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Pomagaj jeżdżąc na rowerze
AKCJA | Trwa akcja z cyklu „przyjemne z pożytecznym” pod hasłem Rower Poma-
ga. Na czym ona polega i co należy zrobić, żeby jeżdżąc na rowerze jednocześnie 
pomóc innym? To łatwe!

Wystarczy wejść na stronę, w prostym 
formularzu zarejestrować trasę i cel swo-
jego przejazdu rowerem i... to wszystko!

Jak to działa? Jeździsz na rowerze, dbasz 
o zdrowie, chronisz środowisko. Wpisz 
przejechane kilometry na rowerpomaga.
pl. Twój wynik zostanie dodany do spe-
cjalnego licznika kilometrów wraz z wy-
nikami innych rowerzystów. Im więcej 
wspólnie przejedziemy kilometrów, tym 
więcej potrzebujących dzieci otrzyma 
nowe rowery!

Pierwsza edycja akcji odbyła się w 2015 
roku. Pomysł okazał się ogromnym suk-
cesem. 

- Przejechaliśmy ponad 120 000 rowero-
wych kilometrów, ograniczyliśmy emisję 
CO2 o ponad 30 000 kg – mówią organi-
zatorzy. - W akcji aktywnie uczestniczyło 
ok. 3000 osób. Odbyło się ponad 50 lo-

kalnych akcji i ukazało prawie 
200 informacji w mediach. 
A przede wszystkim rozdaje-
my wymarzone rowery dzie-
ciom z domów dziecka i świe-
tlic środowiskowych - w sumie 
24 sztuki.

Głównym elementem akcji 
jest nakłanianie jej uczestników do jaz-
dy na rowerze. Za kilometry wspólnie 
przejechane na rowerze Fundacja Eko-
logiczna Arka przekazuje rower dziecku 
z domu dziecka lub świetlicy środowi-
skowej. Akcji towarzyszą eventy, konfe-
rencje prasowe, promocja w mediach, 
aktywność w mediach społecznościo-
wych, stoiska informacyjne. Na stronie 
rowerpomaga.pl cały czas funkcjonuje 
specjalny kalkulator CO2.

(RAF)

więcej

Targi Pro Building 
Expo2016.
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Żywa lekcja sztuki i historii Śladami patronów szkoły
PRZODKOWO | Uczniowie uczęszczający na zajęcia języka 
kaszubskiego poznawali Kaszuby. Tym razem pojechali do 
miejscowości Tuchomie koło Bytowa. 

NIESTĘPOWO | Jak co roku uczniowie klasy szóstej i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie upamięt-
nili patronów szkoły, poznając ich dramatyczne i bohaterskie dzieje. 

Młodzi podróżnicy podzi-
wiali wnętrze kościoła św. 
Michała  i kościół poewan-
gelicki św. Wojciecha. Ksiądz 
Franciszek Pudlewski przy-
gotwał dla uczniów mnóstwo 
niespodzianek -  najpierw 
spotkanie z orkiestrą, która 
udowodniła wszystkim, że 
muzyka łączy narody. Mu-
zyka kaszubska przeplatana 
była ukraińską oraz przebo-
jami światowymi. Potem pan 
Wołodia i jego żona opo-
wiedzieli o tym, jak ,,pisze" 
się ikony. Uczniowie mogli 

podziwiać Maryję na kawał-
kach drewna. 

Następnie dla młodszych 
były lody, natomiast starsi 

skorzystali z zabawy w krę-
gielni. Po przerwie na grilla 
odbyło się spotkanie z in-
struktorką zumby i wspólna 
zabawa. Kolejnym miejscem, 
które odwiedzili uczestni-
cy wyjazdu, było Muzeum 
Hymnu Narodowego w Bę-
dominie. Uczniowie poznali 
postać Józefa Wybickiego 
i historię powstania pieśni 
Mazurek Dąbrowskiego. Na 
zakończenie zwiedzili Mu-
zeum Parowozów w Koście-
rzynie. Atrakcją tego miejsca 
była przejażdżka drezyną. 

Dla dzieci była to znakomi-
ta lekcja historii i sztuki, ale 
też integracja  i rekreacja.

(RAF)
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Przedstawiciele szkoły 

i mieszkańcy Niestępowa 
udali się do byłego nie-
mieckiego obozu koncen-
tracyjnego Stutthof - zwie-
dzili miejsce kaźni oraz 
złożyli kwiaty przy pomniku 
poległych. Spotkali się też 
z ostatnimi żywymi patrona-
mi swojej szkoły. 

Szkoła w Niestępowie 
w 2012 roku otrzymała imię 

Więźniów Obozu Stutthof. 
Konzentrationslager Stut-
thof utworzony został już 
nazajutrz po wybuchu II 
wojny światowej, 2 września 
1939 roku, a zajęty przez so-
wietów dopiero nazajutrz po 
zakończeniu wojny, 9 maja 
1945 roku. W obozie prze-
bywało i straciło życie wielu 
mieszkańców Pomorza i Ka-
szub, m. in. członków Tajnej 

Organizacji Wojskowej Gryf 
Pomorski. Razem w Stut-
thofie zamordowano ok. 65 
tys. ludzi. Niestępowo jest 
szczególnie związane z pa-
tronami, gdyż tędy przebie-
gał tzw. Marsz Śmierci ewa-
kuacji lądowej obozu zimą 
1945 roku, a na miejscowym 
cmentarzu znajduje się grób 
36 uczestników marszu. 

(RAF)
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Truskawkowe szaleństwo
ZŁOTA GÓRA | To będzie największa na Kaszubach impreza plenerowa. Koncerty muzycznych gwiazd, występy, konkursy, stoiska handlowe, 
a przede wszystkim wszystko, co dotyczy kaszubskich truskawek – to wszystko i wiele więcej czeka w najbliższy weekend na Złotej Górze.

Co roku Święto Truskaw-
kobrania to wielogodzinna 
impreza od rana do późnych 
godzin

nocnych. Impreza trady-

cyjnie już odbędzie się pod 
koniec czerwca. Tych, któ-
rzy wybiorą się w najbliż-
szy weekend na Złotą Górę, 
czekają dwa dni zabawy 

i rozrywki. Bo atrakcji or-
ganizatorzy przygotowali co 
niemiara.

W pierwszej kolejności 
trzeba powiedzieć o gwiaz-

dach, które w tym roku wy-
stąpią na scenie. W tym roku 
wystąpią Rob Tognoni, Pier-
si, Danzel i Sławo- mir.

Oprócz tego na 
festynie będzie 
można znaleźć 
liczne stoiska 
handlowe i ga-
s t ronomiczne , 
stoiska z tru-
skawką i kaszub-
skim rękodzie-
łem ludowym. 
Nie zabraknie 
również kon-
kursów, oraz 
licznych wystę-
pów artystycz-
nych.

P i e r w s z e g o 
dnia – w sobo-
tę – cała im-
preza rozpocz-
nie się o godz. 
17.00. Po oficjalnej 
uroczystości otwarcia Tru-
skawkobrania 2016 odbędą 
się warsztaty KS Movement, 
a następnie wybory truskaw-
kowej miss nastolatek. Póź-
niej wystąpi dziecięcy zespół 
taneczny Perełki, następnie 

Tribute to Irena Jarocka, 
a chwilę później Baw się 
i tańcz – Hands Up – kon-
cert. Wieczorem odbędą się 

koncerty gwiazd muzycz-
nych, na scenie wystąpią Sła-
womir i Danzel. 

Drugi dzień, czyli niedziela, 
to zabawa już od godz. 14:00. 
Podobnie jak pierwszego 
dnia impreza rozpocznie się 

pokazami i warsztatami KS 
Movement, następnie pokazy 
iluzji dla dzieci przygotował 
magik Tomasz Jusza. Później 

na scenie zaprezen-
t o w a n y 
zostanie 
program 
autors k i 
K a r t u -
s k i e g o 
C entrum 
Ku l t u r y, 
następnie 
Kwieciste 
G w i a z d y 
– tanecz-
ny zespół 
z Ukrainy. 
Magik To-
masz Jusza 
wystąpi po 
raz drugi, 
tym razem 
p o k a ż e 
m a g i c z n e 

sztuczki dla 
dorosłych. Na koniec – jak 
zawsze – koncerty gwiazd: 
zagrają Rob Tognoni i Pier-
si. 

Wstęp jak zawsze wolny!.
Rafał Korbut

Wojciech Kankowski „Dżentelmenem Roku”
ŻUKOWO | W Ratuszu Głównym Miasta w Gdańsku odbył się finał plebiscytu Dżentel-
men Roku. Po raz dwudziesty czwarty z pomorskiego środowiska wybrano wybitne 
osobowości promujące w świadomości społecznej szlachetne postawy i wartości. 

Plebiscyt Dżentel-
mena Roku to jedy-
na w swoim rodzaju 
inicjatywa kulturalno 
- społeczna promują-
ca zasady etyki, pozy-
tywne wartości, do-
bre obyczaje i godne 
formy postępowania 
w życiu publicznym 
i prywatnym. Jego po-
mysłodawcą jest Lech 
Domański, dyrektor 

Agencji "Proness". 
Wśród laureatów 
d o t y c h c z a s o w y c h 
edycji znajdują się 
przedstawiciele róż-
nych środowisk: biz-
nesmeni, naukowcy, 
lekarze, prawnicy, 
menadżerowie, sa-
morządowcy, W tym 
roku do zacnego gro-
na laureatów dołączył  
Wojciech Kankowski, 

burmistrz Gminy Żu-
kowo,  którego kandy-
daturę do plebiscytu 
zgłosił Marszałek Wo-
jewództwa Pomor-
skiego Mieczysław 
Struk. 

D ż e n t e l m e n a m i 
Roku 2016 zosta-
li także: dr Tomasz 
Chamera, wiceprezes 
ds. sportu, strategii 
i rozwoju Polskiego 
Związku Żeglarskie-
go; prof. dr hab. med.

Michał Studniarek, 
kierownik Zakładu 
Radiologii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycz-
nego, kmdr Krzysztof 
Jaworski, dowódca 
III Flotylii Okrętów; 
Sławomir Siezieniew-
ski, dziennikarz i pre-
zenter gdańskiego 
oddziału TVP;Kazi-
mierz Lewandowski, 
prezes zarządu Przed-
siębiorstwa Cemet; 
(RAF)

Skąd nasz ród?
KARTUZY | Pochodzenie Kaszubów w świetle badań 
chromosomu Y oraz w świetle badań literaturowych 
i lingwistycznych to tylko niektóre z tematów, jakie 
poruszono podczas konferencji naukowej, jaka odbyła 
się w kartuskim urzędzie miasta. 

Podczas konferencji „Skąd 
nasz ród - co mówi genety-
ka o populacji Kaszubów” 
przedstawiono wiele kwestii 
dotyczących genetyki i pocho-
dzenia Kaszubów. Tematyka 
była bardzo obszerna, m.in. 
genetyka uzależnienia od ty-
toniu w populacji kaszubskiej, 
genetyczny defekt metaboli-
zmu kwasów tłuszczowych 
- częsta choroba Kaszubów 
i w populacjach zamieszkują-
cych wybrzeża Bałtyku, zespół 
LCHAD - zasady opieki nad 
osobami chorymi w poradni 
Chorób Rzadkich Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego, 

czy Centralny Bank Tkanek 
i materiału genetycznego GU-
Med - nowa era w badaniach 
zdrowia populacji ludzkich. 

Konferencję zorganizowali 
wspólnie burmistrz Kartuz, 
Klinika Dermatologii, Alergo-
logii i Wenerologii, Centralny 
Bank Tkanek i Materiału Ge-
netycznego GUMed, Zakład 
Medycyny Laboratoryjnej 
Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

Rozmowę na ten temat 
z doktor Jolantą Wierzbą z po-
radni chorób rzadkich GU-
Med opublikujemy wkrótce. 

(RAF)
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Ormianie z Erywania odwiedzili Kaszuby
KARTUZY | Kaszubski 
zespół Kartescze Zwón-
czi (Kartuskie Dzwonki) 
gościł w ubiegłym roku 
w Armenii, gdzie pozna-
wał kulturę tego kraju 
i promował kaszubszczy-
znę. Niedawno w ramach 
rewizyty Kartuzy gościły 
chór „Zaravor Mankunk” 
z Erywania (Armenia). 

Zespół koncertował między innymi 
w Kawiarence „Pod Refektarzem” 
w Kartuzach, na terenie CEPRu 
w Szymbarku, podczas I festiwalu 
Integracyjnego Piosenki Chrześci-
jańskiej na Złotej Górze, Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Kartuzach, ZKiW 
Brodnicy Górnej oraz Wejherowie. 

W CSWiPR oprócz festiwalu mia-
ła miejsce konferencja na temat lu-
dobójstwa Ormian, gdzie gościem 
specjalnym był Edgar Ghazaryan, 
Ambasador Republiki Armenii 
w Polsce. Trzeba przyznać, że zespół 
wzbudził spore zainteresowanie. 
W ramach spotkań z mieszkańcami 
Kartuz szczególne zainteresowanie 
budziły różnice kulturowe oraz oby-
czaje i piękno Kaszub. Dzieci po raz 
pierwszy miały styczność ze sporta-
mi wodnymi.

(raf)



Targi Pro Building Expo 
zorganizowano na terenie 
Nadbałtyckiego Centrum 
Rekreacji i Turystyki w Stę-
życy. Organizatorzy - gmina 
Stężyca oraz firma Tad Met - 
przygotowali profesjonalne 
miasteczko

targowe dla ponad 200 wy-
stawców i kilkunastu tysięcy 
zwiedzających, którzy od-

wiedzili targi podczas tych 
dni.

- Jako firma która od ponad 
26 lat działa w branży i zna 
ją doskonale stwierdziliśmy, 
że takie targi są potrzebne 
w naszym regionie – mówi 
Waldemar Ostrowski czło-
nek zarządu firmy Tad Met. 
- Podobne tak ogromne targi 
branży przemysłowej  odby-

wają się  na południu Polski, 
a nasz region ma przecież 
ogromny potencjał. Działa 
na nim kilka tysięcy firm, 
które świetnie się rozwijają. 
Nasi klienci i kontrahenci od 
dawna sygnalizują nam, że 
u nas, na Pomorzu powinno 
zaistnieć takie wydarzenie. 
Dlatego odpowiadamy na 
potrzebę rynku i budujemy 
nową markę na targowej 
mapie Polski, właśnie Pro 
Building Expo.

Na targach każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Je-
śli ktoś prowadzi biznes 
i szuka nowych rozwiązań, 
technologii czy narzędzi, to 
uczestnictwo w Pro Buil-
ding Expo było najlepszym 
wyborem. Była to idealna 
okazja do nawiązania no-
wych relacji biznesowych, 
przetestowania najnowszych 
usług i produktów, skorzy-
stania z atrakcyjnych raba-

tów i ofert targowych. Dla 
zwiedzających wystawcy 
przygotowali tak dużą ilość 
atrakcji i konkursów, że wła-
ściwie co chwilę na którymś 
ze stanowisk słychać było 
okrzyki radości tych, którzy 
wygrywali nagrody.

Na zwiedzających, którzy 
przybyli licznie wraz z ca-
łymi rodzinami czekało n 
wiele atrakcji. Na sennie 
głównej odbyły się poka-
zy mody odzieży roboczej 
takich marek jak PROFIX 
i CERVE. W strefie moto-
ryzacyjnej ogromnym za-
interesowaniem cieszyły 

się wyścig na kosiarkach. 
Rywalizacja była zaciekła 
szczególnie w kategorii Pań, 
gdzie doszło do dogrywki. 
Nie zabrakło oczywiście 
atrakcji dla dzieci,  które 
z wymalowanymi buźkami 
szalały w strefie dziecięcej 
. Można było skorzystać 
z lekcji udzielania pierwszej 
pomocy, zrobić sobie zdję-
cie z ulubionymi postaciami 
z bajek czy obejrzeć teatrzyk 
który przygotowały „Latają-
ce Babcie”. 

Podczas targów organiza-
torzy po raz pierwszy na-
grodzili najaktywniejsze go-
spodarczo firmy przyznając 
statuetki  „Tajny Agent Biz-
nesu”  targów Pro Building 
Expo. Laureatami Konkursu 
z ramienia Gminy Stężyca 
zostały firmy: Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Usługo-
wo-Handlowe „LASKA” 
Anna Laska, „OBOJAN” 
SP. z o.o. Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu Lidia 
Czapiewska oraz DANMAR 
sp. z o. o. - domy drewniane. 
Firmy wytypowane ze strony 
Pro Building Expo to PRO-
FIX Sp z o.o., FLEX POL-
SKA Sp. z o.o., STALCO 
SP. z o.o. Sp. K., PRZED-

SIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNE HEIZTECHNIK 
SP. z o.o. SP. K., STANLEY 
BLACK&DECKER POL-
SKA SP. z o.o.,  HITACHI 
POWER TOOLS POLSKA 
SP. z o.o., NEWELL PO-
LAND S.A.,  PROMA POL-
SKA SP. z o.o.

Czym różni się Pro Buili-
ding Expo od innych tego 
typu wydarzeń? Przede 
wszystkim targi te łączą han-
del z rodzinnym piknikowa-
niem. Przez dwa dni targowe 
zwiedzający mogli zapoznać 
się z ofertą wystawców i jed-
nocześnie skorzystać z setek 
atrakcji, które specjalnie dla 
nich zostały przygotowane 
w strefie dla dzieci, dla ko-
biet czy motoryzacyjnej.

Na zakończenie targów 
organizatorzy przygotowa-
li koncert zespołu Coctail, 
jako support gwiazdy wie-
czoru Dody. Doda niosła 
publiczność swoją niesamo-
witą energią i sprawiła, że 
był to wyjątkowy wieczór 
dla całej społeczności gminy 
Stężyca.

Już dziś organizatorzy za-
praszają za rok na Pro Buil-
ding Expo 2017.

(raf)
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  REKLAMA                                             2/2016/PK

  REKLAMA                                             19/2016/PK

Dwustu wystawców i tysiące zwiedzających
STĘŻYCA | Koncertem Dody zakończyły się targi Pro Building Expo 2016. Było to ogromne i bardzo znaczące wydarzenie, 
przede wszystkim dla przedsiębiorców. 



  REKLAMA                                                         16/2016/PK

NIERUCHOMOŚCI

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

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

Sprzedam nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, 
tel. 793 903 536

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

Sprzedam Fiata Punto 2000r. Lębork. 
Tel: 783-572-802

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasacja, awa-
ryjne otwieranie aut, sprzedaż części, 
pomoc drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel 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

Sprzedam kamerę tv skype Samsung 
VG StC 4000 i mysz bezprzewodo-
wą, cena 180 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam telewizor Samsung 25”z 
tunerem do tv naziemnej, cena 200 
zł. Tel: 695-230-080

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

Profesjonalna fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE
Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213

Blondi o zgrabnym latynoskim tyłecz-
ku jędrnych piersiach i aksamitnym 
ciałku, zawsze chętna, kobieca, po-
zna Panów sponsorów. Również sex 
telefon, fotki, filmiki, Sopot. Tel: 514-
120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam płyty CD. Mistrzowie mu-
zyki 17 szt. Wojna i broń 6 szt. Zwie-
rzęta świata 1,2. Tel: 790-290-835

Sprzedam radioodtwarzacz do kaset 
do Seicento, cena 80zł, Sierakowice. 
Tel: 790-290-835

Sprzedam komodę olcha szerokość 
130 cm, wysokość 93 cm, głębokość 
43cm, cena 260 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam rower Grand Rock 100, 
koła 26 cali, trzy letni, cena 350 zł, 
Wejherowo. Tel: 500-080-271 

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

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 Dan-

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

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:   EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:  EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:   EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:    EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:    EXP.ZWI.
RÓŻNE:     EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEmmS
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:                 EXP.MTI.

EXP.ROZ. Sprzedam kanape, tanio, tel. 500 500 XXX
PRZyKŁAD:

• Treść SMSa lub MMSa  
  nie może przekraczać 100 znaków. 
• MMS nie może przekraczać 100 kB.

ZAMÓW 
oGŁoSZENIE 
DROBNE

Regulamin drobnych ogłoszeń jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

• Nie należy używać polskich  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.

te, 250 gram, różne zapachy, duży 
wybór, tel. 660 731 138

Kupię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu II Woj-
ny Światowej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

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

Złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, pra-

ce w ogrodzie, okolice Luzina, Wejhe-
rowa, tel. 693 737 381

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne me-
talowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

za emisję

oGŁoSZENIE 
RAmKoWE

Zamów

już od 
    10 zł*

* cena podana przy umowie na min. 6 miesięcy
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Aż 300 zawodników na boiskach
ŻUKOWO | III edycję Regioligi, czyli turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży, zainaugurowano w Żukowie. 
W czterech kategoriach wiekowych rywalizowało około 300 adeptów piłkarstwa, skupionych w 25 drużynach z wo-
jewództwa Pomorskiego.

Na obiekcie panowała odświętna at-
mosfera w klimacie EURO 2016. 
Liczni kibice żywiołowo dopingowali 
wspaniałe akcje i fantastyczne strzały.
Organizatorzy przygotowali specjal-
nie na ta okazję przepiękne odlewane 
medale dla wszystkich uczestników, 
pamiątkowe puchary dla wszystkich 
drużyn oraz pyszny poczęstunek. Spo-
tkania prowadzili sędziowie Pomor-
skiego Związku Piłki Nożnej.
Regioliga składa się z 8 niezależnych 
turniejów rozgrywanych zgodnie 
z grafikiem, na terenie 3 powiatów: 
gdańskiego, kartuskiego i wejherow-
skiego. Liga przepro-
wadzona jest w 4 ka-
tegoriach wiekowych: 
2002-03, 2004-05, 
2006-07, 2008-09. 
Następny turniej już 
w niedzielę 26 czerwca 
w Żukowie. Organiza-
torem Ligi jest Kaszub-
skie Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej z Żu-
kowa. Kierownikiem 
Ligi jest Arkadiusz Paź-
dziora, tel. 698870575. 
Oficjalna strona www.
RegioLiga.pl
(raf)

Roczniki 2008-09:
1 Dragon Bojano
2 MKS DAN-BUD Gościcino
3 Stolem Gniewino

4 UKS Przyjaźń
5 KS Sulmin
6 Vigo Tuchom

Roczniki 2002-03:
1 Amator Kiełpino
2 Polonia I Gdańsk
3 Santana Wielki Klincz

4 MKS Promotor Fun Gościcino
5 Polonia II Gdańsk
6 Amigo I Przyjaźń
7 Amigo II Przyjaźń

Roczniki 2004-05:
1 Wietcisa Skarszewy
2 Amator Kiełpino
3 UKS Przyjaźń

4 Orły Osowa
5 SP Skrzeszewo
6 MKS PromotorFan Gościcino
7 MKS Girls ProFan Gościcino

Roczniki 2006-07:
1 Polonia II Gdańsk
2 SP Skrzeszewo
3 UKS Przyjaźń

4 Orły Osowa
5 Polonia I Gdańsk
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Regaty o Puchar Burmistrza Kartuz
ŻEGLARSTWO | Dwudniowe regaty żeglarskie o Puchar Burmistrza Kartuz za nami. W tym 
roku do rywalizacji stanęło ponad 90 zawodników. 

Regaty, które zapisały się na 
stałe w tradycję Kartuz, od-
były się w Centrum Sportów 
Wodnych i Promocji Regio-
nu na Złotej Górze już po 
raz dziesiąty. Dzieci do lat 12 
ścigały się w jednej z najwięk-
szych imprez żeglarskich na 
Kaszubach, w klasie OPTI-
MIST, w ramach klsayfikacji 
PZŻ NSKO.

Regaty odbyły się na jeziorze 
Brodno Wielkie koło Kartuz 
dla klas Optimist klasa B, UKS 
oraz klasie O. W zawodach 
wystartowały również klasy: 
Cadet i Omega. Łącznie wy-
startowało 55 zawodników 
klasy Optimist, reprezentując 
kluby: Gdyni, Gdańska, Ka-
liningradu, oraz zawodników 
powiatu kartuskiego. W za-

wodach uczestniczyło ponad 
90 zawodniów we wszystkich 
klasach regatowych.

Pierwszego dnia zawodów 
wiatr był silny i porywisty, 
żeglarze zaliczyli ponad 20 
wywrotek. Drugiego dnia 
wiatr umiwarkowane wa-
runki pozwoliły niektórym 
zawodnikom do odrobienia 
strat, każdy zatem miał oka-

zję sprawdzić się w różnych 
warunkach. Podsumowując 
impreza przebiegła sprawnie, 
a żeglarze zebrali kolejne cen-
ne doświadczenia. Pomimo 
wielkiego doświadczenia nie-
których zawodników, jezioro 
Brodno jak co roku „przygo-
towało” moc adrenaliny za-
wodnikom oraz widzom oglą-
dającym wyścigi. 

Sędzia główny, Roman Chy-
ła, uzgodnił osobną trasę dla 
najmłodszych dzieci grupy 0 
blisko pomostów, gdzie zebra-
ła się spora grupa przejętych 
występem swoich dzieci rodzi-
ców i bliskich. Po wyścigach 
na wszystkich czekał ciepły 
posiłek. Na koniec rozdano 
puchary, nagrody i dyplomy 
dla wszystkich uczestnikówre-
gat oraz rodziców. 

Zakończenie regat odbyło się 
w pięknej scenerii, na pomo-
ście mariny. Zwycięzcy otrzy-
mali z rąk zastepcy burmistrza 

Kartuz Tomasza Belgraua oraz 
Filipa Lipskiego przedstawi-
ciela Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego puchary oraz 
medale. Widzowie – rodzice 
zawodników i turyści przeby-
wający w CSWiPR - aplauzem 
żegnali żeglarzy. Na zakończe-
nie wykonano pamiątkowe 
zdjęcie.

Zadanie wsparto środkami 
w ramach realizowania zada-
nia publicznego dzięki dotacji 
gminy Kartuzy.

(RAF)


