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BHP, PPoŻ, 
HACCP,
Prawo Pracy

ul. Książąt Pomorskich 2F
83-330 Żukowo

tel. 600 022 026
bhppomorskie@gmail.com

www.bhppomorskie.pl

Przydrożne kapliczki to jed-
ne z najważniejszych miejsc 
w kaszubskich miejscowo-
ściach. Turyści odwiedzający 
Polskę bardzo często zwraca-
ją uwagę jak często - zwłasz-
cza na terenach wiejskich - 
znaleźć można te niezwykłe, 
często malownicze, często 
tez osamotnione obiekty. Nie-
jednokrotnie są to elementów 
małej architektury unikatowe 
na skalę międzynarodową, 
Dla Polaków - zwłaszcza dla 
Kaszubów - stanowią bezcen-
ny dorobek historyczno-arty-
styczny i budują historyczne 
dziedzictwo kulturowe Pola-
ków. 
Jedna z takich kapliczek, któ-
rej poświecenia po jej odno-
wieniu dokonał ks. Kanonik 
Eugeniusz Grzędzicki, znaj-
duje się w Sianowie. Skromna 

uroczystość, w której uczest-
niczyli mieszkańcy Sianowa 
oraz darczyńcy odbyła się 
w czerwcu br. Kapliczka wita 
teraz wszystkich pielgrzy-
mów przybywających do Sia-
nowa od strony Kartuz.
Nad konkursem patronat 
honorowy objęli: Senacka 
Komisja Kultury i Środków 
Przekazu, Minister Sportu 
i Turystyki, Związek Gmin 
Wiejskich, Związek Miast 
Polskich. Przewodniczącym 
konkursowego jury jest Jego 
Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Michał Janocha Przewodni-
czący Rady Episkopatu Polski 
ds. Kultury. Więcej o konkur-
sie można znaleźć na stronie: 
www.przydroznekapliczki.pl. 
Termin zgłaszania prac mija  
15 października 2016 r.
/raf/

Przydrożne kapliczki 
w obiektywie
KONKURS | Trwa konkurs fotograficzny pt. ‘’W różań-
cu róża ukryta rozkwita’’. Jest on adresowany do młodzie-
ży do lat 18 oraz seniorów (50+) - należy wykonać fotogra-
fie przydrożnych kapliczek oraz krzyży. 
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I właśnie tymi odznakami - 
„Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej” - zostali uhonorowani 
członkowie Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Ba-
zuny” z Żukowa: Bożena 
Klawikowska, Krystyna Sie-
bert i Andrzej Siebert. Wrę-
czył im je Wojciech Kan-
kowski, burmistrz Żukowa, 
wraz ze starostą kartuskim 
Janiną Kwiecień oraz Wi-
toldem Szmidtke, przewod-
niczącym Rady Miejskiej 
w Żukowie.
Choć odznaczenia otrzymało 
trzech długoletnich człon-
ków Regionalnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Bazuny”, to 
burmistrz Wojciech Kan-
kowski podkreślił, że to suk-
ces całego zespołu, który re-
prezentuje i jest wizytówką 

nie tylko gminy czy powiatu 
ale także całej Polski oraz 
nazwał zespół „twórcami 
kultury narodowej”. Zazna-
czył również, że z okazji 
45-lecia zespołu wystąpiono 

o odznaczenia i wyróżnienia 
dla wielu członków zespołu, 
ale nie wszystkie wnioski 
zostały jeszcze rozpatrzone.
Starosta Janina Kwiecień 
podziękowała za promocję 
powiatu i zwróciła uwagę na 
przywiązanie mieszkańców 
powiatu do kultury i tradycji 
kaszubskiej, która jest tak 
zauważalna dla wielu od-
wiedzających region.
- Zespół, mimo wielu trud-
ności, wciąż prężnie działa - 
podkreślił Robert Regliński, 
prezes Regionalnego Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Bazuny”. 
- Ubolewam jednak nad tym, 
że zbyt mało młodych ludzi 
trafia do zespołu. Jestem za-
dowolony z obecnej współ-
pracy z władzami gminy. 
Przy okazji burmistrz Żuko-

wa poinformował członków 
zespołu Bazuny o planowa-
nym wyciszeniu sali prób.
Uroczystość odznaczenia 
artystów uświetnił występ 
Weroniki Korthals. Odznaka 
jest wyróżnieniem za szcze-
gólne zasługi w działalności 
społecznej stanowiącej istot-
ny wkład w rozwój literatury, 
teatru, fotografii, malarstwa 
i innych dziedzin kultury. 
/raf/

Bazuny z prestiżową odznaką
ŻUKOWO | Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali członkowie zespołu 
Bazuny z Żukowa. Jest to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. 

Promują 
region 
i Kaszuby

Regionalny Zespół Pieśni 
Tańca Bazuny z Żukowa 
istnieje już 45 lat. Zespół 
zawiązał się w 1971 roku 
w Przyjaźni, w Państwo-
wym Gospodarstwie Rolnym 
z inicjatywy Czesława Kwi-
dzińskiego. Przez jakiś czas 
Bazuny działały w Leźnie, 
a od 1992 r. rozpoczęły swo-
ją działalność przy Domu 
Kultury w Żukowie. Od 1982 
r. prezesem zespołu jest Ro-
bert Regliński, konsultantem 
muzycznym - Witold Treder, 
zaś nad choreografią od 
2007 r. czuwa Jerzy Soli-
woda. Repertuar zespołu to 
nie tylko tańce kaszubskie, 
ale również i pieśni, piosen-
ki pochodzące z najbliższej 
okolicy. Zespół w swej ka-
rierze uczestniczył w wielu 
przeglądach, festiwalach 
krajowych i zagranicznych, 
odnosząc przy tym spore 
sukcesy.

Choć odznaczenia 
otrzymało trzech 
długoletnich członków 
Regionalnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Bazuny”, 
to burmistrz Wojciech 
Kankowski podkreślił, 
że to sukces całego 
zespołu, który reprezen-
tuje i jest wizytówką nie 
tylko gminy czy powiatu 
ale także całej Polski.

Definicja wypadku w pracy 
mówi, że za wypadek uznaje 
się zdarzenie nagłe wywołane 
przyczyną zewnętrzną powo-
dujące uraz lub śmierć, które 
nastąpiło w związku z pracą. 
Chodzi zatem o zdarzenie, któ-
re miało miejsce podczas lub 
w związku z wykonywaniem 
przez pracownika czynności 
lub poleceń przełożonych.  
Ustalenia okoliczności i przy-
czyn wypadku, oraz stwier-
dzenia, czy zdarzenie było 
wypadkiem przy pracy, do-
konuje się w protokole po-
wypadkowym sporządzonym 
przez zespół powołany przez 
pracodawcę, albo w karcie 
wypadku, gdy poszkodowany 
wykonywał określone zada-
nia, a nie łączył go stosunek 
pracy z zlecającym.
Natomiast nie będziemy mó-
wili o wypadku przy pracy 

jeśli wyłączną przyczyną 
wypadku okaże się narusze-
nie przez poszkodowanego  
przepisów o ochronie ży-
cia i zdrowia spowodowane 
umyślnie lub przez rażące 
niedbalstwo. Takie same 
konsekwencje poniesie oso-
ba, która będąc w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem 
środków odurzających albo 
substancji psychotropowych 

przyczyniła się do wypadku.  
Obowiązek ubezpieczenia 
wypadkowego dotyczy osób 
objętych ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowymi, 
które są:  pracownikami, zle-
ceniobiorcami oraz osobami 
z nimi współpracującymi, 
osobami prowadzącymi po-
zarolniczą działalność oraz 
osobami z nimi współpracują-
cymi itp.

Kiedy mówimy o wypadku w pracy 
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Tradycyjnie już impreza 
połączona będzie ze zlotem 
zabytkowych samochodów 
z czasów PRL-u. 
w Sierakowicach. 
Tego wydarzenia po prostu 
nie można przegapić! Co 
roku Kaszubska Noc pod 
Gwiazdami przyciąga tłu-
my i tym razem z pewnością 
również tak będzie. Impreza 
odbędzie się w najbliższą 
sobotę, 6 sierpnia. 
Na godz. 18.00 zaplano-
wano start imprezy: powi-
tanie przez konferansjera, 
przedstawienie programu 
i  informacje o atrakcjach. 
Jednocześnie na Placu „Ko-
szałkowo” trwać będzie 
rejestracja zabytkowych 
pojazdów PRL, które będą 
brać udział w zlocie. Dla 
uczestników – odbiór oko-
licznościowych naklejek VI 
zjazdu pojazdów PRL. Do-
datkowymi atrakcjami zlotu 
będzie muzyka mechaniczna 
oraz prezentacja pojazdów, 
o których opowiadać będą 
ich właściciele. 
Na scenie o godz. 18.30 roz-
pocznie się koncert zespołu 
W.I.S.T. (Magdalena Gac-
kowska), zaś o godz. 19.00 

wystąpi formacja Target. 
Jednocześnie zaplanowano 
wiele konkursów zarówno 
dla uczestników zlotu (na 
najstarszy pojazd zlotu, naj-
dłuższą pokonaną odległość, 
itp.) oraz dla publiczności. 
Wieczór to prawdziwa mu-
zyczna uczta. O godz. 20.00 
zagra zespół Farba. Grupa 

ma za sobą występy m.in. 
na Krajowym Festiwalu Pio-
senki Polskiej w Opolu, czy 
koncerty na imprezie Desti-
nation Chicago 2003 w Sta-
nach Zjednoczonych. Zespół 
znany jest z żywiołowości 
na koncertach i charyzmy 
wokalistki – Joanny Kozak.
Później – o godz 21.30 – na 

scenie pojawi się Natalia 
Szroeder z zespołem. Wo-
kalistki nie trzeba chyba ni-
komu przedstawiać. Już jako 
dziesięciolatka była aktorką 
teatru „Dialogus”, dzięki 
czemu poznała tajniki teatru 
inspirującego się tradycją 
kaszubską. Na swojej drodze 
spotkała wielu wspaniałych 

artystów m.in. pianistę To-
masza Stroynowskiego i wo-
kalistkę Weronikę Korthals, 
z którą realizuje szereg pro-
jektów muzycznych. Brała 
udział w licznych konkur-
sach wokalnych, w których 
zajmowała czołowe miejsca. 
Ma na swoim koncie wy-
stępy telewizyjne, a jej de-

biutancki singiel pt: „Jane” 
został Kaszubskim Hitem 
Lata. 
Jako ostatni, ok. godz. 
22.30, zagra zespół Faster, 
grający muzykę disco polo. 
Po koncertach zaplanowana 
jest zabawa z DJ Gaga i DJ 
Happy. 
/raf/

Mnóstwo muzyki i zabytkowe pojazdy
SIERAKOWICE | To będzie jedno z największych wydarzeń muzycznych tego lata w powiecie kartuskim. Zespół Farba, Natalia Szro-
eder i zespół Faster wystąpią podczas „XXIV Kaszubskiej Nocy pod Gwiazdami” w Amfiteatrze Szerokowidze w Sierakowicach. 

Należąca do Grupy Energa 
spółka Energa Oświetlenie 
w połowie lipca rozpoczę-
ła modernizację oświetle-
nia ulicznego w Kartuzach 
i 32 okolicznych miejscowo-
ściach na terenie tej gminy. 
Zakończenie prac  planowa-
ne jest na koniec września 
2016.
- Tej jesieni Kartuzy wraz 
z okolicznymi miejscowo-
ściami dołączą do grona 
miast oświetlanych za po-
mocą najnowocześniejszej 
i przyjaznej dla środowiska 
technologii LED.  Nowe 
oświetlenie uliczne nie tyl-
ko poprawi bezpieczeństwo 
w gminie, ale także pozwo-
li na znaczne oszczędności 
zużycia energii oraz reduk-
cję emisji zanieczyszczeń – 
podkreśla Dariusz Kaśków, 
prezes spółki Energa SA.

Duża modernizacja, 
spore oszczędności 
dla gminy

Ponad dwa  tysiące wysłu-
żonych i energochłonnych 
lamp sodowych zastąpią 

energooszczędne oprawy 
oświetleniowe typu LED 
o mocach od 49 do 74W, 
co przełoży się na znacz-
ne oszczędności dla miasta 
i realne korzyści dla środo-
wiska naturalnego. Koszty 
zużycia energii elektrycznej 
w gminie spadną o 50 pro-
cent, przez co miejscowości 
objęte modernizacją zaosz-
czędzą łącznie 625 MWh 
energii elektrycznej rocznie, 
co odpowiada zmniejszeniu 
emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery o ponad 510 ton 
w tym samym okresie.

Będzie jaśniej 
i bardziej ekologicznie

Choć nowe punkty świetlne 
będą miały niższą moc zna-
mionową, dzięki zastosowaniu 
nowoczesnej technologii LED 
ich parametry oświetleniowe 
ulegną znacznej poprawie. 
Nowe oprawy oświetlenio-
we typu LED emitować będą 
światło o bardziej naturalnej 
barwie niż dotychczas emi-
towane przez lampy sodowe 
światło żółte. Dzięki temu 
poprawi się rozpoznawanie 
kolorów, obiektów i kształ-

tów, co wpłynie nie tylko na 
bezpieczeństwo, ale poprawi 
również walory krajobrazowe 
tego przepięknego rejonu na-
szego kraju.
Gmina Kartuzy to nie pierwsze 
miejsce, w którym spółka uno-
wocześnia oświetlenie uliczne 
według najwyższych standar-
dów. W ostatnich latach Ener-
ga Oświetlenie zrealizowała 
wiele dużych projektów prze-
budowy i usprawnienia miej-
skiego oświetlenia ulicznego, 
m.in. w Bydgoszczy, Kosza-
linie, Hajnówce, Trzebielinie 
i Postominie. /raf/

Cały czas trwają prace bu-
dowlane przy budowie kar-
tuskich obwodnic, jednak na 
ich zakończenie musimy po-
czekać nieco dłużej.
Udostępniono już do przejaz-
du ulicę Sędzickiego w Kartu-
zach (jeden z newralgicznych 
ciągów komunikacyjnych dla 
miasta). Na ostateczne odda-
nie do użytku przyjdzie nam 
jeszcze poczekać około 2-3 
tygodni, jednak wykonawca 
zgodził się udostępnić ją dla 
przejeżdżających pojazdów.

W połowie sierpnia plano-
wane jest oddanie do użytku 
nowego parkingu przy kar-
tuskiej Kolegiacie. Do dys-
pozycji będzie tam 45 miejsc 
parkingowych w tym 3 dla 
pojazdów osób niepełno-
sprawnych. 
Gmina Kartuzy jeszcze w tym 
roku planuje budowę nowych 
ścieżek rowerowych, utwar-
dzenie dróg na terenach wiej-
skich oraz nowe nawierzch-
nie częściowe. 
/raf/

Będzie jaśniej, ekologicznie i dużo taniej
GM. KARTUZY | Oświetlenie uliczne w Kartuzach i 32 innych miejscowościach na terenie tej gminy zostanie zmodernizowane. 
Wysłużone oprawy zostaną wymienione na nowoczesne oświetlenie LED. Wydatki gminy na oświetlenie ulic obniżą się o połowę!

Inwestycje drogowe trwają
KARTUZY | Nowy parking przy Kolegiacie i moderni-
zacja ulicy Sędzickiego - to ostatnie inwestycje drogowe 
gminy Kartuzy, które już niedługo zostaną zakończone. 
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Na scenie przy kościele Ma-
riackim zaprezentowali się 
utalentowani muzycy - miesz-
kańcy gminy Żukowo: Iga 
Pobłocka - wokal, Monika 
Dejk-Ćwikła - wokal, Oskar 
Majkowski - klawisze, Andrzej 
Przybylski - gitara basowa, 
Piotr Kowalkowski - trąbka, 
Jarosław Bielawski - perkusja 
i Maciej Adamczyk - gitara.
Zebrana publiczność mogła po-
słuchać polskich piosenek z lat 
60. i 70. Na scenie królowały, 
więc utwory m.in.: Alibabek, 
Filipinek, Czesława Niemena, 
Ireny Santor czy Czerwonych 
Gitar. Widownia żywo reago-
wała na znane i lubiane ka-
wałki i wraz z wykonawcami 
wspólnie podśpiewywała.
Niedzielny koncert był już nie-
stety ostatnim, słowa wdzięcz-
ności za obecność oraz dla 
organizatorów skierowali ks. 
Krzysztof Sagan proboszcz 

parafii p.w. WNMP w Żuko-
wie oraz Wojciech Kankow-
ski, burmistrz gminy Żukowo. 

Na ich ręce złożone zostały 
również drobne upominki za 
objęcie patronatem honoro-

wym tej imprezy.
Organizatorzy zapraszają na 
sierpniowe koncerty organo-

we, które odbywać się będą 
w każdą niedzielę sierpnia 
o godz. 17:30 w kościele p.w. 

Miłosierdzia Bożego w Żuko-
wie.
/raf/

„Radość najpiękniejszych lat” 
przyciągnęła tłumy
ŻUKOWO | Za nami ostatni z koncertów organizowany w ramach Żukowskiego Lata Muzycznego. Tym razem można było posłu-
chać polskich piosenek z lat 60. i 70. Koncert przyciągnął tłumy. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAm lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SPRZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

KAwALERKę umeblowaną 
sprzedam lub wynajmę, na osie-
dlu Harcerskim w Wejherowie 
lub mieszkanie Semeko wynajmę 
w Redzie, tel. 602 623 404

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKuP aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-

mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

ZAtRuDNię montera instalacji 
sanitarnych/pomocnika, Wejhe-
rowo. Tel: 601-677-964

PiLNiE zatrudnię brukarzy. Tel: 
602-447-203

ZAtRuDNię pracza i maglarkę 
do pracy w Pralni w Wejherowie. 
Tel: 58 677-27-36

USŁUGI

BiuRo Rachunkowe, Mechowo, 
ul. ks. Zygmunta Trelli 50, odbie-
ramy dokumenty od klientów z 
Wejherowa, Pucka i okolic, tel. 
692 138 786, e-mail: br.kkrze-

bietke@gmail.com, jesteśmy na 
facebooku

PoŻyCZKi prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, go-
tówka od ręki. Tel: 510-908-900

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330

uSŁuGi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

PRoFESJoNALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

KotŁowNiE, instalacje, wod-
kan, gazowe, 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

SiNGEL 36lat, szuka Pani od 30 
do 60 lat. Tel: 786-919-227

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAm gazowy grzejnik 
wody przepływowej Ariston Jun-
kiers, cena 170 zł. Tel: 510-501-
955

SPRZEDAm piłę tarczową 2.0 kw 
380W samorobną z kółkami, cena 
630zł. Tel: 695-230-080

HyDRoFoR, zbiornik 35l, na 
220v nieużywany, cena 450zł. Tel: 
506-251-697  

mEBLE kuchenne, używane, ko-
lor świerk, cena 300 zł. Tel: 506-
251-697 

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

SPRZEDAm łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhe-
rowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-

rowo, 505-567-034

SPRZEDAm mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

KuPię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ek wipunek wojskow y@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 napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

SZuKASZ 
PRACowNiKA?
wyślij ogłoszenie SmS-em:
ExP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

oGŁoSZENiA 
w RAmCE

już od 
10 zł 
za emisję!

więcej:
reklama@expressy.pl

wyKAZ KAtEGoRii:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
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.

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców
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transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, brą-
zowa, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

SPRZEDAm rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

SPRZEDAm dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

www.metropolia.info
Szukaj nas również na facebooku!
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Zakończona w sobotę tego-
roczna odsłona Energa Sopot 
Match Race to festiwal ner-
wów i nagłych zwrotów akcji, 
zakończony zwycięstwem za-
łogi Łukasza Wosińskiego. 
Regaty meczowe to jedna 
z najbardziej widowiskowych 
form rozgrywania zawodów 
żeglarskich. W bezpośrednich 
wyścigach biorą udział dwie 
identyczne łodzie, ścigające się 
z wiatrem i pod wiatr w linii 
prostej. O zwycięstwie decydu-
je więc nie sprzęt ale umiejęt-

ności i spryt załogi. Już po raz 
trzynasty taki żeglarski spek-
takl mogli podziwiać kibice, 
którzy pojawili się na sopoc-
kim molo między 26 lipca a 30 
lipca. Wody otaczające słynny 
pomost były areną zmagań 11 
załóg, ścigających się w tym 
roku w dwóch równolegle roz-
grywanych imprezach. Pierw-
szą z nich był Puchar Świata 
w Match Racingu, w którym 
udział wzięły czteroosobowe 
załogi, pływające na jachtach 
klasy Diamant 3000. Drugie to 

natomiast regaty katamaranów 
M32 zaliczane do cyklu World 
Match Racing Tour.
W rywalizacji Diamantów 
najlepszy okazał się zespół 
Delphia Sailing Team, dowo-
dzony przez sternika Łukasza 
Wosińskiego. Jego załoganta-
mi byli Bartosz Bartnicki, Filip 
Lewandowski i reprezentant 

Energa Sailing Team Poland 
w klasie 49er, Jacek Nowak. 
Polacy rozpoczęli finałową 
rywalizację od pewnego zwy-
cięstwa w ćwierćfinale nad ro-
syjską załogą Vladimira Lipa-
vskiego. Półfinał to natomiast 
zacięta walka Łukasz Wosiń-
skiego z Dejanem Presenem ze 
Słowenii. Po dwóch wyścigach 

zakończonych remisem, ko-
nieczna była dogrywka. W de-
cydującym starciu to Polacy 
okazali się szybsi, bardziej pre-
cyzyjni w wykonywaniu ma-
newrów i lepiej czytający wiatr. 
Dzięki temu to im przyszło 
zmierzyć się w finale z druży-
ną Sama Gilmoura. Australij-
czycy, również po dogrywce, 

wyeliminowali szwajcarską 
załogę Erica Monina. Najważ-
niejszy wyścig regat należał już 
do Łukasza Wosińskiego i jego 
załogantów. Wygrana w dwóch 
wyrównanych biegach dała im 
zwycięstwo w trzynastej odsło-
nie Energa Sopot Match Race.
Natomiast w rywalizacji kata-
maranów M32, zaliczanej do 
klasyfikacji World Match Ra-
cing Tour bezkonkurencyjny 
był zespół Torvara Mirsky’e-
go. Australijczycy zmierzyli 
się w finale z ekipą Nicklasa 
Dackhammara.
- Zawodnicy stworzyli nieza-
pomniane sportowe widowi-
sko, prezentując umiejętności 
na najwyższym poziomie – 
powiedział Przemysław Pie-
siewicz, wiceprezes zarządu 
Grupy Energa. - Cieszymy się, 
że mogliśmy gościć w Sopocie 
i dopingować żeglarzy świa-
towego formatu. Wspieranie 
i popularyzacja sportu to ważny 
obszar naszych działań, a oglą-
danie profesjonalnych zmagań 
to okazja aby przekonać się, 
jak ciekawą i wartościową dys-
cypliną jest żeglarstwo. /raf/

Łukasz Wosiński triumfuje
ŻEGLARSTWO | Widowiskowe pojedynki, dynamiczne manewry i walkę o każdy centymetr zapamiętają kibice żeglarstwa, 
którzy śledzili wydarzenia przy sopockim molo. 
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W rozgrywkach wzięły 
udział zespoły z gminy 
Żukowo oraz z Kiełpi-
na, Wąglikowic i Gdyni. 
Dla młodych piłkarzy 
były to trzecie zawody 
w ramach tegorocznej 
RegioLigi „6”. Roz-
grywki odbyły się w Tu-
chomiu, a gospodarzem 
było Stowarzyszenie 
Kulturalno-Sportowe 
Vigo.
Zawodnikom gratulo-
wał i wręczał puchary 
oraz medale Wojciech 
Kankowski, burmistrz 
Żukowa oraz radny Sta-
nisław Grotha.
/raf/

Niezwykłe emocje podczas Tuchom Cup
WyniKi:

Rocznik 2008:
1. UKS Przyjaźń
2. Vigo Tuchom

Rocznik 2006:
1. Sporting Leźno
2. Piaski Wąglikowice
3. GKS Sztorm Mosty
4. UKS Przyjaźń
5. Vigo Tuchom

Rocznik 2004:
1. UKS Przyjaźń
2. Piaski Wąglikowice

Rocznik2002:
1. SKS Vigo Tuchom
2. UKS Przyjaźń
3. Amator Kiełpino

TUCHOM | Ostra rywalizacja i ogromne emocje sportowe – tak w skrócie można opisać rozegrany nie-
dawno turniej Regionalnej Ligi Piłki Nożnej „6”. 

XIX Turniej Piłki Nożnej, or-
ganizowany przez KSS Sokół 
pod patronatem burmistrza 
Kartuz, został niedawno re-
zegrany. Pasmem zwycięstw 
zespół Newlook Kartuzy po-
twierdził swą sportową klasę. 
W finale piłkarze spotkali się 
z zespołem MKS Mścisze-
wice i choć rywale nierzad-
ko mieli okazję do akcji pod 
bramką kartuzian, to nie po-
trafili do końca wykorzystać 
wypracowanych sytuacji. 
Dopiero w drugiej połowie 
zdobyli pierwszą bramkę. 

Natomiast Newlook Kartu-
zy swoimi umiejętnościami 
potwierdzili zajmowane od 
kilku ostatnich lat miejsce. 
Sprawnie zamykali raz po 
raz akcje aż dziesięciokrotnie 
nie dając szans bramkarzowi 
z Mściszewic. 
Realizacją turnieju zajęli się 
działacze KSS Sokół z preze-
sem Jarosławem Kulaszewi-
czem na czele. W dekoracji 
i nagradzaniu zwycięzców 
uczestniczył Mieczysław Go-
łuński, burmistrz Kartuz.
/raf/

Newlook wciąż 
niepokonany
KARTUZY | Po dwóch dniach zmagań na boisku do pił-
ki nożnej na kartuskim „‘Orliku” zespół Newlook Kartu-
zy jako faworyt nie oddał tytułu mistrza.
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