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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

ŻUKOWO | Sesja abso-
lutoryjna Rady Miejskiej 
Gminy Żukowo odbyła się 
ostatniego dnia czerwca. 
Burmistrz otrzymał absolu-
torium, gratulacje i podzię-
kowanie za pracę dostała 
także skarbnik gminy. 

Po złożeniu sprawozdania fi -
nansowego przez Wojciecha 
Kankowskiego, burmistrza 
Żukowa, i odczytaniu projek-
tu uchwały o udzielenie abso-
lutorium, radni jednogłośnie 
przyjęli realizację budżetu.
- Mówiąc o budżecie gminy 
i tym, co udało się zrealizo-
wać, należy pamiętać o pracy 
poprzedniej rady i pracowni-
ków Urzędu Gminy Żukowo 
– zaznaczył Wojciech Kan-
kowski, burmistrz Żukowa. 

BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM

Fot. UG Żukowo

- Ale przede wszystkim pa-
miętajmy o pracy na rzecz bu-
dżetu Lucyny Cybuli, skarbnik 
gminy. 
I właśnie pani skarbnik otrzy-
mała gratul;acje, podzięko-

wania i kwiaty od Albina 
Bychowskiego, wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady Witold 
Szmidtke wręczył natomiast 
kwiaty burmistrzowi.

Medale Prezydenta RP, 
przyznane przez Wojewo-
dę Pomorskiego Ryszarda 
Stachurskiego za długolet-
nią służbę w samorządzie, 
trafi ły do: Jolanty Korab, 
Kazimierza Kwidzińskie-
go, Grzegorza Reka, Janiny 
Ulenberg oraz Mieczysława 
Woźniaka.
Następnie burmistrz Woj-
ciech Kankowski przedsta-
wił prezentację  - w tym 
rozwój gminy na przestrze-
ni 6 kadencji, najważniej-
sze wydarzenia, inwestycje, 
drogi, rozwój oświaty, bu-
dżet gminy, rozwój przed-
siębiorczości.
Samorządowcy otrzymali 
dyplomy i podziękowania, 
a także niezwykłe upominki 
- wielkoformatową panora-
mę Żukowa autorstwa Artu-
ra Sochy.
Uroczystość zakończył kon-
cert Krystyny Stańko.
(raf)

Medale prezydenta
dla samorządowców
ŻUKOWO | Uroczystość 25 lecia Samorządu Terytorialnego odbyła się niedawno w żukowskim 
ratuszu. Gala poprzedzona była mszą w kościele WNMP i kontynuowana w restauracji Jagoda 
w Żukowie. Na początku uroczystości zostały wręczone medale Prezydenta RP przez Wojewo-
dę Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego. 
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Jak co roku w lipcu odbędzie 
się kolejna edycja tego nie-
zwykłego festiwalu. A będzie 
się działo, i to sporo. 
Główne atrakcje zaplano-
wano na 18 lipca, ale już 
wcześniej odbędą się wyda-
rzenia towarzyszące festi-
walowi. I tak w czwartek 9 
lipca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Somoninie o godz. 
15.00 odbędzie się werni-
saż wystawy fotograficznej 
Jana Przychodnia „Przyro-
da w obiektywie” (wystawa 
będzie czynna do 21 sierp-
nia), zaś w piątek 10 lipca 
w Drewnianym Zabytkowym 
Kościele w Sierakowicach 
o godz. 13.00 odbędzie się 
otwarcie wystawy fotogra-
ficznej Regionalnej Dyrek-

cji Lasów Państwowych 
w Gdańsku pn. „Tajemnice 
lasu” (wystawa będzie czyn-
na do 30 września). 
Tydzień później, w piątek 17 
lipca, w amfiteatrze SZERO-
KOWIDZE o godz. 19.00 
rozpocznie się Bal Narodów. 
Główne atrakcje festiwalu 
odbędą się w sobotę 18 lip-
ca. 

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach: 
godz.10.00 - XI Kaszubski 
Przegląd Sygnałów i Mu-
zyki Myśliwskiej, Przegląd 
o „Fanfarę Żurawia”, I Ka-
szubski Konkurs Oceny Po-
roży Jeleni
„Paśnik kawowy”. Na koniec 
ogłoszenie wyników i wrę-

czenie nagród. 

Ołtarz Papieski: godz. 
15:30 - zbiórka myśliwych 
i pocztów sztandarowych, 
zespołów folklorystycznych, 
wręczenie nagród głów-
nych, koncert laureatów XI 
Kaszubskiego Przeglądu 
Sygnałów i Muzyki Myśliw-
skiej; godz. 16:00 - Msza 
Święta Hubertowska pod 
przewodnictwem Kapelana 
Myśliwych, Leśników i Ry-
cerzy Diecezji Pelplińskiej – 
ks. Andrzeja Kossa. Oprawa 
muzyczna - zespół HUBER-
TUS. 
Odbędzie się też parada 
ulicami Sierakowic: Kartu-
ską, Słupską do Amfiteatru 
SZEROKOWIDZE, gdzie 

Festiwal Kultury Łowieckiej
SIERAKOWICE | To będzie wielkie święto myśliwych, sokolników i leśniczych. Przed nami doroczny, XII Festiwal Kultury Łowieckiej. 

od godz. 17.00 impre-
zę poprowadzi konfe-
ransjer Piotr Kukier. 
W programie m.in.: 
hejnał myśliwski, uro-
czyste otwarcie Festi-
walu przez Tadeusza 
Kobielę, wójta gminy 
Sierakowice i Maria-
na Kryszewskiego, 
wójta gminy Somoni-
no, poczty sztandaro-
we Kół Łowieckich, 
występy i koncerty 
lokalnych zespołów, 
pokazy rasy psów 
myśliwskich, zaś jako 
gwiazda wieczory wy-

stąpi „królowa disco polo”, 
czyli Shazza. 
Imprezy towarzyszące:Kier-
masze Zacnego Jadła, Napitku 
i Rękodzieła, stoiska z akce-
soriami myśliwskimi, kuchnia 
kaszubska i myśliwska, kącik 
przyrodniczy dla dzieci i po-
rady hodowców. 
Tego samego dnia na scenie 
koncertowej w Ostrzycach od 
godz. 14.00 występy zespołów 
folklorystycznych, myśliw-
skich i orkiestry dętej, pro-
gram artystyczny dla dzieci, 
pokazy pracy sokołów i sów 
oraz wieczorna zabawa z DJ.  
(raf)
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Umowa z wykonawcą, który 
opracuje studium rewitalizacji 
linii kolejowej Kartuzy - Siera-
kowice – Lębork, została nie-
dawno podpisana w Sierakowi-
cach. 
Wcześniej deklarację współ-
pracy podpisali przedstawiciele 
władz samorządowych trzech 
powiatów: kartuskiego, wejhe-
rowskiego i lęborskiego oraz 
kilku gmin, które są zaintere-
sowane rewitalizacją linii kole-
jowej. Teraz do porozumienia 
dołączyła gmina Kartuzy, repre-
zentowana przez Mieczysława 
Gołuńskiego, burmistrza Kar-
tuz. 
W uroczystym popisaniu umo-
wy wziął udział także Ryszard 
Świlski, wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego. 
- Studium rewitalizacji linii ko-
lejowej to bardzo ważny, obszer-
ny i cenny dokument – tłumaczy 
Tadeusz Kobiela, wójt gminy 
Sierakowice. – To opracowanie 
ma nam pokazać, w którą stro-
nę należy pójść, przygotowując 
dokumentacją techniczną. To 
będzie bardzo obszerne opra-
cowanie, bo linia będzie prze-
biegać przez obszar aż trzech 
powiatów. 
Szukając najlepszego i zarazem 
najtańszego wykonawcy, któ-
ry podejmie się opracowania 
studium, ogłoszono aż cztery 
przetargi. Ostatecznie wybrano 
ofertę złożoną przez konsorcjum 
fi rm z Trójmiasta, które wyliczy-
ło, że wykonanie studium będzie 
kosztować niemal 850 tys. zł 
(podczas przetargu niektóre pro-
pozycje przekraczały 1 mln zł). 

Studium ma być wykonane do 
września przyszłego roku.
- Gmina Sierakowice jest lide-
rem tego projektu, ponieważ 
bardzo zależy nam na tym, aby 
przywrócić tu ruch kolejowy – 
dodaje wójt Tadeusz Kobiela. 
- Bierzemy więc na siebie naj-
większą część kosztów. 
Porozumienie zostało zawarte 
pomiędzy: powiatem kartu-
skim, reprezentowanym przez 
starostę Janinę Kwiecień i wi-
cestarostę Bogdana Łapę; po-
wiatem lęborskim reprezento-
wanym przez starostę Edmunda 
Głombiewskiego i wicestarostę 
Macieja Barańskiego; powia-
tem wejherowskim reprezento-
wanym przez starostę Gabrielę 
Lisius i wicestarostę Witolda 
Reclafa; miastem Lębork, re-
prezentowanym przez bur-
mistrza Witolda Namyślaka; 
gminą Kartuzy, reprezentowaną 
przez burmistrza Mieczysława 
Gołuńskiego; gminą Chmielno, 

Koleją z Kartuz do Lęborka
SIERAKOWICE | Samorządowcy z trzech powiatów – kartuskiego, wejherowskiego i lęborskiego – chcą rewitalizacji linii kolejowej od Kartuz do Lęborka 
przez Sierakowice. Niedawno podpisano porozumienie rozpoczynające realizację tej inwestycji. 

reprezentowaną przez wójta Je-
rzego Grzegorzewskiego; gmi-
ną Sierakowice (Lider Projektu) 
reprezentowaną przez wójta 
Tadeusza Kobielę; gminą Li-
nia, reprezentowaną przez wójta 
Bogusławę Engelbrecht; gminą 
Łęczyce, reprezentowaną przez 
wójta Piotra Wittbrodta, PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., 
w imieniu którego działa Zakład 
Linii Kolejowych w Gdyni, 
reprezentowany przez Juliana 
Skrochockiego, dyrektora za-
kładu; PKP S.A. Oddział Go-
spodarowania Nieruchomościa-
mi w Gdańsku, reprezentowane 

przez Krzysztofa Piekarskiego, 
dyrektora oddziału; Lotos Kolej 
Sp. z o o z siedzibą w Gdańsku, 
reprezentowaną  przez Henryka 
Grucę, prezesa zarządu. 
Opracowanie studium będzie 
kosztować 848,7 tys. zł, koszty 
poniosą samorządy, które pod-
pisały porozumienie, w następu-
jących proporcjach: gmina Sie-
rakowice – 32,36 proc. powiaty 
kartuski, wejherowski i lębor-
ski – każdy po 12 proc., miasto 
Lębork i gmina Kartuzy – po 8 
proc., gmina Chmielno – 5,64 
proc., gminy Linia i Łęczyce – 
po 5 proc.  Rafał Korbut
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dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
   e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

Nieco wcześniej zostali oni 
laureatami pierwszych miejsc 
w Wojewódzkim Konkursie 
Haftu Kaszubskiego w Lini. 
Ta artystyczna umiejętność 
ma być głównym wyznaczni-
kiem, który będzie decydował 
komu co roku przyznawane 
będą te tytuły.
Wszystko zaczęło się kilka-
naście lat temu w Kanadzie. 
To właśnie lider organizacji 
Wilno Heritage Society Da-

vid Shulist był pomysłodaw-
cą i głównym organizatorem 
konkursu haftu w Kanadzie, 
którego zwycięzcy otrzymują 
„książęce” tytuły. Z inicjaty-
wy Oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Ba-
ninie przeniesiono tę tradycję 
na nasz grunt. Pierwsza de-
koracja odbyła się w nowej 
przestrzennej Szkole Podsta-
wowej w Baninie im. ks. prał. 
Józefa Bigusa, a gośćmi tego 

wydarzenia była wła-
śnie dwudziestooso-
bowa grupa Kaszubów 
Kanadyjskich na czele 
z Davidem Shulistem.
- Jô jesz mògã gadac 
pò kaszëbskù w Ka-
nadze. Më jesmë baro 
z tegò bùszny, że je-
smë Kaszëbama - wy-
znał gość. 
- W naszej szkole od-
był się Dzień Kaszub-

ski, wasza obec-
ność jest pięknym 
zwieńczeniem tego 
dnia – dodała Ewa 
Kosznik, dyrektor 
szkoły. - Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, 
że dzięki temu mo-
żemy być świadka-
mi historycznego 
wydarzenia nada-
nia symbolicznych 
tytułów księżniczki 
i księcia. Chcemy tę 
nową tradycję kontynu-
ować w kolejnych latach 
- podkreślała dyrektor 
szkoły.

Idea jest bardzo trafna, gdyż 
gmina Żukowo jest najbar-
dziej odpowiednim miejscem, 
by taką tradycję pielęgnować. 
Po pierwsze jest to kolebka 

kaszubskiego haftu, po wtóre 
ma właśnie przeszłość ksią-
żęcą związaną z takimi po-
staciami wywodzącymi się 
z dworu gdańskiego, jak Wi-

tosława, Damroka czy 
Gertruda.
Myśl tę podzielił także 
burmistrz gminy Woj-
ciech Kankowski, który 
podczas uroczystości 
wyrażał swoją radość 
z sukcesów młodzie-
ży z Gminy Żukowo. 
Podczas dekoracji 
obecni byli też laure-
aci Agnieszka Kąkol 
oraz Elżbieta Tomacz-
kowski, ich mistrzynie 
Bernadeta Reglińska 
i Maria Płotka oraz 
nauczycielka Kinga 
Kołecka-Konkol i dy-
rektor gimnazjum Mi-
rosława Żołna. Przybyli 
także przewodniczący 
Rady Miejskiej Witold 
Szmidtke - prezes ZKP 
w Baninie, jego zastęp-
ca Albin Bychowski 
oraz przewodniczący 
Komisji Oświaty ZKP 

Zbigniew Byczkowski z Łę-
czyc.
(E.Pryczkowski, 
oprac. RaF)

KARTUZY | Zmianie 
uległa organizacja ru-
chu w centrum miasta, 
w obrębie ul. Rynek 
i Bielińskiego oraz na 
części ulic: Kościuszki 
i Dworcowej.

Zmiany polegają na tym, 
że na ul. Kościuszki 
od ul. Kolejowej został 
zmieniony kierunek jaz-
dy. Ulice Kościuszki są 
teraz ulicami dojazdo-
wymi do ulicy Rynek. 
Rynek można obecnie 
opuścić wyłącznie ulicą 
Dworcową, która na od-
cinku od ul. Bielińskiego 
do ulicy Rynek jest ulicą 
jednokierunkową. Ulica 
Bielińskiego jest również 
ulicą jednokierunko-
wą i nie ma możliwości 
wjazdu z ulicy 3 Maja.
(raf)

Księżniczka i książę Kaszub
GM. ŻUKOWO | W Baninie dokonano dekoracji księżniczki i księcia Kaszub. Tytuły te otrzymało dwoje uczniów Gimnazjum nr 2 w Żukowie: 
Beata Bach z Banina i Patryk Szleja z Małkowa. 

ZMIANA W ORGANIZACJI 
RUCHU

metropolia.info
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W tym tygodniu do  Kaszub-
skiego Związku Pracodaw-
ców dołączyło Przedsiębior-
stwo Budowlane „Granit” 
z Kartuz. Jest to setna fir-
ma, która została członkiem  
KZP. Związek stale się roz-
rasta, pod koniec ubiegłego 
roku zrzeszał 80 firm. 
- Przez te pół roku przyjęli-
śmy w nasze szeregi 21 firm 
– mówi Zbigniew Jarecki, 
prezes Kaszubskiego Związ-
ku Pracodawców. - Jedną 
firmę w międzyczasie wykre-
śliliśmy z naszej listy i w tej 
chwili mamy dokładnie 100 
członków. Niedawno do 
KZP przyjęliśmy m.in. firmę 
PPUH SMS Stanisław Mro-
zowicz z Sulęczyna – jest to 
pierwsza firma z gminy Su-
lęczyno, która dołączyła do 
związku. Tak duże zaintere-
sowanie biznesmenów świad-
czy o tym, że właścicielom, 
prezesom i menadżerom firm 
podobają się działania, jakie 
podejmujemy. Współpracu-

jemy z samorządami gmin-
nymi, rozmawiamy z włoda-
rzami o podatkach lokalnych, 
składamy im propozycje, jak 
rozwiązać wiele problemów, 
przedstawiamy nasz punkt 
widzenia. Chcemy też roz-
szerzyć współpracę z Lokal-

nym Punktem Informacyj-
nym Funduszy Europejskich 
w Wejherowie, który swoją 
działalność obejmuje też po-
wiaty kartuski i pucki. Możli-
wość pozyskiwania funduszy 
unijnych jest bowiem nie-
zmiernie ważnym aspektem 

prowadzenia i rozwijania 
przedsiębiorstw. I właśnie 
taka wielotorowa współpraca 
sprawdza się. Mamy kolejne 
wnioski, w tym roku kolejne 
firmy staną się więc naszymi 
członkami. 
(raf)

Pracodawcy rosną w siłę
BIZNES | Już 100 firm przystąpiło do Kaszubskiego Związku Pracodawców. Tylko w tym roku przyjęto 
w poczet członków 21 przedsiębiorstw. 

SIERAKOWICE | Treso-
wane konie i psy, lwy 
afrykańskie, żonglerzy, 
akrobaci i wielu innych 
artystów: w najbliższą so-
botę, 4 lipca, o godz.17:00 
obok Amfiteatru w Sie-
rakowicach Cyrk Arena 
wystawi przedstawienie. 
Mamy dla naszych Czytel-
ników zaproszenia na to 
wydarzenie!

Cyrk Arena przygotował na 
ten sezon wyjątkowe wido-
wisko dla swoich widzów. 
Będzie więc parada bajko-
wych postaci, wyższa szko-
ła jazdy konnej, akrobacje 
na linie, pokaz wesołych 
pudli, a nawet... pokaz tre-
sowanych nutrii. 
Oprócz tego na cenie będzie 

można zobaczyć akrobacje 
na batucie, ekwilibrystykę 
na drabinach, Lwy Afry-
kańskie, pokaz żonglerski 
i wiele, wiele innych. 
Dla naszych Czytelników 
mamy zaproszenia na spek-
takl (każde zaproszenie 
obejmuje osobę dorosłą 
i dziecko do lat 10). Co 
należy zrobić? Wystarczy 
wysłać maila ze swoim 
imieniem, nazwiskiem i nu-
merem telefonu na adres: 
r.korbut@expressy.pl, w ty-
tule maila należy wpisać 
„Cyrk Arena”. Na Wasze 
zgłoszenia czekamy do piąt-
ku 3 lipca do godz. 12.00. 
Zwycięzców poinformu-
jemy o wygranej również 
drogą mailową. (raf)

Wybierz się do cyrku!

Pierwszą z nich jest przebu-
dowa drogi w Zaworach. Wy-
budowano nowy most, który 
umożliwia swobodny przepływ 
łódkami, kajakami oraz mniej-
szym żaglówkami, wzdłuż 
powstała ścieżka pieszo-rowe-
rowa, w obrębie mostu slip do 
wodowania, miejsca postojowe 

wyposażone w stoły, ławki, ko-
sze na śmieci, całość oświetlo-
no lampami solarnymi.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
2 mln 814 tys. złotych: Lokal-
na Grupa Rybacka „Kaszuby” 
dofinansowała projekt 1 mln zł, 
pozostałe koszty Powiat Kartu-
ski i Gmina Chmielno podjęły 

Inwestycje odebrane
POWIAT | Niedawno zarząd powiatu kartuskiego 
odebrał z rąk wykonawcy dwie duże inwestycje. 

miejscowości Gowidlino – Le-
many. Trasa turystyczna o dłu-
gości 2,5 km prezentuje się im-
ponująco: wzdłuż odnowionego 
asfaltu powstała ścieżka pieszo 
– rowerowa, 4 miejsca widoko-
wo-wypoczynkowe, uporząd-
kowano wjazdy oraz ustawiono 
nowe oznakowanie. Inwestycja 
wyniosła 4 mln 138 tys. złotych 
i została dofinansowana kwotą 1 
mln zł z Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego, pozostałe kosz-
ty podzieliły równo pomiędzy 
siebie Powiat Kartuski i Gmina 
Sierakowice.
(raf)

w dwóch równych częściach. 
Starosta Kartuski Janina Kwie-
cień podkreśliła, iż tak duże 
przedsięwzięcia są możliwe 
dzięki wzorowej współpracy sa-
morządów oraz zrozumieniu po-
trzeb mieszkańców. Z kolei Wójt 
Gminy Chmielno Jerzy Grzego-
rzewski podziękował Powiatowi 
oraz LGR za zwiększenie atrak-
cyjności turystycznej oraz wyra-
ził nadzieję na kolejne, wspólne 
udane przedsięwzięcia.
Druga z odebranych inwesty-
cji poprawiła bezpieczeństwo, 
wpłynęła na poprawę atrakcyj-
ności turystycznej i wizualnej 
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Konkurs promujący wiedzę 
na temat bezpiecznego i świa-
domego korzystania z prądu, 
dociera do coraz większej 
liczby najmłodszych. Jak co 
roku nauczyciele i uczniowie 
szkół podstawowych reali-
zowali lekcje o energii elek-
trycznej. Autorów najciekaw-
szych zajęć odwiedziło w ich 
miejscowości mobilne cen-
trum nauki Grupy Energa.  
„Planeta Energii” to eduka-
cyjny program Energi, który 
już od pięciu lat przez zaba-
wę uczy najmłodszych jak 
bezpiecznie i oszczędnie ko-
rzystać z prądu. Tegoroczna 
edycja była podwójnie rekor-
dowa: wzięło w niej udział 
48 tysięcy dzieci – najwięcej 
w historii programu, a do-
datkowo w Kwidzynie padł 
rekord frekwencji – w ciągu 
dwóch dni „Planetę Energii” 
odwiedziło tam 4,6 tys. osób. 

To o 800 więcej niż rok temu 
w Braniewie. We wszystkich 
dotychczasowych odsłonach 
programu o prądzie uczyło 
się już ponad 207 tys. dzieci. 
W konkursie mogli wziąć 
udział nauczyciele klas 
I-III, którzy przeprowadzili 
z dziećmi lekcje szkolne na 
temat energii elektrycznej. 
Najbardziej zaangażowanych 
i kreatywnych w nagrodę od-
wiedziła „Planeta Energii” 
– mobilne centrum nauki, 
z którego atrakcji korzystać 
mogli wszyscy mieszkań-
cy. Zwycięzcami tegorocz-
nej edycji konkursu zostali 
nauczyciele i uczniowie z: 
Czerska, Częstochowy, Kra-
kowa, Kwidzyna, Łąkiem, 
Mrągowa, Otwocka, Sławna, 
Szczecina i Wałbrzycha.
Nauczyciele biorący udział 
w konkursie korzystali z ma-
teriałów dydaktycznych, któ-

re przygotowała Grupa Ener-
ga.
– Realizację zajęć ułatwiły 
nam pomoce dydaktyczne 
w postaci scenariuszy lekcji 
i różnego rodzaju ciekawych 
materiałów dodatkowych 
– mówi Ewa Bonkowska, 
wychowawczyni klasy I D 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Czersku. Podobnie uważa 
Danuta Czerwińska, wycho-
wawczyni klasy I z Zespołu 
Szkół w Łąkiem, zdaniem 
której materiały pomogły 
wprowadzić pierwszoklasi-
stów w trudną dla nich tema-
tykę związaną z energią elek-
tryczną.
Nauczyciele realizowali tak-
że działania według własnego 
pomysłu: zbierali z uczniami 
elektrośmieci, organizowali 
happeningi i warsztaty eko-
logiczne, spotkania z elektry-
kami, ratownikami medycz-

nymi i strażakami, 
a także konkursy 
plastyczne i wy-
cieczki terenowe, 
układali wiersze 
i piosenki, budo-
wali modele elek-
trowni.
Zdaniem Tomasza 
Rożka, ambasado-
ra „Planety Ener-
gii”, aktywne zdo-
bywanie wiedzy 
np. na wycieczce 
p o z a s z k o l n e j , 
uatrakcyjnia pro-
gram lekcyjny i za-
chęca do kreatyw-
nego myślenia. 
Dlatego konkur-
sowe jury doceni-

ło najbardziej pomysłowych 
nauczycieli i uczniów, któ-
rzy wyszli poza standardowy 
schemat lekcji szkolnych. 
Nagrodą za ich zaangażowa-
nie i kreatywność była wizyta 
w ich miejscowości „Planety 
Energii”, czyli pełnego atrak-
cji mobilnego centrum nauki.
Zarówno dzieci, jak i dorośli 
odwiedzający „Planetę Ener-
gii” mogli poznać „historię” 
prądu od elektronu do elek-
trowni, dowiedzieć się jak po-
wstaje energia z wody, wiatru 
czy słońca, sprawdzić ile prą-
du zużywają wybrane urzą-
dzenia domowe, wytworzyć 
prąd z cytryny, dowiedzieć 
się gdzie można schronić się 
w czasie burzy oraz zdobyć 

mnóstwo informacji na temat 
bezpiecznego i oszczędnego 
korzystania z prądu.
– Eksperymenty i doświad-
czenia przeprowadzane 
w mobilnym centrum nauki 
są dla dzieci przede wszyst-
kim zabawą – mówi Tomasz 
Rożek. – Nauka – mam 
wrażenie – odbywa się tutaj 
w pewnym sensie nieświado-
mie. Dzieci uczą się, nie zda-
jąc sobie nawet sprawy jak 
wiele informacji przyswajają. 
Nawet tak trudne tematy, jak 
pąd elektryczny czy bezpie-
czeństwo użytkowania urzą-
dzeń elektrycznych, można 
dziecku przedstawić w spo-
sób atrakcyjny i zrozumiały.
Goście „Planety” brali także 

udział w licznych konkursach 
i quizach, w tym w Energe-
tycznym Turnieju Miast, pod-
czas którego na specjalnych 
rowerach starali się wytwo-
rzyć jak najwięcej energii. 
W tej rywalizacji uczestni-
czyły nie tylko dzieci i ich 
rodzice, ale także strażacy 
i miejscowi kolarze. Przez 
60 godzin trwania turnieju na 
ośmiu rowerach pokonali oni 
łącznie niemal 5,3 tys. kilo-
metrów i wytworzyli 10,45 
kW/h energii elektrycznej. 
Najbardziej energetycznym 
miastem okazało się Sław-
no, które wygrało dla SP nr 
3 multimedialną tablicę wraz 
z akcesoriami.  
(raf)

„Planeta Energia” uczy tysiące dzieci
EDUKACJA | Ponad 48 tys. dzieci uczyło się o energii elektrycznej w ramach piątej edycji „Planety Energii”.
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SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę sie-
dliskową 7600m2, media 
przy drodze i 5000m2, łąki, 
Łówcz Górny. Tel: 782-167-
653

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

SPRZEDAM działkę budow-
laną 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 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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ pokoje na Ka-
szubach „Zielone Wzgórze” 
Sikorzyno. Zapraszamy! Tel: 
725-310-047

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

INNE

SPRZEDAM PSP plus 5 gier 

mało używane 200 zł. Tel: 
695-230-080

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

TELEFON stacjonarny - 
„Dartel” w kartoniku, mało 
używany, cena 45 zł, Wejhe-
rowo. Tel: 510-688-509

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

GOTÓWKA od ręki. Potrze-
bujesz gotówki? Zadzwoń. 
Tel: 533-340-404 lub: 
Kartuzy, Żukowo 887-840-
204, Kościerzyna 887-840-
429, Lębork 887-840-434, 
Wejherowo 887-840-320, 

887-840-337. Marka S.A.

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

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

PEŁNA życia 55-latka, 
pozna 60-latka z klasą, 
mężczyznę swoich marzeń. 
Tel: 532-274-177

WILGOTNA, napalona blon-
di pozna Panów sponsorów, 
również sex telefon, Sopot. 
Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 
960 obr oraz piłę motorową 
Makita, mało używana. Tel: 
601-638-877

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

REDAKCJA
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Krzysztof 

Handke

SKŁAD: Jagoda Lezner

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2080-7430
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 

ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Małgorzata Mielewczyk, 
m.mielewczyk@expressy.pl,
tel. 793 311 155
tel. 58 736 33 22

reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 
80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.metropolia.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

DREWNO do CO i gałęziów-
kę sprzedam, możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927 

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 
960 obr oraz piłę motorową 
Makita, mało używana. Tel: 
601-638-877

SPRZEDAM dwa kaski jak 
nowe na motor lub skuter, 
czarne. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM beczki plasti-
kowe 200 litrów, idealne 
na działkę, cena 50zł. Tel: 
503-631-333

SPRZEDAM obrazy ręcznie 
haftowane różnej wielkości, 
oprawione, niedrogo. Tel: 
608-325-376

SPRZEDAM lodówko-zam-
rażarkę Whirpool 100 litrów, 
biała 60-180, sprawna, 
zadbana 450 zł, Rekowo 
Górne. Tel: 724-098-881

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

SPRZEDAM pianino. Tel: 
781-426-010

WYPOŻYCZĘ lub sprzedam 
rollbar do piwa na rożne 
okoliczności. Tel: 781-426-
010

MATA dla dziecka do 
leżenia i przewijania, kolor 
pomarańczowy, wym.85 cm 

x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-
567-034

SPRZEDAM fotelik samo-
chodowy 0-13 kg 80 zł, 
bujaczek 30 zł, krzesełko 
do karmienia  kółka 100 zł, 
łóżeczko drewniane 50 zł, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAM łyżwy � 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, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

metropolia.info
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Już po raz IX dzieci do lat 
12 ścigały się w jednej z naj-
większych imprez żeglarskich 
na Kaszubach, w klasie OPTI-
MIST, w ramach klasyfikacji 
PZŻ NSKO.
Na jeziorze Brodno Wielkie 
koło Kartuz odbyły się regaty 
o Puchar Burmistrza Kartuz 
dla klas Optimist klasa B, UKS 
oraz klasie O. W zawodach 
wystartowały również klasy: 
Cadet i Vaurien. Łącznie wy-
startowało ponad 40 zawod-
ników reprezentując kluby: 
Gdyni, Gdańska, Sierakowic, 
Kamienicy Królewskiej oraz 
z miejscowego klubu LA-
MELKA. Po raz pierwszy 
gościliśmy ekipę zawodników 
z UKŻ Tolkmicko.
Chociaż pogoda nie rozpiesz-
czała nadmiarem słońca i let-
nią temperaturą to wiatr był 
stabilny i wiał z prędkością 
4-5 m/s co pozwoliło bez pro-
blemów rozegrać wszystkie 

planowane wyścigi. Podczas 
odprawy pierwszego dnia 
regat, żeglarskiej pogody ży-
czyli zawodnikom: Burmistrz 
Mieczysław Grzegorz Gołuń-
ski oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Pryczkow-
ski.Trzeba przyznać, że wa-
runki dla gości okazały się 
trudne. Jedna z zawodniczek 
podczas wyścigu wypadła za 
burtę. Zdarzyła się również 
wywrotka. Jednak podsumo-
wując impreza przebiegła 
sprawnie, a żeglarze zebrali 
kolejne cenne doświadczenia. 
Pomimo wielkiego doświad-
czenia niektórych zawodni-
ków, jezioro Brodno jak co 
roku „przygotowało” moc ad-
renaliny zawodnikom oraz wi-
dzom oglądającym wyścigi. 
Zwycięzcy otrzymali z rąk 
Burmistrza Kartuz Mieczy-
sława Grzegorza Gołuńskiego 
puchary oraz medale. Dyplo-
my i nagrody zaś wręczone 
zostały przez władze UKŻ 
Lamelka: Mirosława Plichtę, 
Annę Kroll i Jarosława Paw-
likowskiego.

Żeglarskie trofea rozdane
ZŁOTA GÓRA | Za nami IX regaty o Puchar Burmistrza Kartuz. Dwudniowe regaty żeglarskie, rozgrywane w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Re-
gionu na Złotej Górze, zapisały się na stałe w tradycję Kartuz. 

Droga do finału rozpoczęła się już 
w październiku, a rywalizacja w pomor-
skiej lidze  trwała do końca marca. Kar-
tuzianki, jako mistrzynie województwa, 
przystąpiły w kwietniu do ćwierćfinałów 
Mistrzostw Polski, które rozgrywane 
były w Kartuzach. Pewnie awansowały 
wtedy do półfinałów, które odbywały 
się w maju w Bydgoszczy. Tam również 
z kompletem zwycięstw pewnie trafiły 
do finału. Najważniejsze rozgrywki od-
bywały się w Gdyni w czerwcu. W fina-
le spotkało się 8 najlepszych zespołów 
klubowych, podzielonych na dwie gru-
py. 

Wyniki w grupie: 
• UKS Trops Kartuzy - MKK Sokołów 
S.A OSiR Sokołów Podlaski  68 - 43
• UKS Trops Kartuzy - MOS Ślęza 
Elektrotim Wrocław  57 - 68
• UKS Trops Kartuzy 
- UKS La Basket Warszawa  80 - 58

W półfinale przyszło się zmierzyć z go-
spodarzem GTK VBW Gdynia.  Nasze 
koszykarki okazały się lepsze wygrywa-
jąc  57 - 51.
W wielkim finale kartuziankom ponow-
nie przyszło się spotkać z zespołem 
z Wrocławia. Rywalki okazały się lepsze 

wygrywając 57-47 i to one wywalczyły 
tytuł Mistrza Polski. 
W naszej drużynie nagrody indywidual-
ne przyznano Agacie Piastowskiej (naj-
lepsza zawodniczka w drużynie) oraz 
Aleksandrze Ustowskiej i Annie Adam-
czyk (najlepsza piątka turnieju). W hi-
storii naszego klubu jest to trzeci medal 
na mistrzostwach Polski . Do tej pory 
klub zdobył brązowy i srebrny krążek. 
Zespól wystąpił w składzie: Agata Hil-

debrandt, Julia Dymek, Dagmara Rosz-
kowska, Aneta Litwic, Alicja Płotka, 
Aniela  Okroj, Agnieszka Blok, Anna 
Adamczyk, Kamila Kostuch, Małgo-
rzata Noetzel, Dominika Grzenkowicz, 
Agata Piastowska, Oliwia Grzenkowicz, 
Aleksandra Ustowska, Kinga Kuling, 
Daria Majkowska, Klaudia Kostuch, 
Martyna Fierka. Sztab trenerski tworzyli 
Arkadiusz Blok wraz z Moniką Tomacz-
kowską i Markiem Bemowskim. (raf)

Wicemistrzynie Polski
KARTUZY | Koszykarki UKS TROPS Kartuzy rocznik 2001 odniosły ogromny sukces, zdobywając 
tytuł wicemistrza Polski Młodziczek u 14 w Koszykówce Kobiet. 
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BIEGI | W Łodzi  20-21 
czerwca 2015 r. odbył się 
XXI Finał Ogólnopolskich 
Czwartków Lekkoatletycz-
nych. Jedynym reprezen-
tantem nasze Gminy był 
Kacper Adamczyk - uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kartuzach trenujący pod 
okiem Krzysztofa Król . 

Aby dotrzeć do finałów po-
konał wszystkich swoich 
rywali  w eliminacjach re-
gionalnych, które odbyły się 
w Wejherowie.  

Kwalifikację uzyskaną na 
wejherowskiej bieżni w peł-
ni wykorzystał na stadionie 
w Łodzi na dystansie 300 
m nie dając żadnych szans 
swoim rywalom. W finale 
wystartowało 56 chłopców 
z rocznika 2003 z całej Pol-
ski. W biegu eliminacyjnym 
Kacper uzyskał czas 42,89 
i tym samym awansował 
jako lider do finału. W biegu 
finałowym Kacper pobiegł 

rewelacyjnie deklasując 
konkurentów i poprawiając 
wynik na 42,22, stanął na 
najwyższym podium.

Zdecydowane zwycięstwo 
i dobry wynik każe przy-
puszczać, że mamy do czy-
nienia ze sporym talentem 
wynikającym z tradycji ro-
dzinnych. Biorąc pod uwagę 
koneksje rodzinne, dziadek 
Ginter Adamczyk, tata Mar-
cin Adamczyk - pierwszy 
znany piłkarz i trener, drugi 
nauczyciel wychowania fi-
zycznego, można przypusz-
czać, że genetyka nie jest 
tu bez znaczenia. A swoją 
drogą, talentów w Kartu-
zach w różnych dziedzinach 
sportu mamy bardzo dużo 
i obyśmy potrafili stworzyć 
dobre warunki dla ich pra-
widłowego rozwoju, co dla 
naszego środowiska było-
by bardzo dobrą promocją, 
a zawodnikom dało satys-
fakcję bycia najlepszym.

kacper adamczyk 
najlepszy W polsce 
na 300 m! 
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