
czwartek, 17 grudnia 2015 r.              
Nr 22 (159) NAKŁAD 10 000 EGZ.

POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

SUKCES | Poznaliśmy zwycięzców 10. edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 
Pomorskiego. Nagrody wręczono podczas międzynarodowej konferencji „Vibrant Public Spaces – 
Przestrzenie Publiczne Tętniące Życiem”, która odbyłą się na Politechnice Gdańskiej. Główną nagrodę 
otrzymała gmina Stężyca za budowę Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego.
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Nagrodzonym projektem jest 
wybudowana stanica wodna, 
która miała na celu zwiększe-
nie atrakcyjności turystycz-
nej miejscowości Stężyca.  
Wójt Gminy Stężyca ode-
brał nagrodę z rąk Mar-
szałka Województwa Po-
morskiego w Auli Gmachu 
Głównego Politechniki 
Gdańskiej. Jak mówią orga-
nizatorzy, tegoroczna liczba 
zgłoszeń świadczyła o wy-
sokim zainteresowaniu kon-

kursem i wysokim poziomie 
zrealizowanych projektów. 
Do konkursu przystąpiło 
40 inwestycji dotyczących 
zagospodarowanych prze-
strzeni publicznych z terenu 
województwa pomorskiego.  
Projekt stanicy jest przy-
kładem inwestycji w 100% 
wykorzystującym walory 
przyrodnicze Jeziora Raduń-
skiego Górnego. Funkcjonu-
jąca w tym miejscu wypo-
życzalnia sprzętu wodnego 

oraz Akademia Żeglarska 
znakomicie promują sporty 
wodne i zdrowy styl życia. 
Odbywające się tu imprezy 
żeglarskie, w znacznej mie-
rze przyciągały turystów 
z wielu stron Polski. Tylko 
przez sezon letni odwiedzi-
ło naszą stanicę wodną 8,5 
tysiąca osób, które wypo-
życzyły sprzęt wodny, zaś 
samych zwiedzających nie-
spełna 20 tysięcy.

Nagroda główna dla gminy stężyca w konkursie ,,najlepsza 
przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2015”
stężyca | Inwestycja zrealizowana przez Gminę Stężyca otrzymała nagrodę główną w 10 jubileuszowym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna 
Województwa Pomorskiego 2015”, organizowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego. 
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Świętują i nagradzają
KaRtUZy | Powiatowy Dzień Przedsiębiorcy po raz pierwszy za-
istniał w Kartuzach. Patronem była organizacja Pracodawcy Pomo-
rza, mająca siedzibę w Gdańsku. 
W imieniu Pracodawców Po-
morza występował prezes Zbi-
gniew Canowiecki, a głównym 
działającym przewodniczący 
jej kartuskiego oddziału, szef 
Fundacji Kaszubskie Kamie-
nie, prezes firmy Murkam 
Leon Czerwiński. 
W Kartuskim Centrum Kultury 
najpierw odbywały się konsul-
tacje przedsiębiorców z przed-
stawicielami służb takich jak: 
ZUS, Urząd Skarbowy, Po-
wiatowy Urząd Pracy, Woje-
wódzki Urząd Pracy, Agencja 
Rozwoju Pomorza, potem Gala 
Pracodawców, podczas której 
głównym punktem programu 
było uroczyste rozdanie na-
gród dla wyróżniających się 
w działalności biznesowej i za-
angażowaniu społecznym firm. 
Nagrodę główną zdobyła firma 
Przewozy Autobusowe Gryf, 
w której imieniu odebrał ją 
prezes Marian Kotecki. Nagro-
dę dla samorządowca najlepiej 
współpracującego z biznesem 

otrzymał wójt gminy Przodko-
wo Andrzej Wyrzykowski. Na-
grodę specjalną przyznano Le-
onowi Czerwińskiemu, którego 
firma MURKAM obchodziła 
właśnie 25-lecie działalności.
Wśród nominowanych do mia-
na najlepszego przedsiębiorcy 
znalazły się takie firmy jak: 
„Bat”, „Wroński”, „Kostbet”, 
„Gryf”, „Marcopol” i „Lamel”. 
Kapituła postanowiła przyznać 
nagrodę główną firmie Przewo-
zy Autobusowe Gryf. Jej wła-
ściciel - Marian Kotecki stał 
się posiadaczem statuetki „Kar-
tuski Powiatowy Laur Przed-
siębiorcy Roku 2015”. Jest to 
firma, której nie ma potrzeby 
przedstawiać, jej autobusy, 
jeżdżące po sporym obszarze 
województwa są najlepszą wi-
zytówką przedsiębiorstwa.
Samorządowcy powiatu kar-
tuskiego zjawili się licznie: 
od burmistrza Kartuz Mieczy-
sława Gołuńskiego, starosty 
Janiny Kwiecień, przewodni-

czącego Rady Powiatu Mie-
czysława Woźniaka, po wój-
tów poszczególnych gmin. 
Oceniono, że Gmina Przod-
kowo najlepiej współpracuje 
z lokalnymi firmami, za co 
nagrodę odebrał wójt Andrzej 
Wyrzykowski.
Najbardziej fetowany był 
jednak właściciel przedsię-
biorstwa Murkam – Leon 
Czerwiński. Należało mu się 
z kilku powodów. Przede 
wszystkim ponieważ nie 
tylko stworzył i przez 25 lat 
rozwijał firmę, która z pro-
stego kamieniarskiego zakła-
du usługowego przeobraziła 
się w największą w Polsce 
północnej fabrykę przerobu 
kamienia naturalnego, ale też 
za zapał, energię i przedsię-
biorczość oraz zaangażowanie 
w życie lokalnych społeczno-
ści, a także na forum organizacji 
PRACODAWCY POMORZA. 
Nagrodę specjalną wręczyli mu 
zgodnie: dyrektor Departamen-

tu Rozwoju Gospodarczego 
w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Pomor-
skiego Adam Mikołajczyk, 
prezes PP Zbigniew Cano-
wiecki i burmistrz Kartuz 
Mieczysław Gołuński.
Firma „Murkam” zdobyła 
też uznanie środowisk kom-

batanckich, przyczyniwszy 
się do uświetnienia licz-
nych uroczystości patrio-
tycznych i upamiętnienia 
wielu ludzi zasłużonych dla 
Pomorza. W związku z tym 
uroczystość w Kartuzach 
zaszczyciła delegacja Świa-
towego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej Okręgu 
Pomorskiego oraz Związku 
Piłsudczyków, z prezesem 
Zarządu Krajowego Stani-
sławem Władysławem Śliwą.  
Uroczystość uświetnił kon-
cert zespołu Patsy Gamble 
z Wielkiej Brytanii.
Anna Kłos

GM. żUKOWO | Świą-
teczne spotkanie dla 
dzieci i wychowawców 
ze świetlic żukowskich 
odbyło się w Skrzesze-
wie. To jedyne spotkanie 
w roku, kiedy wszyscy są 
razem – zarówno dzieci 
i młodzież uczęszczający 
do świetlic, jak i wszyscy 
wychowawcy. W spotkaniu 
wzięli udział: przedstawi-
ciele władz gminy Żukowo 
na czele z burmistrzem 
Wojciechem Kankowskim 
wraz pełnomocnikiem d.s 
uzależnień, oraz członkami 
GKRPA, Justyną Beyer-

Rosener - Kierownikiem 
GOPS w Żukowie, ks. 
Edwardem Berezowskim 
- proboszczem parafii 
w Skrzeszewie, Ewą Płotka 
dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej w Skrzeszewie, 
ks. Piotrem Brzozowskim 
- zastępcą dyrektora Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej 
i jego koordynatorem Ali-
cją Szostek.
Urząd Gminy Żukowie 
w współpracy z Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej 
w ramach dotacji na 
realizację zadania publicz-

nego przekazuje środki na 
prowadzenie 14 świetlic 
wsparcia dziennego i socjo-
terapii.
Spotkanie było okazją do 
podsumowania tego, co 
w gminie Żukowo działo 
się przez cały rok - czy-
li realizacji programu 
„W zdrowym ciele zdrowy 
duch” oraz wszystkich 
dodatkowych atrakcji: 
m.in. dwudniowego festynu 
w Warzenku, spotkań z wo-
lontariuszami zagraniczny-
mi czy wizyty w Europej-
skim Centrum Solidarności. 
Małą fotorelację z tych 
wydarzeń można było obej-
rzeć na przygotowanej na 
tę okazję wystawie zdjęć. 
Były też poradniki „Aby 
zdrowym być...”, przygo-
towane przez poszczególne 
świetlice. Jeden z nich 
w prezencie otrzymał 
burmistrz z życzeniami 
zdrowia dla niego i wszyst-
kich pracowników urzędu 
gminy.
W związku z tym, że 
w tym roku dzieci nie były 
w teatrze, organizatorzy... 
zaprosiliśmy teatr do 
siebie. Był to teatr QFER 

z przedstawieniem „Kró-
lewna śnieżka i siedmiu 
elfów”. A po przedsta-
wieniu dzieci odwiedził 
oczekiwany przez wszyst-
kich gość - czyli Święty 
Mikołaj - Biskup z Miry. 
Oczywiście dla wszystkich 
przywiózł prezenty. Ale 
oprócz prezentów od Miko-
łaja, dzieci dostały jeszcze 
inne prezenty. Wszystkie 
świetlice zostały obdaro-
wane przez Urząd Gminy 
Żukowo - każda ze świetlic 
w prezencie otrzymała stół 
do piłkarzyków!
Dzieci jak zawsze miały też 
przygotowane własnoręcz-
nie wykonane upominki 
dla wszystkich zaproszo-
nych gości. Na koniec ks. 
proboszcz ze Skrzeszewa 
odczytał fragment Ewan-
gelii o Narodzeniu Jezusa 
i przyszedł czas na podzie-
lenie się opłatkiem.
Dzieci przygotowały roz-
maite świąteczne atrakcje 
- dekorowanie choinki 
„zdrowia”, ozdabianie 
bombek, robienie tradycyj-
nych łańcuchów.

(raf)

Mikołaj, prezenty i wspólne świętowanie
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GM. sIERaKOWIcE | Mijający rok w gminie Sierakowice to dwanaście miesięcy inwestycji i intensywnego rozwoju gminy. Na tym jednak nie koniec - 
kolejny rok to kolejne pozytywne zmiany, które odczują mieszkańcy. 

czas na rozbudowę kolei i dróg

Inwestycje drogowe, rozwój 
oświaty i rozbudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej – to naj-
ważniejsze zmiany, jakie zaszły 
w gminie Sierakowice w 2015 
roku. 

Nowe szkoły i przedszkola
Dbałość o jak najwyższy po-
ziom edukacji i stworzenie dzie-
ciom jak najlepszych warunków 
do nauki jest jednym z ważniej-
szych zadań dla władz chyba 
każdej gminy, ale w Sierakowi-
cach jest to jeszcze istotniejsze. 
Dlaczego? Ponieważ właśnie 

w tej gminie rodzi się najwięcej 
dzieci w kraju, wciąż przybywa 
też nowych mieszkańców. 
Koniecznością stała się więc 
rozbudowa bazy oświatowej. 
W gminie powiększono więc 
szkołę, powstały też nowe 
przedszkola i oddziały przed-
szkolne. 
- Ważną inwestycją była roz-
budowa Szkoły Podstawowej 
w Sierakowicach – wyjaśnia 
Zbigniew Fularczyk, zastępca 
wójta gminy Sierakowice. - Po-
wstały tu cztery nowe oddzia-
ły. Było to konieczne, gdyż ze 

względu na zwiększającą się 
ilość uczniów bez powiększe-
nia szkoły konieczne byłoby 
prowadzenie zajęć szkolnych 
na dwie zmiany, a to jest nieko-
rzystne dla uczniów, rodziców 
i kadry pedagogicznej. Udało 
się tego uniknąć właśnie dzięki 
zrealizowanej inwestycji, której 
koszt wyniósł 1 mln 230 tys zł. 
Drugim z ważnych zadań zwią-
zanych z oświatą, które udało się 
zrealizować, to otwarcie dwóch 
nowych oddziałów przedszkol-
nych w placówce, w której 
mieści się szkoła i przedszko-
le. Koszt tego przedsięwzięcia 
to 345 tys. zł, za te pieniądze 
nie tylko zorganizowano do-
datkowe 2 oddziały, ale też od-
nowiono i wyposażono sale. 
- Łącznie w Sierakowicach po-
wstało więc 6 nowych oddzia-
łów powstało, co pozwoliło 
nam na uniknięcie dwuzmia-
nowości – dodaje wicewójt 
Fularczyk. - Poza tym rozbu-
dowaliśmy też szkołę w Za-
łakowie. Kosztem 333 tys. zł 
w placówce, w której do tej 
pory nie było przedszkola, po-
wstały 2 oddziały przedszkol-

ne, kompleksowo wyposażone 
i z oddzielnym wejściem. 

Wody nie zabraknie
Kolejne zrealizowane w 2015 
roku inwestycje to rozbudowa 
zbiorników wody pitnej w gmi-
nie. 
- To była bardzo ważna kwestia, 
gdyż w razie awarii zapewnia 
mieszkańcom stały dostęp do 
wody pitnej – wyjaśnia Zbi-
gniew Fularczyk. - W samych 
Sierakowicach jest 8 tys. miesz-

kańców, tu zbudowaliśmy 2 
zbiorniki o objętości 1,5 tys m3. 
Ta ilość jest równa całodobowe-
mu zapotrzebowaniu mieszkań-
ców, teraz przy braku energii 
miejscowości nie będą groziły 
braki w dostawie wody.
Koszt budowy zbiorników to 1,6 
mln zł. Dodatkowo w kolejnych 
6 miejscowościach, w których 
znajdują się ujęcia wody, rozbu-
dowywane są stacje uzdatniania 
wody, a przy nich powstają tak-
że zbiorniki (o pojemności od 50 
do 150 m3), które również mają 
zabezpieczyć ilość wody pitnej, 

wystarczającą dla mieszkańców 
tych miejscowości na dobę. 

Inwestycje drogowe
W Sierakowicach przebudowy 
doczekały się główne ulice. 
Zmodernizowana została ul. 

Kartuska (na odcinku od Banku 
Spółdzielczego do wiaduktu, 
zadanie kosztowało 1,87 mln 
zł), ponadto przebudowano 
i zbudowano 6 ulic w ramach 
tzw. „schetynówek” - są to ul. 
Mickiewicza, Piwna, Pogodna, 
Jana Pawła II, Źródlana i Ko-
ścierska (te inwestycje koszto-
wały w sumie 7 mln zł, z tego 
3 mln zł pochodziły z budżetu 
państwa). 
Ze środków własnych gminy 
zbudowano natomiast ul. Pia-

skową w Kamienicy Królew-
skiej. Koszt - 545 tys. zł.

Co nas czeka w 2016 r?
Przyszły rok to czas kolejnych 
zmian w gminie. Strategicz-
nym przedsięwzięciem będzie 
wspólne opracowanie studium 
rewitalizacji linii kolejowej 
229 na odcinku Kartuzy – Sie-
rakowice – Lębork.
- Wspólne, bo na to studium 
składają się wszystkie samo-
rządy przyległe do tej linii, zaś 
gmina Sierakowice jest koor-
dynatorem działań – wyjaśnia 

Zbigniew Fularczyk. - Przewi-
dywany koszt to ok 840 tys. zł. 
Studium to oczywiście dopiero 
pierwszy etap w ewentualnej 
rewitalizacji linii kolejowej 
– ma dać odpowiedź na py-
tania, na jakich zasadach mo-

głaby odbyć się rewitalizacja, 
czy będzie to opłacalne, itd. 
Studium jest niezbędne, żeby 
ubiegać się o środki z fundu-
szy zewnętrznych. 
Kolejne plany władz gminy 
to rozpoczęcie budowy sali 
sportowej przy Zespole Szkół 
w Tuchlinie i wykonanie pro-
jektu centralnej kanalizacji 
wód deszczowych w Siera-
kowicach (miejscowość dość 
często jest zalewana podczas 
ulewnych deszczów, jest więc 

to ważny problem, który wy-
maga jak najszybszego roz-
wiązania). Planowany jest też 
zakup wozu dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gowidlinie. 
- Oczywiście w dalszym cią-
gu chcemy też rozbudowywać 
drogi, zarówno w samych Sie-
rakowicach, jak i w poszcze-
gólnych miejscowościach 
gminy – dodaje Zbigniew Fu-
larczyk. - Drogi i bezpieczeń-
stwo mieszkańców są bowiem 
naszymi priorytetami, jeśli 
chodzi o rozwój gminy. Nie-
zmiernie ważne będzie dla nas 

także sporządzenie projektów 
na przedsięwzięcia, na które 
będziemy starali się uzyskać 
w kolejnych latach dofinanso-
wanie.

Rafał Korbut



Aby wszyscy z Was znaleźli swoje miejsce 
przy świątecznym stole. 

By spełniły się Wasze najskrytsze 
marzenia i każdy kolejny dzień był lepszy 

od poprzedniego. 
Bądźmy dla siebie bardziej serdeczni.

Patrzmy na to co dobre a nie 
na to co nas dzieli. 

Wszystkiego najlepszego 
na święta i Nowy Rok życzą

Wójt Gminy Przodkowo
wraz z pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy
i Członkowie Rady

slubyiwesela.info

P R Z E G l ą D A j  o N l i N E
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Niedawno w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sie-
rakowicach odbyło się wiele 
atrakcji, związanych ze świę-
tami, m.in. VIII Pokaz Stołu 
Bożonarodzeniowego, Kier-
masz Bożonarodzeniowy oraz 
XXVI Gminne Kolędowanie 
(czyli Prezentacje Zespołów 
Kolędniczych). Wszystko to 
w ramach trwającego cyklu 
„Gòdë na Kaszëbach”. Do-
datkowymi atrakcjami było 
rozstrzygnięcie konkursu dla 
gimnazjalistów, przeprowa-

dzone warsztaty plastycz-
ne i pakowania prezentów, 
warsztaty ozdabiania ciastek 
świątecznych i wspólne zdję-
cie z Mikołajem. Dodatkowo 
wystąpił Kabaret „Śnieżka 
kaputt”, ponadto zorganizo-
wano liczne gry i zabawy dla 
dzieci oraz quiz dla gimna-
zjalistów. 
Na tym jednak nie koniec, 
przed nami kolejne wydarze-
nia. W najbliższą niedzielę, 
20 grudnia, o godz. 17.00 
w Zespole Szkół w Tuchli-

nie wystawiony zostanie 
spektakl „Gdy sen staje się 
jawą” w reżyserii ks. Jaro-
sława Dunajskiego w wy-
konaniu Zespołu Teatralne-
go „Niepospolite Ruszenie” 
z Tuchlina. 
Natomiast 6 stycznia ulica-
mi Sierakowic przejdzie Or-
szak Trzech Króli. Orszak 
wyruszy z w środę z kościo-
ła p.w. św. Jana Chrzciciela 
w Sierakowicach o godz. 
15.00. Natomiast o godz. 
16.00 w kościele p.w. św. 

Marcina w Sierakowicach 
odbędzie się Koncert Kolęd 
w wykonaniu artystów zrze-

szonych w sekcjach stałych 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sierakowicach. 

Organizatorzy serdecznie za-
praszają!
Rafał Korbut

Niezwykły spektakl i królewski orszak
GM. sIERaKOWIcE | Spektakl „Gdy sen staje się jawą” w 
wykonaniu Zespołu Teatralnego „Niepospolite Ruszenie” z Tu-
chlina oraz Orszak Trzech Króli w Sierakowicach to najważniej-
sze wydarzenia, jakie odbędą się jeszcze w ramach trwającego 
cyklu „Gòdë na Kaszëbach”.  



Zadanie jest następujące: byliście w jakimś ciekawym 
miejscu, widzieliście piękne krajobrazy? Prześlijcie 
nam zdjęcia wraz z krótkim opisem. Najciekawsze 
zdjęcia opublikujemy w naszej gazecie, a te najlepsze 
nagrodzimy. 
Zdjęcia prosimy nadsyłać e-mailowo na adres: r.kor-
but@expressy.pl (w e-mailu proszę przesłać krótki 
opis (gdzie zdjęcie zostało wykonane, co przedstawia, 
itd.), swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kon-
taktowego).
Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na jego publikację na łamach naszzych porta-
li internetowych oraz Expressu Powiatu Kartuskiego. 
Osoba nadsyłająca oświadcza, że jest autorem fotogra-
fii i dosponuje prawami autorskimi do niej.
A co mozna wygrać? Nagrodą będą dwuosobowe za-
proszenia do kina Helios w Gdyni lub w Gdańsku. 
W tej edycji naszego konkursu wygrała Pani Irena At-
manowicz, która otzrymuje od nas dwuosobowe za-
proszenie do kina. Gratulujemy!
I czekamy na kolejne Wasze zdjęcia. 
(raf)

Konkurs rozstrzygnięty, 
ale... nadal trwa!

KONKURs | Piękne okolice, niesamo-
wite miejsca, zapierające dech w pier-
siach zachody słońca – toi wszystko 
i o wiele więcej można uwiecznić na 
zdjęciach. Dziś ogłaszamy zwyciężczy-
nię naszego konkursu i jednocześnie 
zachęcamy wszystkkich do przysyłania 
kolejnych zdjęć!
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PoMoRZE | Agencja Roz-
woju Pomorza SA zmienia 
siedzibę. od 21 grudnia 
będzie się mieścić w olivia 
Business Centre w budynku 
olivia Six w Gdańsku-oli-
wie. Numery telefonów 
pozostają bez zmian.

Agencja Rozwoju Pomorza 
SA działa na rzecz harmo-
nijnego rozwoju Pomorza; 
pomaga przedsiębiorcom, 
instytucjom otoczenia 
biznesu i samorządom 
lokalnym; inicjuje i wspiera 
przedsięwzięcia gospodar-
cze o znaczeniu regio-
nalnym. Świadczy usługi 
konsultingowe obejmujące 
m.in. opracowania analiz 
ekonomicznych i finanso-
wych, studiów wykonalno-
ści, biznesplanów, wycen 
przedsiębiorstw, strategii 

rozwoju. Przygotowuje 
wnioski o wsparcie dla 
projektów realizowanych 
ze środków UE (z wy-
łączeniem programów 
wdrażanych przez ARP). 
Proponuje też doradztwo 
biznesowo-ekonomiczne 
dla projektów partnerstwa 
publicznoprywatnego na 
rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego oraz podmio-
tów prywatnych. Zarządza 
projektami dofinansowany-
mi ze źródeł zagranicznych 
i krajowych na zlecenie 
innych podmiotów.
Nowy adres: Agencja Roz-
woju Pomorza SA, Olivia 
Business Centre, budynek 
Olivia Six, al. Grunwaldz-
ka 472D, 80-309 Gdańsk-
Oliwa. 
(raf)

Rada Nadzorcza Energa SA, 
która zebrała się 7 grudnia 2015 
roku, dokonała zmian w składzie 
Zarządu Spółki. Do czasowego 
wykonywania czynności Prezesa 
Zarządu na okres 3 miesięcy dele-
gowany został Członek Rady, Ro-
man Pionkowski. Obecnie w skład 
Zarządu wchodzi również Sewe-
ryn Kędra, Wiceprezes Zarządu 
ds. Finansowych. Jednocześnie 
ze składu Zarządu odwołano An-
drzeja Tersę, Prezesa Zarządu oraz 
Jolantę Szydłowską, Wiceprezes 
Zarządu ds.Korporacyjnych.

Roman Pionkowski w ostatnim 
czasie był Prezesem Energa Ope-
rator, największej spółki z Grupy 
Energa, lidera segmentu dystrybu-
cji energii elektrycznej. Od wielu 
lat związany jest z Grupą Energa 
– był członkiem Zarządu Energa 
SA oraz  Prezesem Zarządu Elek-
trownia Ostrołęka SA. Od 2013 
r. do kwietnia 2015 jako Prezes 
Zarządu PSE Inwestycje SA kie-
rował projektowaniem i nadzorem 
inwestycyjnym dla inwestycji sie-

ciowych PSE SA. Na mocy decyzji 
Ministra Skarbu, 3 grudnia został 
powołany do składu Rady Nadzor-
czej Energa SA.

Grupa Energa jest jedną z czterech 
największych grup energetycznych 
w Polsce, z wiodącą pozycją na pol-
skim rynku pod względem udziału 
energii elektrycznej pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych w produkcji 
własnej. Podstawowa działalność 
Grupy obejmuje dystrybucję, wy-
twarzanie oraz obrót energią elek-
tryczną.Dostarcza i sprzedaje prąd 
2,9 mln klientów, zarówno gospo-
darstwom domowym, jak i przed-
siębiorcom.

Grupa Energa jesttrzecim naj-
większym zintegrowanym opera-
torem systemu dystrybucyjnego 
(OSD)w Polsce pod względem 
wolumenu dostarczanej energii. 
Sieć dystrybucyjna składa się z li-
nii energetycznych o łącznej dłu-
gości ponad 184 tys.kmi obejmuje 
swoim zasięgiem obszar blisko 75 
tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. 
powierzchni kraju. (gb)

Roman Pionkowski 
Prezesem Zarządu Energi
ENERGEtyKa | Rada Nadzorcza Energa SA delegowała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
Energa SA Romana Pionkowskiego, członka Rady, od lat związanego z Grupą Energa. Ze składu 
Zarządu odwołano Andrzeja Tersę oraz jolantę Szydłowską.
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I chociaż wydaje się, że czasu 
do 18. edycji Kolosów pozo-
stało jeszcze dużo, to już teraz 
warto przygotować się do wal-
ki o nagrodę. Jest ona niemała 
i pozwala zrealizować duże 
marzenia. Finał odbędzie się 
w marcu 2016 r., Zgłoszenia 
należy przesyłać do 15 stycz-
nia.
Nagroda przygotowana przez 
prezydenta Gdyni przeznaczo-
na jest na realizację planów 
podróżniczych i eksploracyj-
nych młodych, ambitnych 
globtroterów. Tym, którzy chcą 
zdobywać górskie szczyty, 
przemierzać morza i oceany, 
odkrywać korytarze jaskiń czy 
pieszo, na rowerze lub w jesz-
cze inny sposób przemierzać 
świat z pewnością przyda się 
grant w kwocie 15 tys. zł.
Warunków do udziału w kon-
kursie jest kilka. Kandydat 
zgłaszający swój projekt musi 
mieć mniej niż 35 lat lub gdy 
w wyprawie bierze udział gru-
pa osób, ich średnia wieku nie 
może przekraczać 35 lat. Waż-

nym elementem, który może 
zdecydować o zwycięstwie, jest 
oryginalność i jakość zgłasza-
nego pomysłu, a także dorobek 
podróżniczy. Ponadto wybrani 
kandydaci zostaną poproszeni 
o wygłoszenie podczas Ko-
losów prelekcji o swoim naj-
większym dotychczasowym 
dokonaniu.
O wyborze zwycięscy konkur-
su zdecyduje Kapituła Kolosów 
złożona z podróżniczych auto-
rytetów. Nagroda im. Andrzeja 
Zawady ma nie tylko wartość 
materialną, ale także prestiżo-
wą. Od 14 lat umożliwia reali-
zację marzeń i ambitnych ce-

lów młodym podróżnikom.
18. Ogólnopolskie Spotkania 
Podróżników, Żeglarzy i Alpi-
nistów w Gdyni oraz finał 17. 
edycji Nagrody Kolos odbę-
dzie się w dniach 11-13 marca 
2016 r. w Gdynia Arena oraz 
Pomorskim Parku Naukowo-
Technologicznym w Gdyni.
Zgłoszenia należy przesyłać do 
15 stycznia 2016 r. pocztą na 
adres Urzędu Miasta Gdyni, ul. 
10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Szczegóły konkursu, regulamin 
i formularz zgłoszenia dostęp-
ne są na stronie internetowej: 
www.gdyniaturystyczna.pl.
(raf)

Zgłoś projekt 
podróżniczy do nagrody
POMORZE | jak co roku podczas Ogólnopolskich Spotkań Po-
dróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni rozstrzygnięty zostanie 
konkurs o Nagrodę im. Andrzeja Zawady.

nowa siedziba 
agencji rozwoju pomorza

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



Spotkanie rozpoczęło się od 
dyskusji na temat koniecz-
ności i sposobów zaangażo-
wania partnerów z różnych 
sektorów w działania, czy 
też konkretne projekty, skie-
rowane na przyciąganie iza-
trzymanie utalentowanych 
ludzi w metropolii.
Maciej Grabski, Prezes Oli-
via Business Centre, po-
wołując się na swoje liczne 
doświadczenia stwierdził, że 
szeroko zakrojona koncepcja 
działań, ukierunkowanych 
na stworzenie atrakcyjnych 
warunków  pracy i zamiesz-
kania dla ludzi kreatywnych 
i otwartych na wyzwania, 
powinna stać się fundamen-
tem myślenia o rozwoju me-
tropolii.
Marcin Zagórski (do nie-
dawna Dyrektor Finansowy 
w korporacji Amazon) zazna-
czył, że od początku dyskusji 
nad Inteligentnymi Specjali-
zacjami Pomorza wskazywa-
no, iż głównym czynnikiem 
rozwoju jest kapitał ludzki: 
-Tam, gdzie powstaje masa 
krytyczna, można zaobser-
wować efekt kuli śnieżnej 

– coraz więcej kreatywnych 
osób generuje kolejne fale in-
westycji i start-upów. Moim 
zdaniem jesteśmy w miejscu, 
gdzie nasze lokalne zasoby 
się wyczerpują. Naukowcy 
często są >zasysani< przez 
firmy i okazuje się, że przez 
to wyczerpuje się możliwość 
kształcenia kolejnych gene-
racji inżynierów. Mamy do-
brych specjalistów, ale już 
teraz jest ich za mało”. Jego 
zdaniem do przyciągnięcia 
młodych osób, a szczególnie 
naukowców, konieczne jest 
między innymi opracowanie 
strategii promocji regionu 
i dotarcie do nich za pomocą 
odpowiednio przemyślanej 
i skoncentrowanej kampanii 
w mediach elektronicznych – 
podkreślał Marcin Zagórski.
Mieczysław Struk, Przewod-
niczący Rady Programowej 
OMG-G-S, Marszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego, 
zgodził się ze swoimi przed-
mówcami co do znaczenia 
koordynacji działań przed-
stawicieli różnych sekto-
rów na rzecz przyciągania 
kreatywnych i wyspecjali-

zowanych pracowników do 
metropolii. Podkreślił, że 
współpraca i porozumienie 
pomiędzy wszystkimi inte-
resariuszami rozwoju me-
tropolitalnego ma kluczowe 
znaczenie w podejmowaniu 
strategicznych decyzji.
Paweł Adamowicz, Prezes 
OMG-G-S, Prezydent Mia-
sta Gdańska, nawiązując do 
celu Strategii Metropolii 

2030, podkreślił, że budowa 
innowacyjnej, zrównoważo-
nej i konkurencyjnej euro-
pejskiej metropolii wymaga 
także od liderów samorzą-
dowych zmiany mentalności, 
otwarcia się na nieszablono-
we rozwiązania instytucjo-
nalne i poczucia odpowie-
dzialności za stworzenie 
naukowcom możliwości 
i warunków do rozwoju ich 

twórczego potencjału.
Wojciech Szczurek, Wice-
prezes OMG-G-S, Prezy-
dent Miasta Gdyni, dodał, 
że coraz większy wpływ na 
decyzje o wyborze miejsca 
zamieszkania, pracy oraz 
kształcenia ma jakość życia 
społecznego: „Działania sa-
morządów powinny zatem 
równocześnie zmierzać do 
podnoszenia poziomu i do-

stępności edukacji czy atrak-
cyjności oferty kulturalnej” 
– powiedział prezydent Ada-
mowicz.
Po części dyskusyjnej 
uczestnicy spotkania przy-
stąpili do pracy w grupach, 
której celem była identyfika-
cja działań, jakie Członko-
wie Stowarzyszenia mogliby 
wspólnie podjąć w takich 
obszarach jak budowa marki 
i zewnętrzna promocja OMG
-G-S; przyciąganie utalen-
towanych ludzi z innych 
regionów Polski i Europy; 
wielowymiarowa współ-
praca obszarów wiejskich 
z rdzeniem OMG-G-S, har-
monijna edukacja w zakre-
sie kluczowych kompetencji 
społecznych. 
Na koniec spotkania jed-
nogłośnie zostali wybrani 
Wiceprzewodniczący Rady. 
Funkcje te będą pełnić: Ma-
ciej Grabski, Marek Olech-
nowicz (Przewodniczący Po-
morskiej Rady Organizacji 
Pozarządowych) oraz prof. 
Jacek Zaucha (Uniwersytet 
Gdański).
(gm)

Jak przyciągnąć talenty do metropolii?
POMORZE | Drugie w tym roku posiedzenie Rady Programowej Obszaru Metropoliatalnego Gdańsk Gdynia Sopot zorganizowano 1 grudnia w 
UM w Gdańsku. Głównym punktem spotkania była kwestia podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz przyciągania, a także zatrzymania w metropolii 
ludzi wyjątkowych, kreatywnych, obdarzonych talentami, które mogliby rozwijać na naszym obszarze metropolitalnym. Podczas posiedzenia do-
konano także wyboru Prezydium Rady.
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BiZNES | opieszałość 
sądów, skomplikowane 
procedury prawne, nieja-
sne przepisy, przedłużające 
się i bardzo skomplikowa-
ne procedury wydawania 
zezwoleń oraz podatki 
– to główne tematy, jakie 
poruszano podczas kolej-
nego spotkania członków 
Kaszubskiego Związku 
Pracodawców. 
W spotkaniu oprócz przed-
siębiorców wzięła udział 
m.in. Dorota Arciszewska-
Mielewczyk, poseł na Sejm 
RP. Rozmawiano m.in. 
o możliwościach zmian 
w prawie, korzystnych dla 
przedsiębiorców. 
- Jeśli macie własne propo-
zycje, w jakim kierunku na-
leżałoby zmienić ustawę dla 
ochrony polskiego handlu 
i przedsiębiorców to proszę, 
abyście mi to przekazali – 
zwróciła się do przedsię-
biorców Dorota Arciszew-
ska-Mielewczyk, poseł na 
Sejm RP. - Tylko wtedy będę 
mogła przedstawić te uwagi 
przewodniczącemu komisji 
czy ministrowi. 
Poseł zadeklarowała też chęć 
uczestnictwa w spotkaniach 
KZP i informowania o bie-
żących postępach prac nad 

zgłoszonymi propozycjami. 
Poruszono też kwestię skle-
pów wielkopowierzchnio-
wych oraz podatków. Rząd 
nie ukrywa bowiem, że 
chciałby zmienić przepisy 
tak, aby opodatkować sklepy 
wielkopowierzchniowe, któ-
re dziś korzystają z bardzo 
dużych ulg. 
- Polska jest ewenemen-
tem w skali światowej, je-
śli chodzi o ilość sklepów 
wielkopowierzchniowych 
zachodnich sieci – dodała 
poseł Arciszewska-Mielew-
czyk. - My mamy najgęstszą 
sieć takich sklepów! Poza 

tym przedsiębiorcy narzeka-
ją na to, że zagraniczna sieć 
dostaje od razu pozwolenie 
na budowę, a polski przed-
siębiorca ma tyle przeszkód, 
że nie jest w stanie przez to 
przebrnąć. 
Przedsiębiorcy zwrócili też 
uwagę na problemy związa-
ne z wydawaniem zezwoleń 
na budowę, odbiorem goto-
wych inwestycji oraz prze-
ciągających się procedur. 
(raf)doświadczeń i dyskusję 
nad  rozwiązaniami dedyko-
wanymi miastom i metropo-
liom. 
(raf)

wspierać polskie przedsiębiorstwa
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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 wynajmę 
działkę, 434 m2, nad mo-
rzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, 
z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 
483

Sprzedam lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad mo-
rzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, 
z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 
483

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

KUPIĘ

Kupię meble kuchenne i ku-
chenkę gazową, nie drogo, 
najlepiej z okolic Kartuz. 
Tel: 669-328-455

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

Skup aut, kasacja, awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, auto części. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizy-
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 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Pożyczki prywatne pod za-
staw nieruchomości, eks-
presowo, gotówka od ręki. 
Tel: 510-908-900

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

Opakowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

Usługi elektryczne, instala-
torstwo, usuwanie awarii, 

montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia 

okolicznościowa: śluby, 
wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

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

TOWARZYSKIE

ZWIERZĘTA

Sprzedam tanio rybki kar-
dynałki, młode. Tel: 58 738-
94-86 

RÓŻNE

Kupię bursztyn. Tel: 532-
110-190

Brodzik 90x90 + kabina 
prysznicowa(nowe), cena 
450 zł lub zamienię na me-
ble łazienkowe, Kartuzy. Tel: 
517-188-277

Pomoc, mam sześcioro 
dzieci, potrzebuje ubrań, ar-
tykułów szkolnych, chemicz-
nych z góry dziękuję. Tel: 
513-757-719

Sprzedam drewno do CO 
i gałęziówkę, możliwy trans-

port gratis. Tel: 782-846-927 

Sprzedam dwa kaski czarne 
jak nowe, silnik 7,5kw oraz 
piłę motorową marki Makita. 
Tel: 601-638-877

Pomoc, mam pięcioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkol-
nych, z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

Sprzedam beczki plastikowe 
200 litrów, cena 30 zł/szt. Tel: 
511-841-826

Sprzedam piłę – krajzege, 
cena 1000zł, Luzino. Tel: 
663-613-048

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

SPRZEDAM fotelik 50 zł, 
krzesełko 150 zł,  łóżeczko 
30 zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. roz-
kładaną, pojemnik na po-
ściel, 190x112, welur, stan 
idealny, 450 zł, tel. 517-782-
024

Sprzedam łyżwy figurowe, 
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, róż-
ne zapachy, duży wybór, tel. 
660 731 138

Kupię militaria (umunduro-
wanie, odznaczenia, ekwipu-
nek wojskowy, części pojaz-
dów itp..) z okresu II Wojny 
Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 
660 731 138

Złota rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381
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Turniej w kategorii seniorów 
poprzedziły rozgrywki dzieci 
i młodzieży. Od listopada do 
grudnia w 6 turniejach wy-
stąpiło niemal 100 drużyn 
w kategorii juniorów z rocz-
ników: 
2007/2008, 2005/2006, 
2003/2004, 2001/2002, 
1999/2000, 1997/1998.

Zwycięzcy turniejów junior-
skich:
rocznik 2005/2006 
- Jantar Ustka
rocznik 2003/2004 
- Iras Czaplinek
rocznik 2001/2002 
- SMS Gdańsk
rocznik 1999/2000 
- UTO/Jantar Ustka
rocznik 1997/1998 
- Hemako Sztutowo
rocznik 2007/2008 
- Akademia Piłkarska Tczew

Ukoronowaniem tegorocznej 
edycji będzie 3-dniowy turniej 
seniorów. Początek zmagań na 
hali w Przodkowie już w naj-
bliższy piątek 18. grudnia 2015 
o godz. 18:00. Mecze będą od-

bywać się także w sobotę (od 
9:00 do 21:30), a zwycięzcę 
poznamy w niedzielę po go-
dzinie 20:00.
Wśród większości mało mó-
wiących nazw drużyn ukrywa 
się wielu znanych ligowych 
zawodników zarówno z bo-
isk piłkarskich, jak również 
rozgrywek halowych i plażo-
wych.
Zapraszamy na Halę w Przod-
kowie, gdzie przez 3 dni nie 
zabraknie piłkarskich emocji! 
Wyniki (wraz ze strzelca-
mi bramek) będą podawane 
w trakcie turnieju na bieżąco 
na stronie: 
cup.pomorskifutbol.pl
(raf)

Harmonogram turnieju:
Piątek, 18 grudnia: 
Grupa A (18:00 – 20:00): He-
mako Sztutowo, Aldex Żuko-
wo, KS Kczewo, Amkar War-
szawa, Elas-Pol Niestępowo
Grupa B (20:00 – 22:00): Kato-
wice Nocą, Wiarus Elbląg, Ma-
niara Gdańsk, Team Lębork, 
Gryf/SMS Słupsk 1998

Sobota, 19 grudnia:
Grupa C (9:00 – 13:00): Gra-
ham Sierakowice, Zielke Team, 
Borkowo, Sporting Orłowo, 
Revimed
Grupa D (9:00 – 13:00): OSP 
Częstkowo, Gdynia Snow Le-
opards, JR Pogórze, Euro-Pol, 

Ubezpieczenia Wejherowo, 
Balicki Meble
Grupa E (13:15- 17:15): Łu-
paj Siupaj, Jacofs Bytów, 
Centrum Pelplin, Maj Pro-
jekt Gdańsk, Doner King
Grupa F (13:15- 17:15): Ku-
loodporni, Ol-Trans Mrze-

zino, Sparta Kleszczewo, 
Kołaszewski Bytów, Euro-
Sport Działdowo 
Grupa H (17:30 – 21:30): 
Bar Jaga, Ogrody Idzi-Jardi-
nage, Zajazd Leśny Dworek, 
Victus Apartamenty, Drink 
Team Kolbudy

Grupa G (17:30 – 21:30): 
Niewidomi Kielce, Dovista, 
Specjaliści, Mogilno, Triada 
Chwaszczyno

Niedziela, 20 grudnia:
10:00 - 20:30 - faza pucharo-
wa z udziałem 32 drużyn

Pomorski Futbol cup
PRZODKOWO | Pomorski Futbol Cup 2015 - największy w kraju turniej futsalowy - odbędzie się w hali sportowej w Przodkowie. 
Od piątku do niedzieli (18-20 grudnia) o główne trofeum powalczy w tym roku rekordowa ilość, bo aż 40, drużyn z całej Polski. 

KARTUZY | Podczas 
Pływackich Mistrzostw 
Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku reprezentanci 
sekcji pływackiej UKS 
TRoPS zdobyli aż 10 tytułów 
mistrzowskich okręgu 
w różnych kategoriach 
wiekowych. Łącznie zdobyli 
aż 16 medali!

Było to podsumowanie 
roku startowego na forum 
województwa pomorskiego. 
W obiekcie pływalni 
gdańskiego MOSiRu 
jak co roku spotkali się 
pływacy wszystkich klubów 
województwa pomorskiego 
aby podsumować rok 
szkoleniowo startowy. 
TROPS reprezentowała 
6-osobowa grupa pływaków 
w składzie: junior Jakub 
Skierka i młodzicy: 
Martyna Piepiórka, 
Dominika Trepczyk, Hanna 
Główczewska, Magda 
Pryczkowska, Wiktor Zatyka.
Skierka nie miał równych 
sobie na dystansach 50, 100 
i 200m stylu grzbietowego, 
wygrywając wszystkie starty 
w kategorii open opanowując 
styl grzbietowy w 100 
procentach. Został więc 
3-krotnym mistrzem okręgu 
w kategorii seniorskiej. 

Doskonałe życiówki popłynęli 
młodsi kartuscy zawodnicy  
zdobywając 7 złotych, 4 
srebrne i 2 brązowe medale 
w kategorii młodzików 12-
letnich. Kartuskim pływakom 
kibicował Burmistrz Grzegorz 
Gołuński oraz główny 
sponsor sekcji pływackiej 
Jacek Wroński.
Miłym akcentem była 
nagroda dla Jakuba Skierki 
i trenera Arka Zalewskiego za 
wybitne osiągnięcia w roku 
2015.
(raf)

Wyniki zawodników:
Jakub Skierka: 1 miejsce 
- 50m grzbietowym 
(mistrzostwo okręgu), 1 
miejsce - 100m grzbietowym 

(mistrzostwo okręgu), 1 
miejsce - 200m grzbietowym 
(mistrzostwo okręgu). 
Młodzicy 12-letni:
Martyna Piepiórka: 1 miejsce 
- 50m grzbietowym, 1 miejsce 
- 100m grzbietowym, 1 
miejsce - 100m zmiennym, 1 
miejsce - 200m zmiennym, 2 
miejsce - 200m grzbietowym, 
2 miejsce - 50m dowolnym
Dominika Trepczyk: 1 
miejsce - 50m klasycznym, 
1 miejsce – klasycznym, 1 
miejsce - 200m klasycznym
Wiktor Zatyka: 2 miejsce - 
50m klasycznym, 2 miejsce - 
200m klasycznym, 3 miejsce 
- 100m klasycznym
Hanna Główczewska: 
3 miejsce - 100m motylkowym

16 Medali pływaków tropsa!


