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ŻEGLARSTWO | „Obiekt gotowy na sezon żeglarski!” - tymi słowami Ryszard Gralak, Kapitan Jach-
towy Żeglugi Wielkiej z Grudziądza, przekazał gotowość żeglarzy do rozpoczęcia sezonu żeglar-
skiego 2015 w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze Tomaszowi Belgrau, 
zastępcy burmistrza Kartuz. Było to już piąte otwarcie sezonu na jeziorze Wielkie Brodno w uroczy-
stej asyście z udziałem znamienitych gości.

Bandera w górę!

str. 3

Sobotnia majówka

str. 2

Nowy pomost nad jeziorem Świetna forma juniorów

SZYMBARK | Już po raz 
12. w Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szym-
barku odbędzie się Majów-
ka Pomorskich Przedsię-
biorców. 

W spotkaniu wezmą udział 
przedstawiciele władz sa-
morządowych i administra-
cyjnych  woj. pomorskiego, 
placówek konsularnych, 
świata nauki, polityki, spor-
tu oraz mediów. Wydarzenie 
zostało objęte honorowym 
patronatem trzech Marszał-
ków: Mieczysława Struka, 
Jana Zarębskiego oraz Jana 
Kozłowskiego. 
Jak co roku wręczone zo-
staną tradycyjne maczugi, 

od ubiegłego roku nazwa-
ne imieniem Daniela Cza-
piewskiego. To szczególne 
wyróżnienie otrzymują lu-
dzie zasłużeni dla regionu. 
W ubiegłym roku taką ma-
czugę otrzymał Lech Wałę-
sa, były prezydent Polski. 
Podczas zbliżającej się Ma-
jówki Przedsiębiorców przy-
znane zostaną tytuły honoro-
wego ambasadora Kaszub. 
Od ubiegłego roku została 
zmieniona forma wyboru 
osób, które otrzymują to wy-
różnienie, nagrody przyzna-
wane sa bowiem, w trzech 
kategoriach.
Majówka w Szymbarku to 
jednak nie tylko nagrody, ale 
też integracja i zabawa. Pod-

XII Majówka Pomorskich Przedsiębiorców

Radosław Szatkowski, prezes Agencji Rynku Rolnego (z prawej) i Mariusz Gachewicz, 
szef kuchni na zamku Gniew, przygotowują potrawy w trakcie imprezy plenerowej

czas corocznego spotkania 
odbywają się więc liczne kon-
kursy, występy, przeciąganie 
liny, koncerty oraz tradycyjny 
poczęstunek przygotowany 
przez lokalnych przedsiębior-
ców z branży rolniczej i ga-
stronomicznej.
Organizatorami Majówki 
Pomorskich Przedsiębior-
ców są: Jan Zarębski, Prezes 
Gdańskiego Klubu Bizne-
su, Zbigniew Jarecki, Prezes 
Kaszubskiego Związku Pra-
codawców, Lidia Czapiew-
ska, właścicielka Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu 
i fi rmy Danmar oraz Andrzej 
Młyński, Prezes LOT „Szczyt 
Wieżyca”.  
(raf)
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 Inwestycja zostanie zreali-
zowana przed rozpoczęciem 
tegorocznego sezonu letnie-
go. Zadanie dofinansowane 
jest ze środków Unii Euro-
pejskiej, realizowane jest  
w ramach projektu unijnego 
„pn. „Kajakiem przez Pomo-
rze – szlaki Kaszub jezior-
nych”.
Wykonawcą tej inwestycji  
będzie firma MAT – BUT 
z Przytoczna. W ramach 
tego zadania powstanie po-
most o powierzchni 280 m2  
o konstrukcji nośnej stalowej 
wspomaganej elementami 
drewnianymi, posadowiony 
na palach. Dodatkowo zago-
spodarowany zostanie rów-
nież teren.

Zarząd Województwa Po-
morskiego zgodnie z podjętą 
uchwałą w dniu 16 kwietnia 
przyznał dofinansowanie dla 
Gminy Stężyca na zadanie 
pod nazwą „Rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w Szym-
barku oraz budowa wodocią-
gów w Szymbarku, Klukowej 
Hucie i Pypkowie” złożonego 
w ramach działania 321 „Pod-
stawowe usługi dla gospodar-

ki i ludności wiejskiej” ob-
jętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013. Zadanie to zo-
stanie dofinansowane w kwo-
cie 582.800 zł. 

Wójt Gminy Stężyca oraz Przewodniczący Rady Gminy serdecznie 
zapraszają wszystkich mieszkańców gminy, instytucje, organizacje do wzięcia 
udziału w uroczystościach uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja
O godz. 11.00, w kościele pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy 
odbędzie się uroczysta Msza Święta, a następnie wszyscy pod przewodnictwem 
Gminnej Orkiestry Dętej udadzą się pod figurkę Matki Bożej przy ul. Jana III Sobieskie-
go, gdzie złożone zostaną kwiaty oraz odbędzie się krótka akademia przygotowana 
przez uczniów z Zespołu Kształcenia i Wychowania ze Stężycy.

Nowy pomost nad jeziorem
INWESTYCJA | Gmina Stęzyca przystąpiła do budowy nowego pomostu w Gołubiu nad jeziorem Dąbrowskim. 

Dofinansowanie 
dla Gminy Stężyca

Zaproszenie
na uroczystości 3 majowe
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UKŻ Lamelka oraz gospo-
darze Centrum Sportów 
Wodnych i Promocji Regio-
nu na Złotej Górze po raz 
kolejny pokazali się z do-
brej strony organizacji jed-
nej z ważniejszych imprez 
żeglarskich gminy Kartuzy. 
Tego dnia niespodzianką był 
występ Krzysztofa Piechota 
zespołu KUBRYK z Puc-
ka, znanego artysty muzyki 
szantowej.
Rozegrano pierwsze w tym 
ropku zawody – regaty 
„Otwarcia Sezonu Żeglar-
skiego 2015”. Odbyły się 
w bardzo pozytywnej at-
mosferze, która jednak po-
stawiła poprzeczkę wysoko 
silnymi porywami wiatru. 
W każdej z uczestniczących 
klas zdarzały się wywrotki, 
a kąpiel w kwietniu nie nale-
ży do przyjemnych. Strażacy 
z OSP Brodnica Górna wspie-
rający imprezę mieli dużo 
pracy przy stawianiu wywró-
conych łódek. Pomimo takich 
przygód nikt nie zrezygnował 
z dalszych wyścigów.
W rywalizacji na Omegach 

(6 załóg) w środku stawki 
toczyła się bardzo zacięta 
walka, ale pierwsze miejsce 
bezspornie zajęła załoga Mi-
chała Rucińskiego z Gdań-
ska, przegrywając tylko jeden 
wyścig z Igorem Tarasiukiem 
i Bartoszem Sadowskim. Ca-
dety i Vaurien wystartowały 
wspólnie. Pierwsze miejsce 
zajęły Izabela Satrjan i Zofia 
Wolska. Cieszy fakt, że już 
na pierwszych regatach se-
zonu startowało 18 dzieci na 

Optymistach, które ścigały 
się w dwóch grupach o róż-
nych trasach. Bardzo dobre 
warunki pozwoliły na usta-
wienie trasy bliżej brzegu, 
dzięki czemu odwiedzający 
mieli możliwość oglądania 
zawodów z bliska. Na zakoń-
czenie zawodów, organizator 
UKŻ Lamelka wręczył zwy-
cięzcom medale. Wszystkie 
dzieci, które odważyły się na 
udział w regatach otrzyma-
ły pamiątkowe medale. Jak 

zaznaczyła sędzia główny 
zawodów Marta Skrzypkow-
ska, Regaty Otwarcia Sezonu 
trzeba uznać za bardzo udane 
i zapowiadające wspaniały se-
zon żeglarski 2015 na Złotej 
Górze. Prezes UKŻ Lamelka 
Mirosław Plichta, podzięko-
wał wszystkim gościom za 
przybycie na uroczystość oraz 
wszystkim tym, którzy szcze-
gólnie swój czas poświęcają 
w propagowanie żeglarstwa 
i jego dalszy rozwój.

Otwarcie sezonu 
żeglarskiego
ŻEGLARSTWO | Początek sezonu mile zaskoczył wspaniałą żeglarską pogodą oraz adrenaliną wśród 
zawodników, którzy zawitali z Gdyni, Gdańska, Pucka, Sierakowic, Kamienicy Królewskiej i Stężycy. 

ŻUKOWO | Spotkanie przedstawicieli samorządów 
w sprawie drogi Sulmin – Otomin odbyło się w leśni-
czówce w Otominie. 

Będzie droga 
i autobus

W spotkaniu uczestniczył 
m.in. Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo, 
Andrzej Bojanowski, wice-
prezydent Gdańska, Leszek 
Grombala, wójt Kolbud, 
Marian Cichon, wicestaro-
sta gdański, Bogdan Łapa, 
wicestarosta kartuski, An-
drzej Gajowniczek, nad-
leśniczy Nadleśnictwa 
Kolbudy, Tomasz Szym-
kowiak, wiceburmistrz Żu-
kowa, Lidia Cendrowska, 
sołtys Sulmina oraz przed-
stawiciele ZKM i Policji. 
Po wizji lokalnej i prze-
dyskutowaniu czterech 
wariantów remontu drogi 
oraz usprawnienia ruchu 

na tym odcinku, ustalono 
wstępnie decyzje o rodzaju 
projektowanej nawierzchni. 
Dzięki wybranym rozwią-
zaniom, będzie można uru-
chomić regularnie kursującą 
komunikację autobusową. 
Zaproponowane rozwiąza-
nie jest współfinansowane 
przez gminę Żukowo. Jest 
ono niezwykle potrzebne 
dla lokalnej społeczności 
Sulmina i okolic, zaś re-
zultat spotkania jest świa-
dectwem dobrej współpra-
cy samorządów w ramach 
Gdańskiego Obszaru Me-
tropolitalnego. 
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Podczas spotkania samorządowcy podjęli szereg 
ważnych decyzji odnośnie planowanej inwestycji
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Osoby niepełnosprawne 
i ich rodziny często z powodu 
problemów związanych z nie-
pełnosprawnością izolują się. 
Wyłączają się z grupy, zamy-
kają się w domach, boją się 
oceny innych. A przecież każ-
dy człowiek niepełnosprawny 
ma prawo do pełnego uczest-
nictwa i równych szans w ży-

ciu społecznych. Spełnieniu 
tych standardów służy inte-
gracja społeczna. 

Jedno czy dwa spotkania 
wszystkiego nie rozwiążą, ale 
cykliczne spotkania powodu-
ją, że niepełnosprawność nie 
budzi sensacji i litości, tylko 
zrozumienie i chęć pomocy. 

Stowarzyszenie Tacy Sami 

postanowiło więc zrealizować 
program „Ja i Ty – integracja 
nie boli”. Pierwsze spotkanie 
miało miejsce w Przedszkolu 
Samorządowym w Przodko-
wie, gdzie z maluchami spo-
tkały się dzieci i młodzież ze 
Stowarzyszenia Tacy Sami 
oraz Ośrodka Rehabilitacyjno 
– Edukacyjno - Wychowaw-

czego ze Strzepcza. Razem 
obejrzały przedstawienie te-
atralne ,,Kopciuszek” przy-
gotowane przez Teatr Frajda 
z Koszalina. Działania Przed-
szkola z Przodkowa są dosko-
nałym przykładem otwarcia 
na osoby niepełnosprawne 
i ich rodziny.

(raf)

Integracja nie boli
PRZODKOWO | „Ja i Ty – integracja nie boli” to nazwa programu, realizowanego przez Sto-
warzyszenie Tacy Sami z Przodkowa.

KARTUZY | Burmistrz 
Kartuz oraz Kartuskie 
Centrum Kultury zaprasza-
ją na Kartuską Majówkę. 
Impreza odbędzie się w tę 
sobotę w Parku Solidar-
ności.

Na przybyłych czekać bę-
dzie szereg atrakcji: park 
rozrywki, konkursy i ga-
stronomia. Ciekawie będzie 
również na scenie. Publicz-
ności zaprezentuje się mię-
dzy innymi grupa Jo & Lazy 
Fellow. Zespół wykonuje 
muzykę z pogranicza roc-
ka, country i bluesa. Artyści 
grają zarówno swoje utwory, 
jak i znane hity Dolly Parton, 
Johnny’ego Casha czy Be-
atlesów. Grupa koncertowa-
ła między innymi w Szwecji, 

Belgii i Szwajcarii.
Na scenie wystąpi też ze-

spół Verse Band, który wy-
kona światowe przeboje 
w międzynarodowym wy-
daniu. Na deser publiczność 
rozgrzeje grupa Long Play. 
Zespół z pewnością „zaser-
wuje” widzom sporą dawkę 
muzyki tanecznej.

Początek imprezy o godz. 
17:30. Wstęp wolny. (raf)

Sobotnia majówka
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Małe i duże, z kolcami albo 
miękkimi włoskami, niektóre 
przypominające kształtami 
i kolorami abstrakcyjne rzeź-
by, inne z kolei z przepiękny-
mi, kolorowymi kwiatami... 
Tysiące gatunków kaktusów 
i sukulentów – a każdy jest 
inny. W sumie ponad 2 mi-
liony roślin! Takie cuda na-
tury można zobaczyć tylko 
w Rumi. 

Teraz będzie ku temu wspa-
niała okazja, ponieważ tra-
dycyjnie już w tzw. „długi 
weekend majowy” (w dniach 
od 1 do 3 maja) odbędzie się 
rozpoczęcie tegorocznego se-
zonu w kaktusiarni. 

Jak co roku kaktusy nie 
będą jedyną atrakcją. W te 
dni będzie można też obej-
rzeć, a nawet pogłaskać, je-
dwabiste kury, króliki, koty 
o ciekawym umaszczeniu...

- Co roku do kolekcji do-
chodzą nowe kaktusy i su-
kulenty – opowiada Andrzej 
Hinz, właściciel rumskiej 
hodowli kaktusów i suku-
lentów. - Jest więc co oglą-
dać. Tym bardziej, że rośliny 
właśnie zaczynają kwitnąć, 
a niektóre z nich mają prze-
piękne i kolorowe kwiaty. 
Oprócz roślin będzie moż-
na zobaczyć wiele cieka-
wych zwierząt. Dzieciom 
zawsze bardzo podobają się 
kurki jedwabiste, tzw. silki. 
Oprócz tego będzie też inne 
ptactwo: kury arukany, które 
znoszą zielone jajka, gołębie, 
przepiórki... No i nie można 

zapomnieć o trzech kotach 
o wyjątkowym umaszczeniu 
trikolor, które wypoczywają 
albo między kaktusami, albo 
wygrzewają się na słońcu na 
podwórku. 

Główną atrakcją w kak-
tusiarni są – co chyba nie 
zaskakuje nikogo – kaktusy 
i sukulenty. Nawet ci, którzy 
hodowlę pana Andrzeja od-
wiedzali nie raz, za każdym 
razem znajdują coś nowego, 
zaskakującego. Hodowla 
wciąż jest bowiem uzupeł-
niana o nowe, egzotyczne 
gatunki. 

- Przez ostatnie lata na-
stawiamy się nie na ilość 
poszczególnych roślin, ale 
bardziej na różnorodność 
i kolejne, nowe odmiany 
– wyjaśnia Andrzej Hinz. - 
Mamy więc rośliny niemal 
z każdego zakątka świata 
– m.in. z Brazylii, Boliwii, 
Chile, Argentyny i wielu, 
wielu innych. Obecnie jest tu 
ponad 5,2 tys. gatunków. 

- Zapraszamy do wybrania 
się do nas najlepiej całą rodzi-
ną – zachęca Andrzej Hinz. - 
Można usiąść na podwórku 
na ławeczce, pobawić się ze 
zwierzakami, obejrzeć naszą 
kolekcję kaktusów oraz oczy-
wiście kupić odmianę, która 
się spodoba. Udzielamy tez 
porad, jak należy pielęgno-
wać kaktusy i sukulenty, w ja-
kiej mieszance ziemi sadzić, 
kiedy przesadzać, jak podle-
wać, itd. Wstęp i zwiedzanie 
są całkowicie bezpłatne.

Odpocznij wśród kaktusów
RUMIA | Przed nami długi, majowy weekend. Wiele osób zastanawia się, jak go spędzić. Jedną z ciekawszych propozycji jest odwiedzenie rum-
skiej kaktusiarni, gdzie w pierwszych dniach maja rozpoczyna się sezon. 

Kaktusiarnia będzie czynna 
w dniach od 1 do 3 maja w go-
dzinach 9:00 – 17:00. Obiekt 
znajduje się w Rumi przy ul. 
Partyzantów 2. Dodatkowe in-
formacje oraz zdjęcia znajdują 
się również na stronie interne-
towej www.kaktusiarnia.pl.Fo
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Początek maja to okres świąt 
– zarówno państwowych, jak 
i kościelnych. Warto pamię-
tać, aby uczcić ten czas wy-
wieszeniem flagi. Właściciele 
domów jednorodzinnych sto-
ją jednak przed dylematem 
– na czym wywiesić flagę? 
Najlepiej na maszcie. Takie 
maszty w krajach ościennych, 
a zwłaszcza w całej Skandy-
nawii, jest bardzo popularne 
i zdobią przydomowe ogrody 
od kilkudziesięciu lat. W Pol-
sce to rozwiązanie dopiero 
zdobywa popularność. I tu 
właśnie z atrakcyjną ofertą 
wychodzi do właścicieli pose-
sji firma GAJA Maszty, Flagi. 

Majowe święta

Trzy pierwsze dni maja to 
trzy święta: 1 maja obcho-
dzimy Święto Pracy, 2 maja 
– Dzień Flagi, zaś 3 maja 
–  Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski 
i Rocznicę Uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja.
Każdy z tych dni warto 

uczcić wywieszeniem flagi, 
która symbolizować będzie 
nasz patriotyzm oraz stanie 
się wyraźnym znakiem dla 
innych, że pamiętamy o waż-
nych wydarzeniach z historii 
naszego kraju. 

Warto zwrócić uwagę szcze-
gólnie na jedno z tych świąt, 
gdyż ustanowione zostało za-
ledwie 10 lat temu. Dzień Fla-
gi Rzeczypospolitej Polskiej 
to polskie święto wprowadzo-
ne na mocy ustawy z 20 lutego 
2004 roku. Tego samego dnia 
obchodzony jest Dzień Polo-
nii i Polaków za Granicą.

Wybór dnia 2 maja nie był 
przypadkowy – chodziło 
o dzień w którym Polakom 
towarzyszą refleksje o szczyt-
nych kartach historii Polski, 
wypełnienie wolnego dnia 
pomiędzy świętami narodo-
wymi, oraz podkreślenie ob-
chodów Światowego Dnia 
Polonii.

Warto więc jak najszybciej 
zaopatrzyć się we flagi, zarów-
no narodowe, jak i kościelne. 
Duży wybór różnego rodzaju 
flag w praktycznie dowol-
nych wymiarach oferuje firma 
GAJA Maszty, Flagi z Bolsze-
wa (koło Wejherowa).

Maszt flagowy

Flaga to jednak nie wszystko, 
bo przecież trzeba na czymś 
ją wywiesić. O ile kamienice 
i bloki często są wyposażone 
w specjalne uchwyty, służące 
właśnie do wstawienia fla-
gi, o tyle właściciele domów 
jednorodzinnych sami mu-
szą o to zadbać. Najlepszym 
i najbardziej dekoracyjnym 
wyjściem jest zainstalowanie 
masztu w ogrodzie, przed do-
mem. Taki maszt jest nie tylko 
estetyczny, ale też to bardzo 
praktyczne rozwiązanie. 

Firma GAJA Maszty, Flagi 
przygotowała specjalną pro-
mocję. Już za 650 zł każdy 

Maszt przed każdym domem
Maszt stojący w ogrodzie przed domem, a na nim łopocząca flaga? 
A czemu nie! Estetyczny maszt flagowy zarówno zdobi posesję, jak też 
umożliwia wywieszanie flagi z okazji rozmaitych świąt.

może stać się właścicielem 
6-metrowego, kompletnego 
masztu flagowego. Maszt wy-
konany jest z włókna szkla-
nego, co gwarantuje nie tylko 
jego bardzo dużą wytrzyma-
łość, ale również niewiel-
ką wagę i łatwość montażu. 
Niegdyś maszty wykonywało 

się ze stali – ważyły one kil-
kadziesiąt kilogramów, a ich 
ustawienie wymagało wizyty 
fachowców. Poza tym takie 
maszty trzeba było regularnie 
odmalowywać, ponieważ zwy-
czajnie rdzewiały. Nowoczesne 
i lekkie maszty z włókna szkla-
nego pozbawione są tych wad, 

zaś zamontować go w ogro-
dzie może każdy. Jeśli jednak 
ktoś nie lubi tego rodzaju prac, 
w firmie GAJA Maszty, Flagi 
może zamówić także usługę 
montażu. Warto dodać, że do 
zakupionego w promocyjnej 
cenie masztu producent dodaje 
całkowicie za darmo flagę.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM las, Koleczkowo, 
8817m2. W otoczeniu domy 
jednorodzinne. Cena do 
negocjacji. Cena 139 000 zł. 
Tel: 605-785-273

SPRZEDAM siedlisko na 
Kociewiu. Tel: 695-469-389

SPRZEDAM dom 152m lub 
zamienię na 2 mieszkania. 
Tel: 668-380-970

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem 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 budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 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

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

SPRZEDAM bardzo tanio 
adapter z płytami video, 
wieżę z kasetami. Tel: 510-
501-955

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ stolarza/po-
mocnika stolarza, Reda. Tel: 
606-890-420

USŁUGI

WIDEOFILMOWANIE, www.
kamerzysta.esy.es . Śluby, 
rocznice. Tel: 505-908-307

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, 
instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM sznaucerkę 
czarno srebrną 5 miesięcy, 
rasowa, papiery,czip, cena 
600 zł. Tel: 514-515-258

SPRZEDAM sznaucerkę 
miniaturkę czarno srebrną, 
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OGŁOSZENIA www.metropolia.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

4 miesiące z papierami, czip, 
śliczna, cena ok.850 zł. Tel: 
514-515-258

SPRZEDAM czarny terier 
rosyjski suka dorosła. Tel: 
514-515-258

RÓŻNE

SPRZEDAM sukienkę do 
komunii. Na szczupłą dziew-
czynkę 146 cm wzrostu. Cena 
250 zł, Rumia. Tel: 780-070-
086

SPRZEDAM nowy czarny 
skórzany płaszcz damski. 
Długość maxi. Rozmiar 40,42. 
Tel: 790-890-442

SPRZEDAM biżuterię dam-
ską, korale, bransoletki, paski, 
odzież. Okazja od 1zł. Tel: 
501-534-260

SPRZEDAM łuparkę do drze-
wa świdrową, silnik o mocy 
5.5 kw oraz silnik 7.5kw 960 
ob. Tel: 601-638-877

DREWNO do CO i gałęziówkę 
sprzedam, możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927 

POMOC, mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkol-
nych. Z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

PIEC kafl owy oddam. Tel: 

515-411-954

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

LODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejhero-
wo, tel. 789-431-218

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

SPRZEDAM mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138
KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

www.metropolia.info
przeglądaj, czytaj, komentuj
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KARTUZY | Zawody 
wędkarskie na rozpoczę-
cie sezonu odbędą się już 
w najbliższy piątek. 

Polski Związek Wędkar-
ski, Okręg Gdański, Koło 
nr 57 w Kartuzach zaprasza 
wszystkich miłośników węd-
karstwa na otwarte zawody 
rozpoczęcia sezonu o puchar 
Prezesa Koła, które odbędą 
się w dniu 01 maja (piątek) 
na jeziorze Klasztornym Ma-
łym o godz. 8:00.
Zapisy i zbiórka uczestników 
na parkingu przy wylocie 
na Prokowo. Łowimy jedną 
wędką z brzegu jeziora meto-
dą  na spławik lub gruntową. 
Obowiązuje regulamin Pol-
skiego Związku Wędkarskie-
go. Zapisy do godz. 8:00
Puchar Prezesa Koła otrzyma 
zawodnik, którego złowione 
ryby będą ważyły najwięcej. 
Przewidziano również na-
grody rzeczowe dla trzech 
najlepszych uczestników 
w kategorii juniorów do 18 
lat oraz trzech najlepszych 
uczestników w kategorii se-
niorów. 
Obowiązuje opłata startowa. 
Telefon kontaktowy: 602-
172-588, 516-774-536.  (raf)

KOSZYKÓWKA | Trzy 
kartuskie zawodniczki 
rocznika 2001 zostały 
powołane do kadry naro-
dowej. 

Na przełomie lipca i sierp-
nia w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich Centralnego 
Ośrodka Sportu „Cetnie-
wo” we Władysławowie 
odbędzie się pierwsza akcja 
(zgrupowanie szkoleniowe) 
dla zawodniczek selekcyj-
nej Kadry U14K (ur. w 2001 
roku). Wezmą w nim udział 
32 zawodniczki powołane 
przez sztab szkoleniowy tej 
kadry.
Po obserwacji zawodów 
półfinałowych i finałowych 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży sztab szkolenio-
wy podjął decyzję o powo-
łaniu 24 zawodniczek na 
powyższe zgrupowanie we 

Władysławowie. 
Trzy zawodniczki UKS 
TROPS Kartuzy z roczni-
ka 2001 zostały powołane 
do szerokiej kadry narodo-
wej. Są nimi Anna Adam-
czyk, Aleksandra Ustowska 
i Agata Hildebrandt.
Pozostałych 8 zawodni-
czek zostanie powołanych 
najpóźniej po finałach Mi-
strzostw Polski Młodzi-
czek U14K (odbędą się one 
w czerwcu).
Po tym zgrupowaniu tre-
nerzy kadry wybiorą 12 
koszykarek, które w planie 
mają jeszcze konsultację 
szkoleniową w Warszawie 
oraz wyjazd na turniej mię-
dzynarodowy do Slovenj 
Gradec w Słowenii (czeka-
my na ostateczne potwier-
dzenie z federacji słoweń-
skiej). 
(raf)

W dniu 17 kwietnia br. od-
był się wojewódzki finał 
szkolnej ligi strzeleckiej 
w Starogardzie Gdańskim. 
Kartuzy reprezentowa-
ło czterech zawodników. 
Dwóch z nich zdobyło me-
dal.
Diana Malotka-Trzebia-
towska startowała w kate-
gorii dziewcząt i wygrała 
z wynikiem 387 pkt. Tuż 
za podium, na czwartym 
miejscu znalazła się Iza-
bela Frymark. W kategorii 

chłopców brązowy medal 
wywalczył Dawid Zdro-
jewski. W tych zawodach 
KS Dziesiątka startował też 
jako drużyna i zajął drugie 
miejsce. 
Nasi zawodnicy nie zwal-
niają jednak tempa. W naj-
bliższym czasie drużyna 
wyjeżdża na międzynarodo-
we Mistrzostwa Wybrzeża 
w Ustce. Już teraz trzyma-
my kciuki za kolejny, dobry 
występ reprezentantów kar-
tuskiej „Dziesiątki”. (raf)

Dobre występy 
„Dziesiątki”
KARTUZY | Kolejny udany start zaliczyli zawodnicy 
kartuskiego Klubu Strzeleckiego Dziesiątka. 

Diana Malotka-Trzebiatowska w kategorii 
dziewcząt wygrała z wynikiem 387 pkt.
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Powołane do kadry 
narodowej

Puchar 
za rybę

Niewątpliwie jednym z naj-
większych ostatnich wyda-
rzeń było powołanie do kadry 
Polski i start Szymona Saj-
noka w słynnym francuskim 
wyścigu po brukach – Paryż-
Rubaix dla juniorów zaliczo-
nym do Pucharu Narodów. 
Szymon, prezentując od kilku 
tygodni wysoką i stale rosną-
cą formę, przed startem był 
jednym z liderów drużyny. 
Nasz zawodnik nie zawiódł 
i walczył o najwyższą lokatę 
z najlepszymi zawodnikami 
na świecie. Szymon jechał 
bardzo aktywnie i czujnie. 
Na 40 kilometrów przed metą 
znajdował się w czterooso-
bowym odjeździe, który miał 
ponad 1,5min przewagi. Nie-
stety na 10 kilometrów przed 
metą odjazd został doścignię-
ty. Pomimo tego Szymon 
zdołał jeszcze nawiązać wal-
kę w końcówce i wywalczył 
rewelacyjne 5.miejsce. Jest 
to najwyższe dotychczas zdo-

byte miejsce przez Polskiego 
zawodnika w tym słynnym 
wyścigu.
W innych wydarzeniach spor-
towych w Polsce nasi zawod-
nicy ścigali się z sukcesami. 
Udali się m.in. do Dzierżo-
niowa, na kryterium uliczne. 
Najlepiej spisali się juniorzy, 

prezentując bardzo ładną 
i przemyślaną jazdę. Przez 
większość wyścigu kartuscy 
zawodnicy jechali bardzo 
czujnie nie pozwalając na od-
jazd, aby Remek Komisarek 
mógł powalczyć na „tłustych” 
finiszach o punkty. Robił to 
dosyć skutecznie zwyciężając 

jeden i będąc raz czwartym. 
Jednak prawdziwy pokaz dał 
Adrian Kaiser, który najpierw 
pomagając wraz z pozostały-
mi Remkowi, zdobył kilka 
pojedynczych, by na cztery 
rundy do końca zdecydować 
się na samotny odjazd. Próba 
okazała się skuteczna. Adrian 
przekroczył linię mety jako 
pierwszy zdobywając po-
dwójną ilość punktów. Zebra-
ny dorobek, pozwolił zając 
drugą pozycję przegrywając 
o zaledwie jeden punkt. Re-
migiuszowi ostatecznie uda-
ło się wywalczyć 8. lokatę. 
Pozostali nasi zawodnicy nie 
nawiązali walki o najwyższe 
lokaty.
Rozegrane zostały wyścigi 
ze startu wspólnego w So-
bótce, które od lat traktowa-
ne są jako oficjalne otwarcie 
sezonu szosowego w Polsce. 
Najlepszą lokatę wywalczy-
li juniorzy – dzięki czujnej 
i skutecznej pracy, podczas 
finiszu z grupy 4. miejsce 
wywalczył Remigiusz Komi-
sarek.

Świetna forma juniorów
KARTUZY | Sezon dla rowerzystów rozpoczął się na dobre. Świetna forma kartuskich junio-
rów pozwala z optymizmem patrzeć na najbliższe zaplanowane starty. 


