
METROPOLIA.InfO    |    aktualności    |    BiZnES   |    luDZiE    |   WokÓŁ naS    |    liFEStYlE    |   DEluXE    |   SPoRt

express
TrójmiasTa i okolicŚroda, 23 marca 2016 r.                 

Nr 15 NakŁaD 20 000 EGZ.

Pływalnia 
olimPijska.
Miasto czeka 
na sugestie 
mieszkańców 3

PoDRÓŻnik
Z kosakowa
Z REkoRDEm
11

Aby ochroNA środowiskA 
Nie byłA strAszAkiem

ruszA szkółkA ŻeglArskA

skończyłA się pogodA 
dlA iNdywiduAlistów

pzu gdyNiA półmArAtoN 
z rekordem!



| wokół nas |              | www.metropolia.info2

aby ochRona 
śRoDowiska 
niE była 
stRasZakiEm

fot. Rafał Laskowski

Ochrona środowiska w planowaniu przestrzen-
nym i przy realizacji inwestycji – to temat spo-

tkania instytucji ochrony środowiska z samorządowcami. 
Spotkanie zorganizowano 17 marca 2016 przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska pod patronatem Wojewody 
Pomorskiego Dariusza Drelicha. Wojewodę reprezentował do-
radca Kazimierz Koralewski.

RELACJA

Przedstawiciele pomorskich samorządów 
licznie przybyli na to spotkanie, ponieważ 
rzecz dotyczyła spraw niesłychanie istot-
nych i wywołujących konflikty z inwestora-
mi, a ekologia postrzegana jest często jako 
hamulec w rozwoju przedsiębiorczości.
Pierwsza zmierzyła się z trudnym tematem 
Danuta makowska – regionalny Dyrektor 
ochrony Środowiska.
-jesteśmy jednostką proinwestycyjną - za-
pewniła. Podkreśliła konieczność współ-
pracy rDoŚ z jednostkami samorządu te-
rytorialnego oraz oczywistość współpracy 
przedsiębiorców z samorządami i naukow-
cami. często przywoływany w dyskusjach 
Złoty Trójkąt: biznes – władza (samorządo-
wa) – nauka należy wg niej zamienić w Złoty 
kwadrat – dodając społeczeństwo.
Następnie przeszła do zagadnień szczegó-
łowych, do których należą procedury do-
tyczące ochrony środowiska w planowaniu 
przestrzennym i realizacji inwestycji, czyli de-
cyzje środowiskowe, postanowienia, a także 
uzgodnienia rDoŚ w procedurach usuwa-
nia drzew w pasach drogowych. W sposób 

rzeczowy omówiła przykłady najczęściej wy-
stępujących problemów związanych z postępowaniami śro-
dowiskowymi, np. niewystarczającą jakość dokumentacji – tu 
wymieniła najczęściej występujące uchybienia, w tym brak 
wariantowania rozwiązań, brak informacji jak planowana in-
westycja koresponduje z otoczeniem, jakie będzie jej oddzia-
ływanie na wody powierzchniowe i podziemne, powinno być 
także wymienienie ewentualnych konfliktów społecznych. To 
ostatnie nie aby blokować inwestycję, ale by protestom spo-
łecznym przeciwdziałać, bo często wynikają one z niedostat-
ku informacji u protestujących.
Uczuliła też samorządowców na sprawę miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego - zdarza się że ich braku-
je lub są wadliwe – najczęściej zbyt ogólne. ostrzegała też 
przed próbami legalizacji samowoli budowlanych, próbami 
przenoszenia na rDoŚ odpowiedzialności za prowadzone 
przez organy samorządowe postępowania administracyjne 
a także nierespektowaniem przez ww. organy miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego lub interpreto-
waniem ich zapisów i ustaleń w sposób jaskrawo przychylny 
dla inwestora.
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Wojewódz-
kiego inspektoratu Nadzoru Budowlanego, samorządowego 
kolegium odwoławczego, Nadzoru Budowlanego i inspek-
cji ochrony Środowiska. omówiono zagadnienia związane 
z postępowaniami administracyjnymi w procesach odwoław-
czych od decyzji środowiskowych, wymogi dotyczące odbio-
ru inwestycji przez upoważnione służby.
Anna kłos

Galeria metropolia to część wieloetapowej 
inwestycji prowadzonej przez Przedsiębior-
stwo Budowlane Górski, która w znaczą-
cy sposób ma odmienić oblicze dzielnicy 
Wrzeszcz w Gdańsku. W skład całego przed-
sięwzięcia wchodzi m.in. budynek Galerii 
metropolia oraz hotel ze 126 pokojami wraz 
z centrum konferencyjnym. Dodatkowo 
w sąsiedztwie Galerii w ramach inwestycji 
osiedla Browar Gdański powstaje ponad 800 
mieszkań, a także 20 000 m2 powierzchni 
usługowo-rozrywkowej prowadzonej w ra-
mach projektu Browar kulturalny. Znajdzie 
się w nim sala widowiskowa na 1 200 miejsc 
siedzących, restauracje i puby oraz winiarnie 
na kilka tysięcy butelek wina. całość kom-
pleksu uzupełni strefa sPa z basenami i świa-
tem saun.
Według zapowiedzi inwestora w Galerii po-
wstaną sklepy nowych i atrakcyjnych marek

-stawiamy na nowe marki, niepowtarzal-
ność oraz świeży powiew designu w trój-
miejskiej modzie. myślę, że spora liczba 
klientów oczekuje od naszej Galerii wyjąt-
kowej oferty, nowych marek, innych niż te 
do których jest przyzwyczajona. Wierzę, że 
nasi klienci docenią cały tenant-mix, który 
dla nich przygotowaliśmy – mówi Bogdan 
Górski, Prezes Przedsiębiorstwa Budowla-
nego Górski.

kompleks w Gdańsku-Wrzeszczu ma być 
najlepiej skomunikowaną galerią handlo-
wą na Pomorzu. W ramach prac przebudo-
wano bowiem ulice w pobliżu kompleksu 
a galeria będzie miała połączenie z gdań-
skim lotniskiem. Wyjątkowo wygodne roz-
wiązanie to także bezpośrednie wejście do 
Galerii z peronu skm.
(bg)

SKM-Ką do Galerii 
Metropolia
INWESTYCJA

Odwiedziliśmy budowę Galerii Metropolia w Gdańsku-Wrzeszczu. Otwar-
cie tej nowoczesnej inwestycji Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski 
zaplanowano na wrzesień 2016 roku.

rEklama                      8/2016/rl rEklama                    U/2016/kP

fo
t. 

Ra
fa

ł L
as

ko
w

sk
i

fo
t. 

Ra
fa

ł L
as

ko
w

sk
i



3www.metropolia.info |                 | inwestycja  |

- oprócz sugestii klubów sportowych, szkółek 
pływackich zapraszamy do wyrażenia opinii na 
temat projektu pływalni także mieszkańców, 
którzy chcą się z nami spotkać bądź przesłać 
nam swoje propozycje. opinie należy przesyłać 
na adres: plywalniaolimpijska@gdyniasport.
pl.  czekamy na wszystkie pomysły i mamy na-
dzieję, że wspólnie wypracowujemy optymal-
ne rozwiązania – mówi marek Łucyk, dyrektor 
Gdyńskiego centrum sportu. 
Projekt pierwszej na Pomorzu pływalni olimpij-
skiej, zakłada stworzenie kompleksu, składają-
cego się z 50-metrowego  basenu, który będzie 
można podzielić na dwie 25 metrowe części, po-
siadającego ruchome dno i pomost, co pozwoli 
na dowolną konfigurację basenu w zależności 
od prowadzonych w danym momencie zajęć. 
Dzięki specjalnej konstrukcji w ciągu 15 minut 
będzie można zmienić głębokość niecki z 2, 5 m 
do 60 cm, co pozwoli realizować zajęcia dla nie-
mowlaków, aqua aerobic dla seniorów czy też 
aqua spinning. Ponadto przewidziano również 

stworzenie 25 metrowego basenu rozgrzew-
kowego oraz strefę rekreacji dla najmłodszych 
ze zjeżdżalniami, sztuczną rzeką, masażami, 
biczami wodnymi oraz brodzikami. Dodatkowo 
w planach jest również budowa strefy odnowy 
biologicznej z zespołem saun i gabinetami ma-
saży oraz rehabilitacji. W kompleksie znajdzie 
się również punkt gastronomiczny z widokiem 
na basen oraz sklep sportowy, zaplecze admini-
stracyjne, magazynowe i szatnie, a także Punk-
tu informacji, w którym każdy będzie mógł uzy-
skać wszystkie niezbędne informacje dotyczące 
oferty sportowej Gdyni.
-Złożyliśmy wniosek do ministerstwa sportu 
i Turystyki o wpisanie naszej inwestycji na listę 
do programu inwestycji o szczególnym znacze-
niu dla sportu. To jest pierwszy krok do tego, 
aby otrzymać dofinansowanie. jeśli minister-
stwo rozpatrzy wniosek pozytywnie, kolejnym 
krokiem będzie podpisanie umowy o dofinan-
sowanie, co mam nadzieję, nastąpi na początku 
2017 roku - dodaje marek Łucyk. (bg)
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INWESTYCJA

Trwają przygotowania do bu-
dowy basenu olimpijskiego 
w Gdyni. O tym co powinno zna-
leźć się w projekcie mogą wy-
powiedzieć się również miesz-
kańcy. Do 10 kwietnia 2016 r. 
potrwają konsultacje społecz-
ne, które pozwolą stworzyć 
pływalnię spełniającą oczeki-
wania wszystkich sportowców 
amatorów i profesjonalistów.

Miasto czeka 
na sugestie 
mieszkańców
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S o p o c i a n i e 
mogą być bar-
dzo dumni. 

W czasach, kiedy w całym kraju po-
ziom czytelnictwa drastycznie spada 
i z najnowszego raportu Biblioteki Na-
rodowej wynika, że ponad 20 mln Po-
laków (63 proc.) nie przeczytało w ze-
szłym roku żadnej książki, w Sopocie 
coraz więcej osób korzysta z oferty 
bibliotek i nowej Sopoteki.

Według raportu, wśród osób które korzystają z bi-
bliotek publicznych jest zaledwie około 30 proc. 
osób, które twierdzą, że nie kupiły żadnej książki 
w ciągu roku. Natomiast wśród osób, które dekla-
rują, że z bibliotek nie korzystają, odsetek osób, 
które niczego nie kupiły to przeszło 60 proc.

Sopocianie czytają coraz więcej
INWESTYCJA

W zeszłym roku wszystkie filie sopockiej bi-
blioteki zanotowały ponad 65 tys. odwiedzin 
czytelniczych. sopot od lat posiada wysoki 
wskaźnik  -  na 100 mieszkańców niemal 20 
(17,8) to członkowie biblioteki!
Wbrew ogólnokrajowemu  trendowi, liczba 
nowych użytkowników mocno rośnie, głów-
nie dzięki nowej sopotece. sopotekę, media-
tekę zlokalizowaną na sopockim dworcu od 
19 grudnia do 10 marca odwiedziło ponad 
55,5  tys. ludzi! Dziennie to nowe  przyjazne 
miejsce odwiedza ponad 700 osób. liczby są 
imponujące, a tendencja jest ciągle wzrosto-
wa.
- W kwietniu 2012 roku powołany został 
Zespół ds. mediateki i rozpoczęliśmy po-

szukiwanie najlepszego miejsca i najlepszej 
formuły realizacji tej inwestycji – mówi Pre-
zydent sopotu jacek karnowski – W oparciu 
o dwie zewnętrzne firmy doradcze analizo-
waliśmy różne warianty (budowa, dzierżawa, 
adaptacja) i różne lokalizacje.
-jednym z tych wariantów była lokalizacja 
w powstającym kompleksie dworcowym 
(umowa o ppp pomiędzy Gminą miasta 
sopotu a Bałtycką grupą inwestycyjną sa 
została podpisana 23 stycznia  2012 roku). 
Z opracowań wynikało, że mediateka powin-
na być zlokalizowana centralnie, łatwo do-
stępna, musi też prezentować się w sposób 
nowoczesny i atrakcyjny architektonicznie 
(bg)
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skońcZyła się PogoDa 
Dla inDywiDualistÓw

Z Pawłem Adamowiczem, prezesem OM G-G-S 
i prezydentem Gdańska rozmawia Anna Kłos

WYWIAD

Zarząd Województwa Pomorskiego zaopiniował w końcu lutego 
br. pozytywnie Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych (ZIT) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Dokument, który określa cele i kierunki rozwoju Metropolii zo-
stał następnie przekazany do Ministerstwa Rozwoju. Na począt-
ku marca Ministerstwo to  zaakceptowało tę Strategię.
Zaakceptowana przez Ministerstwo Strategia ZIT jest podstawą 
do finansowania zawartych w niej projektów. Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne finansowane będą przede wszystkim ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), w ra-
mach którego planuje się zrealizować przedsięwzięcia o łącznej 
kwocie 1 419,94 mln zł (w tym planowane dofinansowanie to 
1 099,48 mln zł). Dodatkowym źródłem wsparcia ZIT są środki 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), słu-
żące jako wsparcie wybranych projektów komplementarnych, 
związanych przede wszystkim z transportem miejskim i rozwo-
jem sieci energetycznych. Wsparcie ze środków centralnych sza-
cowane jest na dodatkowe 605 mln zł.Dzięki Strategii ZIT zreali-
zowanych zostanie kilkanaście pakietów projektów, uznanych 
przez Walne Zebranie Członków Obszaru Metropolitalnego za 
kluczowe dla rozwoju metropolii do 2020 roku.Szczegółowy za-
kres interwencji ZIT określa Strategia ZIT, opracowywana przez 
Związek ZIT w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą (IZ) Re-
gionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 (RPO WP) oraz ministrem właściwym 
ds. rozwoju regionalnego. W Województwie Pomorskim funkcję 
Związku ZIT pełni stowarzyszanie Obszar Metropolitalny Gdań-
sk-Gdynia-Sopot.

- panie prezydencie, podczas bytności w terenie często 
spotykam się z pytaniem po co nam zit? przecież aby wy-
korzystać dotacje unijne, moglibyśmy korzystać z nich na 
dotychczasowych zasadach, więc jaki sens mają te (nie-
potrzebne według wielu), komplikacje?

-To nie jest nasz wymysł tylko polityka Unii Europejskiej, któ-
ra od kilku lat mocno stawia na obszary metropolitalne jako 
źródło wzrostu gospodarczego, innowacyjności, osiągania 
wyższej jakości życia. ZiT nie ma zastąpić Funduszu spójności 
tylko ma być instrumentem zachęcającym miasta i gminy do 
współpracy. Więzi gospodarcze, transport, więzi społeczne 
realnie istnieją, te sieci się wzmacniają nawet bez woli decy-
dentów – prezydentów, burmistrzów, wójtów - chodzi o to, 
aby ich zachęcić do lepszej koordynacji działań.

- wydaje się, że sami powinni czuć taką potrzebę...

- okazuje się, że nie zawsze i niekoniecznie. mamy już pewne 
doświadczenia, np. ile się trzeba było natrudzić, aby zachę-
cić ich do wspólnych zakupów energii elektrycznej czy paliw, 
choć to przecież korzyści finansowe. a można poszerzyć tę 
listę – wspólnie kupować choćby komputery czy książki do 
bibliotek. możliwości jest dużo.

- co jest konieczne aby osiągnąć taki efekt spójności?

-Wszystko wymaga zmiany mentalności, przede wszystkim 
klasy średniej, środowisk gospodarczych miast i wsi, bo skoń-
czyła się pogoda dla indywidualistów, potrzebujemy czegoś 
w rodzaju orkiestry symfonicznej w której choć są rożne instru-
menty, to jednak obowiązuje ta sama partytura. Nikt nie po-
wiedział, że będzie to łatwe do osiągnięcia, ale ZiT-y pomogą, 
bo zachęcają, poniekąd nawet wymuszają spójność myślenia.  

- czego jeszcze brakuje do sukcesu idei metropolii?

-jest ustawa, brakuje przepisów wykonawczych. Powinny zo-
stać opracowane do 1 lipca br., aby proces tworzenia metro-
polii ruszył pełną parą od 1 stycznia 2017, miejmy nadzieję, że 
rząd upora się z tym w terminie.

- czy odczuwa pan że są jeszcze inne ważne dziedziny, 
w których współpraca metropolitalna powinna być inten-
sywniejsza?

- równolegle z ZiT-ami powinna ruszyć współpraca w dzie-
dzinie edukacji, szczególnie w zakresie przygotowania zawo-
dowego. myślenie kategoriami tylko jednej jednostki samo-
rządowej powoduje, że kształcenie bywa podporządkowane 
interesom miejscowych środowisk, a nie bierze pod uwagę 
interesu zbiorowego i przyszłości młodzieży. Przykładowo – są 
szkoły zawodowe, które „produkują” w większości przyszłych 
bezrobotnych, bo rynek pracy już dawno się nasycił, ale ten 
profil kształcenia jest utrzymywany, bo w danej miejscowości 
jest akurat kadra nauczająca o takich specjalnościach oraz nie-
chęć do szukania nowych specjalności, innowacyjnych zawo-
dów, a władze samorządowe tolerują to, bo chcą mieć święty 
spokój. Poza tym to wymagałoby pewnych nakładów finanso-
wych – może budowy nowych szkół, wyposażania pracowni… 
To powinno być kolejnym priorytetem w działalności metro-
polii.

- czy gdańsk daje w tej dziedzinie dobry przykład?

- staramy się. Budujemy szkołę we współpracy trzech gmin: 
miasta Gdańska, Gminy Pruszcz Gdański i Gminy kolbudy. jeśli 
chodzi o szkolnictwo zawodowe myślimy o jeszcze jednym bu-
dynku dla Zespołu szkół Łączności - z bursą, bo przecież kilka-
dziesiąt procent uczniów pochodzi spoza Gdańska. Poza tym 
naciskamy, aby szkolne władze i zespoły pedagogiczne miały 
bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczniami i ich rodzicami 
oraz utrzymywały stałą współpracę z sektorem przedsiębior-
ców. służy temu, między innymi, organizowany już po raz dru-
gi w marcu Tydzień Zawodowca.

- skąd zatem opory?

- Bo to wymaga na początku dodatkowej pracy, otwartości, 
zaufania oraz czasu, aby razem te specyfikacje zrobić, wyłonić 
gminę wiodącą, a warunkiem wstępnym jest, aby poszczegól-
ne gminy sprecyzowały ile czego im potrzeba. 

-statystyczny mieszkaniec metropolii, słysząc o współpra-
cy, myśli tylko o komunikacji zbiorowej i wspólnym bile-
cie...

- To oczywiste, to najbliżej jego i rodziny potrzeb, ale są równie 
ważne cele działania metropolii.

- mianowicie?

- Planowanie przestrzenne. kiedy dwa lata temu Biuro rozwoju 
Gdańska przeanalizowało plany zagospodarowania przestrzen-
nego gmin należących do naszego obszaru metropolitalnego 
okazało się, że po pierwsze stosowana metodologia jest tak 
rozmaita, iż odpowiadałoby jej powiedzonko: od sasa do lasa, 
a po drugie myślenie jest nieperspektywiczne …

- mógłby pan rozwinąć to drugie?

- W planach zagospodarowania przestrzennego gminy tworzą 
ogromne tereny pod budownictwo mieszkaniowe, jakby się 
spodziewały eksplozji demograficznej lub najazdu emigran-
tów. obszar zamieszkały przez ok. 1 mln mieszkańców miałby 
wchłonąć jeszcze 200 tysięcy! To nierealne.

- skąd ta tendencja u samorządowców?

- To presja właścicieli terenów wywołująca proces zmiany funk-
cji rolnej na mieszkaniową, w efekcie czego następuje suburba-
nizacja, czyli rozlewanie się miast.

- dlaczego uważa pan to za zjawisko niewłaściwe?

- Bo to polityka niekorzystna dla rozwoju gospodarczego i kse-
nofobiczna. Brakuje terenów zarezerwowanych pod inwestycje 
czy logistykę. kiedy się do nas zgłasza poważny inwestor, któ-
ry potrzebuje większego terenu, okazuje się, że go nie mamy. 
kiedy ktoś taki słyszy, że musiałby pertraktować z kilkunastoma 
a nawet więcej właścicielami terenów, od razu jedzie do innego 
województwa. Ta polityka lokalna jest krótkodystansowa, po-
zbawiona myślenia dalekowzrocznego. Współpraca w ramach 
metropolii może skuteczniej wymuszać ochronę terenów przed 
zalewem mieszkaniówki, inaczej grozi nam jeszcze większe roz-
drobnienie gruntów, chaos i stagnacja gospodarcza. 

-nowe narzędzie służące w szczególności realizacji zintegro-
wanych działań na rzecz rozwoju obszarów miejskich wokół 
polskich miast wojewódzkich, a także obszarów wiejskich po-
wiązanych z nimi funkcjonalnie. Celem realizacji ZIT w Polsce 
jest promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych 
jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funk-
cjonalnych oraz zwiększanie efektywności podejmowanych 
interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów, od-
powiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i proble-
my miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie.

zit to
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organizatorem konwentu Powiatów Wo-
jewództwa Pomorskiego, który obradował  
w Łebie, był jego przewodniczący - staro-
sta malborski mirosław czapla - we współ-
pracy z władzami starostwa lęborskiego. 
Uczestniczyli w spotkaniu starostowie bądź 
ich zastępcy z 20 powiatów naszego woje-
wództwa. Gośćmi konwentu byli: senator 
kazimierz kleina i marszałek pomorski mie-
czysław struk. 
Z dużym zainteresowaniem wysłuchano 
informacji dotyczących zapowiadających 
się zmian w funkcjonowaniu samorządów 
terytorialnych i ograniczaniu kompetencji 
samorządów. Zmiany te już dotyczą funk-
cjonowania ośrodków doradztwa rolnicze-

go, melioracji i urządzeń wodnych (czyli Pro-
gramu dla Żuław). Zapowiada się przejęcie 
przez administrację państwową ośrodków 
egzaminowania kierowców oraz struktur za-
trudnieniowych (Urzędów Pracy). Natomiast 
plotką jest ewentualne przeniesienie na 
Urzędy Wojewódzkie odpowiedzialności za 
zarządzanie regionalnym Programem ope-
racyjnym (czyli funduszami unijnymi), po-
nieważ wymagałoby to uzgodnień z komisją 
Europejską, a nikt z ministerstwa rozwoju 
nawet nie próbuje tego robić. Wobec tego 
marszałek struk apeluje o szybkie i sprawne 
zgłaszanie projektów przez samorządy, aby 
jego urzędnicy mogli sprawnie przeprowa-
dzić wymagane procedury i w efekcie woje-

wództwo mogłoby zdobyć dodatkowe środ-
ki z tzw rezerwy krajowej. 
obrady dotyczyły zagadnień:
- Związanych z bezpieczeństwem energe-
tycznym.  Beata maciejewska – pełnomocnik 
Prezydenta miasta słupsk ds. zrównoważo-
nego rozwoju i zielonej modernizacji wygło-
siła referat pt. „Demokracja energetyczna” 
w którym zachęcała do stawiania na odna-
wialne źródła energii i energetykę rozpro-
szoną (prosumencką).
- Z aktualną sytuacją osób młodych na po-
wiatowych rynkach pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych w kontekście 
zapotrzebowania na zawody, zapoznała ze-
branych joanna Witkowska – dyrektor Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
- szkolnictwem zawodowym w świetle obec-
nej polityki Polski i Unii Europejskiej, jak rów-

nież kompleksowym wspomaganiem szkół, 
zajął uwagę uczestników konwentu adam 
krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji 
i sportu Urzędu marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego. szczególny nacisk 
położył na program Zdolni z Pomorza oraz 
szkolnictwo zawodowe w regionie.
- informacją z posiedzenia Zarządu Powia-
tów Polskich podzieliła się janina kwiecień 
– starosta kartuski, wiceprezes Zarządu 
Związku Powiatów Polskich.
Był też czas dla gospodarzy spotkania, czyli 
miasta Łeba. „skarby z czarnówka” – prezen-
tację związaną  z unikalnym w skali Euro-
py stanowiskiem badań archeologicznych  
przedstawiły: mariola Pruska – dyrektor 
muzeum w lęborku oraz agnieszka krzy-
siak – kustosz w Dziale archeologii muzeum 
w lęborku.
Anna kłos

konwEnt 
PomoRskich 
staRostÓw

Planowane zmiany w funkcjonowaniu samorządów 
terytorialnych i ograniczanie kompetencji samo-

rządów – to jedne z głównych tematów, jakie poruszono podczas 
konwentu pomorskich samorządowców. 

POMORZE

25 października 2015 r. zmarł p Janusz, który do 
spadku w drodze testamentu zwykłego powołał 
swoją przyjaciółkę p. Agnieszkę pozostawiając 
jej mieszkanie. Pani Agnieszka wiedziała o testa-
mencie, nie przeprowadziła jednak postępowa-
nia o stwierdzenie nabycia spadku, nie uzyskała 
również aktu poświadczenia dziedziczenia. Co za 
tym idzie, nie złożyła też żadnego oświadczenia w 
przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Jak kształtować się będzie odpowiedzialność p. 
Agnieszki, jeżeli po upływie przewidzianego pra-
wem czasu na złożenie oświadczenia w przedmio-
cie przyjęcia bądź odrzucenia spadku wierzyciel p. 
Janusza upomni się o swoją wierzytelność w kwo-
cie 20.000,00 zł z tytułu niespłaconej pożyczki?

Zgodnie z art. 1015 § 1 kodeksu cywilnego 
(dalej k.c.) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzu-
ceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowie-
dział się o tytule swego powołania. Z § 2 wynika, 
iż brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 
określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

18 października 2015 roku weszły w życie 
przepisy zmieniające k.c. Dotychczas, jeżeli 
spadkobierca nie złożył w ciągu sześciu mie-
sięcy oświadczenia o odrzuceniu spadku albo 
przyjęciu go z dobrodziejstwem inwentarza to 
wraz z odziedziczonym spadkiem odpowiadał 
całym swoim majątkiem w sposób nieograni-
czony za długi spadkodawcy (tzw. proste przy-
jęcie spadku). Fakt, iż spadkobierca nic na temat 
długów spadkodawcy nie wiedział nie miał żad-
nego znaczenia.

dziedziczenie dłuGów 
SpadKowych na nowych zaSadach 

W obecnym stanie prawnym, w razie braku 
oświadczenia się spadkobiercy co do sposobu 
przyjęcia spadku odpowiadał on będzie za długi 
zmarłego tylko do wysokości przejętego majątku.

Zgodnie bowiem z art. 1031 § 2 k.c. w razie przy-
jęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadko-
bierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe 
tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu 
czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowie-
dzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie 
nie podał do inwentarza przedmiotów należących 
do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące 
długi.

Należy jednak mieć na uwadze, iż do spadków 
otwartych przed dniem wejścia nowelizacji w ży-
cie (przed 18 października 2015 r.) należy stosować 
przepisy dotychczasowe. W przypadku tych spad-
ków brak oświadczenia spadkodawcy o przyjęciu 
lub odrzuceniu spadku w ustawowym terminie 
oznacza, że co do zasady zastosowanie znajdzie 
fikcja prawna prostego przyjęcia spadku. aktualny 
pozostaje także wyjątek przewidziany w art. 1015 
§ 2 zd. 2 k.c. w jego poprzednim brzmieniu. W 
odniesieniu do spadków otwartych przed 18 paź-
dziernika 2015 r., gdy oświadczenia w przedmio-
cie przyjęcia albo odrzucenia spadku nie złoży w 
terminie spadkobierca będący osobą, która nie ma 
pełnej zdolności do czynności prawnych, osobą, 
co do której istnieje podstawa do jej całkowitego 
ubezwłasnowolnienia, albo osobą prawną, zasto-
sowanie znajdzie zatem fikcja przyjęcia spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza.

W analizowanym przykładzie pani agnieszka 
nie musi obawiać się pogorszenia swojej sytuacji 
finansowej. otwarcie spadku tzn. śmierć spadko-
dawcy nastąpiło 25 października 2015 r., a więc 
po wejściu przepisów zmieniających zasady dzie-
dziczenia. Wierzyciel co prawda, może domagać 
się od niej zapłaty swojej wierzytelności, niemniej 
mając na uwadze, że nabyła mieszkanie, którego 
wartość z pewnością przewyższa 20.000,00 zł jej 
sytuacja majątkowa nie ulegnie pogorszeniu.

aplikant adwokacki
michAł styś   
Z kancelarii adwokackiej 
Dariusza Budnik
81 – 404 Gdynia, 
ul. Świętojańska 126/10
Tel. 58 736 66 77

rEklama                                                     5/2015/kP
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W tym roku zaplanowano zajęcia dla czterech grup 10 osobo-
wych od kwietnia do września w ilości 175 godzin dla każdej 
z grupy. Zajęcia w szkółce żeglarskiej prowadzone będą przez 
pana Dariusza olędzkiego – wykwalifikowanego trenera żeglar-
stwa, który wraz z Gdańskim klubem morskim cEDrUs przy-
gotował program zajęć dopasowany bezpośrednio do grupy 
uczestników. 
W pierwszych miesiącach odbywać się będą zajęcia teoretyczne 
z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej, 
a także warsztaty szkutnicze łodzi oPTYmisT. 
kolejne zajęcia odbywać się będą już na wodzie, gdzie uczestni-
cy uczyć się będą żeglarstwa na łodziach klasy oPTYmisT.  Łódka 
optimist została stworzona do szkolenia żeglarskiego dzieci, na 
całym świecie. Prosta i bezpieczna konstrukcja daje nam możli-

wość rozpoczęcia szkolenia od najmłodszych lat.
kolejnym etapem jest rozpoczęcie treningów żeglarskich i start 
w regatach, które jak co roku organizowane są na terenie Gminy 
cedry Wielkie. 
W ramach zajęć zaplanowano wiele ciekawych dodatkowych 
atrakcji dla uczestników szkółki, m.in. krótkie rejsy na profesjo-
nalnej pełnomorskiej łodzi, w której uczestniczyć będą najlepsi 
uczestnicy zajęć. W tym roku zaplanowano dwa parodniowe 
rejsy. Dla grupy dzieci, która uczestniczy w zajęciach w szkółce 
żeglarskiej od zeszłego roku, zaplanowano treningi na łodziach 
rs FEVa i Delta.
Dodatkowo dzięki współpracy z Pomorskim Związkiem Żeglar-
skim i uczestnictwem w wizycie studyjnej, na zaproszenie sa-
morządu miasta ragusa (comune di ragusa), delegacji, w tym 

również przedstawiciela Gminy cedry Wielkie możliwe jest 
uczestnictwo Gminy w projekcie międzynarodowym Polsko - 
Włoskim. Projekt ten obejmuje wymianę dzieci i przeprowadze-
nie zajęć z zakresu edukacji żeglarskiej. Termin pierwszej, pilota-
żowej wymiany dzieci zaplanowany został na pierwszy tydzień 
września 2016 r.. organizatorzy chcą zaproponować udział dzie-
ciom m.in. z terenu Gminy cedry Wielkie, które wykazywać będą 
największe zaangażowanie w szkółce żeglarskiej w Błotniku. 
Współpraca z Pomorskim Związkiem Żeglarskim, która zosta-
ła sformalizowana w dniu 8 marca 2016 r. poprzez podpisanie 
umowy partnerskiej  niesie za sobą również wiele nowych po-
mysłów i wspólnych działań, które planowane są również do 
realizacji w ramach szkółki żeglarskiej jeszcze w tym sezonie 
żeglarskim.

RusZa sZkÓłka ŻEglaRska
CEDRY WIELKIE Od marca 2016 r. rusza nabór na kolejny już sezon szkółki żeglarskiej w Błotniku. Przystań żeglarska w tej miej-

scowości została wybudowana przez Gminę Cedry Wielkie przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. 
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Na początku listopada 2015 roku został ogłoszony 
konkurs na partnerów spoza sektora finansów pu-
blicznych, którzy chcieliby zrealizować na terenie 
gmin żuławskich projekty inwestycyjne związane 
z ratowaniem żuławskiego dziedzictwa. swoje 
oferty złożyło 6 parafii oraz jeden przedsiębiorca. 
Dzięki temu projekt zawiera całą gamę obiektów 
wpisujących się w historię tego nieodkrytego 
do tej pory zakątka województwa pomorskiego. 
Wszyscy w Polsce znają cenne zabytki Gdańska, 
sopotu czy kaszub jednak Żuławy są postrze-
gane tylko i wyłącznie jako teren depresyjny czy 
zagrożony powodziami. mało kto z osób, które 
nie mieszkają na tym terenie, ale również wielu 
mieszkańców nigdy nie słyszało o domach pod-
cieniowych czy menonitach. może warto chociaż 
raz spojrzeć w drugą stronę i zauważyć teren tak 
cenny i warty do poznania zarówno przez współ-
czesnych jak i przyszłych pasjonatów szeroko ro-
zumianej kultury i sztuki. jest to teren na którym 
znajdują się liczne zabytkowe kościoły, domy pod-

cieniowe, ale również piękne przestrzenie publicz-
ne czy unikalne obiekty jak np. Śluza w marzęcinie 
oraz cmentarze mennonickie. Wiele z tych zabyt-
ków skrywa piękne i cenne wyposażenie takie jak: 
ołtarze, chrzcielnice, organy, nagrobki, które bez 
odpowiedniego finansowego wsparcia bezpow-
rotnie znikną z pejzażurejonu. Z roku na rok na 
terenie Żuław zabytków ubywa, popadają w ru-
inę, są rozbierane lub przebudowywane, co spo-
wodowane jest brakiem środków ich właścicieli 
na wykonanie kosztownych prac remontowych 
i konserwatorskich.
Żuławy to region gdzie powojenna polityka pań-
stwa doprowadziła do rozebrania wielu kilkuset-
letnich kościołów, a dzieła sztuki zostały wykorzy-
stane jako materiał budowalny. czas by stworzyć 
na tym terenie warunki do ochrony istniejącego 
jeszcze dziedzictwa kulturowego. Projekt gmin: 
cedry Wielkie, Nowego Dworu, Nowego stawu 
oraz pozostałych partnerów to nie tylko wykona-
nie prac remontowych i konserwatorskich obej-

na RatunEk 
Żuławskim 
Zabytkom

Trzy samorządy z terenu Żuław zawiązały 
współpracę w celu opracowania i wspólnej re-

alizacji projektu mającego na celu uratowanie najcenniejszych zabyt-
ków znajdujących się na terenie Żuław.

CEDRY WIELKIE

mujących: wnętrza kościołów, zabytkowe 
witraże, odbudowę wieży kościelnej, most 
zwodzony, ale przede wszystkim stworze-
nie spójnej, kompleksowej i rozpoznawal-
nej oferty turystycznej opartej na najważ-
niejszych obiektach zabytkowych, które ze 
względu na obecny stan i niską dostępność 
nie stanowią atrakcji turystycznej. 
całkowita wartość projektu to kwota ponad 
13 mln złotych, bez dofinansowania z rPo 
WP 2014-2020 w wysokości 85% kosztów 
projekt nigdy nie zostanie zrealizowany 
gdyż znacznie przekracza możliwości finan-
sowe poszczególnych partnerów.  Włoda-
rze gmin cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdań-
ski i Nowy staw postanowili spróbować 
i zawalczyć o zabytki, które bez ich pomocy 

mogą popaść w ruinę i nie będą w przyszło-
ści  świadectwem cennej żuławskiej historii. 
-miejmy nadzieję, że ta inicjatywa zosta-
nie dostrzeżona i nagrodzona, a w 2018 
roku będziemy mogli zaprosić Państwa do 
zwiedzania żuławskich zabytków będzie 
czystą przyjemnością z obcowania z piękną 
i bogatą żuławską historią. Wspólna podróż 
po pięknym gotyckim kościele w cedrach 
Wielkich, podziwianie żuławskiego pejzażu 
z wieży kościelnej w Trutnowach, żywe lek-
cje historii w domu podcieniowym w miło-
cinie to tylko ułamek tego co możemy zy-
skać, gdy projekt osób kochających Żuławy 
i chcących zarazić tą miłością i pasją innych  
zostanie dostrzeżony – podkreślają samo-
rządowcy z cedrów Wielkich.
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tydzień MałżeńStw 
Gmina Kosakowo przyłączyła się do Ogólnopolskiej Kam-
panii Społecznej „Tydzień Małżeństw”. W ramach tego 
wydarzenia zorganizowano Seminarium dla Małżeństw.

Polski podróżnik, marcin Gienieczko, 4 wrze-
śnia zakończył wyjątkowy projekt. składał się z 
trzech etapów i polegał na  trawersie ameryki 
Południowej, od Pacyfiku po atlantyk. W trak-
cie wyprawy Gienieczko ustanowił nowy re-
kord Guinnessa. jako jedyna osoba na świecie 
pokonał 5573 km w canoe po niebezpiecznych 
wodach największej rzeki na świecie, amazon-
ki.
Wyprawa Gienieczki rozpoczęła się niedzielę 
17 maja 2015 o godzinie 12.00 (czasuperu-
wiańskiego) na plaży cerro la Virgen nad Pacy-
fikiem, a zakończyła 4 września tuż przed godz. 

22.00 u wybrzeży oceanu atlantyckiego.  
Podczas 111 dni nieustannej walki z dziką natu-
rą i własnymi słabościami, podróżnik pokonał 
łącznie  blisko 7 tysięcy kilometrów.Weryfika-
cja wszystkich materiałów, dokumentów trwa-
ła 4,5 miesiąca. marcin Gienieczko dostarczył 
bogaty materiał - telefony, adresy świadków, 
zapisy dwóch GPs-ów, zapisy dwóch spotów 
live, około 15 godzin materiałów filmowych, 
ponad 400 fotografii, potwierdzenia miejsco-
wych urzędów, policji i marynarki Wojennej w 
Peru i Brazylii. 
(ug)

RELACJA

W imieniu wójta 
gminy kosakowo 
tydzień małżeństw 
w gminie zainaugu-
rowała anna Padée-
kruszczak, kierownik 
referatu ds. kultury, 
sportu, Turystyki i re-
kreacji UG kosako-
wo. organizatorami 
wydarzenia byli wójt 
gminy kosakowo, 
Biblioteka Publicz-
na gminy kosakowo 
oraz Galeria Domo-
wa w Pierwoszynie.
Pomysłodawczynią 
wydarzenia była  ali-
na szydowska, któ-
ra wyszła z propozycją włączenia się do 
Projektu kampanii społecznej „Tydzień 
małżeństw”. Projekt miał na celu propago-
wanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonu-
jącej relacji małżeńskiej we współczesnym 
świecie. Tydzień małżeństwa to społeczna 
kampania promująca tę szczególną, kom-
plementarną więź kobiety i mężczyzny. To 
kampania, która ma inspirować małżon-
ków do rozwoju osobistego i podnoszenia 
swoich kompetencji interpersonalnych 
takich jak m. in. efektywna komunikacja 

czy rozwiązywanie konfliktów oraz do 
twórczego spędzania czasu razem w celu 
budowania i umacniania bliskiej więzi.
W ramach seminarium  każde małżeństwo 
zostało sfotografowane przez anetę ry-
chert.  Podobnie jak w przypadku innych 
miejscowości, które przyłączyły się do 
święta, także w kosakowie małżeństwa 
mogłi liczyć na specjalne rabaty. W 7 miej-
scach na terenie gminy małżeństwa, które 
w 14 pokazały swoje ślubne zdjęcia mogły 
liczyć na otrzymanie rabatów. (ug)

PoDRÓŻnik 
Z kosakowa 
Z REkoRDEm

2 marca 2016 roku został 
oficjalnie przyznany świa-
towy rekord Guinnessa 
w kategorii: najdłuższa po-
dróż w canoe Amazonką dla 
Marcina Gienieczko, miesz-
kańca Suchego Dworu.

REKORD
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domy bliźniacze 
gdańsk jelitkowo 

na sprzedaż już do odbioru !!!

Powierzchnia użytkowa: 186m2 

Garaż, oGród

działka o powierzchni: 170m2

Teren oGrodzony

apartamenty i lokale
 usługowe na sprzedaż 

w Trakcie budowy

tel. 509 344 201
www.jaworscydevelopment.pl

e-mail wj@jaworscydevelopment.pl

solidność • Terminowość • niezawodność 

Gdańsk oliwa



do poziomu 2,2 mld zł, a zysk 
netto wyniósł 840 mln zł wo-
bec 1 mld zł w wyjątkowym 
pod względem zysków 2014 
roku.
Na wyniki 2015 r. wpływ mia-
ły: poprawa w segmencie 
dystrybucji, wzrost w segmen-
cie sprzedaży, niższe wyniki 
w segmencie wytwarzania.

całkowita moc wytwórcza za-
instalowana w Grupie Energa 
na koniec 2015 r. wyniosła 
1,4 GWe, z czego 41 proc. to 
źródła odnawialne. sprzedaż 
energii elektrycznej do od-
biorców końcowych była o 2 
proc. wyższa i wyniosła 16,8 
TWh.
W 2015 roku, na terenie Polski, 
Energa wydała na inwestycje 
1,6 mld zł. Zgodnie z planem 
realizowane były projekty 
związane z rozbudową i mo-
dernizacją sieci dystrybucyj-
nej, a grupa wydała na ten cel  
1,1 mld zł.
inwestycje te mają na celu 
ograniczanie strat energii na 
jej przesyle oraz stałą poprawę 
niezawodności zasilania, co 

wspiera bezpieczeństwo całe-
go systemu elektroenergetycz-
nego. W 2015 r.: przyłączono 
30 tys. nowych klientów, wy-
budowano i zmodernizowano 
4 383 km linii średniego oraz 
niskiego napięcia, przyłączo-
no do sieci 937 nowych źródeł 
oZE, kontynuowano trzeci 
etap montażu inteligentnych 
liczników ami - etap dotyczy 
instalacji 450 tys. liczników 
(pierwsze dostawy i montaże 
trzeciego etapu zaczęły się 
w listopadzie 2014 roku).
ambicją Grupy Energa jest po-
zycja lidera wśród operatorów 
systemów dystrybucyjnych. 
kluczowe inwestycje w 2016 
r. związane będą z realizacją 
inicjatyw mających na celu 
poprawę wskaźników ciągło-
ści zasilania oraz związanych 
z wdrażaniem systemu inte-
ligentnego opomiarowania. 
Grupa rozwija najbardziej 
zaawansowane w Polsce pro-
jekty sieci inteligentnych i jest 
liderem w instalacji inteligent-
nych liczników poboru ener-
gii, bez których niemożliwe 
jest wprowadzanie nowych 
rozwiązań w energetyce, ko-
rzystnych zarówno dla klien-
tów, jak i firmy.
W obszarze sprzedaży energii 
elektrycznej podejmowane 
są aktywne działania mające 
na celu wzrost liczby klientów 
i zwiększanie zysków. Energa 
rozwija swoją ofertę produk-
tową w oparciu o innowacyj-
ne rozwiązania proklienckie 
i ekologiczne.  /raf/
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Zarząd Energa sa przedsta-
wił sprawozdanie finansowe 
za ubiegły rok. 
- miniony rok to dla Energi 
okres wyzwań związanych 
m.in. ze zmianami w otocze-
niu rynkowym oraz regula-
cyjnym – mówi Dariusz kaś-
ków, Prezes Zarządu Energa 
sa. - mając na uwadze wa-
runki, z jakimi grupa miała do 
czynienia w poszczególnych 
obszarach, każdy z segmen-
tów osiągnął co najmniej do-
bre wyniki. W perspektywie 
kilkuletniej Energa notowała 
bardzo stabilny wzrost. sy-
tuacja finansowa grupy jest 
bardzo dobra i pozwoli na 
realizację celów strategicz-
nych, które wyznaczymy 
w połowie tego roku  
Przychody Grupy Energa 
w minionym roku wyniosły 
10,8 mld zł i były o 2 proc. 
wyższe w porównaniu do 

2014 r. Trudniejsze warun-
ki rynkowe zadecydowały 
o spadku wyniku EBiTDa 
(zysk operacyjny przedsię-

biorstwa przed potrąceniem 
odsetek od zaciągniętych 
zobowiązań oprocentowa-
nych, podatków, amortyza-

cji wartości niematerialnych 
i prawnych oraz amortyzacji  
rzeczowych aktywów trwa-
łych – przyp. red.) o 5 proc. 

DobRE wyniki 
i PERsPEktywy RoZwoju

Dobre wyniki finansowe za 2015 rok we wszystkich obszarach 
działalności Grupy Energa i kolejna poprawa rezultatów w klu-

czowym dla osiąganych zysków Segmencie Dystrybucji. To najważniejsze wnio-
ski z opublikowanego niedawno sprawozdania finansowego. 

całkowita moc wy-
twórcza zainstalowana 
w Grupie Energa na ko-
niec 2015 r. wyniosła 1,4 
GWe, z czego 41 proc. to 
źródła odnawialne.

ENERGETYKA

zielony program jest metodą inwestycyjno – oszczędno-
ściową, polegającą na zakupie wyselekcjonowanej ziemi, 
by po wybranym okresie czasu odsprzedać ją z zyskiem 
osobom, które tam się wybudują. ziemia pełni w progra-
mie rolę nośnika wartości – celem jej nabycia jest zarabia-
nie, a nie produkcja rolna, bądź osobista zabudowa przez 
inwestorów programu. stąd nie trzeba się przenosić w 
rejon inwestowania, aby stamtąd pobierać korzyści – w 
zielonym programie inwestują setki polaków, mieszkają-
cych i pracujących zagranicą. ogółem w ciągu 4 lat nasi 
inwestorzy zakupili 1,5 tys. działek za ca 100 mln zł.
 

Jakie twoje potrzeby może zaspokoić 
inwestowanie w ziemię?

Naszymi inwestorami najczęściej zostają osoby, które:
chcą zapewnić własne mieszkanie nieletniemu dziś dziec-•	
ku kiedy dorośnie, wydatkując jedną czwartą jego ceny i 
to nie od razu.
Nie wyobrażają sobie funkcjonowania w okresie emerytal-•	
nym z głodowej emerytury, jaką obiecuje im ZUs.
Pragną za kilka- kilkanaście lat osiągnąć wolność finanso-•	
wą – przestać pracować, a zająć się swymi pasjami – po-
dróżowaniem, realizacją hobby, pomocą innym.
Dążą do uniezależnienia życia swojego i bliskich od losów •	
własnej firmy – budując majątek prywatny, oddzielony od 
majątku firmowego.

dlaczego inwestowanie w ziemię?
- i. Najwyższe bezpieczeństwo inwestowania – inwestorzy 
nie powierzają ziemi w zarząd nikomu, by wypracowała zysk; 
ona leży i czeka. system zakupu ziemi w Zielonym Programie 
operuje na starcie notarialnym aktem własności i własną księ-

WYBiErZ Dla siEBiE
wariant inwestowania w ziemię w Zielonym Programie 

www.inwestycjeziemskie.com.pl 

gą wieczystą – najpewniejszymi gwarantami własności. Żad-
ne wirtualne udziały.
- ii. po ii-giej wojnie światowej ziemia w polsce nigdy nie 
taniała, systematycznie drożejąc nawet w okresach kryzy-
sów. oferowane grunty wyselekcjonowano pod kątem po-
tencjału wzrostu ceny. Położone są w strefie rozwoju urbani-
stycznego olsztyna, wokół którego – jak w Polsce już tylko w 
rejonie rzeszowa i Zielonej Góry – nie zaszedł jeszcze skoko-
wy wzrost cen ziemi, obserwowany od kilkunastu lat wokół 
wielkich aglomeracji, w tym Trójmiasta. Tu ceny nieruchomo-
ści tak wzrosły, że w ciągu najbliższych lat nie ma szans na 
zyski inwestycyjne ze wzrostu wartości  
- iii. ziemię cechuje szereg przewag, w porównaniu z nie-
ruchomościami zabudowanymi pod wynajem (mieszkaniami 
i lokalami użytkowymi). jest niewrażliwa na kryzysy, bezob-
sługowa i bezkosztowa, nie wymaga remontów, ani ściągania 
czynszów. oraz, w Zielonym Programie, zapewnia kilkukrot-
nie wyższe zyski – nie max kilka procent rocznie, a nawet 30% 
/ rok, dzięki unikalnej dźwigni inwestycyjnej.     

właścicielem ziemi zostajesz po wpłacie 
już tylko 6% jej wartości!

oferujemy działki inwestycyjne o powierzchni 3.000 m.kw. 
(trzy tysiące) w cenie 100 tys. zł (sto tys.). Po wpłacie zalicz-
ki w wysokości już od 6.000 zł (sześć tys.) nabywca zawiera 
notarialną umowę zakupu z własną księgą wieczystą. staje 
się wyłącznym właścicielem działki i tylko on pobiera zyski 
ze wzrostu jej pełnej wartości w czasie. Pozostałą część ceny 
spłaca się w niewielkich, nieoprocentowanych ratach po kil-
kaset zł / m-c, bezpośrednio do zbywcy (bez pośrednictwa 
banku), przez okres nawet kilkunastu rat. oznacza to, że peł-
ny zysk z działki osiąga się niewielkim wkładem finansowym. 
Działkę można sprzedać w dowolnej chwili po zakupie, regu-
lując niespłacone raty, lecz po upływie 5 lat w nieruchomo-
ściach (jak w żadnej innej formie inwestowania) nie płaci się 
podatku dochodowego od zysków (19%).

zAprAszAmy do koNtAktu i wizJi lokAlNych gruNtów! operator zielonego programu – Firma mtk-coNsult w elblągu
kontakt: mieczysław krause – tel. kom. 693 286 106, krause@mtk-biuro.pl



Sprzedam działkę siedlisko-
wą 7600m2, media przy drodze 
i 5000m2 łąki, Łówcz Górny. 
Tel: 782-167-653

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

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

JeStem zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

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

Sprzedam felgi 15 z oponami 
do Fiata Grande Punto, cena 
440zł, Gościcino. Tel: 695-230-
080

LekcJe dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

Sprzedam komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, mo-
nitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

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

UsłUgi dekarsko – ciesiel-
skie, 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

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

pomoc mam pięcioro dzie-
ci. Potrzebuje ubrań, środków 
czystości, artykułów szkolnych. 
Z góry dziękuję. Tel: 788-245-
594

Sprzedam drewno do CO 
i gałęziówkę. Możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

Sprzedam silnik 7,5 kw 960 
obrotów. Tel: 601-638-877

mata dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, 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 ideal-

ny, Wejherowo, 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 Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@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, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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31 marca mija termin 
przyjmowania wniosków 
o nadanie tytułu zasłużony 
człowiek morza.

Tytuł „Zasłużony człowiek 
morza” nadaje się osobie, 
która swoim życiem, posta-
wą, pracą przysporzyła sławy 
polskiemu morzu i przynio-
sła chwałę ojczyźnie.Wnioski 
o nadanie tytułu mogą zgła-
szać przedstawiciele organów 
władzy i administracji pu-
blicznej oraz osoby prawne, 
których działalność statutowa 
jest związana z morzem.
kandydaturę zgłasza się  
w formie wniosku wraz 
z uzasadnieniem, który na-
leży złożyć w Biurze obsługi 
interesanta Urzędu Gminy 
kosakowo lub wysłać listow-
nie na adres: Urząd Gminy 
kosakowo, ul.Żeromskiego 
69, 81-198 kosakowo. 
31 marca upływa ostateczny 
termin na złożenie wniosku 

wraz z uzasadnieniem.
każdego roku nadaje się trzy 
tytuły „Zasłużony człowiek 
morza”. Po zaakceptowaniu 
i pozytywnej ocenie wniosku 
przez kapitułę następuje od-
słonięcie tablicy pamiątkowej 
w ogólnopolskiej alei Zasłu-
żonych ludzi morza w rewie. 
odsłonięcie ma miejsce pod-
czas oficjalnej uroczystości  
w ogólnopolskiej alei Zasłu-
żonych ludzi morza, która 
w tym roku przewidziana jest 
na dzień 20 czerwca.
(gb)

noMinacje 
do tytułu zaSłużony 
człowieK Morza
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Emanuele Dalnodar posiada ponad trzydziestoletnie doświad-
czenie w branży hotelarskiej, zawodową praktykę zdobywał 
w hotelach w Niemczech, anglii i w Polsce. swoją współpra-
cę z siecią starwood rozpoczął w 1992 roku w monachium. 
W 1997 roku objął stanowisko Dyrektora F&B Hotelu sheraton 
w Warszawie. W latach 2003-2006 jako Executive assitant ma-
nager odpowiadał za otwarcie warszawskiego Hotelu Westin, 
a następnie do 2008 roku na stanowisku rezydent managera  
zajmował się kwestiami operacyjnymi Hotelu sheraton w War-
szawie. W latach 2008-2015 prowadził własną firmę konsul-
tingową.  Biegle posługuje się językiem włoskim, angielskim, 
polskim i niemieckim. 
o swoim zawodzie mówi otwarcie: „Hotelarstwo to nie tylko 
moja profesja - to styl mojego życia. kieruje mną pasja, wizja, 
wiedza i doświadczenie”. Pracuję z ludźmi i dla ludzi, aby otwo-
rzyć im drzwi do upragnionego sukcesu.”
Emanuele Dalnodar zastąpił na stanowisku Dyrektora ivę Tri-

nowy sZEf 
soPockiEgo 
shERatona

Emanuele Dalnodar ob-
jął na początku marca 

stanowisko Dyrektora Generalnego Hote-
lu Sheraton w Sopocie.  Do jego obowiąz-
ków należy zarządzanie obiektem oraz 
koordynacja pracy wszystkich działów. 

PERSONALIA

fonov, która po dwudziestu  latach pracy w hotelach starwood 
w Polsce, w tym siedmiu latach w hotelu sheraton w sopocie, 
obejmie od marca br.  stanowisko Dyrektora Generalnego she-
raton amman al Nabil Hotel oraz Dyrektora regionalnego ho-
teli starwood w jordanii, gdzie obok istniejących dwóch hoteli: 
sheraton i la meridien do 2017 roku powstaną 4 nowe obiekty 
marki Westin, st. regis,  W i luxury collection.
(rp)

510 894 627
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Drugi na mecie zameldował się Gabriel Gerald 
Geay z Tanzanii, a trzeci abel kirui z kenii, aktu-
alny wicemistrz olimpijski i dwukrotny mistrz 
świata w maratonie. Wśród kobiet zwyciężyła 
kenijka, agnes chebet (1:13:16). Podium uzupeł-
niły christine moran oigo (kenia) i Vaida Zusinaite 
(litwa).
Zawody rozpoczęły się w niedzielę 20 marca 
2016 roku o godz. 10:00.  Wraz z tysiącami amato-
rów, na trasę wyruszyli zawodowcy, z aktualnym 
wicemistrzem olimpijskim w maratonie abelem 
kirui. To nie on jednak cieszył się na mecie ze zwy-
cięstwa. Podwójny mistrz świata z kenii finiszo-
wał jako trzeci z czasem 1:02:56, choć niemal do 
końca utrzymywał się w grupie czterech zawod-
ników z afryki, którzy odskoczyli reszcie stawki. 
ostatecznie zwyciężył maiyo kimaiyo Hillary kip-
tum (kenia, 1:02:42), który o 10 sekund wyprze-
dził Gabriela Geralda Geay (Tanzania, 1:02:52).
W wyścigu kobiet, od początku wysokie tempo 

narzuciły kenijki, agnes chebet i christine moran 
oigo, które zmieniały się na prowadzeniu aż do 
linii mety, gdzie lepsza okazała się ta pierwsza. sa-
motnie goniła je Ukrainka svitlana stanko, ale od 
17. kilometra zaczęła tracić siły i już przed samą 
metą wyprzedziła ją litwinka, Vaida Zusinaite.
Najlepszy Polak, Błażej Brzeziński (1:05:30) zajął 6. 
miejsce, a najlepsza z Polek, monika kaczmarek 
(1:18:58) była piąta. Pomimo niskiej temperatu-
ry i porywistego wiatru, PZU Gdynia Półmaraton 
ukończyło ponad 4100 biegaczy. Na trasie dopin-
gowały ich tysiące mieszkańców Gdyni.
organizatorem PZU Gdynia Półmaratonu jest 
agencja marketingu sportowego sport Evolu-
tion we współpracy z Gdyńskim centrum sportu. 
sponsorem tytularnym imprezy jest PZU, który 
mocno angażuje się we wspieranie inicjatyw bie-
gowych na terenie całego kraju. celem działań 
ubezpieczyciela jest promocja zdrowia i aktywne-
go trybu życia wśród wszystkich Polaków. (rp)

PZu gDynia 
PÓłmaRaton 
Z REkoRDEm!

Ponad 4100 biegaczy ukończyło pierwszą edycję PZU 
Gdynia Półmaratonu i ustanowiło nowy rekord fre-

kwencji na tym dystansie na Pomorzu. Zwyciężył reprezentant 
Kenii, Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo (1:02:42). 
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BASKET GDYNIA
oFicjalNa sTroNa klUBoWa / www.bigdynia.pl

Na sEZoN pełeN wrAŻeń ZaPrasZajĄ:

express
TrójmiasTa i okolic

Piłkę wygrały siedlce, ale to Basket otworzył wynik, celnym 
rzutem za 3 ashley shields. W 6 minucie 4 punkty z rzędu 
zdobył marie malone i Basket prowadził 9:6. Następnie jelena 
skerović zdobyła 3 punkty, ale siedlczanki odpowiedziały se-
rią 6 oczek doprowadzając do remisu. W kolejnych minutach 
Gdynianki zdominowały strefę podkoszową zdobywając z po-
malowanego 6 punktów i wychodząc na prowadzenie 18:12. 
Niestety do końca kwarty punktowały już tylko przyjezdne 
i pierwsza część spotkania zakończyła się wynikiem 18:24. 
W kolejnej kwarcie ponownie Basket otworzył wynik rzutem 
za 3. Tym razem na listę strzelców wpisała się jelena skero-
vićby w kolejnej akcji celnie podać pod kosz do anety kot-
nis, która zmniejszyła stratę do 1 oczka. kolejne 2 minuty 
gry to straty oraz niecelne rzuty po obu stronach. Pierwsze 

punkty w drugiej kwarcie siedlczanki zdobyły w 7 minucie 
z linii osobistych jednak w tym momencie basket prowa-
dził już 28:25. W kolejnych minutach oglądaliśmy wymianę 
kosz za kosz jednak w końcówce to gospodynie okazały 
się skuteczniejsze i schodziły na przerwę prowadząc 46:36. 
Początek drugiej połowy to nerwowa gra po obu stronach 
boiska. Dopiero w 7 minucie udało się przyjezdnym zdobyć 
4 punkty z rzędu i zniwelować stratę do 6 oczek. Nie czeka-
liśmy jednak długo na odpowiedź gospodyń. Niezawodna 
w tym meczu marie malone wykorzystała oba rzuty wolne 
doprowadzając do wyniku 50:42. Na 3 minuty do końca po 
akcji 2 + 1 magdaleny Parysek przyjezdne zniwelowały stratę 
do 1 punktu. skutecznym rzutem kelnerskim odpowiedziała 
katarzyna suknarowska. W końcówce kwarty znów silniejszy 

14-ta wygRana 
w sEZoniE ZasaDnicZym

Po wyrównanym meczu Basket Gdynia pokonał MKK Siedlce 
88:83 w ostatniej kolejce Tauron Basket Ligi Kobiet.

KOSZYKÓWKA
okazał się Basket i na tablicy widniał wynik 66:61.
ostatnią kwartę otworzyła Parysek rzutem z półdystansu, 
a w kolejnej akcji kończąc spod kosza i niwelując stratę do 1 
oczka. Po drugiej stronie boiska podobnym rzutem odpowie-
działa Paris johnson. Przez kolejne minuty żadna z drużyn 
nie potrafiła uzyskać większego prowadzenia aż do 7 minu-
ty kwarty kiedy to po rzutach Podgórnej, m. Bibrzyckiej oraz 
johnson gospodynie wyszły na 6 punktowe prowadzenie. Po 
chwili za trzy ponownie celnie rzuciła Bibrzycka i na tablicy 
było 81:74 co pozwoliło gospodyniom kontrolować przebieg 
spotkania aż do jego końca, pomimo walki zawodniczek mks
-u. ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 88:83
(18:24, 28:12, 20:25, 22:22)
Basket 90 Gdynia kończy sezon zasadniczy na 5 miejscu. 
W pierwszej rundzie play-off zmierzą się z mks Polkowice. 
Pierwsze wyjazdowe spotkanie przewidziane jest na 30 mar-
ca 2016, a rewanż w Gdyni 3 kwietnia na Hali Gier Gdyńskiego 
centrum sportu przy ul. olimpijskiej 5.
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