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SZYMBARK | Ludzie biznesu, kultury, sportu i polityki jak co roku spotkali się w Szymbarku, żeby 
wymienić się doświadczeniami, przedyskutować sprawy, z którymi muszą na co dzień zmagać się 
przedsiębiorcy, a przede wszystkim spotkać się i w miłej atmosferze spędzić wolny czas. 
Kaszubska Majówka Pomorskich Przedsiębiorców odbyła się już po raz XII. Na imprezie, której zało-
żeniem jest integracja ludzi związanych z pomorskim biznesem, wręczono nagrody i wyróżnienia.

Biznes i zabawa

POMORZE | Za trzy lata 
zacznie się budowa Obwod-
nicy Metropolitalnej. Nie-
dawno podpisano umowę 
na przygotowanie koncepcji 
programowej obwodnicy. 
Dokument ma być gotowy 
za rok, kosztować będzie 
ponad 4,7 mln zł.

Obwodnica ma mieć wraz 
z obwodnicą Żukowa około 
40 km. Wykonawca ma rok 
na sporządzenie koncepcji 
programowej. Po wykona-
niu koncepcji będzie można 
ogłosić przetarg na realizację 
w formule „projektuj i buduj”. 
Dokumentacja koncepcji pro-
gramowej zostanie podzielona 
na dwa odcinki realizacyjne:
- węzeł Chwaszczyno (bez 
węzła) – węzeł Żukowo 

Obwodnica coraz bliżej
(z węzłem)
- węzeł Żukowo (bez węzła) – 
węzeł Gdańsk Południe
OMT zapewni dostępność 
komunikacyjną terenów leżą-
cych wzdłuż obecnych dróg 
krajowych nr 7 i 20, za po-
średnictwem projektowanych 
węzłów, odblokuje centra 
Żukowa i Chwaszczyna oraz 
częściowo odciąży istniejącą 
drogę ekspresową S6 Obwod-
nicę Trójmiasta. Projektowana 
trasa będzie drogą ekspresową 
dwujezdniową z rezerwą pod 
trzeci pas ruchu. Rozpocznie 
się na węźle Chwaszczyno 
(realizowanego w ramach tzw. 
Trasy Kaszubskiej), wspólnym 
z drogą S6 (Lębork – Obwod-
nica Trójmiasta, prowadząc na 
wschód od drogi krajowej nr 

20, w pobliżu Żukowa i dalej 
na południe od drogi krajowej 
nr 7 w kierunku węzła Gdańsk 
Południe (skrzyżowania S7 Po-
łudniowej Obwodnicy Gdańska 
i S6 Obwodnicy Trójmiasta).
Integralną częścią tej inwestycji 
będzie obwodnica Żukowa. Na 
trasie drogi ekspresowej zapla-
nowano cztery węzły: Misze-
wo, Żukowo, Lublewo, Gdańsk 
Południe (węzeł z S6 Obwodni-
cą Trójmiasta i S7 Południową 
Obwodnicą Gdańska). Planuje 
się, że budowa trasy rozpocznie 
się w 2018 roku i potrwa około 
dwóch lat. Szacunkowy koszt 
to ok. 2 mld zł.

Pod koniec ub.r. Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Gdańsku wydała decyzję 

środowiskową dla Obwodni-
cy Metropolitalnej. Zgodnie 
z tym dokumentem, wzdłuż 
obwodnicy ma powstać 7 km 
ekranów akustycznych i 50 
przejść dla zwierząt.

Trasa przejdzie np. przez tzw. 
obszary chronionego krajobra-
zu Dolina Raduni i Otomina 
oraz w pobliżu tzw. alei po-
mnikowej utworzonej przez 
580 okazów lipy drobnolistnej, 

przy drodze Leźno - Pępowo.
Budowa będzie wymagać wy-
burzenia 50 domów mieszkal-
nych i ośmiu budynków go-
spodarczych.
(raf)
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PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

Majówka Pomorskich Przed-
siębiorców to impreza, która 
odbywa się na pamiątkę wej-
ścia Polski do Unii Europej-
skiej. Ale nie tylko. Jednym 
z jej głównych założeń jest 
integracja osób z różnych śro-
dowisk. Przedsiębiorcy i sa-
morządowcy rzadko bowiem 
mają okazję, by w takim gro-
nie, w mniej oficjalnej atmos-
ferze, spotkać się i porozma-
wiać na rozmaite tematy. 
Gości tegorocznej majówki 
powitał Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-
morskiego. 
Podczas imprezy jednym 
z najważniejszych punktów 
jest wręczenie nagród i ty-
tułów Ambasadora Kaszub 
w 3 kategoriach. Po raz drugi 
wręczona została też maczuga 
Daniela Czapiewskiego, nie 
żyjącego już inicjatora spotkań 
w Szymbarku. W tym roku 
wyróżnienie to otrzymał Ma-
rek Więcławek z Cappelli Ge-
danensis, maczuga trafiła także 
do marszałka senatu Bogdana 
Borusewicza. 
I to właśnie marszałek razem 

z Lidią Czapiewską, właści-
cielką SEPR, otworzyli becz-
kę z miejscowym piwem, co 
było znakiem do rozpoczęcia 
biesiady. Gości rozbawiał ka-
baret Koń Polski, zaś zupę 
ogórkową gotował sam szef 
Agencji Rynku Rolnego Ra-
dosław Szatkowski – wspólnie 
z Krzysztofem Szulborskim, 
mistrzem kuchni.
Majówka jest okazją do in-
tegracji różnych środowisk 
oraz omawiania problemów 
i wspólnych działań na rzecz 
regionu, kultury i tradycji, 
a szczególnie promocji tego 
wszystkiego, co produkuje 

się i tworzy na Pomorzu. Ale 
mimo tego, że impreza ma 
przede wszystkim charakter 
rekreacyjno-rozrywkowy, za-
wsze poruszane są też poważ-
ne tematy, dotyczące przedsię-
biorczości i rozwoju regionu. 
W tym roku jednym z takich 
tematów była sprawa rewitali-
zacji i odbudowy drogi wodnej 
na Wiśle. Inicjatywę tę popie-
ra m.in. Lech Wałęsa, Bogdan 
Borusewicz, pomorscy parla-
mentarzyści, marszałkowie, 
i wielu innych. 
Drugą z najważniejszych 
spraw jest planowana budowa 
obwodnicy metropolitalnej. 

Przedstawiciele przedsiębior-
ców uważają, że powinna mieć 
skorygowany przebieg. 
- Projektowana obwodnica 
w proponowanej formie nie-
stety nie będzie miała połą-
czenia z drogą wojewódzką 
nr 211 z Żukowa do Kartuz 
– podkreśla Zbigniew Jarecki, 
prezes Kaszubskiego Związku 
Pracodawców, współorgani-
zator majówki. - My chcemy 
przekonać tych, którzy podjęli 
decyzję odnośnie przebiegu tej 
trasy, że to połączenie jest nie-
zmiernie ważne dla gospodar-
ki Pomorza i może mieć duży 
wpływ na rozwój Kaszub.

Majówka Pomorskich 
Przedsiębiorców

Tytuły Ambasadorów 
Kaszub otrzymali:
Samorządowcy:

• Tadeusz Kobiela – wójt gminy Sierakowice
• Marek Zimakowski – wójt gminy Przywidz
• Józef Sarnowski – wiceprzewodniczący 
    Sejmiku Pomorskiego

Osobowości Roku:

• Mieczysław Woźniak – przewodniczący 
     Rady Powiatu Kartuskiego
• Andrzej Wroński – dwukrotny mistrz olimpijski, 
    mistrz świata weteranów w zapasach
• prof. Jerzy Limon – dyrektor Teatru 
    Szekspirowskiego

Firma – Biznesmen:

• Piotr Sojka – Grupa Remontowa SA
• Zbigniew Zienowicz – prezes firmy Hydromega
• Rafał Rausz właściciel firmy Grafix

SZYMBARK | Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku w miniony weekend jak co roku 
stało się miejscem, do którego zjechali się przedsiębiorcy, samorządowcy, sportowcy i osoby związa-
ne z kulturą i rozwojem regionu. 
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Fizyka na poważnie 
i na wesoło
PRZODKOWO | „Doświadczenia fizyczne na poważnie i na wesoło” to nazwa projektu edu-
kacyjnego, realizowanego przez gimnazjalistów z Przodkowa.

- Głównym celem projektu 
było wskazanie możliwych 
do wykorzystania na lekcjach 
fizyki pomocy dydaktycznych 
z łatwo dostępnych środków 
i materiałów oraz wskazanie 
przykładów ich zastosowania 
– wyjaśnia Zofia Róża Rze-
szewicz, wicedyrektor szko-
ły. - Chcieliśmy też zachęcić 
uczniów do samodzielnego 
wykonywania pomocy dydak-

tycznych, zaprezentowania 
doświadczeń uzupełnionych 
wstępem teoretycznym oraz 
nauczyć ich formułowania 
wniosków z przeprowadzone-
go doświadczenia.
Młodzież przygotowała stano-
wiska i materiały do prezentacji 
następujących doświadczeń: 
waga prosto z szafy, kom-
pas, dlaczego zapinamy pasy 
bezpieczeństwa, ile trwa za-

gotowanie wody, wolne prze-
strzenie między cząsteczkami 
cieczy, wspinająca się woda, 
co wpycha balon do butelki?, 
poduszkowiec z balonika, jak 
działa termometr cieczowy?, 
elektrostatyczny kopciuszek 
i ciśnienie atmosferyczne.
Wszystkie doświadczenia były 
poprzedzone wiadomościami 
teoretycznymi, które przygoto-
wali uczniowie. Najważniejszą 

częścią było wykonanie przez 
uczniów samego doświadcze-
nia i wyciągnięcie wniosków, 
które następnie zostały prze-
kazane obserwatorom  danego 
doświadczenia.
Wszyscy uczestnicy projektu 
zarówno przygotowujący jak 
i obserwatorzy byli zachwy-
ceni i jednogłośnie stwierdzili, 
że fizyka wcale nie jest  taka 
„straszna”. (raf)

Uczniowie mieli okazję przekonać się, że fizyka nie jest taka straszna

Noc Muzeów to impreza 
kulturalna polegająca na 
udostępnianiu muzeów i ga-
lerii w godzinach nocnych 
wybranego dnia. Pierwsza 
Moc Muzeów odbyła się 
w Berlinie w 1997 roku. Po-
nieważ cieszyła się dużym 
zainteresowaniem zaczęto 
ją organizować w innych 
miastach. W Polsce po raz 

pierwszy odbyła się w roku 
2003 w poznańskim Mu-
zeum Narodowym. od tam-
tej pory do akcji z roku na 
rok przystępuje co raz wię-
cej miejscowości. W tym 
roku Noc Muzeów odbędzie 
się już po raz drugi w Mu-
zeum Pożarnictwa w Przod-
kowie. 
(raf)

Do muzeum 
pożarnictwa 
za darmo
PRZODKOWO | Już w najbliższą sobotę 16 maja Mu-
zeum Pożarnictwa w Przodkowie dostępne będzie dla 
zwiedzających w godzinach 20.00 - 22.00. W tym czasie 
każdy chętny bezpłatnie może obejrzeć zgromadzone 
w nim eksponaty.

Muzeum pożarnictwa będzie 
można zwiedzić za darmo

O muzeum:
Muzeum powstało w 1994 

roku z inicjatywy miejscowego 
komenda ta OSP, Leona Deyka, 
a jego siedzibą są pomieszcze-
nia remizy strażackiej. W la-
tach 2010-2014 miała miejsce 
rozbudowa budynku, dzięki 
czemu placówka uzyskała 
nowe powierzchnie wystawo-
we. 

W placówce prezentowane 

są eksponaty związane z histo-
rią straży pożarnej w Przodko-
wie. Wśród zbiorów znajdują 
się m.in. wozy strażackie na 
bazie samochodów: Scania, 
Star 25 oraz Żuk, sikawki kon-
ne i ręczne, motopompy, wy-
posażenie i ubiory strażackie, 
sztandary, zdjęcia i dokumen-
ty. Część eksponatów trafiła do 
muzeum z zagranicy: ze Szwaj-
carii oraz z ZSRR i NRD.
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Na początku sesji skład rady 
został uzupełniony o Jerzego 
Pobłockiego, który w marcu 
wygrał wybory uzupełnia-
jące w okręgu nr 5. Radny 
złożył stosowne ślubowanie, 
a chwilę później, zgodnie 
z przegłosowaną uchwałą 
dołączył do Komisji Gospo-
darczej i Rolnictwa.
Zanim jednak radni przystąpi-
li do głosowania nad uchwa-
łami, burmistrz Kartuz Mie-
czysław Grzegorz Gołuński 
oraz przewodniczący Rady 
Miasta Andrzej Pryczkow-
ski wręczyli gratulacje lo-
kalnym sportowcom, którzy 
w ostatnim czasie doskonale 
spisywali się na zawodach 
rangi krajowej i międzyna-
rodowej. Wyróżnienia otrzy-
mali: Paweł Teclaf (szachy), 
a także zapaśnicy: Krystian 
Formela, Jędrzej Wiśniewski 
i Krzysztof Niklas.
Głos na sesji zabrał również 
poseł na Sejm RP Stani-
sław Lamczyk, któ-
ry podkreślił, że 
pojawiła się szan-
sa na uzyskanie 
dofinansowania 
na rewitalizację 
kartuskich jezior 

w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-

d o w i s k o . 
Poseł prze-
kazał rów-
nież dobre 
wiadomości 
w sprawie 
budowy ob-
wodnicy Kar-

tuz. Przetarg na realizację za-
dania ruszyć ma już w maju. 
Radni mieli również okazję 
wysłuchać prezentacji na te-
mat przeprowadzonego au-
dytu. Podziękowali także Le-
onowi Brylowskiemu, który 
przez lata pełnił funkcję 
przewodniczącego Towarzy-
stwa Miłośników Kartuz.

Pierwsza, przegłosowana 
przez radnych uchwała doty-
czyła wyboru Wolfganga Nol-
te – burmistrza Duderstadt na 
trzeciego, Honorowego Oby-
watela Kartuz. Radni głoso-
wali również nad uchwałami 
dotyczącymi nadania nazw 
ulic, zmian w budżecie i in-
nych.

O sporcie i jeziorach
KARTUZY | Podczas VII sesji Rady Miejskiej w Kartuzach radni obradowali między innymi na 
temat przeprowadzonego na zlecenie burmistrza audytu, sukcesów lokalnych sportowców oraz 
rewitalizacji naszych jezior. 

KARTUZY | W miniony weekend mieszkańcy Kartuz 
bawili się w Parku Solidarności. Okazją do zabawy była 
coroczna majówka. Na przybyłych czekał szereg atrakcji 
w myśl zasady „dla każdego coś dobrego”.

Tłumy na majówce

Impreza rozpoczęła się od 
występu grupy Jo & Lazy 
Fellow. Publiczność roz-
grzewała się w rytm muzyki 
z pogranicza bluesa, rocka 
i country. Zespół zagrał swo-
je kompozycje oraz znane 
przeboje takie jak Jolene 
Dolly Parton. Po nich na 
scenie wystąpiła grupa Verse 
Band. Na deser publiczności 
zaprezentował się lokalny 
zespół Long Play, który za-
prezentował szereg kompo-

zycji tanecznych. W między-
czasie na scenie publiczność 
mogła spróbować swoich sił 
w przygotowanych konkur-
sach.
Sporo działo się również 
poza sceną. Na dzieci czekały 
zjeżdżalnie, karuzele i wiel-
kie bańki wodne. Zwolennicy 
kulinarnych stoisk też znaleź-
li coś dla siebie. Z pewnością 
minioną majówkę zaliczyć 
można do udanych.
(raf)
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Nagrody w ramach kon-
kursu Liderzy Świata Ener-
gii przyznawane są w czasie 
corocznej konferencji ener-
getycznej EuroPOWER. Ka-
pituła nagradza osobowości, 
przedsięwzięcia i przedsię-
biorstwa mające pozytywny 
wpływ na rozwój sektora 
energetycznego w Polsce. 
W tym roku nagrodę w głów-
nej kategorii – Człowiek 
Roku 2014 – za wybitne osią-
gnięcia dla rozwoju rynku 
energii elektrycznej odebrał 
Mirosław Bieliński. Statuet-
kę prezesowi zarządu Energa 
SA wręczył wiceminister go-
spodarki Jerzy Pietrewicz.

Wysoka kapitalizacja 
i płynność akcji oraz najwyż-
sze roczne wyniki w historii 
Grupy Energa to osiągnię-
cia, na które zwróciła uwa-
gę kapituła konkursu. Pod 
kierownictwem Mirosława 
Bielińskiego Grupa Energa 
w ostatnim roku zanotowała 
ponad miliard złotych zysku. 
To wynik o 35 procent wyż-
szy niż w 2013 roku i znacz-
nie powyżej oczekiwań ana-
lityków. Z kolei od czasu 

debiutu giełdowego w grud-
niu 2013 roku wartość spółki 
wzrosła o ponad 40 proc., 
a jej akcje wchodziły ko-
lejno do indeksów średnich 
i największych spółek no-
towanych na warszawskiej 
giełdzie. Obecnie spółka 
notowana jest w najbardziej 
prestiżowym indeksie WIG 
20, a także w międzynarodo-
wych indeksach notowanych 
na giełdach w Londynie 
i Frankfurcie, czyli MSCI 
Poland i FTSE All World. 
Nagrodę Człowiek Roku 
2014 Mirosław Bieliński 
odebrał z rąk Jerzego Pietre-
wicza, wiceministra gospo-
darki.

- Cieszy nas nieprzerwany 
rozwój Grupy Energa, który 
jest oparty o solidne funda-
menty biznesowe. Nasze wy-
niki finansowe potwierdzają, 
że wprowadzane zmiany 
oraz konsekwentna polityka 
inwestycyjna, w tym skupie-
nie się na regulowanym seg-
mencie dystrybucji energii 
elektrycznej, było słusznym 
wyborem. Ta nagroda jest 
wyrazem uznania dla wysiłku 

Doceniono prezesa Energi
NAGRODA | Człowiekiem Roku 2014 w konkursie Liderzy Świata Energii został Mirosław Bieliński, prezes zarządu Energa SA. Jurorzy docenili 
wprowadzenie spółki na giełdę i stałą poprawę wyników finansowych Grupy Energa.

Nagrodę Człowiek Roku 2014 Mirosław Bieliński odebrał 
z rąk Jerzego Pietrewicza, wiceministra gospodarki.

i zaangażowania wszystkich 
pracowników naszej firmy - 
mówiMirosław Bieliński.

Tytuł Człowieka Roku 2014 

w konkursie Liderzy Świa-
ta Energii to kolejna nagroda 
przyznana Energa SA w ostat-
nim czasie. Wcześniej Gazeta 

Giełdy i Inwestorów Parkiet 
uhonorowała Grupę Energa 
statuetką „Byki i niedźwie-
dzie” dla najlepszej spółki 

z indeksu mWIG40. W uza-
sadnieniu decyzji o przyznaniu 
Energa SA jednej z najbardziej 
prestiżowych nagród dla spół-
ek notowanych na giełdzie, 
redakcja podkreślała - „Ener-
getyczna spółka szturmem 
zdobyła giełdę. W 2014 r. na 
samym wzroście kursu ak-
cjonariusze zyskali ponad 44 
proc., a biorąc pod uwagę dy-
widendę – ponad 52 proc. To 
najwyższe stopy zwrotu wśród 
firm z indeksu mWIG40.”

Energa SA została uwzględ-
niona w prestiżowym rankin-
gu „Giełdowa Spółka Roku” 
Pulsu Biznesu i TNS Polska, 
a także została wybrana naj-
cenniejszą firmą na Pomorzu 
oraz, dwukrotnie, Marką Wy-
sokiej Reputacji. Grupa Ener-
ga jest też laureatem Nagrody 
Gospodarczej Prezydenta RP 
w kategorii Zielona Gospo-
darka. Spółka oraz jej prezes 
otrzymali również tytuł Lidera 
Polskiego Biznesu przyznawa-
nego przez Business Centre 

Club. (PR)
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący 
w Wejherowie, działka 
1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie sprze-
dam, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

SPRZEDAM tanio domek 
z całym wyposażeniem 
nad jeziorem Mausz. Tel: 
608-314-849

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

SPRZEDAM lub wynaj-
mę 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 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 do-
linie Słupi z dostępem do 
rzeki, 7 km do Ustki, 4700 
m2, 180 zł/m2, tel. 502 
686 196

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowa-
na wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut do kasacji, 
dojazd do klienta. Tel: 
696-452-992

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zy-
ki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczy-
ciel 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

SKUP elektrośmieci 
w Żukowie, ul. Kościerska 
9. Tel: 696-452-992

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 
ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednora-
zowe, 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 okolice, tel. 601 677 964

FOTOGRAF – śluby, tel. 
660 310 311

TOWARZYSKIE

ZADBANY, samotny, 44-
latek zapozna miłą Panią 
do stałego związku, wiek 
bez znaczenia, liczy się 
dobre serce, Pomorskie. 

Tel: 786-197-025

FAJNA dupcia, blond 
laseczka zaprasza 
sponsorów, również sex 
telefonik, Sopot. Tel: 516-
494-912

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM sznaucerkę 
czarno srebrną 5 miesięcy. 
Śliczna, papiery, pilne, 
tanio. Tel: 514-515-258

SPRZEDAM dorosłą te-
rierkę rosyjską 500 zł. Tel: 
514-515-258

RÓŻNE

SPRZEDAM meble szaro-
czarne, cena 400zl. Tel: 
537-634-775

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór oraz roczniki 
statystyczne z lat 1945-
1970, Gdynia, tel. 58 624 
35 66

Sprzedam beczki plasti-
kowe 200 litrów. Idealne 
na działkę 50 zł. Tel: 503-
631-333

POMOC mam 5-cioro 
dzieci. Potrzebuję ubrań, 
środków czystości, arty-
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kułów szkolnych. Z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-594

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

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

SPRZEDAM komodę 
jasną 3 szufl ady, wysokość 
75 cm, długość 80 cm, 
szerokość 42 cm, Sierako-
wice. Tel: 790-290-835

SPRZEDAM dwie wykła-
dziny, krzesło obrotowe 
i piekarnik elektryczny 100 
zł. Tel: 501-534-260

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

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

SPRZEDAM łyżwy fi guro-

we, 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, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

www.metropolia.info
przeglądaj, czytaj, komentuj
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Impreza udała się zarówno 
organizacyjnie jak i sportowo. 
Przed rozpoczęciem zawodów 
miłym akcentem było wrę-
czenie przez Prezesa KPWiK 
Tadeusza Ostanka  naszym 
pływakom - Jakubowi Skier-
ce i Julii Cyman - złotych kart 
uprawniających do korzysta-
nia z atrakcji obiektu kartu-
skiej pływalni jako uznanie za 
zasługi pływackie dla Kartuz 
na szczeblu centralnym i mię-
dzynarodowym. 

Zdecydowanie najlepszym 
wyścigiem był start z udzia-
łem Skierki na 100 m stylem 
grzbietowym. Kartuski pły-
wak zdeklasował swoich ry-
wali, wygrywając aż o kilka-
naście metrów. W klasyfikacji 
generalnej Jakub Skierka stał 
się zwycięzcą ligowym w ka-
tegorii open. 
Patronat nad imprezą objął 
sympatyk kartuskiego pły-
wania burmistrz Mieczysław 
Gołuński.

Triumf Jakuba Skierki
KARTUZY | Na finał Pomorskiej Ligi Juniorów, który odbył się na pływalni NECZK, stawiło się ponad 200 zawodników 
ze wszystkich pomorskich klubów pływackich.

Wyniki naszych 
zawOdników:

Kategoria 17+:
Jakub Skierka: 1 m. - 100 
m grzbietowym, 2 m. - 
100 m dowolnym

Kategoria juniorów 
16- letnich:
• Julia Cyman: 1m. - 100 
m grzbietowym w katego-
rii juniorek 16-letnich, 1 
m. - 100 m dowolnym
• Mateusz Fierka: 4 m. - 
100 m grzbietowym
• Elżbieta Mielewczyk: 5 
m. - 100 m klasycznym

Kategoria juniorów 
15- letnich:
• Ziemowit Adamczak: 3 
m. - 100 m dowolnym, 5 
m. - 100 m zmiennym
• Maksymilian Socha: 4 
m. - 100 m grzbietowym

Po tym meczu cieszyli się 
połkarze Gryfa Wejhero-
wo. Podopieczni Tomasza 
Kotwicy pokonali Cartusię 
Kartuzy 2:0 i utrzymali tym 
samym pierwsze miejsce 

w tabeli III ligi grupy „bał-
tyckiej”. Na listę strzelców 
w sobotniej konfrontacji 
wpisali się Przemysław 
Kostuch i Krzysztof Wicki. 
(kh)

Cartusia pokonana 
przez Gryfa

Cartusia kartuzy - 
Gryf wejherowo 0:2 (0:2)

Bramki: Kostuch 31’, Wicki 
38’ (k)
Cartusia 1923: Imianow-
ski - Kieruzel, Karasiński, 
Skowroński, Sidor -Hejden 
(72’ Przybylski), Domjan, 
Pilichowski, Rychłowski (59’ 
Wiech), Dawidowski - Piąt-

kowski;
Gryf: Ferra - Fierka (46’ 
Kenner), Kostuch, Skwiercz, 
Wiśniewski - Rzepa, Kołc, 
Czoska, Brzuzy (72’ Godula), 
Gicewicz - Wicki;
kartki: Sidor (żółta - Cartu-
sia), Piątkowski (żółta - Car-
tusia); Czoska (żółta - Gryf), 
Kostuch (żółta - Gryf)
Sędzia: Michał Krotowski

KARTUZY | Piłkarze Cartusii na swoim boisku ulegli 
wejherowianom i stracili dwie bramki, nie zdobywając 
ani jednej. 

Oprawa mistrzostw była nie-
zwykła: zawodowy sędzia, 
puchary i medale  dla zawod-
ników sprawiły, że turniej zy-
skał wysokie oceny widzów 
i uczestników. W turnieju 
wzięło udział 8 zespołów ze 
szkół gminy Kartuzy: SP nr 
1 im. św. Kazimierza w Kar-
tuzach, SP nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Kartuzach, SP 
w Mirachowie, SP im. Józe-
fa Wybickiego przy Zespo-
le Szkół w Staniszewie, SP 
w Kolonii, Zespół Kształce-
nia i Wychowania w Brodni-
cy Górnej, SP w Łapalicach, 
Zespół Szkół w Kiełpinie.  
Drużyny otrzymały pucha-
ry i dyplomy, a zawodnicy 
okolicznościowe medale, 
które wręczała Kamilla Kar-
czewska, wiceprezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Jedynki 
w Kartuzach. Nagrodę dla 
najlepszego bramkarza zdo-

był Kacper Kulas ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kartu-
zach. Królem strzelców został 
Łukasz Jandziński również 
z tej szkoły. Natomiast Robert 
Radomski ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kartuzach 
otrzymał nagrodę dla najlep-
szego zawodnika. 
Po rozegraniu emocjonują-
cych spotkań w grupach od-
były się mecze finałowe:
Mecz o I miejsce: SP 2 Kartu-
zy  – SP Mirachowo:  2:0
Mecz o III miejsce: SP1 Kar-
tuzy – ZS Kiełpino:  2:1

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce: Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika w Kartuzach

II miejsce: Szkoła Podstawo-
wa w Mirachowie

III miejsce: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. św. Kazimierza 
w Kartuzach

VI mistrzostwa gminy
KARTUZY | Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach zorganizowało VI Gminne Mistrzo-
stwa Szkół Podstawowych w piłce nożnej. 
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Przy okazji zawodów 
warto podać miłą in-
formację: trener - ko-
ordynator kartuskiej 
sekcji pływackiej - Arek 
Zalewski otrzymał 
powołanie jako trener 
kadry narodowej ju-
niorów i szkolić będzie 
Polską Kadrę Juniorów 
do Igrzysk Europejskich 
w Azerbejdżanie – Baku 
2015.
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Jakub Skierka nie dał szans rywalom


