
względów finansowych. Chodzi o koszty, które po-
szczególne gminy musiałyby ponieść. Przy propo-
nowanej cenie konieczne byłyby bowiem – jak pod-
kreślają przedstawiciele samorządów - dość znaczne 
dotacje, które obciążyłyby budżety gmin i miast. 
Wprawdzie istnieje obecnie wspólny bilet, ale jest 
on dość rzadko kupowany. Jest bowiem dość niewy-

godny, składa się z dwóch biletów tzw. promocyj-
nych (wystawianych przez MZKZG i kolej) i do tego 
znacząco droższy, gdyż kosztuje 230 zł.

Podczas środowego posiedzenia członków Me-
tropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki 
Gdańskiej przedstawiciele 14 samorządów wspólnie 
zadeklarowali, że chcą wprowadzenia nowego mie-
sięcznego biletu metropolitalnego (ma on koszto-
wać 150 zł). Podano też prawdopodobną datę jego 
wprowadzenia – 1 lipca br. 

- To kolejny krok w kierunku rozwoju oraz inte-
gracji naszej metropolii, dzięki czemu mieszkańcy 
regionu, będą mogli taniej i wygodniej przemiesz-
czać się komunikacją miejską – podkreśla przewod-
niczący Rady Miejskiej Rumi Ariel Sinicki, który 
uczestniczył w środowym zgromadzeniu. - Oczy-
wiście wiąże się to ze zwiększonymi kosztami, które 
poniosą samorządy. Wierzę, że dzięki tym nakła-
dom finansowym zwiększy się liczba pasażerów 
komunikacji miejskiej i tym samym zmniejszy się 
liczba samochodów na naszych drogach.

Radość osób, które z niecierpliwością czekają na 
wspólny, niedrogi bilet, studzi jednak prezydent 
Wejherowa. 

- Metropolitarny Związek Komunikacyjny Zatoki 
Gdańskiej nie podjął uchwały w sprawie zmiany ceny 
wspólnego miesięcznego biletu metropolitarnego, 
uprawniającego do poruszania się komunikacją pu-
bliczną (w tym SKM) w małym i dużym trójmieście 
oraz okolicach, z obecnych 230 zł do proponowanych 
150 zł – poinformował w mediach społecznościowych 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Taki 
bilet funkcjonuje od dawna, obecnie trwają prace nad 
bardziej atrakcyjną propozycją cenową, a decyzja za-
padnie w najbliższych miesiącach. W Wejherowie do 
tej propozycji podchodzimy bardzo poważnie. Ana-
lizujemy skutki finansowe. Ta nowa, dodatkowa ulga 
będzie kosztowna i gminy sporo do niej dopłacą ze 
swoich budżetów. Trzeba rozważyć z jakich innych 
wydatków na rzecz mieszkańców Wejherowa można 
zrezygnować, aby ją wprowadzić.

Podsumowując: samorządowcy chcą wprowa-
dzenia takiego biletu, ale nie podjęli jeszcze takiej 
formalnej decyzji. 

Rafał Korbut
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Wspólny bilet 
w metropolii

POMORZE | Miesięczny bilet, uprawniający do poruszania się po całej me-
tropolii, ma kosztować 150 zł (ulgowy 75 zł). Czy to już pewne?

REKLAMA U/2020/PR
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Nawodnienie 
to zdrowie

Ciekawostka
Czy wiesz, że  schłodzona woda 
po ugotowaniu ryżu, jest bogata 
w wiele minerałów i przeciwutle-
niaczy, działających rewelacyjnie 
na nasze włosy?  
Wykorzystaj ją do płukanki!

aloes przyJacielem zdrowia

Aloes jest rośliną, która należy do 
grupy sukulentów. W naturze wy-
stępuje na terenach pustynnych, 
półpustynnych i sawannach. Szyb-
ko się rozprzestrzenił na cały świat 
i jest uprawiany w domu. Warto 
wiedzieć, że ma wiele właściwości 
zdrowotnych i leczniczych.  
str. 9

leczenie u masażysty

Wiele osób w obecnych czasach 
cierpi na uporczywe bóle pleców, 
nóg, rąk czy szyi. Problemy z krę-
gosłupem to – można powiedzieć 
- plaga XXI wieku.  Jak pozbyć się 
tych dolegliwości? Jeśli cierpimy 
na tego rodzaju dolegliwości – 
pomóc może masażysta.. 
str. 8

walka z cellulitem

Cellulit, czyli tzw. „skórka po-
marańczowa” to jeden z bardziej 
znienawidzonych przez kobiety 
„defektów” skóry. To nic innego, 
jak nieprawidłowe rozmieszcze-
nie tkanki tłuszczowej. Nie jest to 
powód do niepokoju, a problem 
natury estetycznej. 
str. 9
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Piękna sylwetka, zdrowa cera, ładny 
uśmiech... są to niemalże najważniej-

sze dla nas czynniki, jednak nie można 
zapomnieć o zdrowiu wewnętrznym. 
Prawidłowa ilość tłuszczy, nawodnienie 
i odpowiednie BMI, to też jest ważne! 
Być zdrowym nie oznacza tylko wyglądać 
zdrowo, ale również się tak czuć.

Składamy Się głównie z wody
Woda jest niezbędnym związkiem che-
micznym w  życiu człowieka. Ludzkie cia-
ło składa się w 60-70% z wody, dlatego 
powinna być nam najbliższa. Zaleca się 
picie min. 8 szklanek dziennie, a jeżeli 
prowadzony jest sportowy tryb życia 
lub za oknem możemy dostrzec wysoką 
temperaturę-powinniśmy zdecydowanie 
jeszcze bardziej zaprzyjaźnić się z wodą, 
aby się nie odwodnić!
Jakie tak naprawdę ma funkcje woda 

w naszym organizmie? Za pomocą wody 
ciało ma odpowiedni zasób tlenu. Popra-
wia również krążenie krwi i pozytywnie 
wpływa na stan zdrowia. 
Dzięki prawidłowemu nawodnieniu, cia-
ło utrzymuje zdrową temperaturę ciała. 
Jeżeli nie jest się  prawidłowo nawodnio-
nym, nasze ciało zacznie tracić elektorlity 
i osocze. Woda wpływa również korzyst-
nie na stawy. Prawidłowe nawodnienie 
pomaga cieszyć się aktywnością fizyczną. 
Jako, że ciało człowieka składa się głów-
nie z wody, kości również potrzebują jej 
odpowiedniego dostarczenia.

woda lekarStwem na ból głowy
Częste i nagłe bóle głowy mogą być powo-
dem zbyt małej ilości płynu w organizmie.  
Nie ma potrzeby trucia się lekami przeciw-
bólowymi! Sposób na złagodzenie bólu 
jest prostszy niż się wydaje. W pierwszej 

kolejności trzeba zastanowić się nad do-
starczeniem organizmowi prawidłowej 
ilości wody i czy nie posiada  jej za mało. 
Naukowcy udowodnili, że ból głowy to 
jeden z sygnałów ostrzegawczych, które 
wysyła nasz organizm i świadczy o OD-
WODNIENIU.

woda wodzie nierówna
Woda jak wszystko inne ma różne 
rodzaje i zawierają one zupełnie inne 
składniki mineralne. Możemy wyró¿nić 
zwykle takie jony jak; sód, wapno, jod, 
magnez, siarczan itp.
Każdy z pierwiastków ma inne i wyjątko-
we zadanie. Wszystkie wpływają korzyst-
nie na nasze zdrowie i ciało. Dzięki wyżej 
wymienionym jonom m.in. poprawia się 
praca tarczycy, a ciśnienie krwi staje się 
regularne i prawidłowe.
Możemy wyodrębnić różne rodzaje wód 
tj. wysokozmineralizowane, średniozmi-
neralizowane i niskozmineralizowane. 
Jaka jest najlepsza? To już zależy, dla 
kogo. Woda wysokozmienralizowana nie 
jest wskazana dla małych dzieci oraz ko-
biet w ciąży. Zaleca się nawadnianie się 
wodą nisko lub średniozmineralizowaną. 
Również poleca się picie wody z cytryną, 
która odkwasza organizm.
Woda jest niezbędna w naszym życiu – 
może to właśnie od niej powinniśmy za-
cząć dbać o zdrowie, wygląd zewnętrzny, 
ale też o nasze samopoczucie?

/opr. NS/

Nawodnienie równa się zdrowieLeczenie i relaks u masażysty

Wiele osób w obec-
nych czasach cierpi 
na uporczywe bóle 
pleców, nóg, rąk 
czy szyi. Jak po-
zbyć się tych dole-
gliwości? Doskona-
łym rozwiązaniem 
są masaże. 
Problemy z kręgo-
słupem to – można 
powiedzieć - plaga 

XXI wieku. Sprzyja temu niezdrowy tryb życia, mało ru-
chu, siedząca praca. Jeśli cierpimy na tego rodzaju dole-
gliwości – pomóc może masażysta. 
Rodzajów masaży jest wiele i dają one rozmaite efekt.  
Są więc masaże lecznicze, pourazowe, relaksacyjne, 
sportowe i inne. Można je stosować jako środek terapeu-
tyczny, ale także profilaktycznie. 
Ale uwaga – sam masaż nie uleczy nas w cudowny spo-
sób. Jest tylko jednym z elementów, który może pomóc 
w poprawie funkcjonowania organizmu. Ważna jest też 
dieta, ćwiczenia, ale też odpowiednie podejście psycho-
logiczne i nierzadko zmiana trybu życia. Organizm ludzki 
tworzy bowiem całość, nie można skupić się wybiórczo 
na jednej dolegliwości, pomijając inne. 
Kto może skorzystać z masaży? Każdy, bez wyjątku, nie-
zależnie od wieku i płci. Jeśli jednak odczuwamy jakie-
kolwiek dolegliwości związane z bólem kręgosłupa czy 
mięśni – warto jak najszybciej umówić się na wizytę do 
specjalisty. Leki przeciwbólowe co prawda redukują ból 
na pewien czas, ale w żaden sposób nie usuwają przy-
czyny. A masażysta czy fizjoterapeuta może nas od tych 
dolegliwości uwolnić na stałe.

/raf/
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Aloes przyjacielem zdrowia

Aloes jest rośliną, która należy do 
grupy sukulentów. W naturze 

występuje na terenach pustynnych, 

półpustynnych i sawannach. Szybko 
się rozprzestrzenił na cały świat i jest 
uprawiany w domu. Ma wiele właści-

wości zdrowotnych i leczniczych. 
Aloes posiada tkankę wodną, któ-
ra służy do gromadzenia wilgoci. 
Szczególnie popularny jest w me-
dycynie tradycyjnej chińskiej, arab-
skiej i aurwedyjskiej. Już od dawna 
służy w medycynie jako środek na 
dolegliwości żołądkowe, bóle sta-
wów oraz preparat na oparzenia 
i zranienia.  Roślina liczy ponad 400 
gatunków, jednak tylko dwa z nich 
stosowane są w dermatologii: aloes 
zwyczajny oraz aloes drzewiasty. 
Najbardziej cennym elementem jest 
miąższ, który znajduje się w liściach 
rośliny. Składa się on w 96% z wody 
i jednocześnie zawiera wiele innych 
czynników tj. biotynę, polisacharydy, 
kwasy organiczne, sole mineralne, 
enyzmy roślinne itp. Aloes stosowany 
jest zarówno w medycynie jak i w ko-
smetologii.  W czym tak naprawdę 
może nam pomóc ta niezwykła rośli-
na? Dzięki polisacharydom pomaga 
w leczeniu różnego rodzaju stanów 
zapalnych, wrzodów żołądka i dwu-

nastnicy. Aloes działa przeciwzapal-
nie, temu jego właściwości wykorzy-
stywane są w leczeniu wielu innych 
chorób. Roślina stosowana jest rów-
nież jako pomoc w leczeniu zaburzeń 
wątroby, ponieważ wyciąg z aloesu 
wzmaga produkcję żółci. Aloes jest 
często wykorzystywany jako kosme-
tyk. Łagodzi oparzenia słoneczne, 
przesuszoną skórę, a także trądzik 
młodzieńczy. Natomiast sok z aloesu 
działa przeciwbólowo i przecizapal-
nie i jest zdecydowanie lepszym roz-
wiązaniem niż tabletki przeciwbólo-
we. Nerwobóle, reumatyzm, wysypki 
po ospie lub półpaścu...ta wyjątkowa 
roślina również jest w stanie przyśpie-
szyć gojenie się i łagodzi wszelkie do-
legliwości. Dodatkowo, spożywanie 
soku lub żelu z aloesu pomaga utrzy-
mać prawidłowy poziom cukru we 
krwi. Dzięki wielu składnikom, które 
są odpowiedzialne za leczniczą pracę 
owej rośliny, nasz układ odpornościo-
wy znacznie się polepszy. Wiele razy 
zostały również złagodzone objawy 

alergii, łuszczyce i egzemy. Warto 
codziennie rano wypić wodę z dodat-
kiem aloesu, aby oczyścić organizm 
z wszelkich toksyn. Dodatkowo po-
czujemy się dużo zdrowiej i lepiej.
Mimo wszystkich zalet, mogą zdarzyć 
się działania niepożądane. Przy poja-
wieniu się reakcji alergicznej, trzeba 
koniecznie zrezygnować ze stosowa-
nia aloesu. Ponadto, roślina obniża 
poziom cukru we krwi, temu kobiety 
w ciąży lub karmiące piersią nie po-
winny podejmować się takiej formy 
leczenia i oczyszczania organizmu. 
Zabrania się również spożywania alo-
esu osobom, które cierpią na choroby 
nerek, hemoroidy i schorzenia jelit.
Aloes jest rośliną, którą śmiało moż-
na uprawiać w swoim domu. Jest nie-
zwykle ważnym dla naszego zdrowia 
elementem. Warto wymienić swoje 
kosmetyki na produkty, w których 
skład wchodzi aloes oraz urozmaicić 
swoją dietę w sok lub wodę z dodat-
kiem aloesu. 

/opr. NS/

Cellulit to nic innego jak niepra-
widłowe rozmieszczenie tkanki 
tłuszczowej. Nie jest to powód do 
niepokoju, jest to problem natury 
estetycznej. 
Są dwa rodzaje cellulitu; wod-
ny oraz tłuszczowy. Powodem 
powstawania cellulitu wodnego 
jest nadmierne gromadzenie się 
wody i różnego rodzaju toksyn. 
Następuje wtedy nierówno-
mierne rozmieszczenie w tkan-
ce podskórnej. Natomiast drugi 
rodzaj jest spowodowany roz-
rostem komórek tłuszczowych, 
z których tworzą się grudki. Za-
zwyczaj objawia się to fałdami 
i obrzmieniami, a najbardziej po-
datnymi na ten rodzaj cellulitu są 
osoby mało aktywne fizycznie. 
Nie można jednoznacznie okre-
ślić, co jest głównym powodem 
powstawania nieprzyjemnego 
cellulitu. Możemy w dane czynni-
ki wliczyć brak ruchu, zaburzenia 
przepływu krwi w tkance pod-
skórnej, zaburzenia hormonalne, 
zaburzenia metabolizmu tłusz-
czów i nadwaga. Ważne jest, aby 
komórki tłuszczowe rosły rów-
nomiernie, gdy się tak nie dzieje 
- jesteśmy skazani na tzw. Skórkę 
pomarańczy.
Nie ma powodu do obaw, jest 
wiele sposobów na walkę z cellu-
litem. Polecana jest wizyta w ga-
binecie kosmetycznym, gdzie 
skóra jest wygładzana peelingiem 
i przeprowadzany jest masaż 
ujędrniający. Kosmetyczka może 
nam również zaproponować inną 

formę pozbycia się “skórki poma-
rańczy”. Warto rozważyć zakup 
kremu odpowiedniego kremu, 
który powinien mieć jak najwięcej 
naturalnych składników. 
Warto również spróbować na-
turalnych sposobów tj. odpo-
wiednia dieta.  Walka z cellulitem 
wymaga od nas prawidłowego 
odżywiania się. Należy włączyć 
do swojej diety wszelkie produk-
ty przyspieszające przemianę 
materii. Ważne jest, aby wzbo-
gacić swoje posiłki o witaminę 
C, która skutecznie zwalcza pro-
blem z skórką pomarańczy. Jest 
odpowiedzialna za ujędrnianie 
skóry oraz bierze udział w synte-
zie kolagenu. Błonnik, to kolejny 
niezmiernie ważny element diety. 
Przyspiesza wędrówkę pokarmu 
w jelitach i zapobiega tworzeniu 
się zaparć. Nie można oczywiście 
zapomnieć o dodaniu do naszej 
diety odpowiedniej ilości potasu, 
który reguluje gospodarkę wod-
ną oraz krzemu i nienasyconych 

kwasów tłuszczowych. 
Najpopularniejszym sposobem 
jest...woda. Jest ona niezbędna 
w naszym życiu i organizmie. 
Dzięki prawidłowemu nawodnie-
niu, skóra ujędrnia się. Warto wy-
brać wodę o niskim składzie mi-
neralnym i odczynie zasadowym. 
Najbardziej polecanym składni-
kiem na zwalczenie cellulitu jest 
woda, której ph przekracza 8,0. 
Znajdą się również produkty, 
których powinno się unikać, aby 
nie pogarszać swojej sytuacji. 
Białe pieczywo, cukier i smażone 
potrawy - wszystkie z wymienio-
nych składników pogarszają nasz 
problem z cellulitem. Należy tak-
że ograniczyć sól, ponieważ za-
trzymuje wodę w organizmie.
Niestety, żadna metoda nie bę-
dzie skuteczna, jeśli nie zostaną 
odstawione słodycze i inne używ-
ki. Warto mieć w sobie silną wolę 
i pozbyć się nieestetycznej skórki 
pomarańczy. 

/opr. NS/

Zwalcz cellulit
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Zadbaj o urodę z olejem rycynowym
Miej energię do pracy

Czym tak właściwie jest olej rycynowy? Olej rycynowy 
(łac.Oleum Ricini, Oleum Palmae Christi) jest to produkt 
roślinny, który otrzymywany jest z nasion rącznika pospo-
litego. W Polsce jest uprawiany jako roślina jednoroczna 
i jako ozdoba, natomiast w tropikach sięga nawet do 10 
m wysokości. W czasach starożytnych był stosowany do 
leczenia dolegliwości jelit. Teraz wykorzystywany jest do 
produkcji kosmetyków i składników pielęgnujących ciało. 
Olejek rycynowy jest popularny na bazie rynkowej, można 
dostać go w każdej aptece za naprawdę niską cenę. Olej ry-
cynowy, jak i każdy preparat może wywołać działania nie-
pożądane. Jeżeli na skórze pojawi się reakcja alergiczna, 
zaleca się zmycie i przestanie używania produktu. Kobiety 
w ciąży oraz podczas miesiączki nie powinny stosować 
olejku rycynowego. Dodatkowo, kobiety o jasnych wło-
sach powinny być świadome możliwości przyciemnienia 
włosów, brwi oraz rzęs. Jeżeli nie takie są ich oczekiwa-
nia, nie zaleca się stosowanie preparatu.
Olej rycynowy jest polecanym produktem. Dzięki jego 
zastosowaniom, nasza skóra staje się zdrowsza, a wło-
sy mocniejsze.Jeżeli używałeś oleju rycynowego, po-
dziel się z nami swoją opinią i pochwal się efektami: 
czytelnicy@expressy.pl. 

zaStoSowania oleju rycynowego

Włosy: olej rycynowy bardzo korzystnie wpływa na polep-
szenie jakości włosów. Pomaga zadbać, aby były one dłuż-
sze i gęstsze. Dzięki danej kuracji, włosy nie będą łamliwe, 
nabiorą błysku, nie będą się elektryzować oraz wypadać. 
Zaleca się wsmarowanie olejku i pozostawienie na godzinę. 

Brwi oraz rzęsy: olej rycynowy wpływa również korzystnie 
na porost brwi oraz rzęs. Nadaje im pięknej objętości, zapo-
biega wypadaniu i przyciemnia! Dzięki prostej kuracji, każda 
kobieta będzie mogła odstawić tusze do rzęs i cienie do brwi! 
Jedyną trudnością jest systematyczność. Aby były efekty, 
należy stosować olejek regularnie nawet do trzech miesięcy. 

Paznokcie: łamliwe i kruche paznokcie, to koszmar dla ko-
biet. Dłonie to nasza wizytówka i warto o nie zadbać. Olej ry-
cynowy wzmacnia i regeneruje płytkę paznokcia. Zaleca się 
wcieranie olejku w paznokcie i skórki. Dodatkowo, stosując 
go również na dłonie, zapobiegniemy ich wysuszaniu się. 

Pielęgnacja twarzy: bardzo popularnym i niezawodnym 
produktem na dbanie o cerę jest olej rycynowy. Warto umyć 
nim twarz rano i wieczorem. Dodatkowo po zmieszaniu go 
z innym olejem np. pestek winogron można śmiało oczyścić 
twarz z wszelkich tłuszczy i zmyć makijaż. Dzięki pielęgna-
cji twarzy za pomocą oleju rycynowego, pozbędziemy się 
zbędnych zbyt ciemnych przebarwień skóry. Produkt moż-
na również zastosować jako lek na trądzik.

/opr. NS/

Niedoskonałości cery to coś, z czym 
walczy niemalże każda kobieta. 

Sucha skóra, przebarwienia… zapomnij 
o tym! Poznaj sposób, który pomoże 
Ci utrzymać swoją cerę w doskonałym 
i przede wszystkim zdrowym stanie! 
Na rynku znajdzie się wiele nowości 
dietetycznych i zdrowotnych, o których 
dużo ludzi nie miało zielonego pojęcia. 
Stale pojawiają się nowe i polecane przez 
innych „cuda natury”, które mają pomóc 
nam w zadbaniu o siebie i swoje ciało. 
Wiele ,,wyjątkowych” produktów moż-
na dostrzec w życiu codziennym, jednak 
niestety nie zdajemy sobie sprawę jakie 
mają właściwości. Takim artykułem i jed-
nocześnie naszym sprzymierzeńcem jest 

olej z pestek winogron. 
Jest on produktem ubocznym procesu 
wytwarzania wina, jednak doskonale 
sprawdza się w dbaniu o cerę zarówno 
tłustą jak i łojotokową oraz suchą. 

właściwości oleju 
z peStek winogron 
W skład oleju wchodzi przede wszyst-
kim witamina E, która jest bardzo silnym 
przeciwutleniaczem. Nazywana jest 
również „witaminą młodości”, ponieważ 
opóźnia proces starzenia się. Dzięki wi-
taminie E, olej z pestek winogron wpły-
wa również na regulację cholesterolu, 
działa pozytywnie na układ nerwowy 
i równowagę organizmu. W oleju z pe-

stek winogron znajdziemy również wie-
le innych witamin m.in. witamina D, któ-
ra poprawia elastyczność cery i łagodzi 
delikatne zmarszczki. Witamina C, która 
za zadanie ma chronić skórę przed dzia-
łaniem wolnych rodników i przyspiesza 
syntezę kolagenu. I nie mogło zabraknąć 
witaminy A, która zapobiega powstawa-
niu zaskórników. Dzięki wymienionym 
wyżej witaminom i wielu innym pier-
wiastkom tj. wapń, cynk i żelazo, olej 
z pestek winogron nawilża naszą skórę, 
zwiększając jej miękkość i elastyczność. 
Dodatkowo, wszystkie przeciwutlenia-
cze redukują cienie pod oczami i czynią 
skórę jaśniejszą. 

najlepSzy SpoSób 
zaStoSowania 
Olej z pestek winogron jest lubianym 
produktem na bazie rynkowej, także nie 
trudno go dostać, dodatkowo jego ceny 
są bardzo korzystne. Dzięki szybkiemu 
wchłanianiu się, nie trzeba wsmarowy-
wać dużej ilości, wystarczy kilka kropli. 
Olej zaleca się nakładać po umyciu twa-
rzy (min. Dwa razy dziennie). Popularną 
metodą jest również... maseczka! Wiele 
internautów tworzy różnego rodzaju 
maseczki z udziałem oleju z pestek wino-
gron. Jest to również bardzo dobry spo-
sób na zadbanie o swoją cerę! 
Zadbaj o swoją cerę, nie postarzaj się na 
siłę złym dbaniem o siebie! Pochwal się 
swoimi efektami! 

/opr. NS/

Sposób na gładką i zdrową cerę

Dwie kawy, zupa instant i dwa batoniki  - taki schemat ży-
wieniowy w pracy nie jest niestety rzadkością. A tymcza-
sem zdrowe i odpowiednio zbilansowane posiłki w pracy 
są niezmiernie ważne. 
W pracy spędzamy zazwyczaj 8 godzin, czyli aż 1/3 doby! 
Trzeba zatem zwrócić uwagę, co się je, ile posiłków i czy 
zawierają wszystkie niezbędne dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Trzeba pamiętać, że przecież wydajność 
w pracy zależy od zdrowia pracownika, a zdrowie z kolei 
w dużej mierze od sposobu odżywiania się. Co zatem i jak 
należy jeść w godzinach pracy?
Jedna z podstawowych kwestii zdrowego odżywiania to 
czas. Często w pracy jesteśmy zabiegani i nie znajdujemy 
wolnej chwili. Tymczasem jest możliwe pogodzenie czasu 
pracy z przerwą na pełnowartościowy posiłek – to kwestia 
efektywnego zarządzania własnym czasem i dopasowa-
nia do istniejących możliwości. 
Najważniejsze jest śniadanie - powinno stanowić główny 
posiłek dnia, być najbardziej odżywcze i pełnowartościo-
we. Bardzo ważne, aby przed wyjściem z domu znaleźć 
czas na spokojne zjedzenie śniadania. Brak doładowania 
organizmu rano skutkuje brakiem energii, czyli słabszą 
koncentracją przez cały dzień. Jeśli jednak nie zdążamy 
albo z różnych przyczyn nie możemy przygotować śnia-
dania w domu, to jest na to sposób. Śniadanie możemy 
przecież przygotować sobie wcześniej, a zjeść w miejscu 
pracy. Należy jednak pamiętać, że najzdrowiej jest zjeść 
pierwszy posiłek w okresie od jednej do maksymalnie 
dwóch godzin po przebudzeniu.
Poza tym kiedy należy jeść, ważne jest również to, aby 
wiedzieć, co powinno znaleźć się w dziennym jadłospisie. 
Produkty odpowiednie do pracy to przede wszystkim te 
sezonowe i lokalne, bez wspomagaczy smaku, półproduk-
tów czy sztucznych zamienników.  (raf)
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wsPierAją finAnsowo  
jednostKi osP w Powiecie
PowiAt | dwie jednostki ochotniczych straży 
Pożarnych podsumowały ubiegły rok.

W Chwaszczynie i Sulęczynie odbyły się zebrania spra-
wozdawcze tamtejszych jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Była to okazja do podsumowań i przedstawienia 
pomysłów na najbliższą przyszłość. Powiat kartuski czyn-
nie uczestniczy w wspieraniu finansowym Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Na sesji Rady Powiatu Kartuskiego w 
dniu 28 lutego br. podjęto uchwały o pomocy finansowej 
dla jednostek OSP z: Sulmina – 50 tys. zł, Sulęczyna – 
40 tys. zł, Somonina – 50 tys. zł, Skrzeszewa – 50 tys. 
zł, Sierakowic – 20 tys. zł oraz Przodkowa – 21 tys. zł. 
Łącznie Powiat Kartuski przekaże kwotę 231 tys. zł na 
zakup nowych wozów bojowych oraz sprzętu ratowni-
czego różnego rodzaju, co znacząco wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kartuskiego. W 
zebraniach uczestniczył przedstawiciel władz powiato-
wych – wicestarosta Piotr Fikus. 
/raf/

Jak co roku uczcili 75. rocznicę Marszu Śmierci
GM. PRZODKOWO | Już po raz szósty w Pomieczynie odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenie historyczne - Marsz Śmierci. 

Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in. 
przedstawiciele władz samorządowych: sta-

rosta powiatu kartuskiego Bogdan Łapa, wójt 
gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski oraz 

wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
Uroczystości rozpoczęto mszą św., której 

przewodniczył ks. Zbigniew Zieliński, biskup 
pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej. Następ-
nie zaprezentowano spektakl ,,Pomieczyno in 
memoriam” , który przygotowali mieszkańcy 
Pomieczyna, stowarzyszenie Rodzina Kolpin-
ga wspólnie z ks. Henrykiem Zieliński. Re-
żyserem spektaklu był pan Jerzy Stachurski. 
Oparta na relacjach świadków i wspomnie-
niach inscenizacja poruszyła wszystkich. Na-
strój dodatkowo potęgowały efekty świetlne 
i muzyczne. Uroczystości w kościele zakoń-
czył występ scholi ,,Pro Deo”. 

Po przedstawieniu uczestnicy uroczystości 
udali się na parafialny cmentarz. Tam złożono 
kwiaty i zapalono znicze na Mogile Ofiar Stuttho-
fu. Dalsze uroczystości - projekcja filmu ,,Wieś 
Sprawiedliwych. Świadkowie” oraz poczęstunek 
– zorganizowano w budynku Szkoły Podstawo-
wej im. ks. Bronisława Szymichowskiego.

/K. Kąkol, opr. raf/
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Zasłużony strażak 
odszedł na emeryturę
POWIAT | |Uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę 
strażaka Jarosława Bronka miała miejsce w Kartuzach. 

Po wielu latach pracy na rzecz mieszkańców Druha Jarosława Bronka 
czeka teraz zasłużony odpoczynek. 

- Miałem zaszczyt podziękować Panu Jarosławowi za długoletnią służ-
bę dla lokalnej społeczności i przekazywanie swojej wiedzy druhom 
z Ochotniczej Straży Pożarnej – powiedział Piotr Fikus, wicestarosta 
kartuski. - Życzę mu wielu lat w zdrowiu na emeryturze. 

/raf/
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jubileuszowy bAl
gM. stĘŻycA | Panie ze stowarzyszenia Kaszubianek 
z Kamienicy szlacheckiej świętowały jubileusz 15-lecia. 

Przez okres 15 lat członkinie Stowarzyszenia podjęły się 
i zrealizowały sporo cennych inicjatyw na rzecz lokalnego 
społeczeństwa, za co otrzymały dużo serdecznych słów 
uznania od wójta gminy Stężyca, przewodniczącego rady 
gminy, od zarządu Starostwa Powiatowego w Kartuzach, 
proboszcza parafii Wygoda a także od zaprzyjaźnionych 
instytucji KUL z Wieżycy czy LGR w Chmielnie. Gratulacje 
i gorące życzenia dało się słyszeć od wszystkich licznie 
przybyłych gości - przedstawicieli licznych KGW i stowa-
rzyszeń, prezesa OSP. sołtysa, dyrekcji ZKiW w Kamienicy 
Szlacheckiej i wielu innych.
Kaszubianki są prawdziwymi ambasadorami swojej miej-
scowości, gminy i powiatu promując tradycyjną kaszubską 
kuchnię i strój. Śpiewem i tańcem potrafią umilić i rozwe-
selić każdą imprezę. Działają na rzecz seniorów, parafii, 
jednocząc lokalną społeczność.
Maria Birr, wieloletnia Prezes Stowarzyszenia, podziękowała 
władzom gminy i powiatu za cykliczne dofinansowywanie 
podejmowanych działań. Słowa podziękowania skierowała 
również do sponsorów oraz wszystkich gości.
Z okazji jubileuszy zorganizowano wspaniały bal. 
/raf/

fot. UG Stężyca

Już po raz IX w Zespole Kształcenia i Wycho-
wania w Kamienicy Szlacheckiej zorganizowano 
Powiatowy Konkurs Piosenki Kaszubskiej. Jak 
co roku uczestnicy dopisali wspaniałą frekwen-
cją i doskonałym przygotowaniem muzycznym. 
Wokalistów oceniało jury w składzie: Jerzy Sta-
churski, Maciej Urban oraz Maria Birr. 

Wyniki w poszczególnych kategoriach wie-
kowych:

Przedszkola i kl. „0” soliści: 1 miejsce – Anto-
ni Złoch z Przedszkola w Tuchlinie, 2 miejsce 
– Alan Neubauer z ZKiW w Kamienicy Szla-
checkiej.

Przedszkola i kl. „0” zespoły: 1 miejsce – ze-
spół z GOK w Sulęczynie. 

Kl. I-III soliści: 1 miejsce – Marcelina Bob-
kowska ze Szkoły Podstawowej w Mirachowie, 
2 miejsce – Weronika Cybula ze Szkoły Pod-
stawowej w Tuchlinie, 3 miejsce – Łucja Niklas 
z ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej.

Kl. I-III zespoły: 1 miejsce – „Iskierki” 
z ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej, 2 miejsce – 
zespół z ZKiW w Brodnicy Górnej, wyróżnie-
nie: zespół z ZKiW w Klukowej Hucie.

Kl. IV-VI soliści: I miejsce - Julian Jereczek 
ze Szkoły Podstawowej w Podjazach, II miejsce 
– Aleksandra Domaszk ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Sierakowicach, III miejsce – Sandra 
Hinca ze Szkoły Podstawowej w Miechucinie, 
wyróżnienie – Łucja Kitowska ze Szkoły Pod-

stawowej w Kożyczkowie.
Kl. IV-VI zespoły: 1 miejsce – zespół ze Szko-

ły Podstawowej w Tuchlinie. 
Kl. VII-VIII soliści: 1 miejsce – Wiktoria 

Daleka z ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej, 2 
miejsce – Oliwia Kobiela ze Szkoły Podstawo-
wej w Sulęczynie, 3 miejsce – Fabian Marszał-
kowski ze Szkoły Podstawowej w Mirachowie, 
wyróżnienie – Zuzanna Jereczek ze Szkoły 
Podstawowej w Podjazach.

Kl. VII-VIII zespoły: 1 miejsce – zespół 
z ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej, 2 miejsce 
- zespół z ZKiW w Brodnicy Górnej, 3 miejsce 
– zespół z ZKiW w Klukowej Hucie. 

/opr. raf/

Kaszëbsczé Spiéwë ù nas
GM. STĘŻYCA | Powiatowy Konkurs Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë ù nas” za nami. 
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A może...
ogłoszenie 
w rAmce?
zadzwoń:
660 731 138

liwość transportu, tel. 506 250 477

drewno opałowe buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

beczKi plastikowe 200 l, na działkę, 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 
511 841 826

sPrzedAM 3 spinningi Dawia Mika-
do, stan b. dobry, 100 zł/szt, tel. 516 
603 723

sPrzedAM stół drewniany, rozkła-
dany IKEA, wymiary 30/155x80x75, 
stan b. dobry, cena do uzgodnienia, 
tel. 608 512 336

sPrzedAM kamień polny, cena 130 
zł tona, tel. 500 760 175

obsyPniK do bulew trzy rzędy oraz 
brony trójki, zawieszane, 890 zł, tel. 
600 667 860

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedAM

PoszuKujĘ wynAjąć

szuKAM kawalerki umeblowanej, 
ewentualnie pokoju gościnnego. 
PILNE! tel. 669-869-837

wynAjMĘ

ruMiA, pokój do wynajęcia, tel. 694 
642 709

KuPiĘ

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

sKuP mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedAM

sKuP, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

roMet Ogar Caffe 124, 2019 r, blue/
black, 4T, cena 1002 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

jAwA typ 223, 1977 farbig Rote-
Creme, 2T, 2 os. OC, BT, cena 2123, 
Tczew, tel. 574 797 077

PiAggio/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 
2T, 1995 r., czarny, cena 1599 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

sKodA 105S, 39 lat, iGaS (BRC) cy-
tryna, cena 1887 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

KuPiĘ

sKuP aut za gotówkę, w trójmieście 
i okolicach tel. 507 741 990

sKodA 1-5-120, 88-92 r., mms, tel.  
574 797 077

inne

EDUKACJA

leKcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 500 zł, 505-56-
70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKowAniA jednorazowe, tel. 
501 175 330

Kotłownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

ProfesjonAlnA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

sPrzedAM drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

słoMA w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-

blAchy stalowe do wypieku, 60x40 
cm, tel. 794 642 709

PrAsA Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

sPrzedAM pufę z pojemnikiem 
i oparciem 80 zł, tel. 507 486 424

sPrzedAM tapczan niebieski 
80x185, 450 zł, tel. 507 486 424

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

sPrzedAM lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

sPrzedAM materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 
767

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

sPrzedAM grobowiec w Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

@expressy.pl
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z rąk burmistrza i zastępcy 
gratulacje i podziękowania 
otrzymali:

Trenerzy: 
UKŻ Lamelka - Grzegorz Formela,
GKS Cartusia - Marcin Dobka, 
Bartłomiej Pryczkowski, Łukasz 
Konkel, Artur Pogosian, Edward 
Barsegjan (trener kadry narodowej), 
Dariusz Malecki, Sebastian Malecki, 
Jakub Kuptz, Krzysztof Król, 
Arkadiusz Zalewski (asystent trenera 
kadry narodowej),
KKSz Ormuzd - Jędrzej Długosz,
UKS BAT Kartuzy - Arkadiusz Blok, 
Monika Tomaczkowska, Magdalena 
Makurat,
KKK Rebelia Kartuzy - Patryk 
Zaborowski,
KS Dziesiątka Kartuzy - Jerzy 
Malotka-Trzebiatowski,
Akademia Biegowa Kartuzy - Karol 
Nowakowski.

Wyróżnienia dla zawodników:
UKŻ Lamelka Kartuzy - Weronika 
Marszalik, Lidia Gurowska,
GKS Cartusia Kartuzy (narciarstwo) - 

Paulina Myszk, Bogacz Paweł,
GKS Cartusia Kartuzy (kolarstwo) - 
Jakub Skrzypkowski, Paweł Stolz, 
Nikodem Łukowicz, Paweł Dompke,
KS Amator Kiełpino - Nikodem 
Czaja, Piotr Stolc, Oliwia Pipiórka, 
Małgorzata Pettke, Jan Pettke, 
Kacper Bojanowski, Krystian Worzała, 
Wojciech Grota, Nikodem Lamk,
APK Jedynka - Zuzanna Pióro,
GKS Cartusia (pływanie) - Michalina 
Grzech, Paulina Burdon, Amelia 
Skorowska, Maja Grzech, Konrad 
Treder, Lidia Tomczuk, Wiktoria 
Wilczewska,
Akademia Biegowa Kartuzy - Wiktoria 
Dawidowska, Zofia Dawidowska, Maja 
Marszewska, Wiktoria Korzeniewska, 
Natasza Olszewska, Nadia Olszewska, 
Antoni Marszk, Aniela Miloch
GKS Cartusia Kartuzy (piłka ręczna) 
- Tymon Dera, Piotr Przytarski, 
Maksymilian Serkowski, Adrian 
Żynda, Błażej Kowalczuk,
UKS BAT (piłka ręczna) - Tymoteusz 
Lis, Szymon Ostoja-Lniski, Kacper 
Stencel, Radosław Anolik, Szymon 
Stencel,
GKS Cartusia 1923 Kartuzy - Damian 

Uzarek, Maciej Lewandowski, 
Franciszek Bladowski, Nikodem 
Kitowski, Łukasz Plichta, Hubert 
Renka, Mateusz Grzech, Dawid Lipski, 
Błażej Labuda, Bartosz Labuda.
Ponadto, za bardzo wysokie wyniki 
sportowe przyznane zostały nagrody 
dla zawodników. Nagrodę specjalną 
otrzymało dwóch zawodników: kolarz 
Szymon Sajnok i zapaśnik Edward 
Barsegjan.
Pozostali nagrodzeni zawodnicy:
UKŻ Lamelka - Paweł Kajeta, 
Tymoteusz Roszkowski, Marcel 
Kurjańczyk, Filip Nowak, Agnieszka 
Kąkol, Weronika Krauza,
KS Dziesiątka - Diana Malotka-
Trzebiatowska, Magdalena Malotka-
Trzebiatowska,
KKSz Ormuzd - Paweł Teclaf,
UKS BAT Koszykówka - Julia 
Górlikowska, Agata Zaborowska, 
Martyna Bronk, Katarzyna Balerstet, 
Kamila Grobel, Cyntia Formela, 
Julita Frankowska, Anna Majkowska, 
Antonina Machola, Nikola Littwin, 
Agata Makurat, Agata Gilmajster, 
Wanesa Furman, Marta Rompska, 
Wiktoria Giza,
GKS Cartusia (lekkaatletyka) - 
Krzysztof Różnicki, Tomasz Kurowski,
GKS Cartusia (zapasy) - Gevorg 
Sahakyan, Aleksander Mielewczyk, 
Noe Wolski, Sebastian Bir, Gor 
Hovsepyan, Oliver Dobka, Nikodem 
Drewa, Narek Mkhitaryan, Dominika 
Konkel, Jakub Myszk,
KKK Rebelia - Kamil Mateja, Nikola 
Zaborowska, Adam Kryszewski, 
Joanna Krause, Nikodem Bigus, 
Paweł Laskowski, Armin Wilczewski, 
Robert Gosz, Adam Miłosz, Damian 
Czaja, Celina Horstmann,
Kartuska Akademia Biegowa - Julia 
Gruchała
GKS Cartusia (kolarstwo) - Nikodem 
Grzenkowicz, , Wojciech Ceniuch, 
Adrian Kaiser, Marcel Modliński, 
Maksymilian Grzenkowicz, Kacper 
Wiszniewski, Aleksander Suszko 
i Justyna Cebula.

expressy.pl Środa, 26 lutego 202015

Nagrody dla zawodników i trenerów
KARTUZY | Najlepsi sportowcy i ich trenerzy po raz kolejny odebrali nagrody i wyróżnienia podczas Kartuskiej Gali Sportu. 
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V Kartuska Gala Sportu zorganizowana 
została w Kartuskim Centrum Kultury. 
To coroczne spotkanie jest okazją do 
podziękowania wszystkim sportowcom 
za miniony rok, za ich wysiłek, trud 
i wspaniałe wyniki, które niejednokrotnie 
dostarczały kibicom wielu emocji. To 
także świetna okazja do podziękowania 
trenerom, klubom sportowym za wysoki 

poziom szkolenia, który w ubiegłym 
roku uplasował gminę Kartuzy na 3. 
miejscu w Polsce w gminach do 50. tys. 
mieszkańców. W tej samej kategorii 
1. miejsce w Polsce uzyskał klub GKS 
Cartusia Kartuzy, w którym najlepsze 
wyniki osiągnęła sekcja kolarska, tuż 
przed sekcją zapasów i lekkoatletyczną.
/opr. raf/

dwie wygrAne w sPAringAch
PIŁKA NOŻNA | Piłkarze Cartusii rozegrali niedawno dwa sparingi - pokonali piłkarzy Sportingu 
Leźno 3:2, a w Sopocie uporali się z miejscowym Ogniwem Sopot, pokonując ich 5:0.

Pierwszy z pojedynków, rozegrany został 
we wtorek w Kartuzach w dość trudnych 
warunkach, albowiem po silnych opadach 
deszczu i śniegu, pomimo wszelkich moż-
liwych zabiegów, na płycie boiska zalegała 
miejscami woda, która utrudniała normalną 
grę. W spotkaniu tym choć kartuzianie 
wygrywali już 2:0, to dali sobie strzelić 
dwie bramki i doprowadzić do remisu. 
W końcówce meczu niebiesko- biało-czar-
ni strzelając trzecią bramkę ustalili wynik 
spotkania. Bramki w tym meczu strzelali 
1:0 Przemek Kuss, 2:0 Filip Ustowski, 2:1 
Maciej Młyński, 2:2 Grzegorz Miotk i 3:2 
Marcin Adamkiewicz z karnego.
Cartusia zagrała w składzie: Bach (46’ 
Wezel)- Raulin, Dawidowski (46’ Wenta), 
Jankowski, test – Adamkiewicz, Kuss, 
Bodzak (46’ test), Piór (65’ Sierszyński), 

test- Ustowski.
W drugim pojedynku rozegranym w pią-
tek o godz. 20.00 w Sopocie kartuzianie 
pokonali miejscowe Ogniwo aż 5:0 (1:0). 
W pojedynku tym kolejny raz dostali szan-
sę gry nasi juniorzy, którzy bez respektu 
dla przeciwnika wchodząc w drugiej 
połowie na boisko strzelili dwie ostatnie 
bramki pieczętując to okazałe zwycię-
stwo. Bramki strzelali 1:0 Marcin Adam-
kiewicz (10’), 2:0 Filip Ustowski (52’), 3:0 
Maciej Jankowski (60’), Oliwier Hara (75’) 
i 5:0 Igor Grzymkowski (83’).
Skład Cartusii: Bach (55’ test)- test, Dawi-
dowski, Jankowski, Wenta- Adamkiewicz, 
Bodzak, test (46’ Toporek), Kuss (55’ 
Hara), test (46’ Sierszyński)- Ustowski 
(55’ Grzymkowski).
/opr. raf/

Zlot morsów w Mielnie
GM. PRZODKOWO | Na XVII Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie przybyły tysiące miłośników 
kąpieli w zimnej wodzie z całego kraju, jak również z zagranicy. Nie zabrakło reprezentacji z Przodkowa.

fo
t. 

KS
 P

rz
od

ko
w

sk
ie

 M
or

sy

Nie mogło zabraknąć w tym dniu również Klubu 
Sportowego Przodkowskich Morsów. Morsy z Przod-
kowa uczestniczyły w tej imprezie po raz pierwszy, 
ale już dzisiaj wiedzą, że wybiorą się tam za rok. 
Zlot w Mielnie rozpoczął się już w czwartek 6 lute-
go i trwał cztery dni, ale to niedziela była momen-

tem kulminacyjnym całego zlotu. Tego dnia odbyła 
się uroczysta parada oraz wielka kąpiel morsów. 25 
członków Przodkowskich Morsów reprezentowa-
ło naszą gminę w tej uroczystości, a wspólna kąpiel 
w Bałtyku zgromadziła około 6 tysięcy ludzi.

/opr. raf/
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