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Z wypoczynku mogą skorzystać najmłodsi 
mieszkańcy gminy Kolbudy. Obóz zorgani-
zowany zostanie w Ośrodku Wypoczynko-
wym Leśna Przystań u Joli w Borsku (gmi-
na Karsin), który znajduje się na terenie 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, a po-
łożony jest nad brzegiem jeziora Wdzydze. 
Dzieci i młodzież zakwaterowane będą w 
domkach, a wyżywienie - 4 posiłki dzien-
nie - zapewni stołówka, położona na terenie 
ośrodka. 

- Po raz kolejny nasza gmina organizuje 
cykl obozów żeglarskich dla dzieci i mło-
dziezy w Borsku – mówi Leszek Gromba-
la, wójt gminy Kolbudy. - Jest tam dobre, 
wietrzne jezioro, z nawietrznym brzegiem. 
Dzieci nocują w drewnianych domkach z 
gorącą wodą.

Ośrodek gwarantuje doskonałe warunki 
wypoczynku z dostępem do strzeżonego ką-
pieliska, boiska z przeznaczeniem do wielu 
gier rekreacyjnych oraz świetlicy i – oczy-

wiście – jest położony jest w największym 
akwenie żeglarskim jeziora Wdzydze.

Podczas trzech turnusów obozu (I tur-
nus: 30 czerwca - 9 lipca 2014, II turnus: 9 
lipca - 18 lipca 2014 , III turnus: 18 lipca - 
27 lipca 2014) uczestnicy będą doskonalić 
swoje umiejętności żeglarskie na gminnym 
sprzęcie, w skład którego wchodzą Anco-
ry, Optymisty, Omegi, Sasanka, kajaki oraz 
deski windsur� ngowe. Oprócz zajęć żeglar-
skich oraz spływów malowniczą i piękną 
rzeką Wdą, dzieci i młodzież będą miały 
możliwość poznania innych form spędzania 
wolnego czasu. A wszystko to pod opieką 
wyszkolonej kadry: nauczycieli wychowania 
� zycznego z uprawnieniami do prowadzenia 
zajęć żeglarskich oraz ratowników WOPR. 
Zapisy na obóz przyjmowane są: w Szkole 
Podstawowej w Pręgowie (Piotr Skwirow-
ski, tel. 608430002), w Zespole Kształcenia 
i Wychowania w Bielkówku (Żaneta Ma-
gulska-Aszyk tel. 502168206), w Zespole 

LATO POD ŻAGLAMI
Ostatnie miejsca czekają 
na chętnych do udziału 
w obozie żeglarskim 
w Borsku, który 
tradycyjnie organizuje 
Urząd Gminy 
w Kolbudach.

Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalne-
go w Kolbudach (Marek Zaradkiewicz, tel. 
600273975).

- Obozy cieszą się ogromną popularno-
ścią, dlatego kolejka chętnych do wzięcia 
w nich udziału ciągle się wydłuża – doda-
je wójt Grombala. - Zostały jednak jeszcze 
ostatnie wolne miejsca. Na pocieszenie dla 
tych, którzy pozostaną na miejscu, mam 
informację, że będzie czynna stanica wodna 
w Kolbudach, wyposażona w odpowiedni 
sprzęt do żeglowania. Udało nam się pozy-
skać fundusze, które wykorzystywaliśmy na 
doposażenie stanicy. 

Modernizacja przystani żeglarskiej nad 
Bielkowskim Zbiornikiem Wodnym w Kol-
budach dobiega końca. Z Unii Europejskiej 
tutejszy Urząd Gminy otrzymał do� nanso-
wanie, za które zakupił nowy sprzęt żeglar-
ski. Ponieważ w Borsku nad jeziorem Wdzy-
dze dzieci uczą się żeglować, do tej pory z 
tego powodu sprzęt był zajęty i brakowało 
go na miejscu. Teraz można będzie korzy-
stać z żaglówek na przystani przez cały czas. 

- Sprzęt jest dostepny i tu i tam – konklu-
duje Leszek Grombala. - To bardzo ważne, 
by móc dużo ćwiczyć, bo nasza młodzież 
będzie brała udział w regatach Nord Cup.
Dorota KorbutDzieci chętnie uczestniczą w obozach żeglarskich

Wakacje pod żaglami to dobra propozycja
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Zespoły Varius Manx oraz 
Bracia będą gwiazdami 
wielkiej imprezy plenero-
wej pod hasłem „Powitanie 
lata”, która odbędzie się na 
stadionie przy ul. Polnej 55 
w Kolbudach. 

- Startujemy 28 czerwca o 
godz. 18.00 – mówi Jacek Szmyt 
z referatu kultury Urzędu Gmi-
ny Kolbudy. - Szykuje się dobre 
jedzenie – kuchnia polska i in-
dyjska oraz bardzo duże wesołe 
miasteczko. Oprócz występów 
gwiazd będą też inne koncerty.  

To chyba największa impreza 
organizowana tego dnia na Wy-
brzeżu. Zabawa przy muzyce 
zakończy siępo północy. DK 

Scena Letnia Teatru Wybrzeże 
LIPIEC/SIERPIEŃ 2014 
 
06.07, godz 21:00 Intymne lęki, reż. A. Orzechowski
12.07, godz 21:00 Willkommen w Zoppotach, reż. A. Orzechowski
19.07, godz 21:00 Wielka Improwizacja, reż. J. Roszkowski
26.07, godz 21:00 skrzynk@pandory, reż. A. Orzechowski
02.08, godz 21:00 Faza Delta, reż. A. Orzechowski
09.08, godz 21:00 Seans, reż. A. Orzechowski
16.08, godz 20:00 Przekładanka, reż. J. Tumidajski - premiera
23.08, godz 20:00 Przekładanka, reż. J. Tumidajski

Spektakle Teatru Miniatura

29.06 - Afrykańska Przygoda
06.07 - Czytamy z Miniaturą
20.07 - Tam i tu
27.07 - Afrykańska Przygoda
03.08 - Czytamy z Miniaturą 
10.08 - Tam i tu
17.08 - Afrykańska przygoda
24.08 - Czytamy z Miniaturą
31.08 - Czerwony Kapturek

Letnia Scena Muzyczna w ramach Faktorii Kultury

Koncerty muzyczne i występy kabaretowe, które odbędą 
się w miesiącach letnich (czerwiec - sierpień) w am� teatrze 
Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria 
w Pruszczu Gdańskim.

Program:
28.06. (sob.), godz. 19.00 - koncert: Orkiestra Miasta 
Pruszcz Gdański „Opera na wesoło”
29.06. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Pod Budą
11.07. (pt.), godz. 19.00 - koncert: Filharmonia „W krainie tanga”
13.07. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Kapela ze Wsi Warszawa
20.07. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Brodka
25.07. (pt.), godz. 19.00 - koncert: Filharmonia
 „Hity muzyki klasycznej”
27.07. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Kaliber 44
03.08. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Orkiestra Miasta Pruszcz 
Gdański „Ernest Bryl”
08.08. (pt.), godz. 19.00 - koncert: Filharmonia „Przeboje muzyki 
musicalowej i operetkowej”
10.08. (niedz.), godz. 19.00 - koncert: Tomasz Steńczyk oraz 
Domowe Melodie
17.08. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Gaba Kulka z Cappella 
Gedanensis
22.08. (pt.), godz. 19.00 - koncert: Filharmonia 
„Wieczór muzyki klezmerskiej”
24.08. (niedz.), godz. 20.00 - koncert: Ewa Bem
30.08. (sob.), godz. 20.00 - koncert: Renata Przemyk Trio
31.08. (niedz.), godz. 19.00 - kabareton: Hrabi oraz Limo

Wstęp wolny!

Pruszcz Gdański. 

Letni repertuar 
Faktorii Kultury:

Gwiazdy na 
początek lata

Na Mecz Finałowy Pucharu Polski  na szczeblu woje-
wódzkim zaprasza Pomorski Związek Piłki Nożnej, wójt 
Gminy Pszczółki Hanna Brejwo oraz Stowarzyszenie Spor-
towe „Potok”.

Data rozpoczęcia wydarzenia to środa, 25 czerwca 2014, 
o godz. 18.0. Przewidywana godzina zakończenia – 20.30. 
Mecz odbędzie się na stadionie sportowym w Pszczółkach. 
Obowiązują bezpłatne wejściówki. DK

Zaproszenie dla kibica

Trwa nabór do drugiej 
edycji konkursu dla 
branż kreatywnych - 
Creative Business Cup!  
Zgłoszaszać się mogą 
osoby, które swoje pomysły 
kreatywne przekuły 
w ciekawe społecznie 
i wizualnie projekty, 
mające jednocześnie duży 
potencjał biznesowy. 

Zgłoszenia w języku angiel-
skim przyjmowane są jeszcze 
przez kilka najbliższych 
dni - na stronie www.cbc.
inkubatorstarter.pl.  Creative 
Business Cup o� cjalne wyda-
rzenie Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości i wyjątko-
wa okazja dla osób związa-
nych z branżą kreatywną, czyli 
działających w temacie m.in: 
reklamy, architektury, sztuki, 
designu, mody, fotogra� i, 
gastronomii, gier kompu-
terowych, czy zabawek. To 
możliwość zaprezentowania 
swojego pomysłu na biznes 
najpierw przed  polską, a 
potem międzynarodową pu-
blicznością. Już po raz drugi 
organizatorem wydarzenia w 
Polsce jest Gdański Inkubator 
Przedsiębiorczości STARTER.

Wielki � nał etapu krajowego 
odbędzie się 11 lipca 2014 
r. w Gdańskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości STARTER. 
Przykładem projektu, który w 
zeszłym roku został laureatem 
krajowego szczebla konkursu 
Creative Business Cup i za-
prezentował swój produkt na 
międzynarodowym � nale w 
Kopenhadze jest AEON Form. 

– Wyjazd do Kopenhagi był 
dla Aeon Form dużą szansą, 
aby zaprezentować się na 
forum międzynarodowym i 
usłyszeć opinię doświadczo-
nych członków jury - mówi 
Robert Kowalczyk, AEON 
Form. - Pozytywnie za-
skoczył nas bardzo wysoki 
poziom i duża różnorodność 
� rm reprezentujących inne 
kraje – zaczynając od portali 
społecznościowych, poprzez 
kompozytowe zbroje, na na-
szych trumnach kończąc. 

Więcej o przygotowaniach i 
emocjach związanych z kon-
kursem można przeczytać w 
wywiadzie z Robertem Kowal-
czykiem na blogu Gdańskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości 
STATER. Oprac. DK

Tylko dla 
kreatywnych
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Skala przedsięwzięcia jest 
unikatowa. To jeden z pierw-
szych w Polsce dokumentów 
strategicznych o wymiarze me-
tropolitalnym. 

- Z jednej strony słyszy się 
wciąż narzekania wobec poli-
tyków na brak wizji i strategii 
– stwierdził Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska. - A gdy już 
się te wizje pojawiają, to są one 
mało konkretne. My od po-
czatku istnienia GOM-u zabie-
galiśmy o unijne środki pomo-
cowe dla s� nansowania naszej 
strategii nie tylko dla Trójmia-
sta, ale dla całego obszaru – od 
Lęborka aż po Malbork. Pod-
kreślam, że to wspólne przed-
sięwzięcie GOM i Forum Nor-
da. Bo my nie konkurujemy 
między sobą, tylko z innymi 
obszarami metropolitalnymi 
– krakowskim, wrocławskim, 
czy poznańskim. 

- Jesteśmy pod wrażeniem 
wymiaru oferty i szerokości 

Strategia ponad podziałami
Miasto Pruszcz Gdański 

zakończy w tym tygodniu bu-
dowę łącznika przy dawnym 
ZOZ, dzięki któremu piesi 
będą mogli bardziej komfor-
towo dotrzeć z ul. Grunwaldz-
kiej do Nowego Centrum 
Pruszcza Gdańskiego.

- W miejscu łącznika funk-
cjonowała dotąd zwyczajowa 
ścieżka, którą postanowiliśmy 
rozbudować w normalny 
trakt pieszy - mówi burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, Janusz 
Wróbel. - Przy okazji zbudo-
waliśmy zejście z pochylnią 
dla niepełnosprawnych w stro-
nę budynku ZOZ. Inwestycja 
gotowa będzie jeszcze w tym 
tygodniu. AK

Jury wyłoniło laureatów 
tegorocznej edycji konkursu 
Piękna Wieś. Uroczyste wrę-
czenie nagród nastąpi jesienią, 
podczas sesji Rady Gminy. 
W kategorii „Najpiękniejsza 
wieś” wybrano Arciszewo.

Wyniki w kategorii „Naj-
piękniejsza zagroda nierol-
nicza”: I miejsce – Marta 
Tomczak zam. Straszyn, II 
miejsce – Piotr Pawlak zam. 
Jagatowo, III miejsce – Teresa 
Kuczyńska zam. Borkowo.

Kategoria „Najpiękniejsza 
zagroda rolnicza”: I miejsce 
– Aleksandra Stanka zam. 
Cieplewo, II miejsce – Bożena 
Grzenia zam. Krępiec. 
Oprac. DK

Aż 69 pomorskich 
samorządów, 
w tym Gdańsk, Sopot 
i Gdynię, obejmie 
zasięgiem Strategia 
Rozwoju Gdańskiego 
Obszaru Metropoli-
talnego 2030. Samo-
rządowcy Trójmiasta 
właśnie podpisali 
umowę na jej wyko-
nanie z instytutami 
badawczymi.

Strategia ma być gotowa w przyszłym roku. W czerwcu rozpo-
czynają się spotkania konsultacyjne ekspertów z partnerami 
projektu. Przewidywane są trzy etapy: diagnostyczny (do 
listopada tego roku), strategiczny oraz szkoleniowo-badawczy.  
Diagnoza obejmie dziesięć obszarów:
- infrastruktura transportowa na tle uwarunkowań przestrzen-
nych,
- bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze,
- włączenie społeczne i rozwój kapitału społecznego,
- innowacyjność i przedsiębiorczość,
- rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju GOM,
- rozwój zasobów ludzkich,
- zarządzanie,
- demogra� czne uwarunkowania rozwoju,
- kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego,
- internacjonalizacja gospodarki.

Od lewej: Dr Tomasz Brodzicki z Katedry Ekonomiki Integracji 
Europejskiej UG, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, Paweł 
Adamowicz, prezydent Gdańska, prof. dr hab. Krystyna 
Gawlikowska-Hueckel, kierownik projektu i przedstawiciel 
Instytutu Rozwoju, prof. dr hab. Tomasz Komornicki z Instytutu 
Geogra� i i Zagospodarowania Przestrzennego PAN

spojrzenia – dodał Michał Guć, 
wiceprezydent Gdyni. -  Ważne, 
że odbędą się bardzo szeroko za-
krojone konsultacje społeczne, 
bo to są sprawy, które dotyczą 
wszystkich mieszkańców. To, co 
robimy teraz, to podwaliny dal-
szego rozwoju naszego regionu 
na kolejne dekady. 

W konferencji uczestniczyli 
także  prof. dr hab. Tomasz Ko-
mornicki z Instytutu Geogra� i i 

Zagospodarowania Przestrzen-
nego PAN, dr Tomasz Brodzicki 
z Katedry Ekonomiki Integracji 
Europejskiej UG oraz członko-
wie zarządu Związku Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych.

- Ważne jest szerokie spojrze-
nie, które wyciąga nas z obszaru 
lokalnego w wymiar europejski 
– dodał Jacek Karnowski, prezy-
dent Sopotu. Dorota Korbut
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fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

Będzie łącznik 
przy dawnym 
ZOZ

Piękna wieś
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Jeśli planujesz poważny 
remont swojego domu, 
albo jesteś w trakcie 
jego budowy i szukasz 
szerokiej oferty mate-
riałów budowlanych 
powinieneś odwiedzić 
sklep firmy Euro-Dachw 
w Kartuzach.

Na miejscu znajdziesz bowiem 
wszystko, czego potrzebujesz. 
Główna oferta firmy zawiera 
materiały od pokrycia dachu; na 
miejscu znajdziesz także takie 
materiały budowlane jak:ściany, 
okna, drzwi, stropy teriva, sys-
temy kominowe, poddasza fun-
damenty i akcesoria. Euro-Dach 
współpracuje ze sprawdzonymi 
producentami branży budow-
lanej i właśnie takie produkty 
oferuje. 

- Dachu nie kupuje się na rok 
czy kilka lat. To inwestycja na 
długie lata. Wybierając materiały 
kierując się tylko ich ceną bardzo 
łatwo narażać sie na dodatkowe 
koszty. Bo tanie produkty mają 
gorszą trwałość, gorszą parame-
try i korzystanie z nich oznacza 
konieczność częstych naprawa a 
w ekstremalnych przypadkach 
inwestycja na lata staje się inwe-
stycją na jeden sezon letni – tłu-
maczą przedstawiciele firmy.

Oferta kartuskiej firmy to także 
usługi dekarskie takie, jak mon-
taż dachówki ceramicznej i beto-

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu

nowej,blachodachówek, papy ter-
mozgrzewalnej, więźby dachowej.

Profesjonaliści z Euro-Dachu 
mogą także zająć się remontami 
dachów, adaptacją poddaszy oraz 
demontażem i utylizacją azbestu. 
Dodatkowa usługa polega na do-
cieplaniu budynków. 

- Mamy wieloletnie doświadcze-
nie w takich pracach i możemy się 

pochwalić ogromną liczbą profe-
sjonalnie wykonanych prac – do-
dają przedstawiciele firmy.

FHU Euro-Dach Sp. z o.o
ul. Węglowa 5
83-300 Kartuzy

tel kom: +48 58 681-80-79
email: biuro@eurodach.info

Prace te będą realizowane w 
2014 roku w ramach programu 
zwanego „Schetynówki”,  czyli 
będą dofinansowane z Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Umowę pod-
pisano z konsorcjum firm: KRU-
SZYWO Sp. z o.o z siedzibą w 
Linii i FIRMĄ BUDOWLANO-
USŁUGOWĄ EWA WICKA z 
siedzibą w Luzinie. W uroczy-
stości podpisaniu umowy wzięli 
również udział wójtowie gmin 
z terenu powiatu, które będą 
beneficjentami ww. programu. 
W tym roku do realizacji zada-
nia przystąpiły wszystkie gminy.  
Całościowy koszt prac wy-
nosi 12.150.000 zł. Pierwsze 
prace rozpoczną się już na  
początku przyszłego tygo-
dnia od budowy chodnika 
w ciągu drogi powiatowej w  
miejscowości Błotnik oraz od 
remontu drogi Egiertowo-Przy-
widz w miejscowości Klono-
wo Dolne. Zakończenie prac 
przy budowie 30 km dróg i 3 

Stowarzyszenie GOM, 
skupiające 49 pomorskich 
miast, gmin wiejskich oraz 
powiatów, do którego należy 
też miasto Pruszcz Gdań-
ski, zostało uhonorowane 
w konkursie „Razem dla 
Rozwoju”, podczas odby-
wającego się w Poznaniu I 
Kongresu Partnerstw Samo-
rządowych. 
Kongres to impreza pre-
zentująca przykłady dobrej 
współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego i 
zachęcająca do jej zacieśnia-
nia. - W Gdańskim Obsza-
rze Metropolitalnym robimy 
to już od prawie trzech 
lat – mówi Michał Gla-
ser, dyrektor biura GOM. 
– Zostaliśmy docenieni 
m.in. za kompleksowość 
działań i szerokie partner-
stwo, włączające w nasze 
przedsięwzięcia organizacje 

pozarządowe, instytucje 
naukowe i biznes. 
Chodzi np. o organizowa-
nie szkoleń i warsztatów, 
podnoszących jakość usług 
publicznych, wymianę 
dobrych praktyk w zakresie 
zarządzania i administracji 
oraz inne, bardzo wymier-
ne, inicjatywy. Samorządy 
GOM wspólnie kupują ener-
gię i paliwa, dzięki czemu 
notują oszczędności rzędu 
kilkunastu milionów złotych 
rocznie. Przygotowują także 
zintegrowane dokumenty 
planistyczne oraz projekty w 
zakresie gospodarki wodnej, 
czy ekologii. Organizują 
również wydarzenia takie 
jak „Weekend za pół ceny”, 
podczas którego goście ko-
rzystają z 50-procentowych 
rabatów w lokalach gastro-
nomicznych i instytucjach 
kulturalnych metropolii. 

GOM zdobywa w kraju 
sławę i uznanie

Ruszają „schetynówki”
W miniony czwartek starosta gdański Cezary Bieniasz-Krzywiec i wicestarosta Marian Cichon uro-
czyście podpisali umowę na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez mo-
dernizację dróg położonych na terenie powiatu gdańskiego”.

km chodnika przewidziane jest  
na październik b.r. 

Zaczynają się też remonty naj-
ważniejszych dróg w Pruszczu 
Gdańskim. W połowie lipca roz-
pocznie się gruntowny remont uli-
cy Obrońców Wybrzeża. To efekt 
umowy, podpisanej w Starostwie 
Powiatu Gdańskiego, przez Za-
rząd Powiatu i Burmistrza Prusz-

cza Gdańskiego, dotyczącej zadań 
dofinansowanych z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych (Schetynówki). Pierwszy 
etap remontu obejmie całkowitą 
wymianę sieci i instalacji, znajdu-
jących się pod drogą. Drugi, który 
ruszy na początku sierpnia, zakła-
da budowę nowej nawierzchni. 
Przebudowa ul. Obrońców Wy-

brzeża, to nie jedyna dobra infor-
macja drogowa. W poniedziałek 
została podpisana w Urzędzie Mia-
sta Pruszcz Gdański, z udziałem 
wicemarszałka Ryszarda Świlskie-
go, umowa na budowę nowej ulicy 
Powstańców Warszawy. To jedna  z 
najważniejszych inwestycji drogo-
wych w mieście w tym roku.
A.K.

Tak obecnie wygląda 
ulica Obrońców Wybrzeża
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Dzięki projektowi szlaki wod-
ne w naszym regionie zagospo-
darowane zostaną dla rozwoju 
turystyki kajakowej. Spotkanie 
pod dachem poprzedziła uro-
czystość podpisania umowy 
przez marszałków Mieczy-
sława Struka oraz Ryszarda 
Świlskiego z firmą DS Con-
sulting na wykonanie analizy 
wykonalności przedsięwzięcia. 
Umowę parafowano niespełna 
500 metrów od urzędu, a tłem 
była przystań kajakowa Żabi 
Kruk nad Motławą.

Przedmiotem opracowania 
jest określenie lokalizacji in-
frastruktury i sposobów za-
gospodarowania pomorskich 
szlaków wodnych dla turystyki 
kajakowej wraz z wykonalno-
ścią techniczną, ekonomiczną, 
instytucjonalną i środowisko-
wą.

Projekt „Kajakiem przez Po-
morze” przewiduje powstanie 
infrastruktury turystyki ka-
jakowej (przystanie i stanice 
kajakowe, przenoski, miejsca 
wodowania i wyjmowania ka-
jaków), działania promocyjne, 
monitoring ruchu kajakowe-
go oraz oznakowanie szlaków 
wodnych. Efektem realizacji 
projektu ma być powstanie i 
zagospodarowanie minimum 

Masz dość palenia węglem 
lub koksem w piecu? Chciał-
byś się podłączyć do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, ale odstra-
szają cię koszty modernizacji? 
Zgłoś się po dotację.

Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku prowadzi zapisy do 
konkursu „KAWKA dla Po-
morza - ograniczenie niskiej 
emisji”. W imieniu właścicieli 
nieruchomości na terenie 
Gdyni z wnioskiem o udzie-
lenie dofinansowania planuje 
wystąpić Urząd Miasta.

O dofinansowanie mogą 
ubiegać się właściciele do-
mów jednorodzinnych oraz 
lokali mieszkalnych (osoby 
fizyczne, wspólnoty miesz-
kaniowe),  którzy zamierzają 
wykonać modernizację źródeł 
energii cieplnej polegającą na 
likwidacji kotłów opalanych 
węglem lub koksem i zastą-
pieniu ich podłączeniem do 
miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przewidywana wysokość 
dofinansowania wynosi mak-
symalnie 45% poniesionych 
kosztów inwestycji. Jednocze-
nie uzyskanie dofinansowania 
w ramach programu KAW-
KA nie wyklucza możliwości 
uzyskanie dotacji na ten sam 
cel z Urzędu Miasta Gdyni.

Do konkursu mogą być 
zgłaszane zadania tylko 
nie rozpoczęte, dla których 
została wykonana doku-
mentacja fotograficzna stanu 
istniejącego.

Warunkiem udzielenia do-
finansowania jest: wyrażenie 
chęci realizacji inwestycji naj-
później do końca 2018 r., za-
pewnienie środków własnych 
na realizację zadania, uzyska-
nie warunków technicznych 
przyłączenia od Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni 
oraz złożenie stosownego 
wniosku  w terminie do 30 
czerwca 2014 r.
oprac. DK

Zgłoś się po eko-dotacje

Kajakiem przez całe Pomorze
Konferencja, inaugurująca prace nad projektem „Kajakiem 
przez Pomorze” odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

15 pomorskich szlaków kajako-
wych, stanowiących rozpozna-
walny, spójny i zintegrowany 
produkt turystyczny.

Partnerami przedsięwzięcia są 
gminy i powiaty naszego woje-
wództwa, podmioty prywatne 

działające w branży kajakowej, 
zarządy parków, RDLP, Urzędy 
Morskie oraz RZGW.

Celem konferencji było przed-
stawienie założeń przedsięwzię-
cia strategicznego „Kajakiem 
przez Pomorze”, omówienie 

działań związanych z przygoto-
waniem projektów do realizacji 
(faza projektowa, inwestycyjna), 
zaprezentowanie zakresu anali-
zy wykonalności przedsięwzię-
cia oraz określenie ram dalszej 
współpracy. DK
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Celem konferencji było 
przedstawienie założeń 
przedsięwzięcia stra-
tegicznego „Kajakiem 
przez Pomorze”
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Nagrodą za perfekcyjną 
obsługę gości są wyróżniane 
wyłącznie obiekty regularnie 
otrzymujące dużą liczbę 
bardzo pochlebnych recenzji 
od podróżnych w serwisie 
TripAdvisor.  Nagrodzone 
obiekty należą do ścisłej 
czołówki firm ogłaszających 
się w tym serwisie.

Właścicielem obu restau-
racji jest Marek Babiar-
czyk, który nie krył dumy 
i radości z przyznanych 
nagród. Podkreślił, że nie 
ma nic lepszego, niż być 
docenionym przez gości. 
Zaś być docenionym po raz 
drugi z rzędu - jeśli chodzi o 
Barracudę - stanowi jeszcze 
większą satysfakcję.

- Serwis TripAdvisor z ra-
dością nagradza wyjątkowe 
firmy za doskonałą jakość 
obsługi - powiedział Marc 
Charron, prezes witryny 
TripAdvisor for Business. - 
Certyfikat jakości stanowi 
dowód uznania dla najlep-
szych firm na całym świecie 
i jest przyznawany w oparciu 
o opinie najważniejszych 
osób, ich klientów. Chcemy 

wyrazić swoje uznanie dla 
przedstawicieli obiektów z 
całego świata - od Australii 
po Zimbabwe - które oferują 
użytkownikom serwisu Tri-
pAdvisor najwyższą jakość 
obsługi klienta.

- Wyróżnienie certyfika-
tem jakości przyznawanym 
przez serwis TripAdvisor 
jest powodem do dumy dla 
całego zespołu Barracudy – 
dodaje Marek Babiarczyk. 
- Chcemy podziękować 
wszystkim naszym gościom, 
którzy poświęcili swój czas 
na napisanie recenzji w ser-
wisie TripAdvisor”. Trudno 
o lepszy wyraz uznania, 
niż pochwała od naszych 
klientów. Certyfikat jakości 
przyznawany na podstawie 
recenzji zamieszczanych 
przez klientów jest wspania-
łym wyrazem poparcia dla 
działań firmy oraz naszego 
ciągłego dążenia do zapew-
nienia najwyższej jakości 
obsługi. Bez zaangażowania 
i ciężkiej pracy personelu, 
żadna nagroda nie byłaby 
możliwa.
Dorota Korbut

Nareszcie podróż z Trójmia-
sta na półwysep Helski i nad 
kaszubskie jeziora nie będzie 
się musiała kojarzyć z wielogo-
dzinnymi postojami w korkach. 
Według zapewnień PKP PLK 
już w połowie czerwca zostaną 
wznowione połączenia pocią-
gów na całej trasie pomiędzy 
Gdynią i Helem oraz Gdynią i 
Kościerzyną.

To efekt zakończenia ważne-
go etapu prac nad kolejowym 
Korytarzem Kościerskim i Hel-
skim. Remont obejmował wy-
mianę nawierzchni kolejowej, 
naprawę torów, korektę łuków 
i wymianę rozjazdów. Zupełnie 
nowy jest też sposób zabezpie-
czania przejazdów kolejowych. 
Na piętnastu zamontowa-
no samoczynną sygnalizację 
przejazdową, a na dziesięciu 
monitoring. Inwestycja objęła 
także naprawę czternastu stacji 
i przystanków osobowych, oraz 
modernizację dziewiętnastu 
peronów. W ramach projektu 
zakupiono też nowe urządzenia 
sterowania ruchem, łączności i 
elektroenergetyczne.

Dzięki inwestycji, do Helu i 
Kościerzyny pojedziemy szyb-
ciej, bo na wyremontowanych 
torach pociągi będą mogły 
rozwijać prędkość 120 km/h, 
a podróż, która dotychczas 
trwała dwie godziny skróci się 
nawet o 30 minut. Kolejarze za-
powiadają także częstsze kursy, 
a większość połączeń będzie 

W drugiej połowie maja 
br., młodzież z Niemiec i Fran-
cji przez tydzień odbywała staż 
w pomorskich firmach. Praktyki 
zawodowe to efekt datującej się 
od 2001 r. współpracy trójstron-
nej, pomiędzy Pomorską Izbą 
Rzemieślniczą Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Izbą Rzemieśl-
niczą z Würzburga (Handwerk-
skammer für Unterfranken) w 
Niemczech i Izbą Rzemieślniczą 
z Caen (Chambre de Métiers du 
Calvados) we Francji. Celem re-
alizowanego projektu jest zapo-
znanie młodzieży z metodami 
pracy rzemieślników w poszcze-
gólnych krajach oraz stosowa-
nymi przez nich technologiami. 
Wymiana służy poszerzeniu 
wiedzy oraz podnoszeniu kwali-
fikacji zawodowych, ale nie tylko. 
Przy okazji młodzież ma możli-

wość poznania walorów regionu, 
w którym odbywają się praktyki 
i sprawdzenia się w nowych wa-
runkach pracy i życia. Prowadzo-
ne są także zajęcia językowe.

Praktykanci zdobywali do-
świadczenie zawodowe u pomor-
skich rzemieślników, zwiedzali 

Docenieni za perfekcję
Restauracja Barracuda z Gdyni oraz Karczma Polska 
Zagroda zostały wyróżnione zaszczytnym certyfika-
tem jakości przyznawanym przez ogólnoświatowy 
Serwis Trip Advisor. 

obsługiwana przez nowoczesny 
tabor - 6 zespołów spalinowych 
wyprodukowanych przez NE-
WAG z Nowego Sącza. Zostały 
one zakupione za ponad 50 mi-
lionów złotych przez wojewódz-
two pomorskie w 2010 i 2011 

roku. Dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wyniosło 
prawie 29 milionów.

To jednak nie koniec. Po wa-
kacjach prace w Korytarzu Ko-
ścierskim będą kontynuowane, 

ze względu na trasę nr 201 Ko-
ścierzyna - Gdynia, która stanie 
się częścią sieci Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Zakończenie tej 
inwestycji to pierwsza połowa 
2015 roku. 
Oprac. DK

Prace remontowe miały szeroki zakres

Na Kaszuby i Hel koleją
od połowy czerwca

fo
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Zagraniczne praktyki 
w pomorskich firmach

Gdańsk i okolice oraz uczyli się 
podstaw języka polskiego. Podczas 
wizyty w Pomorskich Szkołach 
Rzemiosł w Gdańsku mieli okazję 
zwiedzić pracownie dydaktyczne i 
zapoznać się z systemem szkolnic-

twa zawodowego w Polsce. 
Na spotkaniu podsumowującym, 

zarówno młodzież jak i przedsię-
biorcy bardzo pozytywnie ocenili 
rezultaty projektu. Goście z Nie-
miec i Francji podkreślali dużą 
życzliwość i serdeczność, z jaką się 
spotkali, a właściciele firm byli pod 

wrażeniem pracowitości i wysokich 
kompetencji adeptów rzemiosła.

Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
dziękuje za pomoc w organizacji 
praktyk Pani Sylwii Łomowskiej 
(Pracownia Fryzjerstwa Artystycz-
nego „Arte”), Państwu Patrycji 
i Danielowi Krzosek (Cukiernia 
W - Z S.C.), Panu Januszowi Jab-
czyńskiemu (AUTO TEAM) oraz 
Panom Grzegorzowi i Łukaszowi 
Pellowskim (Piekarnia - Cukiernia 
„Pellowski”). Oprac (GB)

Celem realizowa-
nego projektu jest 
zapoznanie mło-
dzieży z metodami 
pracy rzemieślni-
ków w poszczegól-
nych krajach

Młodzież przyglądała się pracy w polskich firmach

Praktykanci zdobywali doświadczenie
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Członkowie Lions Club Ge-
dania pamiętali o swych pod-
opiecznych – dzieciach szcze-
gólnej troski.

Została przekazana do użyt-
ku bieżnia ze skocznią w dal 
w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Gdyni Obłużu. 
W stałym wspieraniu tej pla-
cówki w wyposażeniu w urzą-
dzenia sportowe uczestniczy, 
na zaproszenie Lions Amber 
z Gdańska, 5 klubów Lionsów. 
W ub. roku ufundowały sta-
dion.

Dzień Dziecka w Zespole 
Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjum  nr 27 przy ul. Pia-
stowskiej na Przymorzu człon-
kowie Lions Club Gedania 
zorganizowali 2 czerwca. Były 
wesołe zabawy, słodycze i pre-
zenty. Podopieczni tej placów-
ki już dobrze przedstawicieli 
tego klubu znają, ponieważ 
od swego powstania w roku 
1995 Klub ma ich pod swoją 
pieczą. Ponieważ są to dzieci 
z mniejszą lub większą niepeł-
nosprawnością – często i umy-
słową i fizyczną, Lions Club 
Gedania wielokrotnie zbierał 

Lions Club Gedania 
pod nowym kierownictwem
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fundusze na sprzęt rehabilitacyj-
ny . Pomógł też w rewitalizacji 
terenu wokół szkoły. Pamięta 
o szkolnych ważnych wydarze-
niach co roku obowiązkowo o 
Dniu Dziecka i wizycie Świętego 
Mikołaja. Kolejny koncert chary-
tatywny na rzecz tej szkoły, pod-
czas którego wystąpi Konstanty 
Andrzej Kulka, zaplanowano na 
11 grudnia 2014. Jego organizato-
rem będzie już jednak nowy pre-
zydent klubu. Andrzej Chmielec-
ki przekazał 7 czerwca władzę na 
rzecz Jerzego Boya, znanego nam 
z telewizji gdańskiej.

Zanim to jednak nastąpiło, An-
drzej Chmielecki – jeszcze jako 
prezydent Lions Club Gedania 
uczestniczył 22 maja w uroczy-
stości odsłonięcia spiżowej ma-
kiety Ratusza Głównego Miasta, 
która stanęła przed tym gdań-
skim zabytkiem przy ul. Długiej. 
Kopia, mająca 1,2 m wysokości, 
umieszczona na postumencie o 
wysokości 60 cm, ma umożliwić 
ludziom niewidomym i niedo-
widzącym poznawanie tego za-
bytku. Jest też tablica zawierająca 
opis budowli – alfabetem Braille’a 
. Fundatorami są Lions Club Ge-
dania i Rotary Gdańsk. Sopot. To 
ewenement, bo na ogól te dwie 
organizacje zachowują wobec 
siebie dystans. 

To już kolejna gdańska minia-
tura. Poprzednio powstały kopie 
innych ciekawych obiektów: Ba-
zyliki Mariackiej, Żurawia i Sta-
dionu PGE Arena.
Anna Kłos

Od lewej: Piotr 
Lis,Prezydent 
Klubu Rotary, 

Paweł Adamo-
wicz, Prezydent 

Gdańska i An-
drzej Chmie-
lecki, Prezes 

Lions Interna-
tional Gdańsk 

Gedania

Spiżowa makieta Ratusza Głównego Miasta stanęła przed tym gdańskim
zabytkiem przy ul. Długiej. To już kolejna gdańska miniatura.
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Prawdopodobnie jeszcze 
zimą, podczas Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego, na Targu 
Węglowym stanie nowocze-
sny budynek gastronomicz-
ny. Międzynarodowe Tragi 
Gdańskie rozstrzygnęły 
konkurs architektoniczny na 
koncepcję pawilonu. Atutem 
obiektu będzie m.in. taras 
widokowy. 

Na konkurs ogłoszony przez 
MTG w kwietniu br. wpłynęło 
17 prac. Sąd konkursowy oce-
niał ich oryginalność, innowa-
cyjność rozwiązań materiało-
wych i technicznych, walory 
krajobrazowe i estetyczne, zgod-
ność z programem użytkowym, 
łatwość w montażu, demontażu, 
transporcie i magazynowaniu 
poszczególnych elementów 
konstrukcji, która będzie miała 
charakter tymczasowy.

- Reagując na oczekiwania 
gdańszczan ogłosiliśmy konkurs 
na wybór pawilonu, który stanie 
się nową wizytówką Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, a potem 
także Jarmarku św. Dominika 
- podkreśla Maciej Glamowski, 
wiceprezes Zarządu Międzyna-
rodowych Targów Gdańskich.  
Mam nadzieję, że zwycięski 
projekt spełnia oczekiwania 
mieszkańców naszego miasta.

Zwyciężczynią konkursu 
architektonicznego została 
Agnieszka Szanowska. W uza-
sadnieniu werdyktu członkowie 

sądu podkreślili następujące 
walory pracy: spójność archi-
tektoniczną bryły, architekturę 
o wyraźnie temporalnym 
charakterze, wizualną dostęp-
ność obiektu, ale też stwo-
rzenie wrażenia interesującej 
formalnie współczesnej rzeźby, 
która nie konkuruje z walorami 
kulturowymi zabytkowego oto-
czenia. Pomysł triumfatorki jest 
tyleż odkrywczy co prosty. Jej 
pawilon jest jak kostka Rubika. 
Składa się nie z sześcianów ale 
trapezowatych prostopadłościa-
nów, które można dowolnie ze-
stawiać w zależności od potrzeb 
i intencji wystawcy.  

W myśl przyjętych założeń 
konkursu projekt pawilonu 
powinien był łączyć utyli-
tarność z interesującą formą 
architektoniczną, zapraszającą 
przechodniów do jego wnętrza. 
Obiekt powinien posiadać taras 
widokowy, który miał skiero-
wać uwagę użytkowników na 
historyczną architekturę Głów-
nego Miasta w Gdańsku, jak 
również służyć wypoczynkowi 
osób w różnym wieku (rodziny 
z dziećmi, osoby starsze). 
Przewidziano dwie lokalizacje 
dla pawilonu: plac przy ul. Św. 
Ducha oraz Targ Węglowy.
Opracowała: A.K. 

W Zespole Szkół Rolniczych 
w Rusocinie  uczniowie i na-
uczyciele odbudowują nie-
zwykły, zabytkowy  ciągnik 
Ursus C 451 - bohatera plaka-
tów propagandowych z PRL-u 
i narzędzia pracy pierwszej 
traktorzystki PRL Wyremon-
towana i złożona jest już cała 
tylna część pojazdu. Jeżeli 
szkole wystarczy pieniędzy, 
cały ciągnik złożony zostanie 
do końca czerwca.

- Wyremontowaliśmy i zło-
żyliśmy cały tylny most, oraz 
pomoc kierowcy. Gotowe jest 
także przednie zawieszenie 
i większość elementów bla-
charskich. W tym tygodniu 
przystępujemy do montażu 
silnika. Musimy też znaleźć 
kolejne fundusze, które po-
zwolą nam na dokończenie 
prac przy pojeździe - mówi 
dyrektor ZSR w Rusocinie, 
Marek Urbanek. - Na prze-
łomie czerwca i lipca zapre-
zentujemy złożony pojazd. 
 - Uczniowie i nauczyciele spę-
dzili przy Ursusie kilkaset go-
dzin. Wszystko co dotąd udało 
się zrobić, osiągnęliśmy dzięki 
ich ciężkiej pracy, oraz dotacji 

Pawilon z pomysłemSkładają kultowego 
Ursusa C451 

od Starosty Powiatu Gdańskie-
go. Finansowo i logistycznie 
bardzo pomogli też panowie: 
Włodzimierz Marszewski, Jacek 
Hornik, pan Kotłowski i firma 
Cezam z Pruszcza Gdańskiego 

-  dodaje  kierownik Piotr Chy-
lak - Bez nich nie byłoby mowy 
o tak kompleksowym i szybkim 
remoncie Ursusa. Zostało już 
naprawdę niewiele. Jeżeli uda 
się nam przed wakacjami złożyć 

pojazd, kolejne dwa miesiące 
przeznaczamy na regulacje. Je-
sienią chcemy zaprezentować 
ciągnik dynamicznie przed Sta-
rostwem w  Pruszczu Gdańskim. 
Oprac. AK

Uczniowie odbudowują ciagnik



10 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Międzynarodowe spotkanie 
dyrektorów i nauczycieli szkół 
europejskich Comenius odby-
ło się w Szkole Podstawowej w 
Pszczółkach.

Placówka gościła dyrektorów 
i nauczycieli 7 szkół partner-
skich programu Comenius 
(Dania, Francja, Grecja, Hisz-
pania, Polska, Turcja, Wielka 
Brytania, Włochy). Okazją 
do spotkania było podsumo-
wanie dwuletniej współpracy 
w projekcie Our Lives by the 
Sea. Odbyła się uroczystość, 
w której uczestniczyli: Pomor-
ski Kurator Oświaty – Elżbieta 
Wasilenko, Starosta Powiatu 
Gdańskiego – Cezary Bie-
niasz-Krzywiec, Wójt Gminy 
Pszczółki – Hanna Brejwo oraz 
przedstawiciele Rady Gminy 
Pszczółki. Wizyta zbiegła się 
z obchodami 25-lecia pierw-
szych wolnych wyborów w na-

Międzynarodowo w Pszczółkach 

szym kraju. Prezentację rozpo-
częła inscenizacja duńskiej baśni 
„Dziewczynka z zapałkami”, a 
następnie odbyły się pokazy tań-
ców, pochodzących z krajów bio-
rących udział w projekcie, oraz 
wykonywane były popularne 
europejskie piosenki. Goście po-
dziwiali wystawy prac uczniów, 
uczestniczyli w zajęciach lekcyj-

nych i spotkaniach z uczniami i 
nauczycielami. 

Dzięki projektowi uczniowie 
i nauczyciele wymienili się do-
świadczeniami, poznali systemy 
edukacyjne funkcjonujące w róż-
nych krajach, rozwijali umiejęt-
ności językowe, a także poznali 
tradycje i zwyczaje panujące w 
krajach partnerskich. Oprac. DK

Impreza została przygotowana 
wspólnie przez pracowników 
okienka w Koszwałach, rodzi-
ców dzieci uczęszczających do 
okienka, Justynę Słowińską 
oraz mieszkańców sołectwa 
Koszwały. Uczestników gorąco 

powitała nauczycielka Okien-
ka w Koszwałach, Barbara Jost, 
która skierowała ciepłe słowa do 
dzieci, nie zapomniała również 
o mamach i tatach, którym zło-
żyła życzenia. Wspólną zabawę 
rozpoczął występ zespołu „Żu-

ławskie Słowiki” pod kierow-
nictwem Danuty Zakrzewskiej, 
który został nagrodzony grom-
kimi brawami. Wśród licznych 
atrakcji, dużym zaintereso-
waniem cieszyły się konkursy 
m.in.: bieg w workach, jedzenie 

jabłek na sznurku, rozwijanie 
węża strażackiego, karaoke. 
Zwycięzcy poszczególnych kon-
kurencji otrzymali upominki 
zakupione ze środków sołectwa 
Koszwały. Dla najmłodszych 
niezwykłą frajdą były: loteria 

Rodzinna zabawa w Koszwałach
Wspaniała zabawa, piękna pogoda, uśmiechnięte twarze dzieci oraz rodziców to obrazki  
z Festynu Rodzinnego, który odbył się na boisku przy świetlicy wiejskiej w Koszwałach. 

fantowa, darmowy popcorn, 
możliwość zrobienia zdjęcia z 
bajkowymi postaciami, czyli 
Shrekiem oraz Koziołkiem Ma-
tołkiem, jak również malowanie 
twarzy zmieniające maluchy w 
najprzeróżniejsze stworki. Po 
wyczerpującej zabawie można 
było zregenerować siły, zjadając 
w kawiarence za przysłowiową 
złotówkę pyszne wypieki i przy-
smaki z grilla, przygotowane 

przez rodziców dzieci uczęsz-
czających do okienka. Do wie-
czora trwała doskonała zabawa 
przy muzyce, prowadzona przez 
Alicję Starek. Dochód z festynu 
został przeznaczony na wyjazd 
dzieci z okienka do Dino Parku 
do Malborka. Oprac. DK
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Na zgłodniałych czekały pyszne wypieki

Humory dopisywały 
uczestnikom

Występy w SP w Pszczółkach
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Program współfinansowany 
jest przez: Wojewódzki Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku 
oraz Pomorską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną.

- Zamysł naszej akcji był taki, 
żeby wyszukać rodziny wielo-
dzietne i otoczyć je wsparciem, 
ale nie stricte socjalnym – tłu-
maczy ks. Janusz Steć, dyrektor 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 
- Chodziło nam o to, żeby wy-
słać pozytywny sygnał, że rodzi-
ny wielodzietne to często wspa-
niali, sympatyczni ludzie, przed 

którymi życie codzienne stawia 
troszkę większe wyzwania. Za-
leży nam na podkreśleniu, że 
dzieci to nasza przyszłość i o tę 
przyszłość należy zadbać.

Stąd powstała formuła kon-
kursu plastycznego dla dzieci, 
który dotyczył ekologii i posza-
nowania środowiska. Taka pra-
ca plastyczna była traktowana 

jako zgłoszenie do konkursu. 
Każdy zwycięzca został obda-
rowany ekonomiczną i ekolo-
giczną pralką, która dodatkowo 
odznacza się niskim zużyciem 
wody i energii oraz oszczędno-
ścią środków piorących. Oprócz 
tego Caritas przeszkoli rodziny,  
jak ekonomicznie prać i oszczę-
dzać energię. 

Trwa akcja „Malujemy uśmie-
chy - domki zabaw dla dzieci”. W 
jej ramach rodzinne domy dziec-
ka otrzymują drewniane domki 
do zabawy.  Pierwszy z nich zo-
stał już przekazany do użytku. 

Wydarzenie rozpoczyna drugi 
etap akcji – konkurs, w którym 
kolejne rodzinne domy dziecka 
mogą wygrać domki dla swo-

ich dzieci. Jest on dedykowany 
placówkom z następujących 
województw: mazowieckiego, 
małopolskiego, wielkopolskiego, 
dolnośląskiego, pomorskiego, 
zachodniopomorskiego i lubu-
skiego. Warunkiem udziału jest 
przesłanie wypełnionego formu-
larza i pracy „Mój wymarzony 
domek zabaw” do 30 czerwca. 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni 
do końca sierpnia.  Aby przy-
łączyć się do akcji i wspomóc 
najmłodszych wystarczy kupić 
w Leroy Merlin określone pro-
dukty. Część dochodu zostanie 
przeznaczona na zakup domków 
zabaw dla rodzinnych domów 
dziecka.

- Wspólnie z siecią Leroy Mer-

lin cały czas zachęcamy wszyst-
kich konsumentów do przy-
łączenia się do akcji – mówią 
organizatorzy. - Mam nadzieję, 
że dzięki państwa zaangażowa-
niu uda nam się wspólnie ufun-
dować jeszcze wiele domków 
zabaw i namalować uśmiechy na 
dziecięcych twarzach.
Oprac. DK

Chatki dla domów dziecka

Rodziny już z pralkami

Dobiegła końca pierwsza edycja konkursu będącego elementem „Programu Rodzina +”. Jest to 
unikatowe przedsięwzięcie, które łączy pomoc dla rodzin wielodzietnych z ochroną środowiska.

Zasięg przedsięwzięcia pokry-
wał się z obszarem archidiecezji 
gdańskiej, czyli objął m. in. Trój-
miasto, jego okolice, Wejherowo, 
Puck, Hel, Żukowo, Trąbki Wiel-
kie, aż po Żuławy Steblewskie. 
80 spośród 216 rodzin z woj. po-
morskiego zostało nagrodzonych 
supernowoczesnymi pralkami 
- energooszczędnymi i wodoosz-
czędnymi. Komisja konkursowa 
przyznała również 4 osobom 
dodatkowe nagrody specjalne - 
zmywarkę lub lodówkę.

Finał konkursu plastycznego 

połączony z wręczaniem bonów 
na odbiór pralek odbył się pod-
czas festynu na kortach sopoc-
kich. Druga część obchodów 
Pomorskiego Dnia Dziecka stała 
się okazją do zwiększenia rado-
ści wśród rodzin składających się 
z minimum 7 osób. Nie wszyst-
kie rodziny mogły przyjechać i 
osobiście odebrać bon na pral-
kę. Ale te, które były, wyrażały 
wzruszenie i radość z wygranej. 
Chętnie też wyrażały zgodę na 
uwiecznienie chwil szczęścia na 
fotografiach. 
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Rodziny wygrały nowoczesne pralkiRadości nie było koca

Wręczanie nagród

Drewniane chatki dla podopiecznych domów dziecka



Nagroda jest pokłosiem 
udziału Gminy Kolbudy w 
projekcie „Równość standar-
dem dobrego samorządu”. 
Miał on na celu wsparcie 
urzędów administracji 
samorządowej w Polsce w 
realizacji konstytucyjnej i 
unijnej zasady równości i 
polityki równego traktowa-
nia, w tym przeciwdziałania 
dyskryminacji ze względu na 
rasę, pochodzenie etnicz-
ne, narodowość, religie, 
wyznanie i poglądy, wiek, 
orientację seksualną, nie-
pełnosprawność oraz płeć. 
Głównym celem projektu 
było wypracowanie mode-
lowych narzędzi wdrażania 
i pomiaru realizacji polityki 
równości w samorządach.

- Cieszę się, że nasze 
starania są zauważane także 
przez gremia na szczeblu 
centralnym - powiedział Le-
szek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy. - Nie co dzień wójt 
co prawda prężnej, ale tak 
naprawdę niewielkiej gminy 
może odbierać nagrodę w 
Kancelarii Premiera. To 
wielki zaszczyt - nie tylko 
dla mnie, ale też i wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. 
Ale przede wszystkim dla 
tych, którzy tak naprawdę na 
tą nagrodę zasłużyli, czyli dla 
pracowników kolbudzkiego 
Urzędu Gminy.

Gmina na 5
Projekt „Równość stan-

dardem dobrego samorzą-
du” realizowany był przez 
Stowarzyszenie Polskie 
Towarzystwo Prawa Antydy-
skryminacyjnego, Funda-
cję Feminoteka, Instytut 
Doskonalenia Administracji i 
Biznesu „Laudator” sp. z o.o., 
Uniwersytet w Maceracie 
(Włochy), Miasto Vantaa 
(Finlandia) i Stowarzyszenie 
Fińska Liga Praw Człowieka 
(Finlandia). Projekt reali-
zowany w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecz-
nego, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Priorytet V. 
Dobre rządzenie (Instytucja 
pośrednicząca: Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji).

To już kolejna nagroda 
przyznana Gminie Kolbudy 
w ostatnich miesiącach. 
Przypomnijmy, że Gmina 
Kolbudy uzyskała rów-
nież tytuł „Gmina na 5!” 
przyznawany przez Szko-
łę Główną Handlową w 
Warszawie. Zestawienie, w 
którym zbadano gminy w 
całej Polsce, oparte zostało 
na badaniach jakości obsługi 
potencjalnych inwestorów 
przez urzędy gmin. Ocenie 
poddane zostały witryny in-
ternetowe samorządów oraz 
jakość kontaktu mailowego, 
zarówno w języku polskim, 
jak i angielskim. 

- Gminy poddane zostały 
audytowi, przeprowadzo-
nego metodą tajemniczego 
klienta. Chcieliśmy wykazać 
możliwie najwięcej dobrych 
praktyk, które powinny być 
powielane przez inne gminy 
- pisze we wstępie do raportu 
z badań Maciej Boncławek, 
przewodniczący SKN PAR. 

Dobra witryna
Witryny oceniano m.in. 

pod kątem posiadania wersji 
angielskojęzycznej, czy dane 
kontaktowe usytuowane są w 
widocznym miejscu, czy na 
stronie głównej znajduje się 
zakładka „dla inwestora”, czy 
łatwo dostępne są informacje 
o terenach inwestycyjnych i 
czy witryna jest na bieżąco 
aktualizowana. Jeżeli zaś 
chodzi o kontakt mailowy, 
zwracano przede wszystkim 
uwagę na czas, w którym 
udzielono odpowiedzi, jej 
jakość, czy zachęcano do 
osobistego kontaktu oraz 
czy informowano o ulgach i 
zachętach finansowych dla 
inwestora. Oprac. DK

Dobiegły końca prace przy 
inwestycji „Zagospodarowanie 
placu rekreacyjnego przy przy-
stani żeglarskiej w Błotniku”. 

Zadanie obejmowało wy-
konanie następujących robót: 
wykonanie nawierzchni utwar-
dzonych z kostki betonowej o 
wymiarze 10 x 10 m, wykonanie 
altany rekreacyjnej oraz miejsca 
na ognisko, zakup urządzeń i 
wykonanie placu zabaw dla 
dzieci złożonego z następują-
cych elementów - urządzenie na 
sprężynie typu  skoczek – koń, 
urządzenie  linowe  - choinka, 
zakup i montaż 3 stojaków na 
rowery, grilla  betonowego, ła-
wek  ogrodowych  wokół  ogni-
ska oraz koszy na śmieci, zakup 
roślinności i wykonanie nasa-
dzenia  wzdłuż granicy  działki.

Prace zostały wykonane w wy-
znaczonym terminie oraz ode-
brane bez uwag. Projekt współ-
finansowany jest w wysokości 
80 proc. kosztów kwalifikowal-
nych ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 
Zwieńczeniem projektu będzie 
mini festyn, który zaplanowano 
na przystani żeglarskiej w Błot-

Nagroda za równość
Urząd Gminy w Kolbudach został laureatem konkursu 
„Równy Urząd”. Podczas konferencji dotyczącej rów-
ności, która odbyła się w Kancelarii Premiera, nagrodę 
odebrał Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy.

Błotnik najlepszy dla rekreacji

Nowa przystań już gotowa

niku na 12 lipca.
Zakończyły sietakże prace przy 

rozbudowie przystani żeglarskiej 
w Błotniku. Powstał pomost 
pływający z przeznaczeniem dla 
szkółki żeglarskiej wraz z wypro-
filowanym dojściem oraz ciągiem 
komunikacyjnym, furtką i bramą 
do transportu łódek typu „Opty-
mist” oraz dwa pomosty dla jach-
tów o długości do 12m. W ra-

mach zadania została wykonana 
instalacja elektryczna zasilająca 
postumenty medialne na pomo-
stach pływających oraz zasilająca 
jupiter na słupie. Przystosowano 
również obiekt bosmanatu do 
zasilania rezerwowego na wypa-
dek awarii. W ramach inwestycji 
firma Elzambud, z którą gmina 
podpisała umowę na realizację 
przedmiotowego zadania wyko-

nała także prace polegające na 
utwardzeniu terenu z płyt drogo-
wych o łącznej powierzchni 1217 
m kw. z przeznaczeniem na zimo-
wanie jachtów. Zakończenie prac 
inwestycyjnych przewidziano na 
koniec czerwca tego roku. Reali-
zowana inwestycja w 60 proc. jest 
dofinansowana ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Oprac. DK
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Cedry Wielkie żyją zdrowo

Projekt dotyczył budowy si-
łowni zewnętrznej w miejscowo-
ści Długie Pole oraz właśnie or-
ganizacji warsztatów zdrowego 
żywienia i zajęć sportowych dla 
uczniów szkół z terenu gminy. Z 
okazji Międzynarodowego Dnia 
Zdrowia w  pięciu placówkach 
oświatowych odbyły się zajęcia 
„Zdrowe śniadanie”, prowadzo-
ne przez Natalię Daszewską. W 
trakcie zajęć prowadząca zazna-

Zajęcia „Zdrowe śniadania” odbywały się w ramach realizowanego 
przez gminę projektu „Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie”.
jomiła dzieci z wiedzą na temat 
produktów spożywanych na śnia-
danie, ich zawartości odżywczych 
oraz korzystnym wpływie na 
zdrowie i rozwój młodego organi-
zmu. Po części teoretycznej dzieci 
przystąpiły do przygotowywania 

zdrowego i smacznego śniadania. 
Zostały wykorzystane wyłącznie 
produkty naturalne, czyli swojski 
chleb, twaróg, warzywa. Ponadto 
dzieci mogły skosztować oliwek, 
kiełków lucerny, pszenicy, socze-
wicy, kopru, swojskiego masła i 

śmietany. Maluchy samodziel-
nie przygotowywały śniadanie z 
produktów, które najbardziej im 
smakowały. Na zakończenie zajęć 
uczestnicy wypełnili ankiety. Każ-
dy otrzymał dyplom i mały upo-
minek. Oprac. DK

Po części teoretycznej 
dzieci przystąpiły do 
przygotowywania 
zdrowego i smacznego 
śniadania



SZUKAM PRACY

USŁUGI

UsłUgi elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, 
tel. 515 151 370

FotograF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE
Młody pozna panią w dowol-
nym wieku w celu bliższych 
relacji, nr tel. 798 505 479

goraCa blondi pozna spon-
sorów, zapraszam do siebie, 
odwiedź mnie, a zabiorę cię w 
siódme niebo, dzwoń 514 670 
725, Sopot, woj. pomorskie

singel 33l., modelowy typ 
urody, umilę czas 1 pani 
w sposób dowolny, tylko 
sponsorki 35-45 l., zadbane z 
klasą, Sopot, oferty propozy-
cje 728 185 466 Jger Ulfs

seX-sex-sex-to lubię a ty? 
poznajmy się umów się na 
wspaniałą zabawę! ja śliczna 
kobietka o zgrabnym tyłeczku 
blondyna zapraszam! dla kon-
kretnych panów sponsorów! 
ps. również sex tel., 516 747 
365 Sopot

Ja 30 lat, miły, uczynny, ma-
jący dobre serce mężczyzna 
pozna kobietę z Wejherowa i 
okolic do stałego związku, tel. 
513 230 424

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

sprzedaM żyrandol i lampę 
stojącą, klosze w kwadracie, 
kolor kremowy z brązową 
obwódką, 150 zł, tel. 507 486 
424

płyty analogowe oraz video 
Cassette Recorder JVC, plus 
taśmy VHS, tanio sprzedam, 
Gdynia, tel. 586 243 566

sprzedaM: bryczkę typu 
dokard dla 5 os., z uprzężą 
wyjazdowa na 1 konia, wszyst-
ko mało używane, Wejherowo, 
tel. 507 724 008

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

okazyJnie sprzedam miesz-
kanie 3 pokojowe, pow.72,7 
m2, blok 10 piętrowy, super 
stan techniczny, Gdynia Pogó-
rze, tel. 690 445 628

z powodU wyjazdu tanio 
sprzedam 3 pokojowe miesz-
kanie o wysokim standardzie, 
w Gdyni, 10 min. do centrum, 
tel. 730 201 700

garaż murowany sprzedam, 
Wejherowo, ul. Strzelecka, 
tel. 697 361 474

Mieszkanie 55m w Wejhero-
wie, os. Sucharskiego, 1p, 3 
pokoje, rb 2011, słoneczne, 
wl. miejsca postojowe, wys. 
standard, 258 tys., tel. 509 
524 714

działkę 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, 
tel. 605 420 694

sprzedaM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
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 działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

sprzedaM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

działka z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 790 tys. zł, 
tel. 502 686 196

działkę położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 
km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/
m2, tel. 502 686 196

KUPIĘ

  ZAMIENIĘ   

DO WYNAJĘCIA
wynaJMę garaż i miejsca par-
kingowe, Wejherowo, Spacero-
wa 12, tel. 501 084 005

koleCzkowo, parter domu, 
pokój, kuchnia, łazienka 
wynajmę, osobne wejście, 
ogródek całość 55 m, cena 800 
zł plus media, tel. 661 178 582

wynaJMę lokal 60 m2 w Rumi 
na parterze na działalność 
biurową, tel. 504 389 193

wynaJMę mieszkanie, 36m w 
Wejherowie, tel. 509 410 304

POSZUKUJĘ 

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

sprzedaM pilnie skuter Zipp 
Vapor, stan bdb., 2010 rok, 
opłaty aktualne, przegląd 
2015 rok, kupiony w salonie, 
1 właściciel, kufer, dwuosobo-
wy, niebieski, prędkość do 80 
km/godz., wszystko sprawne, 
cena 1700 zł, przebieg 3900 
km., Wejherowo, tel. 666 522 
515

KUPIĘ
absolUtnie każde auto ku-
pię! Może być uszkodzone lub 
bez opłat, gotówka i umowa 
od ręki, tel. 668 193 771

SKUP aut, złomowanie, wyre-
jestrowane, do wyrejestrowa-
nia, każda marka, dojazd do 
klienta, Wejherowo, Gdańsk, 
okolice, tel. 789 345 593

INNE

EDUKACJA

egzaMinator maturalny z j. 

angielskiego udzieli korepe-
tycji, tel. 887 135 440, Rumia 
Janowo

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

sprzedaM zestaw do moni-
toringu, kamery, rejestrator, 
monitor, całość do montażu, 
700 zł, tel. 512 504 583

sprzedaM telewizor kolorowy 
NEC, 29 cali,2 kolumny, 50 zł, 
tel. 505 567 034

PRACA

DAM PRACĘ

G R U P A  M E D I A L N A

sprzedaM sofę z fotelem, 
mało używana, komplet kosz-
tował 6400 zł, cena 1490 zł, do 
negocjacji, tel. 518 398 115

sprzedaM Tabex, 71 tab., 
za 15 zł, Wejherowo, tel. 666 
522 515

sprzedaM elektroniczny 
papieros najnowszej generacji 
GT Monaco, ładowarka, USB, 
zapasowe ustniki, smycz gra-
tis, mało używany w oryginal-
nym kartoniku, na gwarancji 
2015 rok, za 55 zł, Wejherowo, 
tel. 666 522 515

sprzedaM drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

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

okno drewniane, kolor so-
snowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, 
jednoskrzydłowe, otwierane, 
u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-
782-024 

sprzedaM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034

sprzedaM drzwi, 80, ze-
wnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 
539 159

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

sprzedaM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.98-122 i 
buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

sprzedaM lampki nocne, 
brązowe, 2 sztuki po 10 zł, tel. 
660 731 138

sprzedaM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138
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28-letni Gawryszewski do 
Gdańska przyszedł dwa lata 
temu, od razu stając się pod-
stawowym środkowym żółto-
czarnych. W sezonie 2013/2014 
wychodził w pierwszej szóstce 
we wszystkich ligowych spotka-
niach LOTOSU Tre� a. Zdobył 
187 punktów, plasując się przy 
tym na 17. miejscu wśród naj-
lepiej blokujących PlusLigi. W 
meczu z AZS-em Częstochowa 
otrzymał tytuł MVP spotkania, 
a w końcowej fazie sezonu peł-
nił obowiązki kapitana drużyny.
- Znam doskonale Bartka i od 
lat śledzę jego karierę. Zawsze, 

kiedy go obserwowałem, grał 
dobrze. Jest silnym, pewnym 
środkowym, który dodatkowo 
na boisku cechuje się wysoką in-
teligencją – powiedział Andrea 
Anastasi, trener LOTOSU Tre� a.
Przed przejściem do gdańskiego 
klubu Gawryszewski występował 
m.in. w Jastrzębskim Węglu, As-
seco Resovii i AZS-ie Częstocho-

wa. Ma w swoim dorobku 
klubowe wicemistrzostwo 
świata, srebrny i dwa brązo-
we medale mistrzostw Pol-
ski, a także wicemistrzostwo 
Europy wywalczone z re-
prezentacją Polski kadetów.
- Do przedłużenia umo-
wy z LOTOSEM Tre� em 
skłoniły mnie przede 
wszystkim możliwość 
rozwoju, grania oraz 
wspaniałe miasto. 
Przez ostatnie dwa 
lata gry w Gdańsku 
mogłem dostrzec, jak 
klub idzie do przo-
du. Jest olbrzymi 
progres w stosunku 
do tego, co było 
dwa sezony temu – 
zarówno od strony 
marketingowej, or-
ganizacyjnej, jak i 
sportowej. Wiado-
mo, że w tej ostat-
niej kwestii sezon 
nie potoczył się 
po naszej myśli, 
ale mimo wszyst-
ko klub dąży 
do tego, byśmy 
w kolejnym mogli 
postawić sobie 
p o p r z e c z k ę 
dużo, dużo 
wyżej – powie-
dział Gawry-
szewski. 
(mr)

Mateusz Mika ma 23 lata i mie-
rzy 206 cm. Karierę rozpoczy-
nał w Kętach, skąd przeniósł się 
do SMS-u Spała. W 2009 roku 
związał się z zespołem Asseco 
Resovii, z którym wywalczył ko-
lejno dwa brązowe i złoty medal 
PlusLigi. Po zdobyciu tytułu mi-
strzowskiego został wypożyczo-
ny do drużyny LOTOSU Tre� a.
W Gdańsku był podstawowym 
przyjmującym i jednym z najrów-
niej grających siatkarzy żółto-czar-
nych, którzy w sezonie 2012/2013 

wywalczyli awans do fazy play-o�  
krajowych rozgrywek. Po zakoń-
czeniu swojej pierwszej przygody 
z klubem z Trójmiasta kolejny 
sezon, również na zasadzie wypo-
życzenia, spędził we francuskim 
Montpellier Aglomeration Vol-
ley UC. Prócz sukcesów klubo-
wych ma na swoim koncie rów-
nież srebrny medal Mistrzostw 
Europy Kadetów z 2007 roku 
i brąz europejskiego czempio-
natu zdobyty w 2011 roku pod 
wodzą Andrei Anastasiego, ów-

czesnego selekcjonera kadry, a 
obecnie trenera LOTOSU Tre� a.
- Z Mateuszem pracowałem wie-
lokrotnie podczas zgrupowań 
reprezentacji Polski i bardzo do-
brze znam tego zawodnika. Dzięki 
wyjazdowi z kraju uczynił ważny 
krok w swojej karierze i stał się 
jeszcze lepszym, bardziej odpo-
wiedzialnym graczem. Przed tym 
sezonem miał oferty z innych klu-
bów, ale zdecydował się na wystę-
py w LOTOSIE Tre� u, bo tu może 
stać się naprawdę ważnym zawod-

Mateusz Mika wraca do Gdańska
SIATKÓWKA | Reprezentant Polski, rewelacja tegorocznych rozgrywek Ligi 
Światowej, w nowym sezonie będzie występować w LOTOSIE Treflu Gdańsk. 
Przyjmujący powraca do Trójmiasta po rocznej przerwie.

nikiem, decydującym o obliczu ze-
społu – przekonuje trener Anastasi.
W poprzednim sezonie Mika 
był jednym z najlepszych graczy 
Montpellier. Według o� cjalnej 
strony francuskiej Ligue A, w każ-
dym meczu zdobywał średnio 12,7 
punktu, w 26 ligowych spotka-
niach notując łącznie 330 oczek. 
Jego dobrą postawę docenił selek-
cjoner reprezentacji Polski, który 
powołał go do kadry. Miejsce w 
podstawowej szóstce nowy gracz 
LOTOSU Tre� a wywalczył sobie 
podczas kwali� kacji do Mistrzostw 
Europy, a w Lidze Światowej 
wystąpił w sześciu spotkaniach 
przeciwko czołowym drużynom 
globu – Brazylii i Włochom. Śred-
nio w każdym meczu zdobywał 
ponad 12 punktów, a w niedziel-

nym pojedynku przeciwko Italii, 
wygranym przez biało-czerwonych 
3:1, zapisał na swoim koncie aż 21 
oczek – najwięcej z całej drużyny. 
Aktualnie plasuje się na trzecich 
miejscach w klasy� kacjach najle-
piej przyjmujących i najskutecz-
niej atakujących graczy tegorocz-
nych rozgrywek Ligi Światowej.
- Zdecydowałem się na powrót do 
LOTOSU Tre� a, bo to klub z du-
żym potencjałem i możliwościami, 
które pozwalają zbudować tu cie-
kawą drużynę. Dużym plusem jest 
również osoba trenera Anastasiego, 
z którym w przeszłości pracowa-
łem w reprezentacji. Wierzę, że ra-
zem możemy powalczyć tu o dobry 
wynik – powiedział Mika, który z 
gdańskim klubem podpisał roczny 
kontrakt. (mr)Fo
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Gawryszewski 
Bartosz zostaje 
na trzeci sezon
SIATKÓWKA | Filar gdańskiego bloku, Bartosz 
Gawryszewski, przez kolejny rok będzie 
reprezentował barwy LOTOSU 
Tre� a. Klub i zawodnik zdecy-
dowali się na przedłużenie 
umowy.

Zdobył 187 punk-
tów, plasując się 
przy tym na 17. 
miejscu wśród 
najlepiej blokują-
cych PlusLigi.
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PIŁKA NOŻNA | Wielkimi 
krokami zbliża się 
II edycja Nadmorskiego 
Pucharu Lata.

Podobnie jak rok temu atrakcji 
nie zabraknie. Głównym punk-
tem jest oczywiście turniej, w 
którym rywalizują najlepsze 
amatorskie zespoły z Pomorza. 

- Znów gościć będziemy ze-
społy ze Szczecina, Słupska, 
Gdańska, Wejherowa czy Kar-
tuz. Łącznie zagra osiem zespo-
łów – mówi Grzegorz Niciński, 
jeden z organizatorów turnieju. 
- Wkrótce będziemy znać pełną 
listę uczestników. W tej chwili 
trwają jeszcze rozgrywki w po-
szczególnych ligach. 

Podobnie jest w Nadmorskiej 
Lidze 6 . Jako gospodarze do ry-
walizacji wystawi dwie drużyny: 
Mistrza NL6, czyli zwycięzcę 
zmagań w Ekstraklasie oraz ze-
spół, który wygra Puchar NL6.

Oprócz samego turnieju przy-
byli goście będą mogli liczyć na 
moc atrakcji. W trakcie prze-
rwy pomiędzy fazą grupową a 
pucharową odbędzie się mecz 
charytatywny z udziałem za-
wodników Arki Gdynia, Pogoni 
Szczecin i Legii Warszawa! Aby 
zagrać w jednej ekipie ze piłka-
rzami Ekstraklasy i I Ligi należy 
zakupić specjalną koszulkę (100 
zł.), która będzie jednocześnie 
pamiątką z II edycji NPL. 

Przez cały czas trwania tur-
nieju prowadzona będzie także 
loteria piłkarskich gadżetów.

- O wszystkich atrakcja infor-
mować będziemy na bieżąco 
na naszej stronie internetowej 
– mówi Niciński. - Pieniądze 
zebrane podczas turnieju prze-
każemy na rzecz gdyńskiego 
Hospicjum dla dzieci. Zaprasza-
my więc 29 czerwca od godziny 
12.00 na Nasz Obiekt przy ulicy 
Zamenhofa 17.Ł.Krzemiński

Start i meta znajdować się będą 
przy hali sportowej w Przodko-
wie ul. Sportowa. Biuro biegu 
czynne będzie w dniu biegu od 
godz.12.00. Dla uczestników 
biegu przygotowano szatnie, na-
tryski, przechowalnie bagażu, 
„ kawę po kaszubsku” oraz po 
biegu medal i gorący posiłek.
Dla najlepszych w poszcze-
gólnych kategoriach prze-
widziano puchary oraz na-

grody rzeczowe i � nansowe. 
Wśród wszystkich, którzy 
ukończą bieg rozlosowany zo-
stanie m.in.: telewizor 32 ‘.
Imprezę obsługiwać będzie elek-
troniczny system pomiaru czasu 
na bazie chipów aktywnych. Po 
imprezie biegowej będzie można 
spędzić czas do późnych godzin 
wieczornych na pikniku rodzin-
nym przygotowano mnóstwo 
atrakcji min: bezpłatne stoiska me-

Pobiegną w ćwierćmaratonie
BIEGI | 6 lipca o godz. 15.00 odbędzie się III Ćwierćmaraton 
Szwajcarii Kaszubskiej. Trasa licząca 11,5 km biegnie tak samo 
jak w ubiegłym roku, przez Kczewo, Tokary i Czeczewo.
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Historia
2012 r. - Angelika 

Cichocka - Talex 
Borzytuchom 

/45,12/, Łukasz Kujawski - 
Żukowo /35,52/

2013 r.- Weronika 
Wójcik - Kociewski Klub 
Biegacza Starogard Gd. 

/46,35/, Łukasz Kujawski - 
Żukowo /37,47/

2014 - ?

dyczne, bezpłatne wesołe miastecz-
ko dla całych rodzin, liczne występy 
artystyczne z góralskim zespołem 
Baciary na czele oraz wiele innych.
- Jeśli ktoś nie czuje się na bieg 
główny to jest szansa wystartować 
o godz. 14.15 w biegu rodzinnym 
na dystansie 1 km wokół jeziora 
Książącego – informują organiza-
torzy. - Wszystkich miłośników 
biegania zapraszamy do uczestnic-
twa oraz rejestracji, której można 
dokonać na stronie www.Kaszu-
byBiegaja.pl oraz w dniu zawodów 
tj. 06.07.2014r. od godz. 12.00. do 
14.30.  (luK)

29 czerwca – niedziela – NADMORSKI PUCHAR LATA
- Gdynia, Obiekt Sportowy Checz, ul.Zamenhofa 17
- godz.11.00 – odprawa techniczna kapitanów drużyn – przydział szatni, losowanie grup, informacje o tym jak 
poruszać się po naszym obiekcie
- godz. 12.00 – pierwsze mecze grupowe turnieju ( na dwóch boiskach jednocześnie)
- godz.16.00   – przerwa w turnieju po fazie grupowej, posiłek dla zespołów, wręczenie nagród za sezon wio-
sna 2014 w Nadmorskiej Lidze 6,
- godz.  16.30– Mecz Charytatywny z udziałem zawodników Arki Gdynia, Pogoni Szczecin i Legi Warszawa
- godz. 17.00 – faza pucharowa turnieju, dwa mecze pół� nałowe , mecz o 3 miejsce i � nał
- godz.  – o� cjalne zakończenie turnieju, wręczenie nagród, podsumowanie
 
ATRAKCJE NA OBIEKCIE:
- Dla wszystkich zawodników możliwość skorzystania z darmowej odnowy biologicznej
- Mecz Charytatywny – udział biorą zawodnicy Arki Gdynia, Pogoni Szczecin, Legi Warszawa oraz wszystkie 
osoby, które wykupią za 100zł. Specjalną okolicznościową koszulkę!
- Przez caly dzień prowadzona będzie loteria, w której można wylosować wiele gadżetów piłkarskich m.in. 
koszulki piłkarskie, piłki z autografami i wiele innych.
 
Organizatorzy zapewniają:
- nagrody
- gościnę dla uczestników
- przyjazną atmosferę
- swoje stoisko wystawi � rma FIZJO-WORLD zajmująca się rehabilitacją i opieką medyczną nie tylko wyczy-
nowych sportowców. W trakcie trwania turnieju pracownicy FIZJO-WORLD służyć będą zawodnikom doraźną 
pomocą 
- pojawią się hostessy promujące napoje energetyczne i izotoniczne 
 
Turniej ma także cel charytatywny!
Pieniądze zebrane podczas turnieju zasilą konto Fundacji „NIGDY NIE ZOSTANIESZ SAM” Rafała Murawskiego, 
która zbiera w tym roku fundusze dla gdyńskiego Hospicjum Dziecięcego.

Najlepsi amatorscy piłkarze 
zjeżdżają do Gdyni
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KOLARSTWO | Siedem 
miast, setki kilometrów do 
pokonania, sportowe emocje 
oraz możliwość zebrania 
dziesiątków tysięcy złotych 
na rzecz podopiecznych 
domów dziecka – to jedne 
z atrakcji przygotowanych 
dla uczestników maratonów 
rowerowych Skandia Maraton 
Lang Team. Tegorocznej edycji 
po raz pierwszy towarzyszy 
wielka akcja charytatywna, 
w której udział mogą wziąć 
zarówno zawodnicy, jak i kibi-
ce. 5 lipca 2014 roku Skandia 
Maraton Lang Team odwiedzi 
Krokowę, gdzie będzie jedna z 
największych imprez sporto-
wych tego typu w Polsce. Co 
roku w zawodach udział bierze 
ponad 6 tys. uczestników. 
Maratony rowerowe Skandii 
przeznaczone są dla profe-
sjonalistów, amatorów oraz 
całych rodzin. Każde zawody 
rozgrywane są na czterech 
trasach – Rodzinnej Paradzie 
10 km, Mini 30 km, Medio 
60 km i Grand Fondo 90 km. 
W ramach tegorocznej edycji 
Skandia Maraton Lang Team 
organizatorzy przygotowali 
również specjalny „dystans 
dobroczynności” w ramach 
akcji Pozytywne Obroty. Suma 
kilometrów przejechanych 
przez uczestników na trasie 
zawodów oraz w specjal-
nych strefach kibica zostanie 
przeliczona na określoną 
kwotę, za którą Skandia oraz 
Lang Team zakupią rowery na 
rzecz podopiecznych Domu 
Dziecka. W zbiórce udział 
mogą wziąć również kibice i 
mieszkańcy, zwiększając liczbę 
przebytych kilometrów, jadąc 
po wirtualnej trasie na specjal-
nie przygotowanych rowerach 
stacjonarnych. Na wszystkich, 
którzy spróbują swoich sił, 

czekać będą upominki. Aby 
dodatkowo uatrakcyjnić akcję 
wsparcia domów dziecka, 
organizatorzy przygotowali 
nagrodę dla miasta, które 
nakręci największą liczbę 
pozytywnych kilometrów. W 
charytatywnym maratonie 
pomocy weźmie udział sie-
dem miejscowości: Warszawa, 
Kraków, Bytów, Bukowina 
Tatrzańska, Krokowa, Dą-
browa Górnicza i Kwidzyn. 
Na stacji „Krokowa” rowery 
zostaną podarowane Placówce 
Opiekuńczo-Wychowaw-
czej w Kłaninie i Pogotowiu 
Opiekuńczemu Janusza i Alicji 
Wendt. 

-W życiu człowieka ważne 
są dwie aktywności fizyczna 
i finansowa. Są jednak osoby, 
które z różnych względów 
mają utrudniony start 
w dorosłe życie. Dlatego 
podczas tegorocznej edycji 
Skandia Maraton Lang Team 
chcemy zachęcić Polaków do 
jeszcze większej aktywności i 
wysiłku z myślą o najbardziej 
potrzebujących – mówi Paweł 
Ziemba, prezes Skandia Życie 
TU. - Im więcej kilometrów 
wspólnie przejedziemy, tym 
więcej środków zgromadzimy 
na rzecz podopiecznych do-
mów dziecka. (D.Dunajska)

ZAWODY | Czech Michael 
Maier (CZE 1) tryumfował 
podczas tegorocznych Mi-
strzostw Świata Finn Masters, 
które rozgrywane były na so-
pockim akwenie od 6 do 13 
czerwca 2014 r. Była to jedna 
z największych tegorocznych 
imprez żeglarskich rozgrywa-
nych w Polsce, zgromadziła na 
starcie 235 zawodników z całe-
go świata. 

- Jestem bardzo zadowolony 
ze zwycięstwa i obrony tytułu 
mistrzowskiego, szczególnie że 
po czterech dniach zajmowa-
łem drugą pozycję, na szczę-
ście dziś udało mi się odrobić 
straty i zwyciężyć - powiedział 
zdobywca złotego medalu MŚ 
Finn Masters, Czech Michael 
Maier. - Muszę przyznać, że 
warunki na morzu były bardzo 
ciężkie, podczas pierwszych 
dni wiało bardzo słabo, nato-
miast przez ostatnie dwa dni 
bardzo mocno. Zmagania były 
wymagające, tym bardziej cie-
szy mnie zwycięstwo. Chciał-
bym dodać, że jestem pewien 
podziwu dla organizatorów, 
mistrzostwa były zorganizowa-
ne na bardzo wysokim pozio-
mie. - dodał Michael Maier. 

Andre Budzien z Niemiec 
(GER 711), który po czterech 
dniach zmagań prowadził, 
ostatecznie po sześciu wyści-
gach zajął drugie miejsce w 
klasyfikacji generalnej. Trze-
cim żeglarzem na świecie w 
klasie Finn Master został Ro-
sjanin Aleksandr Kuliukin 
(RUS 161). 

Mimo starań polscy zawod-

Maraton Lang Team 
w lipcu w Krokowej

Fo
t. 

D
ar

ia
 D

un
aj

sk
a

Michael Maier obronił 
tytuł Mistrza Świata 
Finn Masters
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nicy wypadli słabo. Najlepszy z 
naszych reprezentantów Marek 
Jarocki (POL 71) zajął 50 miej-
sce. Włodzimierz Radwaniecki 
(POL 99), który na co dzień tre-
nuje w Sopockim Klubie Żeglar-
skim Ergo Hesfa Sopot i po cichu 
liczył na atut własnego akwenu, 
finalnie uplasował się dopiero na 
64 pozycji. Tegoroczne Mistrzo-
stwa Świata to jedna z najwięk-
szych imprez żeglarskich rozgry-
wanych w Polsce w 2014 r. Sopot 
o organizację tej imprezy rywali-
zował z Los Angeles (USA) i Ti-
hany (Węgry). Walka o między-
narodowe złoto rozgrywała się w 
kategorii wiekowej 40 plus. 

Pierwszego dnia zawodów brak 
wiatru uniemożliwił start. Drugi 

dzień mistrzostw przywitał za-
wodników lepszymi warunkami 
pogodowymi. Dzięki wiatrowi, 
który wiał z prędkością 3 wę-
złów, mogliśmy podziwiać dwa 
biegi. Trzeci dzień ścigania pod-
czas tegorocznych Mistrzostw 
Finn Masters w Sopocie także 
przebiegał ze słabym wiatrem, 
co pozwoliło na rozegranie tylko 
wyścigu dla jednej z dwóch flot. 
Natomiast czwarty i piąty dzień 
była całkowicie odmienny od 
poprzednich. Wiatr wiał w oko-
licach 20 węzłów, co sprawiło, 
że zawodnicy musieli się bardzo 
napracować aby ukończyć wy-
ścigi z dobrymi rezultatami. Do 
startów przystąpiło ponad 235 
żeglarzy. Najliczniejszą grupą 

mastersów, była grupa żeglarzy z 
Niemiec – 59. Do trójmiejskiego 
kurortu przyjechało 40 Holen-
drów, 19 Rosjan. 18 Anglików 
wzięło udział w wyścigach i tyle 
samo liczyła drużyna gospodarzy 
– Polaków. Startowali również za-
wodnicy z Kanady, USA, Austra-
lii, Nowej Zelandii oraz z RPA. 

Przypomnijmy, że Klasa Finn 
jest najbardziej wymagającą 
fizycznie i mentalnie, jednooso-
bową klasą na świecie. Tworzy 
wyjątkowych, wszechstron-
nych żeglarzy testując wszystkie 
aspekty żeglugi regatowej. Jest 
to nowoczesna klasa dla wyma-
gających zawodników. Pływając 
Finnem łączy się precyzję deli-
katnego sterowania na słabszych 
wiatrach z taktyką i strategią na 
najwyższym poziomie, a także 
potężną siłą, która razem z dużą 
wytrzymałością jest niezbędna 
przy silnych wiatrach. 

- Cieszy się, że mimo ciężkich 
warunków pogodowych nasze-
mu doświadczonemu zespołowi 
udało się sprostać wszystkim 
wyzwaniom na tegorocznych MŚ 
Finn Masters - powiedział Piotr 
Oleksiak, organizator.

Organizatorem tegorocznych 
Mistrzostw Świata Finn Ma-
sters był Sopocki Klub Żeglar-
ski Ergo Hesfa Sopot, który co 
roku na gdańskim akwenie or-
ganizuje zawody rangi między-
narodowej. Już od najbliższego 
poniedziałku w Sopocie będą 
rozgrywane Mistrzostwa Europy 
windsurfingowej klasy Racebord, 
natomiast w przyszłym roku będą 
rozgrywane MŚ windsurfingowej 
klasa Kona. (red.luK)
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