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Dwa Dni szalonej 
zabawy
STĘŻYCA | Muzyka taneczna, gwiazdy 
scen disco lat 90 i tłumy zachwyconej 
i rozbawionej publiczności – za nami 
największa impreza tego lata.

„Disco pod Gwiazdami” to 
jeden z największych w Polsce 
festiwali muzyki tanecznej, 
transmitowany na żywo na 
cały kraj przez telewizję Pol-
sat. Każda edycja przyciąga 
tłumy. W tym roku to muzycz-
ne, niezwykłe wydarzenia zor-
ganizowane zostało w Stężycy. 
Sprzedano kilkadziesiąt tysię-
cy biletów, a przez dwa dni na 
scenie można było zobaczyć 
wielu artystów zarówno pol-
skich, jak i zagranicznych. 

Imprezę prowadzili Maciej 
Dowbor, Misiek Koterski 
i Karolina Szostak. Pierwszy 
dzień imprezy to koncerty 
największych gwiazd polskiej 
sceny muzycznej. Publiczność 
usłyszała Szymona Wydrę & 
Carpe Diem, Papa D., Classic, 

Eleni, Feel, Mig, Fun Factory, 
Top One, Bartka Wronę, Chło-
paki nie płacą, Tercet Egzo-
tyczny, Antka Smykiewicza, 
Paullę, Top Girls i Musicloft. 
Podczas festiwalu nie zabra-
kło też wspaniałego jubileuszu 
- zespół Boys świętował 25-
lecie powstania. 

Drugi dzień to występy 
gwiazd zagranicznych, które 
wiele osób doskonale pamięta 
z lat 90., kiedy na parkietach 
królowała muzyka euro dance. 
I tak w stężyckim amfiteatrze 
wystąpili LayZee aka Mr. Pre-
sident, Velvet, Francesco Na-
poli, Corona, Amna, Eruption, 
Fly Project, Masters, Happy 
End, Capitan Hollywood Pro-
ject i Nowator. 

/raf/
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Kabaret i muzyka disco polo 
na dożynkach
SIERAKOWICE | 
Mnóstwo   do-
brej muzyki 
i zabawy za-
planowano na 
przyszłą nie-
dzielę, 28 sierp-
nia – wtedy bo-
wiem odbędą 
się Kaszubskie 
Dożynki Gminy 
Sierakowice. 

Dożynki rozpoczną się o godz. 13.00 dzięk-
czynną mszą świętą, która odprawiona zostanie 
w Kościele p.w. MB Częstochowskiej  i św. 
Apostołów Piotra i Pawła  w Tuchlinie. Po mszy, 
o godz. 14.00, zaplanowano przejazd bryczkami 
i wozami drabiniastymi do Sierakowic do Amfi-
teatru Szerokowidze, gdzie po uroczystym powi-
taniu gości przez Tadeusza Kobielę, wójta gminy 
Sierakowice, Starostowie Dożynek przekazują 
bochen dożynkowy gospodarzom (na ręce wójta 
gminy oraz burmistrza Saint Ghislain). 
Później odbędzie się wręczenie tytułów hono-

rowych „Zasłużony dla Gminy Sierakowice” 
oraz „Zasłużony obywatel Gminy Sierakowice” 
przez przewodniczącego Rady Gminy Sierako-
wice oraz rozpoczęty zostanie konkurs na naj-
piękniejszy wieniec i kołacz gminy dożynkowy. 
Od 15.30 trwać będzie część rozrywkowa. Naj-

pierw wystąpi kabaret HALS „Świrowisko”, 

o 16.15 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród 
w ramach gminnego konkursu „Piękna Wieś Po-
morska”. O godz. 16.45 - koncert zespołu Izzy 
Rockers (muzyka w klimacie rock&roll – po-
dróż do lat 50. i 60.), o godz. 17.30 - występ ka-
baretu Hals „Piosenka jest dobra na wszystko”, 
zaś o godz. 18.30 - wręczenie nagród w ramach 
konkursu na najpiękniejszy wieniec i kołacz do-
żynkowy. 
Na godz. 19.00 zaplanowano konkursy dla wi-

dzów: rzut snopkami do celu, noszenie wiader 
z wodą przez przeszkody, konkurs na najdłuższą 
obierkę (Polska-Belgia, pary mieszane). 
O godz. 19.30 na scenie pojawi się zespół disco 

polo Taste. 
Ponadto w programie: stoiska gastronomiczne, 

stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i wystawa ma-
szyn rolniczych. 
/raf/

Gmina Żukowo podpisała 
w tym miesiącu umowę z fir-
mą Energia Polska S.A. na 
realizację projektu pn. „In-
stalacja odnawialnych źródeł 
energii na budynkach miesz-
kalnych w gminie Żukowo”.
Firma wyłoniona została 
w drodze przetargu nieogra-
niczonego. Umowa obejmuje 
montaż 27 paneli fotowolta-
icznych, 3 kolektorów sło-
necznych i 2 instalacji pompy 
ciepła typu solna/wodna wraz 
z pracami wykonania dolne-
go źródła ciepła.
Dofinansowanie tych instala-
cji wynosi maksymalnie 40 
proc. na instalacje generujące 
prąd (panele fotowoltaiczne) 
oraz 20 proc. na instalacje 
grzewcze (kolektory słonecz-
ne i pompy ciepła). Pozostała 
kwota stanowić będzie po-
życzkę na maksymalny okres 
15 lat z oprocentowaniem 
rocznym 1 proc.
U mieszkańców, którzy zo-
stali zakwalifikowani do pro-
gramu, montaż instalacji OZE 
zakończony zostanie zgodnie 
z umową do końca listopada 

2016 roku. Dofinansowanie 
pochodzi ze środków Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
Głównymi przesłankami 
przedsięwzięcia są czynniki 
ekonomiczne i ekologiczne. 
Instalacje odnawialnych źró-
deł energii wpłyną na radykal-
ne obniżenie kosztów energii 
elektrycznej i cieplnej. Celem 
jest ograniczenie lub unik-
nięcie emisji CO2 w wyniku 
zwiększenia produkcji ener-
gii z odnawialnych źródeł po-
przez zakup i montaż małych 
instalacji lub mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii 
do produkcji energii elek-
trycznej lub ciepła dla osób 
fizycznych zamieszkujących 
teren gminy Żukowo. Ma to 
więc ogromne znaczenie dla 
poprawy stanu środowiska 
naturalnego, w którym żyje-
my.
Informacji na temat progra-
mu udzielają Iwona Niedziel-
ska - tel. 58 685 83 08 i Basia 
Mielewczyk - tel. 58 685 83 
66.  /raf/

Ekologicznie i oszczędnie
GM. ŻUKOWO | 27 budynków mieszkalnych w gminie 
Żukowo będzie mieć zmodernizowane instalacje cieplne. 
Dzięki pozyskanej przez gminę dotacji w budynkach zo-
staną zainstalowane nowoczesne i ekologiczne źródła ener-
gii odnawialnej. 
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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

Pożary powstają przede wszyst-
kim tam, gdzie ochrona przeciwpo-
żarowa nie jest należycie zorgani-
zowana i gdzie nie przestrzega się 
elementarnych zasad użytkowania 
budynku i otaczającego go terenu. 
Najważniejszym aktem prawnym 
regulującym kwestie związane 
z ochroną przeciwpożarową jest 
ustawa o ochronie przeciwpożaro-
wej. Stanowi ona, że ochrona ppoż. 
polega na realizacji przedsięwzięć 
mających na celu ochronę życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska 
przed pożarem, klęską żywiołową 
lub innym miejscowym zagroże-
niem.
Do obowiązków wszystkich 

pracowników w zakresie ochro-
ny przeciwpożarowej należy  
m. in.:

uczestniczenie w szkoleniu • 
w dziedzinie BHP, dotyczącym 
zagadnień w zakresie ochrony 
ppoż. i poddawanie się odpo-
wiednim sprawdzianom wiedzy,
realizacja poleceń przełożonych, • 
mających na celu poprawę sta-
nu bezpieczeństwa pożarowego 
w budynku,
utrzymanie należytego porządku • 
na swoim stanowisku i w jego 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W FIRMIE
otoczeniu,
prawidłowe użytkowanie instalacji • 
i urządzeń elektroenergetycznych, 
znajomość numeru telefonu alar-• 
mowego do Państwowej Straży 
Pożarnej,
posiadanie umiejętności posłuże-• 
nia się podręcznym sprzętem ga-
śniczym,
przestrzeganie warunków bezpie-• 
czeństwa, podanych w instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego,
nietarasowanie dróg ewaku-• 
acyjnych i dostępu do wszel-
kich urządzeń związanych  
z bezpieczeństwem w budynku,
zgłaszanie przełożonym lub • 

upoważnionemu pracownikowi 
prowadzącemu sprawy ppoż. za-
uważonych zagrożeń i nieprawi-
dłowości w zabezpieczaniu ppoż.,
uczestniczenie w akcjach gaśni-• 
czych i ratowniczych w przypadku 
pożaru lub innego miejscowego 
zagrożenia oraz wykonywanie 
wszystkich poleceń kierującego 
akcją.

W razie powstania pożaru najważ-
niejsze jest bezpieczne opuszczenie 
zagrożonego obszaru przez przeby-
wających w nim ludzi. Właściciel 
lub zarządca budynku musi zadbać 
o techniczne środki zabezpieczenia 
przeciwpożarowego. 

Dofinansowanie na modernizację boisk
ŻUKOWO | Ponad pół miliona złotych dofinansowania otrzymała gmina Żukowo. Pieniądze prze-
znaczone będą na modernizację boisk wielofunkcyjnych w Żukowie, Pępowie oraz Przyjaźni.

Dofinansowanie przyznane zostało ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu Modernizacji Infra-
struktury Sportowej – edycja 2016. Otrzy-
mane środki stanowią nie więcej niż 50 proc. 
całkowitej wartości wydatków, tj. nieco ponad 
500 tys. złotych. Całkowita wartość wydatków 
związanych z realizacją zadania inwestycyjne-
go wynosi ponad 1 mln złotych.
Modernizacja dotyczy boisk wielofunkcyj-
nych o nawierzchni asfaltowej i obejmuje 

przebudowę na nawierzchnię poliuretanową. 
Dodatkowo w Żukowie i Przyjaźni zamon-
towane zostaną piłkochwyty, oświetlenie 
i stojaki na rowery. Wzdłuż krawędzi boiska 
w Żukowie zaprojektowano budowę chodni-
ka. W Pępowie powstanie ogrodzenie pane-
lowe, wykonane zostanie także odwodnienie. 
W Przyjaźni i Pępowie planowane jest rów-
nież zamontowanie sprzętu sportowego. Ter-
min zakończenie inwestycji to 31 październi-
ka przyszłego roku.    /raf/ Fo
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Trwają naprawy i wydłużanie linii
KOMUNIKACJA | Częściowe wznowienie ruchu pociągów na linii PKM możliwe jest już we wrześniu – zapowiadają przedsta-
wiciele PKM. Oprócz tego wydłużona zostanie linia, którą kursują pociągi SKM aż do przystanku PKM Gdańsk Brętowo.

Problemy z kursowaniem pociągów zaczęły 
się w połowie lipca, gdy po ulewach w wielu 
miejscach została uszkodzona infrastruktura 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Wciąż trwa-
ją naprawy, pociągi SKM będą mogły wrócić na 
linię PKM na początku września. Nadal będzie 
to jednak jeszcze tylko część pociągów. 

- W miarę postępu prac naprawczych i odda-
wania do użytku kolejnych odcinków Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej, oferta przewozowa 
SKM na naszej linii będzie systematycznie roz-
szerzana, aż wróci do poziomu sprzed lipcowej 
ulewy – informują przedstawiciele PKM. 

Po zidentyfikowaniu wszystkich szkód na li-
nii PKM wyrządzonych przez gwałtowną ule-
wę z 14-15 lipca 2016 r., dokumentacja w tej 
sprawie wraz z projektem naprawczym przeka-
zana została do ubezpieczyciela. Bez akceptacji 
ubezpieczyciela nie można było rozpocząć wła-
ściwych prac naprawczych. Dlatego opracowa-
no kilka scenariuszy działań pod kątem możli-
wości wznawiania ruchu na linii PKM. 

Okazało się, że do naprawy jest aż 688 miejsc, 
z tego 56 wymaga wykonania ich przed wzno-
wieniem ruchu, pozostałe natomiast mogą być 
prowadzone podczas ruchu, lecz z ogranicze-
niami prędkości lub czasowym zamykaniem 
odcinków trasy. Wprawdzie 75 proc. wszyst-
kich szkód ma charakter powierzchowny (bez 

uszkodzenia konstrukcji nasypu), to ich napra-
wa będzie czasochłonna. 

Już kilka dni po ulewie pociągi SKM wróciły 
na trasę Kartuzy – Gdańsk Port Lotniczy, skąd 
dalej pasażerowie mogą dojechać do Gdańska 
Wrzeszcza autobusową komunikacją zastęp-
czą.

Natomiast od 4 września wejdzie w życie 
nowy, jesienny rozkład jazdy. Wówczas pla-
nowane jest także wydłużenie trasy pociągów 
SKM aż do przystanku PKM Gdańsk Brętowo, 
gdzie pasażerowie będą mogli przesiąść się 
dalej np. na tramwaj do Gdańska Głównego. 
Prawdopodobnie tylko do przystanku Gdańsk 
Kiełpinek pociągi poruszać się będą po obu to-
rach, a od Kiełpinka do Brętowa tylko po jed-
nym. 

Do końca września wykonawca powinien 
uporać się z kolejnymi kluczowymi naprawa-
mi – tak, aby możliwy był już wówczas dojazd 
dwoma torami do Gdańska Brętowa i jednym 
torem do Gdańska Wrzeszcza. To pozwoli na 
kolejne zwiększenie oferty przewozowej SKM 
na linii PKM jeszcze przed powrotem studen-
tów na uczelnie.

Podobnie wygląda sytuacja pełnego wzno-
wienia ruchu pociągów na odcinku aglome-
racyjnym PKM – czyli do Gdańska Osowej 
i Gdyni Głównej. Tutaj czynnikiem warunku-

jącym powrót pociągów SKM na tę trasę jest 
zakończenie napraw prowadzonych przez PKP 
PLK na linii 201 Gdynia – Kościerzyna. Obec-

nie pociągi jeżdżą tam tylko po jednym torze, 
w związku z czym przepustowość tej linii jest 
ograniczona:    /raf/
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Już po raz siódmy w jesienny 
weekend odbędą się w So-
pocie Targi Seniora, które co 
roku przyciągają kilka tysięcy 
osób odwiedzających z całego 
województwa. To propozycja 
na ciekawy aktywny weekend 
nie tylko dla seniorów, ale i 

dla całej rodziny. - Każ-
dy z nas ma w swoim 

otoczeniu osoby 
starsze i każdy z 

nas kiedyś bę-
dzie seniorem, 
dlatego warto 
być otwartym 
na potrzeby 
i problemy 
osób star-
szych i wspól-

nie zadbać o 
dobrą jakość 

życia obecnych 
i przyszłych se-

niorów – mówi Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopo-
cie , pomysłodawca i współ-
organizator targów. 
Jak co roku, osoby odwie-
dzające targi będą miały 
możliwość zapoznania się z 
szerokim i różnorodnym wa-
chlarzem produktów i usług 
dostosowanych do potrzeb 
osób starszych, dzięki któ-
rym mogą oni dłużej cieszyć 
się zdrowiem, sprawnością 
fizyczną oraz radzić sobie 
w codziennym życiu. Mile 
widziane są firmy przyjazne 
seniorom, które posiadają w 
swojej ofercie ciekawe pro-
pozycje dla osób starszych, 
zarówno dla tych aktywnych, 
jak również dla osób niesa-
modzielnych, wymagających 
wsparcia. 

Targom towarzyszyć będzie 
program edukacyjno – kul-
turalny, m.in. pokazy na sce-
nie, warsztaty ruchowe i ar-
tystyczne, wykłady na temat 
zdrowego stylu życia. Będzie 
również możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych oraz porad 
ekspertów.
- Do współtworzenia progra-
mu edukacyjno-kulturalnego 
zapraszamy organizacje se-
nioralne z całego wojewódz-
twa pomorskiego -  kluby 
seniora, uniwersytety III wie-
ku i inne podmioty, które or-
ganizują ciekawe zajęcia dla 
seniorów, np. koła gospodyń 
wiejskich – zachęca Anna Ja-
rosz. Podmioty, które przed-
stawią najciekawsze propo-
zycje zaprosimy do udziału w 
targach. 

Dołącz do grona wystawców 
przyjaznych seniorom
ZDROWIE | Tegoroczna edycja Sopockich Targów Seniora odbędzie się jesienią – 22 i 23 października, ale już teraz rozpoczęły się przygo-
towania do tego wydarzenia. Organizatorzy zapraszają firmy, instytucje oraz organizacje, które posiadają ciekawą ofertę dla seniorów, 
do zaprezentowania jej na targach. 

Firmy oraz organizacje 
zainteresowane udziałem 

w Sopockich Targach Seniora, 
mogą zgłaszać swoją ofertę 

do dnia 31 sierpnia. 
 Szczegółowe informacje 
w Biurze Organizacyjnym 

Sopockich Targów Seniora: 
e-mail: biuro@targiseniora.pl, 

tel. 58 551 17 10 w. 251.
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W zrzeszeniu zmiana i kontynuacja
BANINO | Skończyła się kadencja prezesury Witolda Szmidtke w Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie. Podczas ze-
brania sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowego prezesa i nowe władze.

Podczas zebrania podsumowano minioną kadencję. A przez ostat-
nie lata w ZKP działo się dużo - organizowano wydarzenia i po-
dejmowano nowe inicjatywy, odpowiadając na społeczne zapo-
trzebowanie. 
- Wydarzeń w całej kadencji było około 100 – mówił dotychcza-
sowy prezes Witold Szmidtke. - Są to wszystko znaczące imprezy, 
począwszy od Festiwalu Filmów Kaszubskich, a skończywszy na 
promocjach książek, czy spotkaniach z pisarzami. Nie sposób ich 
tu wyliczać.
Walne zebranie doceniło dotychczasowe działania zarządu, udzie-
lając mu jednomyślnie absolutorium. 
O aktywności ZKP świadczy też fakt, że stale zwiększa się liczba 
członków. Zenon Hewelt z Głównej Komisji Rewizyjnej i Witold 
Szmidtke wręczyli pięć nowych legitymacji: gimnazjalistom Ka-
milowi Szmidtke i Julianowi Pryczkowskiemu, radnemu Andrze-
jowi Karczewskiemu, sołtysowi Pępowa Rafałowi Banitowi i Ma-
rii Goldmann-Stenzel.
Podczas zebrania wybrano nowe włądze oddziału ZKP w Bani-
nie. Na nowego prezesa zgłoszono jedyną kandydaturę - Elżbiety 

Pryczkowskiej. Jednomyślnie wybrano ją na to stanowisko.
- To jest wielki zaszczyt, ale przede wszystkim ogromna odpowie-
dzialność i wyzwanie - podkreślała nowa prezes. - Nasz oddział 
jest jednym z największych w całej organizacji. Liczy 230 człon-
ków. Pragnę podziękować wszystkim, którzy doprowadzili go do 
takiego rozmachu. Na sukces oddziału składa się praca wszystkich 
członków, zarówno tych, którzy pomogą ustawić krzesła na spo-
tkanie lub upieką ciasto na festyn, jak i tych, którzy finansowo 
włączają się, na przykład w wydanie płyt naszych zespołów czy 
książek. Naszej organizacji będę chciała przewodzić w duchu kon-
tynuacji dotychczasowych działań. 
W nowym zarządzie zasiedli: Aneta Bielewicz, Marek Biłanicz, 
Ludwik Breza, Albin Bychowski, Mirosława Groth, Jerzy Kom-
kowski, Dariusz Labudda, Lucyna Reiter-Szczygieł, Bogumiła 
Ropel, Eugeniusz Pryczkowski i Witold Szmidtke. Z kolei do 
Komisji Rewizyjnej weszli Szymon Jancen, Marek Serkowski 
i Ryszard Ustowski. Zebranie wybrało też 11 delegatów na Walny 
Zjazd Delegatów ZKP, które odbędzie się w grudniu br. 
/opr. raf/
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Weekend pełen muzyki i rozrywki
OSTRZYCE | To były dwa dni dobrej zabawy, świetnej muzyki i sportowych emocji. Nawet nieco zmienna pogoda nie popsuła 
dobrych humorów tym, którzy wybrali się na festyn „Ostrzyckie Lato”.

Ta dwudniowa impreza na stałe we-
szła już w kalendarz imprez w powie-
cie kartuskim. W pierwszy weekend 
sierpnia tłumy mieszkańców zebra-
ły się nad jeziorem Ostrzyckim, aby 
wspólnie się bawić i kibicować za-
wodnikom w sportowych zmaga-
niach. 
Atrakcji nie brakowało – organizato-
rzy zadbali o sporą porcję rozrywki 
zarówno dla dzieci, jak i dla doro-
słych. Był zatem program muzyczny 

dla dzieci, program cyrkowy, Diabel-
skie Granie z Kapelą Kazimierza, za-
bawy, konkursy i koncerty. Na scenie 
można było zobaczyć zespoły Retro 
Voice, Półtora Gościa, Alternatywa, 
The Postman, Deadly Plants, Kamilo 
i MEJK. A dla wytrwałych potańców-
ka z zespołem Dysk do późnej nocy. 
Imprezy towarzyszące: turniej pił-
ki plażowej, zawody wędkarskie dla 
dzieci i II Żeglarski Puchar Kaszub 
„Puchar Jeziora Ostrzyckiego”. /raf/
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
KęBŁowo k/Wejherowa, do-
m139/716m, 4 pokoje, 2 ła-
zienki, umeblowana kuchnia, 
jadalnia, garderoba, cena 350 
tys. zł. Tel: 519-399-162

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

Sprzedam lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

SPRZEDAm nieuzbrojoną 
działkę budowlaną, 821 m2, 
w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

DO WYNAJĘCIA

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

SKuP aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc drogo-
wa. Tel: 789-345-593

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKT.
SPRZEDAm komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, mo-

nitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34

PRACA

DAM PRACĘ
ZAtRuDNię montera insta-
lacji sanitarnych/pomocnika, 
Wejherowo. Tel: 601-677-964

USŁUGI
uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

oPAKowANiA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

uSŁuGi elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 

515 151 370

PRoFESJoNALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wese-
la, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, tel. 697 442 013

KotŁowNiE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, 
całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964
BiuRo Rachunkowe, Mecho-
wo, ul. ks. Zygmunta Trelli 50, 
odbieramy dokumenty od 
klientów z Wejherowa, Pucka i 
okolic, tel. 692 138 786, e-mail: 
br.kkrzebietke@gmail.com, je-
steśmy na facebooku

TOWARZYSKIE
SAmotNy zadbany 45-latek 
pozna Panią do stałego związ-
ku. Tel: 786-197-025

SEx-SEx-SEx to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA
RÓŻNE

SPRZEDAm pralki Frania, Ka-
walerka i wirówka, cena 100zł/
sztuka. Tel: 506-251-697

HyDRoFoR na 220v, nieuży-
wany, cena 450zł. Tel: 506-251-
697

SPRZEDAm gazowy grzejnik 
wody przepływowe Ariston 
Junkiers, cena 170 zł. Tel: 510-
501-955

KuPię Bursztyn. Tel: 532-110-
190

SPRZEDAm kanapę rozsuwa-
ną niebiesko – brązowa kratka, 
stan dobry, szerokość 123cm, 
głębokość 75cm, spanie dłu-
gość 175cm, szerokość 110cm, 
Wejherowo, cena 300zł. Tel: 

570-632-747
SPRZEDAm drewno opa-
łowe buk, dąb, brzoza. Tel: 
500-640-327

SPRZEDAm meble ku-
chenne używane, kolor 
świerk, cena 300zł. Tel: 506-
251-697
mAtA dla dziecka do leże-
nia i przewijania, kolor po-
marańczowy, wym.85 cm 
x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-
567-034

SPRZEDAm łyżwy figuro-
we, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

SPRZEDAm ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-
034

SPRZEDAm mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, różne 
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 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, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAm szafę 
2-drzwiową, na obuwie i kurt-
ki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAm rowerek trenin-
gowy orbitrek, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

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

SPRZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034
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SZuKASZ 
PRACowNiKA?
wyślij ogłoszenie SmS-em:
ExP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

www.metropolia.info
Szukaj nas również na facebooku!

Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

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.
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WYNIKI:

KLASA OPTIMIST POCZĄTKUJĄCY
1. Geeta van der Voort - ŻUKS Stężyca
2. Wiktor Pawelczyk – ESA Port Mechelinki
3. Natasza Tarnawska - UKŻ OPTI CWM Gdynia

KLASA OPTIMIST C
1. Paweł Pepliński – ESA Port Mechelinki
2. Fabian Kocięda -  UKŻ OPTI CWM Gdynia
3. Artem Shkilev - AmberSail Kaliningrad

KLASA CADET
1. Paweł Kajeta, Bartłomiej Mielewcyk - UKŻ Lamelka Kar-
tuzy
2. Agnieszka Kąkol, Inez Sapieha - UKŻ Lamelka Kartuzy
3. Polina Krivitskaya, Ksenya Knyshenko, Dimitrii Żariski - 
AmberSail Kaliningrad

KLASA OMEGA 
1. Arkadiusz Sendelewski, Grzegorz Waszkiewicz - OKŻ 
Olsztyn
2. Cezary Brędowski, Tomasz Szymanowski - MKŻ Keja Mo-
rąg
3. Andrieev Aleksej, Daniel Davidov - AmberSail Kalinin-
grad

KLASA OPEN
1. Bartosz Sadowski, Jakub Pawlikowski, Dawid Plichta - 
UKS Florek Sierakowice
2. Sławomir Dunst, Helena Siodmiak, Martyna Tarasiuk, 
Maciej Smoliński - Auto - Crew
3. Marek Stencel, Joanna Stencel, Tomasz Dworak 

Żeglarski Puchar Kaszub
POMORZE | Dość silny wiatr i nieco deszczu nie przeszkodziło zawodnikom w roze-
graniu XVIII Regat o Puchar Jeziora Ostrzyckiego w ramach Żeglarskiego Pucharu 
Kaszub 2016.

Regaty zorganizowano w Ostrzycach (powiat kartuski), ry-
walizacja trwała dwa dni. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu 
zawodników nie tylko z różnych stron Polski, ale i z zagranicy. 
Do Ostrzyc przyjechali więc żeglarze z Pomorza, Trójmiasta, 
Olsztyna, Morąga, Tolkmicka, Mechelinek oraz z Rosji. Zawody 
rozegrano w pięciu klasach. Wzięło w nich udział  89 zawodni-
ków (58 załóg z 8 klubów żeglarskich).

Pierwszy dzień zawodów minął spokojnie przy ładnej pogo-

dzie. Drugiego dnia zawodnicy musieli już wykazać się więk-
szymi umiejętnościami, ponieważ mocniej powiało. 

Zdobyte przez zawodników punkty zostały wliczone do ran-
kingu Żeglarskiego Pucharu Kaszub, ponadto jeden z wyścigów 
był I memoriałem Witosława Labudy (działacza sportowego 
i właściciela Pensjonatu U Stolema). 

Najlepsi żeglarze otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy.
/raf/
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