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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

Z pewnością każdy znajdzie dla siebie coś cieka-
wego – atrakcji nie zabraknie zarówno dla dzieci, 
jak i dla tych nieco starszych. Gdzie zatem warto 
się wybrać? Propozycji w powiecie kartuskim jest 
mnóstwo. Proponujemy zatem wybrać się np. do 
Żukowa, gdzie podczas trzech dni Freedom Festi-
valu wystąpią m.in. Jelonek, Ukeje i Raggafaya. Z 

kolei w Gołubiu (gm. Sierakowice) będzie można 
posłuchać występu Nikosa Rusketosa z zespołem 
Orfeusz, zaś w Chmielnie odbędzie się festyn, na 
którym zagrają zespoły Premium i Szokers.

Kolejne imprezy, jakie odbędą się w najbliższym 
czasie, to: gminno-para� alne dożynki w Przodko-
wie (tu na uczestników czeka – oprócz mnóstwa 

atrakcji – jako gwiazda wieczoru zagra zespół Vi-
deo) oraz Kaszubskie Dożynki, połączone z jubi-
leuszem 115 lat działalności Banku Spółdzielczego 
w Sierakowicach (organizatorzy zapewniają kilka 
godzin znakomitej zabawy oraz wieczorną Biesiadę 
Śląską z „Chłopcami z Łazisk”). 
(raf)

MUZYCZNY I ENERGETYCZNY 
KONIEC WAKACJI

Nieruchomości
i wnętrza str. 12-13

LATO Z EXPRESSEMo festiwalach, koncertach
i innych możliwościach

spędzania wakacyjnego czasu czytaj na str. 8-9

Do końca letnich wakacji zostało zaledwie dziesięć dni. Ale będzie to czas wypełniony 
doskonałą muzyką i doskonałą zabawą. W najbliższych dniach odbywać się bowiem 
będą muzyczne festiwale, koncerty, a także festyny i gminne dożynki. 
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Akcja skierowana jest za-
równo do przedsiębiorców, 
jak i do instytucji samorzą-
dowych, organizacji pozarzą-
dowych i osób prywatnych. 
Dlatego łączy ona środowi-
ska samorządu gospodarcze-
go (Business Center Club, 
Gdański Klub Biznesu i Pra-
codawców Pomorza) reali-
zując misję społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. 

- Chcemy połączyć się we 
wspólnym celu jakim jest za-
pewnienie dzieciom podsta-
wowych elementów niezbęd-
nych do nauki i zdobywania 
wiedzy – wyjaśniają przed-
stawiciele Pracodawców Po-
morza. 

Festyn odbędzie się 21 sierp-
nia 2014 r. o godzinie 17:00, 
w ogrodach Willi Uphagena 
przy ul. Uphagena 23.

- W trakcie festynu prze-
widujemy liczne atrakcje dla 
dzieci i dorosłych, tradycyj-
ne przeprowadzimy licytację 
atrakcyjnych przedmiotów 
otrzymanych od darczyńców 
– zapowiadają organizatorzy. 
- Biletami wstępu na Festyn 
są cegiełki (w cenie 30 zł od 
osoby dorosłej). Nagrodami 
w konkursach będą przed-
mioty i usługi przekazane od 
darczyńców, przedsiębiorców, 

Charytatywny festyn „Zeszyt dla ucznia”
POMORZE | W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do włączenia się do organi-
zowanej już po raz IX akcji charytatywnej „Zeszyt dla ucznia”, z której dochód w całości jest 
przeznaczony na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin.
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instytucji i osób prywatnych. 
Dotychczas udało nam się ze-
brać ok. 220 000 zł, za które 
zakupiliśmy wyprawki szkolne 
oraz przekazaliśmy dary rze-
czowe dla prawie 2500 dzieci z 
Trójmiasta i okolic. Z każdym 
rokiem na nasze wsparcie liczy 
coraz więcej dzieci. Zaprasza-
my więc do uczestnictwa w 
akcji i wsparcia naszej inicjaty-

wy darami rzeczowymi, gadże-
tami firmowymi lub prawem 
do nieodpłatnego skorzystania 
ze świadczonych przez Pań-
stwa usług. Możliwe jest rów-
nież przekazanie darowizny 
na konto wspierającej naszą 
akcję Gdańskiej Fundacji Do-
broczynności . Bardzo liczymy 
na Państwa współpracę i ofiar-
ność, bowiem bez nich akcja 

się nie uda.
Organizatorzy zapraszają 

także do udziału w festynie. 
Wszystkie przedmioty, usługi 
oraz catering pozyskiwane są 
bezpłatnie. Darczyńcy będą 
mogli rozstawić podczas im-
prezy, w miejscach wskazanych 
przez organizatorów, swoje 
materiały promocyjne (standy, 
banery, roll-upy).  (raf)

Wszystkie 
pieniądze, 

które uda się 
uzbierać na 

festynie, będą 
przeznaczone 

na szkolne 
wyprawki 

dla uczniów z 
pomorskich 

szkół

Szukali skarbów
Ponad 80 poszu-

kiwaczy skarbów 
zaopatrzonych 

w niezbędne 
sprzęty, takie jak 

wiaderka, łopatki, 
grabie itp., zja-

wiło się na plaży 
w Chmielnie. 

Szukanie odbyło 
się na specjalnie 
wyodrębnionym 

terenie. Zadaniem 
uczestników było 
znalezienie zako-

panych pudełek 
z numerkami, do 

których były przy-
pisane nagrody. 

Dla tych, co nic nie 
znaleźli, przygo-
towane były na-

grody pocieszenia 
oraz słodycze.
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LIFESTYLEKULTURA 

Latawcowe 
atrakcje

W najbliższy piątek 22 sierp-
nia ruszy w Łebie Festiwal 
Zaczarowanych Latawców. 
Na czterodniowym festiwalu 
pojawią się uczestnicy z Chin, 
Korei Płd., Austrii, Niemiec, 
Włoch i Polski.Podczas festi-
walu zostaną zaprezentowane 
różnorodne latawce - jedno, 
dwu i czterolinkowe, samo-
dzielnie latające i te, które są 
wyciągane przez wyciągarki, 
ogromne kolorowe boole, 
turbiny, latawce rokkaku, 
akrobatyczne i wiele innych.

Doceniono 
barmanów

W Gdyni odbył się � nał pre-
stiżowego konkursu barmań-
skiego Pilsner Urquell Polish 
Master Bartender 2014. By 
zasłużyć na miano jednego z 
pięciu najlepszych barmanów 
w regionie i zakwali� kować 
się do � nału krajowego, 
uczestnicy musieli m.in. 
zaprezentować umiejętność 
perfekcyjnego serwowania 
piwa. Wśród piątki zwycię-
skich � nalistów znaleźli się 
Stanisław Zachariasz i Łukasz 
Staniszewski z Trójmiasta. 

INWESTYCJA

Cztery nowe pociągi 
Jeszcze w tym roku na pomorskie tory tra� ą zmodernizowa-

ne cztery elektryczne zespoły trakcyjne typu EN57. To efekt 
podpisanej  w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku umowy 
pomiędzy Województwem Pomorskim a � rmą NEWAG S.A. 
z Nowego Sącza. -Modernizacja czterech elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych wpisuje się w cały 
szereg projektów taborowych re-
alizowanych przez Wojewódz-
two Pomorskie takich jak: 
zakup taboru do obsługi linii 
Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej (10 sztuk), zakup 
taboru do obsługi linii Mal-
bork – Grudziądz (4 sztuki) 
– mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego.

KULTURA

Rosyjska 
literatura

Miejska Biblioteka Publicz-
na oraz Miasto Sopot już po 
raz trzeci organizują Festiwal 
“Literacki Sopot”. W tym roku 
festiwal odbędzie się w dniach 
21-24 sierpnia 2014r. w 
Sopocie. Tematem wiodącym 
trzeciej edycji będzie literatura 
rosyjska.W programie znajdą 
się między innymi spotkania 
autorskie, targi książki, warsz-
taty dla dzieci i dorosłych, 
a także projekty powstałe 
na styku literatury i innych 
dziedzin sztuki.

KIEŁPINO | Niebawem zmo-
dernizowana zostanie część 
ulicy Szkolnej w Kiełpinie. 
Plac budowy został już prze-
kazany wykonawcy robót. 

Remont ul. Szkolnej 
zaplanowano na odcinku od 
ul. Długiej do skrzyżowania 
z ul. Starowiejską (wjazd do 
szkoły), którego długość wy-
nosi ok. 400 m. W ramach 
prac ulica zyska nową na-
wierzchnię, remontem objęte 
zostaną także chodniki.

Modernizacja ulicy 
Szkolnej to jeden z etapów 
cząstkowych remontów 
dróg prowadzonych obecnie 
na terenie gminy Kartuzy. 
Wcześniej naprawy docze-
kały się m.in. ul. Mściwoja, 
Sędzickiego i Os. Wybic-
kiego w Kartuzach  oraz ul. 
Marcina i Chmieleńskiej w 
Łapalicach. (raf)

KARTUZY | W Urzędzie Miej-
skim w Kartuzach odbyło się 
spotkanie dotyczące budowy 
nowej siedziby Sądu Rejono-
wego w Kartuzach. O planach 
związanych z inwestycją opo-
wiedział Minister Sprawie-
dliwości Marek Biernacki. 
Spotkanie odbyło się z ini-
cjatywy Mirosławy Lehman, 
burmistrza Kartuz, Stanisława 
Lamczyka, posła na Sejm RP, 
oraz Mieczysława Woźniaka, 
Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Kartuskiego 

Minister Sprawiedliwości 
już na początku spotkania za-

znaczył, że zależy mu na tym, 
by achitektura budynku była 
wkomponowana w serce Ka-
szub, jakim są Kartuzy. 

- Ważne, by był to budynek 
ładny dla oka, podkreślał wa-
lory miasta i był przyjazny dla 
obywatela – podkreślił mini-
ster Marek Biernacki. - Jego 
koncepcję powinien ustalić 
dyrektor sądu po dyskusji z 
samorządami.

Stanisław Lamczyk wskazał, 
że pierwsze rozmowy doty-
czące budowy tego budynku 
prowadzone były jeszcze w 
2006 roku, ale najważniejsze, 

że doczekały się szczęśliwe-
go � nału. Poseł podziękował 
również burmistrz Kartuz Mi-
rosławie Lehman za zaanga-
żowanie w zmianę planów za-
gospodarowania tego terenu. 
Nowy budynek sądu znajdo-
wać się będzie w sąsiedztwie 
ul. Kościuszki i ul. Kolejowej, 
przy budynku wydziału ksiąg 
wieczystych.

Po konferencji Marek Bier-
nacki i zebrani goście odwie-
dzili Zespół Poklasztorny Za-
konu Kartuzów. Spróbowali 
również kaszubskiej tabaki.
(raf)

W ramach pomysłu reakty-
wacji linii kolejowej Kartuzy 
- Sierakowice - Lębork zor-
ganizowano już spotkanie 
przedstawicieli samorządów 
zainteresowanych przywró-
ceniem połączeń kolejowych 
z Kartuz do Lęborka przez 
Sierakowice. We wtorek 12 
sierpnia w Sierakowicach 
miało miejsce uroczyste 
podpisanie listu intencyj-
nego w sprawie realizacji 
przedsięwzięcia.

- Najważniejszym krokiem 
w ramach projektu będzie 
przygotowanie studium wy-
konalności. Ten dokument 
ma odpowiedzieć na wiele 
istotnych kwestii w sprawie 

Ruszył 
remont 
ul. Szkolnej
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Remont ul. Szkolnej już
się rozpoczął

Minister Marek Biernacki 
o rozbudowie sądu

Minister 
Biernacki 

podkreślał, 
że budowa 

nowego 
obiektu na 

potrzeby 
sądu jest 

niezbędna
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Koleją z Lęborka do Sierakowic!
KOMUNIKACJA | Samorządowcy z Sierakowic chcą reaktywować linię kolejową Kartuzy 
- Sierakowice - Lębork. Do projektu przyłączyło się już Starostwo Powiatowe w Lęborku a także LOTOS Kolej.

rewitalizacji linii kolejowej. 
Nam zależy na przywróceniu 
ruchu pasażerskiego na tej li-
nii. Powinien on odpowiedzieć 
na potrzeby mieszkańców i 
ułatwić im podróżowanie po 
naszym regionie – podkreśla 
Zbigniew Fularczyk, zastępca 

gminy Sierakowice.
Według wstępnych założeń w 

ramach rewitalizacji linia ma 
być doprowadzona do takiego 
stanu, by pociągi mogły roz-
wijać prędkość do 100 km/h. 
Brana jest też pod uwagę elek-
try� kacja całego odcinka.

Podczas ostatniej sesji rady 
powiatu lęborskiego do inicja-
tywy przyłączyło się Starostwo 
Powiatowe w Lęborku. Współ-
praca polega konkretnie na 
współ� nansowaniu kosztów 
stworzenia studium wykonal-
ności (studium ma kosztować 

około 50 tys złotych). Dla po-
wiatu lęborskiego odtworzenie 
linii kolejowej mogłoby przy-
ciągnąć do regionu nowych 
uczniów zainteresowanych 
ofertą edukacyjną powiatu, 
dojazd pociągiem byłby też 
także ułatwieniem dla osób 
spoza powiatu pracujących w 
Lęborku.

Samorządowcom z Sierako-
wic udało się zainteresować 
przedsięwzięciem spółkę Lotos 
Kolej.

- Dla tej spółki zrewitalizo-
wana linia mogłaby stanowić 
alternatywne połączenie w 
przypadku ewentualnego za-
korkowania połączeń kolejo-
wych w okolicach Trójmiasta - 
podkreśla Zbigniew Fularczyk.

Ruch pociągów na trasie 
Kartuzy-Lębork zawieszono w 
2000 roku.

List intencyj-
ny w sprawie 
reaktywacji 
linii kolejowej 
został niedaw-
no podpisany 
przez samo-
rządowców 
zaintereso-
wanych gmin 
oraz marszałka 
województwa
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z Nowego Sącza. -Modernizacja czterech elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych wpisuje się w cały 
szereg projektów taborowych re-
alizowanych przez Wojewódz-
two Pomorskie takich jak: 
zakup taboru do obsługi linii 
Pomorskiej Kolei Metropo-
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ŻUKOWO | Przy jeziorku 
powstaje nowoczesny ska-
te-park. Już teraz widać, jak 
będzie wyglądało ulubione 
miejsce zabaw skaterów, 
czyli wielbicieli deskorolek. 
Ale nie tylko dla nich bu-
dowany jest ten park. Ma 
on mieć bowiem charakter 
edukacyjno - rekreacyjny, 
mianowicie oprócz skate-
parku

powstanie ścieżka eduka-
cyjna. Umożliwi to stwo-
rzenie sieciowej oferty tury-
stycznej poprzez połączenie 
nauki i edukacji z rekreacją. 
Przewidziano utworzenie 
trzech stref edukacyjnych 
poświęconych oddzielnym 
zagadnieniom z dziedziny 
fizyki. Pierwsza z nich doty-
czy dynamiki, druga strefa 
edukacyjna poświęcona jest 
optyce, trzecia strefa aku-
styce. Dzięki niekonwencjo-
nalnej i atrakcyjnej formie 
mają stanowić zachętę do 

Niedawno ukończono mo-
dernizację ponad półkilo-
metrowego odcinka drogi 
łączącej Sławki i Goręczyno. 
To inwestycja, którą w całości 
wykonano ze środków Powia-
tu Kartuskiego. Koszt zadania 
zamknął się w kwocie 264 tys. 
złotych. W wyniku prac doko-
nano poszerzenia nawierzchni 
do 6 metrów, wykonano rowy 
odwadniające i odnowiono 
warstwę ścieralną, dzięki cze-
mu przez najbliższe 15 lat ten 
odcinek nie będzie wymagać 
nakładów finansowych. Przy 
okazji za 17 tys. złotych na-
prawiono fragment zarwanej 
drogi w Ostrzycach.

- Najważniejsze jednak, że 
mieszkańcy Goręczyna zy-
skali bezpieczne przejście dla 
pieszych oraz prowadzący 
do niego, niezbędny odcinek 
chodnika – podkreślają przed-
stawiciele Starostwa Powiatu 
Kartuskiego. 

Ponadto w tym miesiącu 
wykonawca zakończył prze-
budowę dwóch dróg w Ka-
mienicy Królewskiej. Łącznie 
zmodernizowano niemal 1,3 
km nawierzchni za kwotę 463 
tys. złotych (na które opiewała 

umowa podstawowa plus 54 
tys. złotych na rozszerzenie 
zakresu prac o dodatkowe me-
try dróg i chodników). Gmina 
Sierakowice dofinansowała 
przebudowę prawie połową 
wymaganych środków, czyli 
kwotą 250 tys. złotych, nato-
miast pozostała suma pocho-
dziła z budżetu Powiat Kartu-
skiego. 

W Kamienicy Królewskiej 
powstał nowy, prawostronny 
chodnik przez całą wieś, po-
prawiono istniejące chodniki, a 
także wzmocniono nawierzch-
nię poprzez ułożenie siatki 
zapobiegającej pękaniom oraz 
nowej warstwy asfaltu. 

Inwestor postarał się, aby 
elementy infrastruktury takie 
jak kamienne murki oporowe 
nie tylko należycie spełniały 
swoja funkcję, ale skompono-
wały się z dotychczas istnieją-
cymi, tworząc estetyczny efekt 
wizualny. 

Jak zapewniają przedstawi-
ciele władz powiatu moderni-
zacja daje pewność, że przez 
kolejne 15 lat utrzymanie dro-
gi nie będzie generować żad-
nych kosztów.

INWESTYCJE | Trwają pra-
ce związane z modernizacją 
nawierzchni przy Osiedlu Le-
śnym w Kartuzach. Zadanie 
powinno zakończyć się do 
końca września, a jego koszt 
oszacowano na około 1,4 mi-
liona złotych. 

Przebudowanych zostanie 
kilka ulic w tym rejonie mia-
sta: Bukowa, Dębowa, Jarzę-
binowa, Klonowa, Jesionowa, 
Lipowa oraz Brzozowa. Na 
każdej z nich wykonana zo-
stanie nawierzchnia z kostki 
betonowej. Oprócz moderni-
zacji samej nawierzchni, ure-
gulowana zostanie także spra-
wa sieci kanalizacji deszczowej 
(na ul. Dębowej, Jarzębinowej i 
Klonowej). 

Obecnie wykonawca finali-
zuje prace przy ul. Bukowej, 
czyli jednej z najdłuższych w 
tym rejonie. Przy ulicy Dębo-
wej z kolei zakończono już bu-
dowę kanalizacji deszczowej  i 
ułożono krawężniki. Na ulicy 
Jarzębinowej wykonawcy za-
kończyli już korytowanie od-
cinka i przystąpili do budowy 
kanalizacji deszczowej. (raf)

Powstaje skate-park
korzystania z nich przez dzie-
ci i młodzież, a poprzez zaba-
wę mają pomagać w prowa-
dzeniu zajęć dydaktycznych. 
W tej chwili powstaje płyta 
skate-parku. Na terenie pla-
nowane jest urządzenie terenu 
i elementy małej architektury, 
w tym ławki, kosze na śmieci, 
tablica informacyjna, stojak 
na rowery, ogrodzenie pane-
lowe z furtką i bramą wjazdo-
wą, oświetlenie parkowe. 

Na płycie skateparku po-
wstaną: Quarter pipe - dwa 
poziomy, Funbox z , Funbox 
piramida, bank ramp + quar-
ter pipe, poręcz, spin, platfor-
ma i grindbox. Nawierzchnia 
płyty wykonana jest z żelbetu 
o grubości 15 cm. Chodniki 
będą wyłożone kostką beto-
nową, a ścieżki kostką gra-
nitową i żwirem. Termin za-
kończenia zaplanowano na 10 
września. (raf)

Osiedle Leśne 
w przebudowie
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Prace mają zostać zakończone w przyszłym miesiącu

Nowe drogi i chodniki 
oraz bezpieczne przejścia
INWESTYCJE | Kolejne remonty dróg powiatowych za nami. Po nowej nawierzchni 
kierowcy mogą już jeździć na trasie Sławki – Goręczyno oraz w Kamienicy Królewskiej. 

Dwa odcinki drogi w Kamienicy 
Królewskiej zostały już oddane 
do użytku

Fo
t. 

St
ar

os
tw

o 
Po

w
ia

to
w

e 
w

 K
ar

tu
za

ch



5www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

ŻUKOWO | W kilku miej-
scowościach gminy Żuko-
wo będzie rozbudowana 
sieć kanalizacji sanitarnej. 
To dobra wiadomość dla 
mieszkańców. Prace mogą 
się rozpocząć m.in. dzięki 
dofinansowaniu na opraco-
wanie dokumentacji, które 
udało się pozyskać. 

Burmistrz Gminy Żu-
kowo otrzymał niedawno 
decyzję Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku o 
przyznanie dofinanso-
wania gminie Żukowo 
środków na sporządzenie 
dokumentacji na budowę 
kanalizacji dla Żukowa, 
Miszewka, Miszewa, Dą-

browy, Tuchomia, Pępowa, 
Banina i Borkowa.

Wysokość dofinansowa-
nia to niemal 444 tys. zł. 
Wniosek o dofinansowanie 
dotyczył Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i 
Środowisko, oś prioryteto-
wa – gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach 
powyżej 15 tysięcy miesz-
kańców - na realizację 
projektu „Opracowanie 
dokumentacji projekto-
wych dla budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Żukowo”.

Przygotowana doku-
mentacja będzie stanowiła 
podstawę do ubiegania się 
o wsparcie finansowe w 
ramach POIiŚ 2014.  (raf)

Budowa kanalizacji 
będzie dofinansowana

PACZEWO | Prace 
związane z rekultywacją, 
renaturyzacją i uporząd-
kowaniem wód deszczo-
wych zbiornika wodnego 
w miejscowości Paczewo 
(gm. Sierakowice) wraz 
z zagospodarowaniem 
terenu wokół stawu są 
już niemal na ukończe-
niu. Niedługo z nowego 
miejsca do wypoczynku i 
rekreacji mieszkańcy będą 
mogli już korzystać. 

Przypomnijmy: zbiornik 

wodny, który znajduje się 
w centrum miejscowości 
Paczewo przy drodze po-
wiatowej był zaniedbany. 
Władze gminy Sierakowice 
postanowiły to zmienić. 
Rozpoczęła się więc re-
kultywacja i renaturyzacja 
stawu, oraz porządkowanie 
i zagospodarowanie terenu 
wokół zbiornika. Zbior-
nik został powiększony i 
pogłębiony, wokół niego 
wykonano też nasadzenia 
roślin. 

Park i stawek 
niemal gotowe
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Prace rekultywacyjne w Paczewie dobiegają końca

POWIAT | Trwa wizyta dzieci i 
młodzieży z Ukrainy w powie-
cie kartuskim. Młodzi ludzie 
w wieku od 11 do 17 lat wraz 
z nauczycielami z Publicznego 
Gimnazjum nr 2 im. Jana He-
weliusza w Żukowie zwiedzają 
perełki regionu, integrują się z 
uczniami z powiatu kartuskie-

go, poznają kulturę Kaszub, a 
także prezentują swoje kultu-
ralne dziedzictwo.

- Obecnie gościmy młodzież 
z Ukrainy, z zaprzyjaźnionego 
Rejonu Śniatyńskiego z obwo-
du Iwano – Frankowskiego 
– wyjaśnia Paulina Kitowska, 
asystent Starosty Kartuskiego. 
- Pobyt jest w całości finanso-
wany przez organizatora poby-
tu, jednak konflikt na Ukrainie 

sprawił, że znacznie pogor-
szyła się sytuacja materialna 
uczniów i ich rodzin. Brakuje 
podstawowych artykułów: 
odzieży, lekarstw, dzieciom 
szczególnie doskwiera brak 
przyborów szkolnych. Dlatego 
wraz z Parafią WNMP w Żu-
kowie oraz Parafią WNMP w 
Kartuzach prosimy o wsparcie 
ukraińskich rodzin w posta-
ci przedmiotów codziennego 

użytku (odzież, buty, przybo-
ry szkolne) oraz produktów o 
przedłużonej trwałości (kon-
serwy, słodycze, chemia).

Dary można przekazać do 
piątku 22 sierpnia do Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kartuzach, ul 
Mściwoja II 20.  Tel. (58) 685-
33-20, 684-00-82. Wszelkich 
informacji udziela Agnieszka 
Dawidowska z PCPR.

Potrzebna pomoc
dla ukraińskich dzieci
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Dzieci i młodzież z Ukrainy pozostaną w naszym kraju do 24 sierpnia
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Szacuje się, że tego dnia przez 
CSWiPR „przewinęło” się około 10 ty-
sięcy osób!

Koncert rozpoczął się od występu 
grupy Speed. Później na scenie pojawił 
się oczekiwany Andre. Jak nietrudno 
było się domyśleć, jego przebój „Ale 
Ale Aleksandra” porwał wszystkich do 
zabawy.  Co więcej, artysta przyznał, że 
jego babcia pochodzi z Łapalic! Po nim 
na scenie wystąpili również Camasutra, 
Bliza, Smiggy, Basta oraz gwiazda wie-
czoru “Masters” z hitem “Żono moja”. 
Publiczność nie pozwalała zejść muzy-
kom ze sceny prosząc o bisy.

Co ciekawe sami artyści byli zachwy-
ceni nie tylko ogromnym amfiteatrem, 
ale też mariną. Chętnie ją odwiedzali i 
robili sobie zdjęcia. Władze gmina li-
czą zatem, że piękne krajobrazy i tłumy 
ludzi obecne na koncercie znów przy-
ciągną artystów na Złota Górę.

Relację z imprezy będzie można obej-
rzeć już dziś, w czwartek 21 sierpnia, o 
godz. 17:15 w programie “Wszystko mi 
disco” na kanale Polo Tv.  (raf)

GM. CHMIELNO | Niedaw-
no Kaszubski Zespół Pieśni i 
Tańca Chmielanie  wyjechał 
na wycieczkę do Włoch. 
Wyjazd odbył się z okazji 
jubileuszu 30-lecia działal-
ności zespołu. Miejscem do-
celowym było Cesenatico. 

Jest to jeden z najbardziej 
popularnych ośrodków wy-
poczynkowych wybrzeża 
Romagni.

Członkowie zespołu repre-
zentowali gminę Chmiel-
no  we Włoszech. Wyjazd 
zespołu do Włoch na wy-

stęp i wypoczynek częścio-
wo sfinansował wójt gminy 
Chmielno Zbigniew Rosz-
kowski. (raf )

Z Kaszub do Włoch 
na 30-lecie działalności

Członkowie zespołu  Chmielanie świętowali swój jubileusz podczas wycieczki do Włoch
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Disco polo przyciągnęło tłumy
Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze znów wypełniło się po brzegi. Koncert disco polo okazał się 
przysłowiowym strzałem w „dziesiątkę”. Tłumy ludzi przy muzyce tanecznej bawiły się do późnych godzin. 

Disco Polo przeżywa renesans, Złotą Górę podczas koncertów odwiedziło ok. 10 tys. osób
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Jednak pojawiła się możli-
wość realizacji tego zadania 
już w przyszłym roku. Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska zauważył, że 
gmina jest bardzo zaawanso-
wana jeśli chodzi o przygoto-
wania dokumentacji do reali-
zacji tej inwestycji. Powstała 
możliwość wystartowania w 
konkursie o dofinansowa-
nie z kończącego się okresu 
finansowania. Warunek jest 
taki, że oczyszczalnię trzeba 
wybudować do końca 2015 
roku. Gmina Stężyca posta-
nowiła przyśpieszyć realiza-
cję zaplanowanej inwestycji i 
6 czerwca 2014 roku złożyła 
wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Gdańsku o dofinan-
sowanie zadania pod nazwą 
„Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Stę-
życa – Delowo” w ramach 
programu Gospodarka wod-
no-ściekowa, działanie 1.1. – 
Gospodarka wodno-ścieko-
wa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM.

Złożony wniosek przeszedł 
pomyślnie wstępną weryfi-
kację i został przesłany do 
Warszawy. Obecnie gmina 
przygotowuje się do ogłosze-
nia przetargu na rozbudowę 
oczyszczalni. Beneficjentem 

Gmina Stężyca wybuduje 
oczyszczalnię ścieków do końca 2015 roku
Takiego przebiegu sprawy dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Stężyca jeszcze rok temu nikt się nie spodziewał. 
Realizację tej inwestycji zaplanowano przy uzyskaniu środków unijnych z nowego rozdania 2014 - 2020.

- budowie nowych obiektów 
technologicznych:
*stacja odbioru ścieków dowo-
żonych – punkt zlewny,
*zbiorniki uśredniające ście-
ków dowożonych,
*obiekt wstępnego mechanicz-
nego podczyszczania ścieków 
surowych,
*pompowania ścieków suro-
wych,
*reaktory biologiczne,
*zbiornik osadu,
*budynek stacji dmuchaw,

*stacja mechanicznego od-
wadniania i wapnowania osa-
du,
*studnia pomiarowa ścieków 
oczyszczonych,
*wiata na osad odwodniony,
*wiata na agregat prądotwór-
czy.
- budowie komunikacji we-
wnętrznej, przyłączy: wodocią-
gowego, elektroenergetyczne-
go, sieci kanalizacji sanitarnej 
międzyobiektowych,
- wykorzystaniu istniejącego 

kanału zrzutowego ścieków 
oczyszczonych do rzeki Kania.

Projekt przewiduje rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków 
komunalnych w oparciu o trzy 
ciągi technologiczne – trzech 
reaktorów typu BIO-PAK o 
przepustowości 3 x 600 m3/d 
każdy – tym samym docelowa 
przepustowość oczyszczalni po 
jej rozbudowie wyniesie 1.800 
m3/d a oczyszczalnia będzie 
w stanie obsłużyć 16.190 RLM 
aglomeracji kanalizacyjnej.

środków jest Gminne Przedsię-
biorstwo Komunalne w Stężycy. 
Całkowity koszt inwestycji to 
kwota ponad 14 mln, dofinan-
sowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej jest na poziomie 8 
mln zł. 

Teren na którym ma być re-
alizowana inwestycja, to teren 
funkcjonującej oczyszczalni 
ścieków. Obecna przepusto-
wość oczyszczalni będącej 
przedmiotem projektu wynosi 
wg pozwolenia wodno – praw-
nego Qśrd =520 m3/dobę, a 
ścieki odprowadzane są do rzek 
Kani położonej w bezpośred-
nim sąsiedztwie oczyszczalni, 
należącej do zlewni rzeki Wdy. 

Obecna przepustowość oczysz-
czalni jest niewystarczająca dla 
realizacji kolejnych inwestycji 
w rozbudowę sieci kanalizacyj-
nej na terenie Gminy i przyję-
cia dodatkowej ilości ścieków; 
jednocześnie oczyszczalnia po-
siada przestarzałą technologię 
oczyszczalnia ścieków i zapew-
nia parametry oczyszczania na 
granicy dopuszczalnej wyma-
ganiami prawa. 

Zatem realizacja inwestycji w 
dobie rozwijającej się gospodar-
ki na terenie w Gminie Stężyca 
jest niezbędna.

Przedsięwzięcie inwestycyjne 
polegać będzie na rozbudowie 
oczyszczalni ścieków tj.
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Koncerty, imprezy żeglarskie, zlot zabytkowych aut 
- to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie przygotowano 
dla mieszkańców  i turystów odpoczywających na Pomorzu. 
Tym razem szczególnie polecamy: Kaszubską Noc Pod 
Gwiazdami w Sierakowicach, koncert zespołu Enej w Bolszewie 
oraz występ Sylwii Grzeszczak w Pucku. Poniżej publikujemy 
kalendarz imprez na najbliższe dni. 

Letnie wakacje w pełni. To czas zabawy, rozrywki i letnich imprez. 
A tych ostatnich w tym roku nie zabraknie. Zarówno w Trójmieście jak 
i na Kaszubach będzie się sporo działo. Przygotowano mnóstwo atrakcji 
zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. 

WEJHEROWO
AKTYWNIE W PARKU
Dla lubiących relaks, aktywność i wspólną zabawę przygotowano 
zajęcia w Parku Miejskim. W każdą sobotę lata odbywać się będą  
„Aktywne soboty” czyli darmowe  treningi � tness, zajęcia rucho-
we oraz joga. Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem trenerów 
Tiger Gym Wejherowo.

SPACER PO MIEŚCIEDrugą propozycją są darmowe wycieczki z przewod-
nikiem PTTK organizowane od 7 lipca do 24 sierpnia. 
Wycieczki wyruszają codziennie o godzinie 11.00 spod 
pomnika Jakuba Wejhera i obejmują trasę od ratusza, 
przez kościół św. Anny, park miejski z Pałacem Prze-
bendowskich  i Kalwarię Wejherowską  po Filharmonię 
Kaszubską z tarasem widokowym. Taras czynny jest co-
dziennie w godzinach od 13.00-18.00. Są tam zamonto-
wane lunety, przez które można oglądać miasto z bliż-
szej perspektywy. 

Jak co roku w wakacje każdy ma okazję do zwiedzenia miejskie-
go ratusza z przewodnikiem. Zobaczyć tu można dwie sale z 
makietami zabytkowego centrum miasta i Kalwarii Wejherowskiej, 
sale obrad, celę więzienną oraz  wystawę „Wejherowo w okresie 
niemieckiej okupacji 1939-1945”.
Ratusz zwiedzać można bezpłatnie  w godzinach od 9.00 do 15.00 
od poniedziałku do piątku oraz w weekendy w godzinach od 
10.00 do 14.00.
Zainteresowani zwiedzaniem mogą zgłosić się bezpośrednio do 
ratusza lub przed pomnik Jakuba Wejhera, a także skontaktować 
się z Informacją Turystyczną, tel. 58 677 70 58.

Jak co roku w każdą niedzielę podczas letnich wakacji o godz. 
17.00 odbywa się Muzyczne Lato w parku. Jest niezwykle różno-
rodnie. Posłuchać można muzyki włoskiej, folkowej, hip hopu, 
rock&rolla, muzyki elektronicznej a nawet kwartetu smyczkowe-
go. W najbliższą niedzielę zagra Frument Project (to zespół, który 
gra folk) zaś w kolejną Orkiestra Dęta Fermata (koncert pod nazwą 
Dary Jana Pawła II odbędzie się 31 sierpnia). 

Jelonek, Ukeje, Raggafaya i inni – to wszystko czeka tych, którzy w 
dniach od 29 do 31 sierpnia wybiorą się do Żukowa. Przez trzy dni 
trwać tam będzie rockowa impreza, czyli Freedom Festival. 
To będą dni pełne muzycznej energii - w Parku nad Jeziorkiem 
zagrają zarówno gwiazdy polskiej sceny muzycznej, jak i � naliści 
programu Voice of Poland: Damian Ukeje oraz Juan Carlos Cano z 
zespołem Enclose. 
Posłuchać więc można będzie Jelonka, Kapeli Pieczarki, Rag-
gafaya, a także lokalnych kapel: Yell_O!, Lizard Head, Horoskop, 
Hipertro� a, Red Cruizer, Mayonez i Soda.
Podczas festiwalu trwać będą Dni Dawcy Szpiku. Organizatorzy 
pomyśleli też o najmłodszych, tworząc specjalną strefę dla dzieci. 
Dla przyjezdnych ważną informacją jest z pewnością, że pole na-
miotowe będzie bezpłatne, zaś sam wstęp na festiwal jest wolny. 

ŻUKOWO

ZWIEDZANIE RATUSZA

MUZYCZNE LATO

FREEDOM FESTIVALFo
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Wieńce dożynkowe, wybory Małej Miss Lata i grecka grupa muzyczna – to tylko nie-
które z atrakcji, jakie zaplanowali organizatorzy gminnych dożynek. Impreza odbędzie 
się w najbliższą niedzielę, 24 sierpnia, na boisku w Gołubiu. O godz. 13.00 rozpcoznie 
się uroczysta, dożynkowa msza święta w kościele NMP Częstochowskiej w Gołubiu, zaś 
po mszy zaplanowano przemarsz korowodu na boisko. Tam wójt gm. Stężyca uhonoruje 
producentów rolnych, zaś na scenie wystąpi Gminna Orkiestra Dęta oraz zespoły arty-
styczne. Ogłoszone zostaną wyniki konkursu piękna Wieś. 

Na godz. 16.00 zaplanowano początek Wyborów Małej Miss Lata, następnie program 
artystyczny dla dzieci i wybór najpiękniejszego wieńca. Na scenie wystąpi regionalny ze-
spół pieśni i tańca Cepelia „Pilsko” Żywiec. O godz. 20.30 – koncert gwiazdy wieczoru, 
czyli Nikosa Rusketosa z zespołem Orfeusz. 

GM. SIERAKOWICE
NIKOS RUSKETOS I ORFEUSZ
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Wakacje 
w Operze Leśnej

Podczas zajęć wakacyjnych, dzięki różnorodnym tech-
nikom plastycznym takim, jak kolaż, malarstwo, rzeźba 
w glinie, papieroplastyka, dzieci zapoznają się z materia-
łami plastycznymi, rozwiną swoje zdolności manualne, 
kreatywne myślenie, przyswoją wiadomości z zakresu 
historii sztuk. Ponadto podczas warsztatów plastycznych 
dzieci zagłębią się w fascynujący świat sztuki, zapoznają 
się z artystami oraz ich twórczością, kierunkami w sztu-
ce, ciekawymi tematami podejmowanymi na przestrze-
ni epok. Najmłodsi dowiedzą się między innymi kim był 
Picasso i dlaczego przedmioty na jego obrazach są takie 
kanciaste, do czego służyły maski w różnych kulturach. 
Zajęcia wakacyjne dla dzieci będą się odbywały codzien-
nie w lipcu i sierpniu w godz. 10.00 - 13.00. Do udziału w 
zajęciach wakacyjnych upoważnia bilet wstępu do Ope-
ry Leśnej (4 zł dla dzieci, 7 zł dla dorosłych).

SOPOT
Wypoczywający w Sopocie również nie będą 
się nudzić. Oczywiście można się tu wybrać 
na plażę i zrelaksować się nad morzem, 
ale nie zabraknie też innych atrakcji. 

CHMIELNO

W najbliższy piątek, 22 sierpnia, odbędzie się festyn wakacyjny pod patronatem 
wójta gminy Chmielno. Impreza rozpocznie się o godz. 16.00. W programie 
znalazły się Amatorskie Zawody Pływackie na miejscu wykorzystywanym do 
kąpieli (plaża gminna) w Chmielnie, natomiast od godz. 18.00 ma stadionie 
gminnym w Chmielnie: wręczenie nagród w Amatorskich Zawodach Pływackich, 
pokaz sprzętu strażackiego - zabawy dla dzieci, konkursy dla dzieci i dorosłych 
– DYNAMIC EVENT, występ grupy tańca nowoczesnego STOP AND GO, zabawa 
przy zespole PREMIUM i SZOKERS. 
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Tym razem tematem spotkania 
elbląskich przedsiębiorców była 
Sprzedaż w Internecie. Partnerami 
wydarzenia były: mBank i FirstON.
Na wakacyjne spotkanie w Ho-
telu Elbląg przybyło około 30 
osób reprezentujących głównie 
lokalne � rmy zajmujące się han-
dlem i sprzedażą internetową. 

Wydarzenie, zorganizowane przez Sto-
warzyszenie IPMA Polska we współpracy 
z PM in Touch, skierowane było do spe-
cjalistów z dziedziny project management, 
którym zależy na rozwoju w tym kierunku. 
Temat związany był z zarządzaniem pro-
jektem Europejskiego Centrum Solidarno-
ści w Gdańsku.

Pierwszą część spotkania poprowadziła 
Renata Wiśniowska, dyrektor Biura Re-
alizacji Projektu Budowy Europejskiego 
Centrum Solidarności w Gdańsku. Uczest-
nicy spotkania mieli możliwość poznania 
poszczególnych etapów realizacji projek-
tu inwestycyjnego ECS oraz parametrów 
dotyczących inwestycji. Na zakończenie 
prezentacji, ze strony uczestników pojawi-
ły się liczne pytania, dotyczące przebiegu 
pracy zespołu oraz sytuacji kryzysowych, 

jakie miały miejsce podczas budowy. 
- Bez wątpienia pozwoliło to na jesz-

cze lepsze zrozumienie realizowanego w 
Gdańsku projektu – mówi Grażyna Stefa-
niszek, przewodnicząca Pomorskiej Grupy 
Regionalnej IPMA.

Paweł Golak, kierownik Wydziału Muze-
alno-Archiwalnego i Biblioteki ESC pod-
czas swojego wystąpienia zaprezentował 
wizualizacje wyposażenia, jak i nowocze-
snych rozwiązań, które będą zastosowane 
w ECS. Potrzebne będą miejsca na organi-
zowanie wystaw czasowych, prowadzenie 
działalności edukacyjnej oraz naukowej. 

- Aby wzmocnić ten potencjał w Cen-
trum powstało archiwum i biblioteka udo-
stępniająca swoje zbiory w wolnym dostę-
pie – tłumaczy Paweł Golak.
Dorota Korbut

Po stronie biznesu

Rozwój kategorii cydrów i związane z tym korzyści 
takie jak m.in. dodatkowe zagospodarowania 100 tys. 
ton jabłek, będą w pełni możliwe do zrealizowania 
pod warunkiem, że cydr uzyska prawo do promocji 
i reklamy masowej. Polska Rada Winiarstwa, Krajowa 
Unia Producentów Soków i Związek Sadowników RP 
wskazują, że oprócz korzyści gospodarczych, za cydra-
mi mogą iść również pozytywne zmiany w strukturze 
spożycia alkoholi. Potwierdzają to przeprowadzone 
badania społeczne.

Cydr to lekki, niskoprocentowy napój alkoholowy 
powstały z soku jabłkowego poddanego fermentacji, 
doceniany przede wszystkim za swoje walory smako-
we. Konsumenci postrzegają cydr, jako coś pośrednie-
go między winem, a piwem.  Z pierwszym łączy go 
podobny sposób produkcji, z drugim niska zawartość 
alkoholu. Z obydwoma natomiast, fakt, że niesie za 
sobą określone, wyraziste smaki. 

Jak wynika z badań społecznych przeprowadzo-
nych na zlecenie Krajowej Unii Producentów Soków, 
ze względu na wspomniany układ cech konsumenci 
widzą w cydrze zamiennik innych alkoholi. W pierw-
szej kolejności piwa smakowego (57% responden-
tów). W dalszej, również wina (53,9%) oraz 
drinków robionych na bazie wódki i 
innych dodatków (39,1%). Pokazuje 
to dobitnie, że w rezultacie działań 
reklamowych i popularyzacji cy-
drów mogłoby dojść do pozy-
tywnych zmian w strukturze 
spożycia alkoholi, w ramach, 
której nastąpiłoby częściowe 
przejęcie przez cydr konsu-
mentów pijących do tej pory 
wyłącznie piwo, wino i drin-
ki na bazie wódki. To z kolei 
wpłynęłoby na zmniejszenie 
spożycia czystego alkoholu w 
społeczeństwie.

Przeprowadzone badania od-
noszą się również do zjawiska al-
koholizmu, na tej płaszczyźnie wska-
zując zalety cydru w stosunku do innych 
alkoholi. Najwyraźniej widać to w pytaniu 
dotyczącym powodów spożywania danych napojów 
alkoholowych. W przypadku cydru odnotowano naj-
mniej odpowiedzi wskazujących na takie motywy, 
jak: „aby zapomnieć o problemach”, „aby złagodzić 
stres”, czyli typowych powodów, które można wią-
zać z uzależnieniem od alkoholu. Uzasadnienia 
podawane przez respondentów w odniesieniu do 
cydru, w porównaniu do innych alkoholi są zde-
cydowanie bardziej korzystne.

Twórcy badań podkreślają, że na podstawie 
tych oraz innych dostępnych badań nie można 
jednoznacznie wskazać, że reklama cydru może 
zwiększyć ogólne spożycie alkoholu.

-Bez zmian w przepisach ustawy, które pozwo-
liłyby cydrom prowadzić działania reklamowe 
niemożliwa będzie popularyzacja tej kategorii 
produktowej i szerokie komunikowanie jej zalet, 
takich jak: niska zawartość alkoholu, naturalność i 
unikalny smak. (GB)

Miejsce spotkań 
w sercu ECS
Kolejne spotkanie z cyklu Oko Kompetencji Project 
Management odbyło się w Sali BHP na terenach 
postoczniowych. Patronat nad nim miał Express Biznesu.

Cydr przebadany 
społecznie

O internetowej sprzedaży 
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Elbląska Izba Gospodarcza oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 
zorganizowała letnią edycję Elbląskich Śniadań Biznesowych.

Marek Giętkowski tłumaczył 
dlaczego warto budować kanał 

sprzedaży przez Internet
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W ECS powstało archiwum i biblioteka

Tym razem tematem spotkania Tym razem tematem spotkania 
elbląskich przedsiębiorców była elbląskich przedsiębiorców była 
Sprzedaż w Internecie. Partnerami Sprzedaż w Internecie. Partnerami 
wydarzenia były: mBank i FirstON.wydarzenia były: mBank i FirstON.
Na wakacyjne spotkanie w Ho-Na wakacyjne spotkanie w Ho-
telu Elbląg przybyło około 30 telu Elbląg przybyło około 30 
osób reprezentujących głównie osób reprezentujących głównie 
lokalne � rmy zajmujące się han-lokalne � rmy zajmujące się han-
dlem i sprzedażą internetową. dlem i sprzedażą internetową. 

Centrum Solidarności w Gdańsku. Uczest-Centrum Solidarności w Gdańsku. Uczest-
nicy spotkania mieli możliwość poznania nicy spotkania mieli możliwość poznania 
poszczególnych etapów realizacji projek-poszczególnych etapów realizacji projek-
tu inwestycyjnego ECS oraz parametrów tu inwestycyjnego ECS oraz parametrów 
dotyczących inwestycji. Na zakończenie dotyczących inwestycji. Na zakończenie 
prezentacji, ze strony uczestników pojawi-prezentacji, ze strony uczestników pojawi-
ły się liczne pytania, dotyczące przebiegu ły się liczne pytania, dotyczące przebiegu 
pracy zespołu oraz sytuacji kryzysowych, pracy zespołu oraz sytuacji kryzysowych, 

alkoholi. Najwyraźniej widać to w pytaniu alkoholi. Najwyraźniej widać to w pytaniu 
dotyczącym powodów spożywania danych napojów dotyczącym powodów spożywania danych napojów 
alkoholowych. W przypadku cydru odnotowano naj-alkoholowych. W przypadku cydru odnotowano naj-
mniej odpowiedzi wskazujących na takie motywy, mniej odpowiedzi wskazujących na takie motywy, 
jak: „aby zapomnieć o problemach”, „aby złagodzić jak: „aby zapomnieć o problemach”, „aby złagodzić 
stres”, czyli typowych powodów, które można wią-stres”, czyli typowych powodów, które można wią-
zać z uzależnieniem od alkoholu. Uzasadnienia zać z uzależnieniem od alkoholu. Uzasadnienia 
podawane przez respondentów w odniesieniu do podawane przez respondentów w odniesieniu do 
cydru, w porównaniu do innych alkoholi są zde-cydru, w porównaniu do innych alkoholi są zde-

Twórcy badań podkreślają, że na podstawie Twórcy badań podkreślają, że na podstawie 
tych oraz innych dostępnych badań nie można tych oraz innych dostępnych badań nie można 
jednoznacznie wskazać, że reklama cydru może jednoznacznie wskazać, że reklama cydru może 

-Bez zmian w przepisach ustawy, które pozwo--Bez zmian w przepisach ustawy, które pozwo-
liłyby cydrom prowadzić działania reklamowe liłyby cydrom prowadzić działania reklamowe 
niemożliwa będzie popularyzacja tej kategorii niemożliwa będzie popularyzacja tej kategorii 
produktowej i szerokie komunikowanie jej zalet, produktowej i szerokie komunikowanie jej zalet, 
takich jak: niska zawartość alkoholu, naturalność i takich jak: niska zawartość alkoholu, naturalność i 
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Elbląska Izba Gospodarcza oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza Elbląska Izba Gospodarcza oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 
zorganizowała letnią edycję Elbląskich Śniadań Biznesowych.zorganizowała letnią edycję Elbląskich Śniadań Biznesowych.

dlaczego warto budować kanał dlaczego warto budować kanał 

Na wstępie tematykę bezpieczeństwa płat-
ności on-line, przybliżyła zebranym Marta 
Ciuła z mBanku. Następnie w dwóch wy-
stąpieniach przedstawicieli � rmy FirstON 
przedsiębiorcy mieli szansę dowiedzieć się, 
jakie są zasady związane z rozwojem sprze-
daży przez Internet oraz jakie warunki trze-
ba spełnić by osiągnąć w tym polu sukces. 
Prelegenci - Marek Giętkowski i Aneta Ste-
faniak, przedstawili także narzędzia, które 
mogą być przydatne przy rozwijaniu sklepu 
on-line, wykorzystujące wsparcie ze środ-
ków unijnych. 
Rafał Kadłubowski

Liczba zdalnych odczytów z liczników 
inteligentnych przekazanych do 
sprzedawców energii na potrzeby 
rozliczeń przekroczyła milion (1,16 
mln) - poinformowała Energa Operator. 
Klienci, u których odczyt odbywa się w 
sposób zdalny, mają obniżoną opłatę 
abonamentową na rachunku za energię 
elektryczną.
Przekazywanie zdalnych odczytów 
na potrzeby rozliczeń z klientami 
rozpoczęło się w lutym 2013 roku. W 
lokalizacjach, w których projekt został 
zakończony, skuteczność pozyski-
wanych danych rozliczeniowych jest 
wyższa niż wymagana przez Urząd 
Regulacji Energetyki i wynosi 98%. 
Liczba zdalnych odczytów na potrzeby 
fakturowania systematycznie rośnie i 
obecnie wynosi ok. 150 tys. miesięcznie. 
Zdecydowana większość odczytów reali-
zowana jest co dwa miesiące. Szacujemy 
że na przełomie roku liczba odczytów z 
systemu AMI użyta dla potrzeb faktur-
owania przekroczy 2 miliony.

ENERGA

Milion wizyt mniej 
dzięki licznikom

Miesiące letnie to dla stoczni czas bardzo 
intensywnej pracy. Zwykle większość 
armatorów w sezonie letnim chce 
przeprowadzić remonty i konserwacje 
swoich statków. Rekordowe obłożenie 
doków widać też w stoczni Nauta.
8 sierpnia w zakładzie przy 
Czechosłowackiej 3 przebywało aż 
16 statków, oprócz tego 4 jednostki 
remontowano na terenach przy ulicy 
Waszyngtona. W tym czasie odbyły się 
m.in. remonty chemikaliowca Brovig 
Viento, kontenerowców Flintercape i 
Corina, promu samochodowego UECC 

Autoracer, promu pasażersko- samo-
chodowego Wolin.  Największą 

jednostką był w tym czasie 
chemikaliowiec Torm Ho-

rizon, którego długość 
wynosi 174 m. Łączna 

długość wszyst-
kich jednostek 

przebywających 
obecnie w stoczni 

wynosi około 
2,5 kilo-

metra.

NAUTA

Wszystkie doki 
wypełnione
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Lipiec był już 14. miesiącem 
z rzędu, w którym analiza 
przeprowadzona na podsta-
wie transakcji na rynku nie-
ruchomości dokonywanych 
przez klientów Home Broker 
i Open Finance wskazuje, że 
wahania cen wynosiły śred-
nio zaledwie ok. 2 proc.

W lipcu to Bydgoszcz była 
miastem, w którym odno-
towano największy wzrost 

średnich cen transakcyjnych 
mieszkań (8,2 proc.), na-
tomiast największy spadek 
cen nastąpił w Toruniu (-2,9 
proc.) i Gdańsku (-2,2 proc.).

Średnia wartość kredytu 
mieszkaniowego zaciąganego 
przez klientów HB i OF to 
188,4 tys. zł. W poszczegól-
nych miastach sytuacja pod 
tym względem jest jednak 
mocno zróżnicowana. Naj-

mniejsze zobowiązania zacią-
gają mieszkańcy Bielska-Bia-
łej – średnio 137,7 tys. zł. Jak 
można się domyślać, najwięk-
sze kredyty, ponad dwa razy 
większe niż w Bielsku-Białej, 
biorą mieszkańcy Warsza-
wy, którzy średnio zadłużają 
się na 280,3 tys. zł. Najbliżej 
średniej krajowej są Toruń i 
Szczecin (po 191,7 tys. zł).

- W kolejnych miesiącach 

Stabilne ceny mieszkań

ANALIZA | Ostatnie miesiące przyniosły stabilizację cen na rynku 
nieruchomości. Tylko w dwóch polskich miastach - Bydgoszczy 
i Łodzi - ceny zmieniły się o więcej niż 5 proc. W większości 
pozostałych zmiana nie przekroczyła 2 proc.

oczekujemy dalszej stabiliza-
cji, coś zmienić może się pod 
koniec roku gdy zbliżać będzie 
się kolejna zmiana na rynku 
kredytów hipotecznych – od 
początku 2015 r. wymagane 
będzie 10 proc. wkładu wła-
snego – wyjaśnia Marcin Kra-
soń z Home Broker. - Niepew-
ności z kolei dodają możliwe 
zmiany w MdM, które chce 
wprowadzić Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, by 
zwiększyć dostępność i popu-
larność rządowych dopłat. Na 
razie są to jednak luźne po-
mysły i nie wiadomo, jakiego 
nabiorą kształtu.
Rafał Korbut

Targi mieszkaniowe to okazja, aby w jednym miejscu 
i jednym czasie można zapoznać się z pełną ofertą 
nieruchomości w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Warto już teraz zarezerwować sobie weekend 13 i 14 września 
i odwiedzić Amber Expo. Szeroki wybór ofert mieszkań i domów, 
doradcy � nansowi, pośrednicy obrotu nieruchomościami, war-
tościowe bezpłatne prelekcje to główne atrakcje jesiennej edycji 
targów. Zamiast przeglądać portale i wertować gazety – warto 
spotkać się bezpośrednio z wystawcami i uzyskać informacje 
o inwestycji z pierwszej ręki, a nawet wynegocjować rabat! Za-
praszamy w weekend targowy w godz. 10.00-17.00. (raf)

Zbliża się targowy weekend

Polskie banki, w odpowie-
dzi na kryzys na światowych 
rynkach � nansowych, który 
rozpoczął się w drugiej po-
łowie 2008 roku, zaostrzyły 
kryteria udzielania kredytów. 
Z tego też powodu odnoto-
wano spadek wartości udzie-
lanych kredytów o 26 proc. z 
około 37 mld zł w I półroczu 
2007 i 2008 r. do 28,6 mld 
w tym samym okresie roku 

2011. Jeśli chodzi o wartości 
ilościowe, spadek był jeszcze 
większy. W okresie od 2008 
roku do 2013 roku wyniósł 
39 proc. Równocześnie w 
tym samym czasie wzrosła 
wartość umów kredytowych. 
Do takiego spadku przyczy-
niły się przede wszystkim 
� rmy pożyczkowe, które 
przejęły dużą część segmentu 
kredytów konsumpcyjnych 

udzielanych na niskie kwoty.
Warto jednak dodać, że w 

2013 roku trend ten na rynku 
kredytów konsumpcyjnych 
się odwrócił. Przyczyną było 
przede wszystkim ponow-
ne pojawienie się w ofercie 
banków kredytów związa-
nych ze sprzedażą ratalną 
towarów i usług. Dlatego też 
w I półroczu 2014 roku banki 
i SKOK-i udzieliły kredytów 
gotówkowych i ratalnych na 
rekordową kwotę 37,7 mld zł. 

Podaje się, że kwota ta jest 
wyższa, niż ta, którą odnoto-
wano w latach 2007 i 2008.

BGK przypomina, że w 
w latach 200-2008, czyli w 
okresie rozpędzania się akcji 
kredytowej, nadzór bankowy 
ostrzegał przed niebezpie-
czeństwem “przegrzania ryn-
ku”. Okazało się bowiem, że 
w kolejnych latach co ósmy 
zaciągnięty kredyt nie był 
obsługiwany terminowo. We-
dług specjalistów wynikało to 
z sytuacji, w której kryteria 
udzielania kredytów były zbyt 
liberalne. Dane BIK-u poka-
zują jednak, że w zaciąganych 
później kredytach trudności 
ze spłatą występują w przy-
padku zaledwie co dwudzie-
stego udzielanego kredytu. 
Obserwuje się sytuację, w 
której banki i kredytobiorcy 
postępują obecnie bardziej 
ostrożnie niż w latach 2007 – 
2008. (GB)

Duże wzrosty na rynku 
kredytów według BIK
Z najnowszej analizy Biura Informacji Kredytowej 
wynika, że Polacy w I półroczu 2014 roku pożyczyli w 
bankach i SKOK- ach na cele konsumpcyjne rekordową 
sumę środków. Eksperci BIK-u twierdzą, że tendencja 
wzrostowa na rynkach kredytów konsumpcyjnych nie 
ulegnie zmianie w najbliższym czasie.

Prawdopodobnie uważają, że 
sprawa nie jest warta zachodu. I 
są w błędzie.

Kluczową kwestią dla klientów 
jest to, czy proces zmiany do-
stawcy prądu jest trudny do prze-
prowadzenia. Otóż nie jest. Pra-
wo zapewnia odbiorcom ciągłość 
dostaw prądu w trakcie procesu 

zmiany, a on sam nie powinien 
trwać dłużej niż 30 dni.

Warto wiedzieć, że bez względu 
na wszystko, prąd w gniazdkach 
mamy dzięki dwóm � rmom: 
jedna produkuje energię, a dru-
ga zajmuje się jej sprzedażą. Tej 
pierwszej zmienić nie możemy 
- na rynku działa pięć spółek, 

każda obsługuje inny obszar kra-
ju i ma tam monopol. Ceny są 
zatwierdzane przez Urząd Regu-
lacji Energetyki i klient nic tu nie 
może zrobić. Ale już w kwestii 
sprzedaży energii mamy coś do 
powiedzenia, możemy wybrać 
� rmę, z którą chcemy współpra-
cować.

Płać mniej za prąd
FINANSE | Już od siedmiu lat Polacy mają możliwość samodzielnego wyboru dostawcy 
energii elektrycznej. Daje to szansę na obniżenie rachunku za prąd, ale nadal z tej opcji 
korzysta relatywnie niewiele osób. 

- Przestrzegam: trzeba wnikliwie 
czytać regulaminy i cenniki, bo 
niektóre � rmy stosują promocje, 
które nie zawsze są opłacalne dla 
klientów – podkreśla Marcin Kra-
soń z Home Broker. - Może być np. 
tak, że przez pierwszy rok trwania 
kilkuletniej umowy prąd będzie 
bardzo tani, ale jego cena drastycz-
nie wzrośnie po 12 miesiącach. 
Warto więc zachować czujność i 
nie dać się wpuścić w maliny (...). 
(źródło: Home Broker)

Obserwuje się 
sytuację, 
w której banki 
i kredytobiorcy 
postępują 
obecnie bardziej 
ostrożnie niż 
w latach 2007 
– 2008.
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Kampania prowadzona we współpra-
cy z regionalnymi stowarzyszeniami 
pośredników w obrocie nieruchomo-
ściami zrzeszonymi w PFRN skierowa-
na jest głównie do studentów, którzy 
- począwszy od połowy sierpnia - roz-
poczynają intensywne poszukiwania 
mieszkań do wynajmu. W tym czasie 
żacy są też szczególnie narażeni na nie-
uczciwe procedery.

 – Ogłoszeniodawcy, zamieszczają-
cy anonse typu „Tanie mieszkanie do 
najmu”, oferują często listę adresów w 
zamian za opłatę w wysokości 300-500 
zł. Pieniądze pobierane są z góry, usługa 
zaś sprowadza się jedynie do przekaza-

nia najczęściej nieaktualnych już adre-
sów, a nie faktycznego doprowadzenia 
do transakcji  – zwraca uwagę Leszek 
A. Hardek, Prezydent Polskiej Federacji 
Rynku Nieruchomości.

Dlatego też żacy mogą liczyć na 
wsparcie pośredników, którzy w ofercie 
posiadają mieszkania przeznaczone do 
wynajmu przez studentów, a także zaj-
mą się kompleksową obsługą transakcji: 
od znalezienia odpowiedniego lokum 
po doradztwo związane z zawieraniem 
umowy najmu. Lista biur z całej Polski, 
które uczestniczą w kampanii jest do-
stępna od 1 sierpnia  na stronie interne-
towej PFRN (www.pfrn.pl).

 – Pośrednik pomoże wybrać najlepszą 
lokalizację, sprawdzi tytuł prawny do lo-
kalu, przygotuje inwentaryzację miesz-
kania, pomoże w ustaleniu warunków 
najmu, a także doradzi przy wyborze 
odpowiedniej umowy dostosowanej do 
indywidualnej sytuacji najemcy. Część 
osób, szukających mieszkań, to młodzi 
ludzie, którzy przyjeżdżają do dużych 
miast na studia i nie znają panujących w 
nich realiów. Chcąc czuć się bezpiecznie 
mogą skorzystać z pomocy profesjona-
listów – sugeruje Leszek A. Hardek.

Tegoroczna kampania po raz pierwszy 
jest realizowana w warunkach deregu-
lacji zawodów pośrednika w obrocie 

nieruchomościami i zarządcy nieru-
chomości. 

– Z badań przeprowadzonych przez 
PFRN wspólnie z serwisem Domy.pl 
wynika, że 57 proc. Polaków po dere-
gulacji rynku obawia się wzrostu liczby 
nierzetelnych pośredników i zarządców. 
Obawy te potwierdzają pośrednicy. Za-
pytani przez Federację o ocenę sytuacji 
na rynku nieruchomości po 1 stycznia 
2014 r. potwierdzają, że obecnie docho-
dzi do wzrostu nieuczciwych praktyk. 
55 proc. ankietowanych zauważyło, że 
nieetyczne i nieprofesjonalne zachowa-
nia zdarzają się częściej. W świetle tych 
badań kampania Bezpieczny Najem na-

biera szczególnego znaczenia  – zazna-
cza Leszek A. Hardek.

PFRN przypomina także o interne-
towym Centralnym Rejestrze Pośred-
ników wObrocie Nieruchomościami 
PFRN i Zarządców Nieruchomości 
PFRN.  Każdy znajdzie tu informacje o 
osobie wykonującej zawód, m.in. opis 
jej doświadczenia, wykształcenie i – co 
ważne – informację o ubezpieczeniu od 
odpowiedzialności cywilnej. W syste-
mie widoczne są osoby, które posiadają 
licencję nadaną przez PFRN. Dotych-
czas uzyskało ją prawie 4000 pośredni-
ków PFRN z całej Polski.
Oprac (GB)

Pośrednicy pomogą studentom
W sierpniu i we wrześniu biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pomogą 
żakom znaleźć mieszkanie i bezpiecznie przejść przez konieczne do zakończenia 
transakcji procedury. Właśnie na tym polega ogólnopolska akcja Bezpieczny Najem, 
którą organizuje Polska Federacja Rynku Nieruchomości. - Tegoroczna kampania jest 
szczególnie istotna, bo odbywa się po raz pierwszy po rządowej deregulacji zawodu 
pośrednika – tłumaczą organizatorzy akcji.

Informacja

Pośrednicy 
radzą studentom:

- Przeprowadź analizę kosztów najmu.
Do czynszu należy doliczyć opłaty za zużycie mediów (prąd, 

gaz, wodę i ogrzewanie). Jeśli w cenę nie jest wliczone ogrze-
wanie zimą czeka nas większy rachunek za prąd lub gaz. Kosz-
ty można minimalizować rozkładając je na większą liczbę wy-
najmujących. Im mniejszy lokal, tym cena jest też relatywnie 
wyższa. Najdroższe są kawalerki. Na cenę wpływ mają stan-
dard i wyposażenie mieszkania. Właściciel może też zażądać 
kaucji, zwrotnej po zakończeniu najmu, w wysokości najczę-
ściej jednomiesięcznego czynszu.

- Oceń lokalizację i standard okolicy.
Ważna jest szybkość dotarcia do uczelni (w tym dostęp do 

komunikacji miejskiej), a także do biblioteki czy dworca PKP 
lub PKS. Liczy się też infrastruktura (np. odległość od sklepu, 
apteki, przychodni etc.). Mieszkania na obrzeżach są często 
tańsze, ale koszty i czas dojazdu mogą nie rekompensować 
różnicy w opłatach. Warto też zwrócić uwagę na tańsze miesz-
kania, które nie są położone przy głównym ciągu komunika-
cyjnym, ale np. w trzeciej lub czwartej linii zabudowy.

- Sporządź umowę.
Umowa powinna regulować wszystko, co jest związane z 

najmem (wysokość opłat, w tym kaucji, sposób rozliczania z 
wynajmującym, usuwanie usterek, okres zawarcia umowy 
etc.). Umowę powinno się zawrzeć bezwzględnie, nawet je-
żeli wynajmujemy tylko pokój. Przed podpisaniem  umowy 
nie powinno się dokonywać żadnych opłat, a jeżeli właściciel 
wymaga zaliczki w zamian za rezerwację najpierw zobaczmy 
mieszkanie. Umowie powinien towarzyszyć protokół zdaw-
czo-odbiorczy zawierający wszystkie elementy znajdujące się 
w mieszkaniu (stan podłóg, ścian, opis sprzętów AGD i RTV, 
mebli oraz liczników).



RÓŻNE

ZBIORNIKI betonowe szczelne na 
gnojówkę, gnojowicę, deszczówkę 
i na ścieki. Sprawdź nas! tel. 600 
588 666

SPRZEDAM piec Co moc 20 kw na 
drewno, węgiel. Tel: 604-434-981

GRILL elektryczny, stół ława, 
express do kawy, szybkowar, garni-
tur 146cm, beżowy dywan 140x200, 
autodraha czeska, tel. 885 557 151

LODÓWKA electrolux, chodnik 
6x1m, żelazko, prześcieradło elek-
tryczne, drzwi pełne, żyrandol, tel. 
885 557 151

ŻELAZKO Tefal, prześcieradło elek-
tryczne, drzwi pełne wewnętrzne i 
metalowe, żyrandol, chodnik 6x1m, 
stół – ława na kółkach, express, tel. 
885 557 151

SPRZEDAM sofę 2 osobową, tanio. 
Tel: 501-466-817

GĄSIOR do wina 20 litrów cena 32 
zł. Tel: 511-841-826

BECZKI plastikowe 100 i 200 litrów. 
Tel: 511-841-826. Cena 30 i 55zł za 
sztukę.

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - 
prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem 
i kompletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

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

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzy-
dłowe, otwierane, u góry lufcik, 
nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę gazo-
wo - elektryczną Amica, kolor szary, 
1000 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, 
prawe, z futryną, zbrojone z wizje-
rem, komplet kluczy, cena: 500 zł, 
tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122, kurtki, buty 
skórzane, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

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

SZAMBA betonowe, 100% szczel-
ne, atestowane, producent, 5 lat 
gwarancji. tel 515 373 550

SPRZEDAM kanapę, tanio, Pierwo-
szyno, tel. 608 097 261

SPRZEDAM bryczkę dokart dla 5 
osób, Wejherowo, tel. 507 724 008

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

ŁADNE M-3 z widokiem na las 
i Gdynię, 48 m2 z balkonem, w 
nowym bloku, p. 2/3, okazja, tel. 
604 169 071

DZIAŁKA 7600m2 w miejscowości 
Łówcz Górny, koło Strzebielina z 
możliwością zabudowy, media przy 
granicy, cena 10 zł/m2, kontakt 
00491724794130, tel. 725 504 787

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprzedam, 
prąd i woda, ul. Dębowa 13, Kąpino, 
gm. Wejherowo, tel. 605 420 694

SPRZEDAM miejsce w hali 
garażowej, Wejherowo, Osiedle 
Gryfa, ulica Stefczyka 28b. Tel: 
501-278-888

LUKSUSOWE 3 pokojowe miesz-
kanie w Gdyni za okazyjną cenę, 
sprzedam. Tel: 690-445-628

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standardzie 
w Gdyni. Tel: 730-201-700.

ŁADNE M-3 z widokiem na las i 
Gdynię, 48m2, piętro 2/3, balkon, 
piwnica, nowy blok z cegły. Okazja. 
Tel: 604-169-071

MIESZKANIE 55m w Wejherowie, 3 
pokoje, 1 piętro, rok budowy 2011, 
wysoki standard wykończenia. 258 
tys. Tel: 509-524-714

DZIAŁKĘ budowlana 1034 m 
wyposażona w media, z domkiem 
letniskowym sprzedam, Lubowidz 
- 5 km od Lęborka, 120000 zł do 
negocjacji, tel. 503 413 494

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM ziemie 2500 m2 w 
miejscowości Lówcz Górny, koło 
Strzebielina, cena do negocjacji , 
kontakt 607 773 292

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 585 tys. zł, tel. 
502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do 
Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 
686 196

SPRZEDAM pomieszczenie gospo-
darcze na osiedlu Fenikowsiego w 
Wejherowie, 3m, cena orlexu, tel. 
721 102 236

SPRZEDAM ziemie 2500 m2 w 
Lówczu Górnym, koło Strzebielina, 
cena do negocjacji, kontakt 607 
773 292

DZIAŁKĘ budowlaną 1034 m (me-
dia + domek letniskowy) sprzedam, 
Lubowidz – 5 km od Lęborka, tel. 
503 413 494

DO WYNAJĘCIA

GARAŻ murowany, duży, do wyna-
jęcia, tel. 501 549 579

WYNAJMĘ dwupokojowe miesz-
kanie, aneks na parterze, Osiedle 
Sikorskiego w Wejherowie, 5min do 
skm. Tel: 721-102-236

WYNAJMĘ mieszkanie 30 m na 
parterze z ogródkiem, dwa pokoje 
z aneksem. Na osiedlu Sikorskiego 
w Wejherowie 5 min do skm. Tel: 
721-102-236

DO WYNAJĘCIA dom wolno sto-
jący 5 pokoi w Wejherowie. Blisko 
dworca głównego. Tel: 693-370-251

GARAŻ dwustanowiskowy 
wynajmę od zaraz, Kartuzy, tel. 695 
813 159

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, złomowanie, wyreje-
strowane, do wyrejestrowania, 

każda marka, dojazd do klienta, 
Wejherowo, Gdańsk, okolice. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

ZA 100 zł, 2 ekrany kompa, Wejhe-
rowo, tel. 502 351 988

INNE

TELEWIZOR kolorowy NEC, 29 
cali, 2 kolumny, oddam gratis, tel. 
517-782-024

SPRZEDAM nowy czytnik packet 
book mini z wi-�  za pół ceny, 160 zł, 
Wej., tel. 502 351 988

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

POMOC Kredytowa dla zadłużo-
nych Tel: 703-202-602 (1,29zł/min)

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 

sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 370

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 
311

SZAMBA betonowe, wodoszczelne, 
na ścieki, gnojówkę, gnojowicę, 
deszczówkę, z atestem. Zapew-
niamy transport i montaż HBS-em 
gratis. tel. 666 950 940

TOWARZYSKIE

MIŁY chłopak 41 lat pozna miłą 
Panią w celu stałego związku. Tel: 
515-314-284

GORĄCA blondi pozna Panów 
sponsorów. Zapraszam do siebie, 
odwiedź mnie a zabiorę Cię w siód-
me niebo Tel: 514-670-725 Sopot 
Woj. Pomorskie.

SEX-sex-sex To Lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów. 
Tel: 514-120-213, Sopot.

BIERZ mnie, jestem chętna. Blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 511-
470-498, Sopot.
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Na liście startowej w tego-
rocznych zmaganiach było 
ponad 1600 osób. Linię mety 
przekroczyło nieco ponad 
tysiąc trzystu. Organizacyjny 
i sportowy sukces imprezy 
zadecydował o tym, że za rok 
Gdynia będzie gościła Herba-
life Ironman 70.3, czyli naj-
bardziej prestiżowe zawody 
na dystansie half-ironman. 

 
Zacięta rywalizacja

Nieoczekiwanie, drugie 
miejsce zajął Massimo Cigana 
z Włoch, który stracił do zwy-
cięzcy blisko 5 i pół minuty 
(4:00:13), natomiast najniż-
szy stopień podium zdobył 
Irlandczyk Sean Donnelly 
(4:01:08), który prowadził po 
pływaniu i jeździe na rowe-
rze. Czwartą lokatę zajął drugi 
przed rokiem Anton Blokhin 
(04:02:58).

Rywalizacja pań była nieco 
bardziej wyrównana. Podob-
nie jak przed rokiem wygra-
ła Maria Cześnik (04:22:21), 

Herbalife Triathlon 
już za nami 

Ewa Romaniuk i Katarzyna 
Goralska (YKP Gdynia) pod-
czas Volvo Gdynia Sailing Days 
zostały mistrzyniami Europy 
juniorek w klasie 420. Nasze za-
wodniczki  świetnie wypadły w 
także w klasy� kacji open, gdzie 
zajęły 4. miejsce, ustępując pola 
jedynie męskim załogom.

Jak oceniają specjaliści, przy 
takich warunkach pogodo-
wych, więcej nie można było 
oczekiwać, gdyż przy silnym 
wietrze decydowała przede 
wszystkim siła, a nie technika.  

Ostatniego dnia regat, zgod-
nie z deklaracjami trenera ka-
dry, Stanisława Mickiewicza, 
dla Polek najważniejszą klasy� -
kacją były mistrzostwa Europy 
juniorek. Ewa Romaniuk i Ka-

tarzyna Goralska żeglowały w 
dwóch ostatnich wyścigach bez 
zbędnego ryzyka i kontrolowa-
ły to, co robią ich najgroźniej-
sze rywalki w walce o medale. 
W poniedziałek 18 sierpnia 
2014 r. załoga YKP Gdynia 
meldowała się na mecie na 21. 
i 8. miejscu. To wystarczyło do 
złota, gdyż przewaga naszych 
reprezentantek wypracowana 
w poprzednich dniach była 
kolosalna. W końcowej klasy-
� kacji biało-czerwone wyprze-
dziły kolejną załogę o blisko 30 
punktów!

 
A za rok matura

- Wielkie gratulacje dla zało-
gi - ocenia Tomasz Chamera, 

dyrektor sportowy Polskiego 
Związku Żeglarskiego. - Nie 
wiem, czy w historii tej klasy 
mieliśmy złoty medal. Trudno 
mi sobie przypomnieć. A jeże-
li nawet był, to bardzo dawno 
temu. W klasach dwuoso-
bowych mamy rzeczywiście 
dość ubogie tradycje, jeśli 
chodzi o medale, a zwłaszcza 
w ostatnich latach. Dlatego 
to bezwzględnie wielki suk-
ces dziewczyn. Ponadto, poza 
tytułem mistrzyń Europy w 
klasy� kacji kobiet zajęły one 
czwarte miejsce w klasy� ka-
cji ogólnej, ustępując tylko 
trzem załogom mężczyzn. 
To naprawdę duży wyczyn. 
Gdynianki potwierdziły duże 
umiejętności i potencjał. Wie-

rzę, że za kilka lat będziemy 
świętowali ich medale olim-
pijskie. Od jesieni tego roku 
dziewczyny zamierzają że-
glować już w klasie 470, a za-
tem specjalności z programu 
igrzysk. Co prawda w przy-
szłym roku zdają maturę, co 
ograniczy ich czasowe możli-
wości treningu, ale w sporcie 
nie powinno odkładać się ni-
czego na później, więc wierzę, 
że podejmą rywalizację już o 
miejsce w reprezentacji na Rio 
de Janeiro 2016.

Złoto dla Francuzów 

W klasy� kacji generalnej, w 
której sklasy� kowano 108 za-
łóg, Polki z podium, na czwar-

OPEN
1. Hippolyte Machetti/Sidoine Dantes (Francja)  - 86 pkt.
2. Kilian Wagen/Gregoire Siegwart (Szwajcaria)  - 92 pkt.
3. Alexandre Demange i Maxime Roux (Francja)  - 110 pkt.
4. Ewa Romaniuk/Katarzyna Goralska (Polska)  - 128 pkt.
 

JUNIORKI
1. Ewa Romaniuk/Katarzyna Goralska (Polska)  - 128 pkt.
2. Paula Barcelo/Margarita Alba (Hiszpania)  - 157 pkt.
3. Sarah Norbury/Mari Davies (W.Brytania)  - 180 pkt.

Klasy� kacja mistrzostw Europy juniorów 
klasa 420, po dwunastu wyścigach:

Polki mistrzyniami Europy te miejsce zepchnęli rewelacyj-
nie żeglujący w poniedziałek 
Francuzi. Alexandre Demange 
i Maxime Roux wpływali w 
ostatnich wyścigach na 1. i 2. 
miejscu i tym samym nad za-
łogą YKP Gdynia wypracowali 
aż 18 punktów przewagi.

Zresztą także złoto zabrali 

Francuzi. Hippolyte Machetti i 
Sidoine Dantes bez problemów 
odrobili punkt straty do lideru-
jących po niedzieli Szwajcarów, 
a prymat przypieczętowali w 
kończącym mistrzostwa wyści-
gu, przecinając linię mety na 1. 
pozycji. 
Oprac. DK 

Andreas Raelert fantastycznym czasem 3 godziny 54 minuty i 44 sekundy wygrał Herbalife Triathlon Gdynia 2014. 
To najlepszy rezultat, jaki kiedykolwiek udało się uzyskać w Polsce.

skim, który pewnie wygrał Ma-
teusz Rak. Potem konferencja 
prasowa, na której ogłoszono, 
że w przyszłym roku w Polsce 
odbędzie się pierwszy w historii 
Ironman 70.3, a na końcu - wi-
sienka na sportowym torcie - 
niedzielny Herbalife Triathlon 
Gdynia 2014.

Dodajmy, że według szacun-
ków organizatorów, w trakcie 
zawodów na trasie kibicowało 
około 30 tys. osób, co jest ewe-
nementem na skalę europejską. 
To, co dodatkowo czyni naszą 
imprezę wyjątkową, to liczba 
uczestników, którzy ukończyli 
zmagania. Liczba ponad 1300 
tzw. „� nisherów” sytuuje Herba-
life Triathlon Gdynia w pierw-
szej dziesiątce tego typu imprez 
na Starym Kontynencie.   

A za rok - Ironman

Już za rok Gdynia będzie gości-
ła  Herbalife Ironman 70.3, czyli 
najbardziej prestiżowe zawo-
dy na dystansie half-ironman. 
Gdyńska edycja imprezy odbę-
dzie się w dniach 7-9 sierpnia. 
Zawodnicy powalczą między 
innymi o 30 przepustek na Mi-
strzostwa Świata Ironman 70.3.

druga była Camilla Lindholm 
(04:24:39), a trzecia Ewa Bugdoł 
(04:26:23).

Z Polaków pierwszy na mecie 
zameldował się Kacper Adam, 
zajmując 6. miejsce w klasy� ka-
cji generalnej (4:07:45). Warto 
również wspomnieć o wspania-
łym wyniku gdynianina Daniela 
Formeli (4:11:01), który zdekla-

sował wielu zawodników z elity 
i zajął wysokie 8. miejsce.

Na europejską skalę

To był weekend, który z pew-
nością na długo zapadnie w 
pamięci polskich miłośników 
triathlonu. Najpierw sobotni 
wyścig na dystansie sprinter-

W rywalizacji wzięli udział 
zawodnicy z całej Europy

Już za rok Gdynia będzie gościła  
Herbalife Ironman 70.3, czyli najbardziej 
prestiżowe zawody na dystansie half-
ironman. Gdyńska edycja imprezy 
odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia. 
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Najlepszą kobietą okazała się 
Arleta Meloch, która w klasy-
fikacji generalnej zajęła 7 miej-
sce. Padł rekord frekwencji w 
trójmiejskiej imprezie. W jubi-
leuszowej edycji wystartowało 
933 zawodników. Na starcie 
w Gdyni biegaczy powitali 
Tadeusz Majchrowicz, zastęp-
ca przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” oraz prezydent 
miasta Wojciech Szczurek. Z 
trójmiejską trasą, która w du-
żej części była zmodyfikowana 
w porównaniu z poprzednimi 
latami, postanowiło się zmie-
rzyć 933 uczestników z 20 
państw. Tempo podyktowali 
Kenijczycy. Sztafety Meritum 
Bank, złotego partnera mara-
tonu, kierowane przez Jacka 
Biskupa i Radosława Dudycza, 
biegły w celu charytatywnym. 
Podobny akces na przyszły rok 
zgłosił Adam Król, który wy-
startował w stroju Spartanina. 
Natomiast zgoła inny rekord 
śrubuje Przemysław Torłop. 
To jego 391 maraton. Stawka 
startujących rozciągnęła się w 
Gdyni, na ulicy Świętojańskiej i 
na Skwerze Kościuszki. Jeszcze 

przed 10 km tempa rodaków 
nie wytrzymał Elias Kiptum 
Maindi, który był uznawany za 
faworyta. Natomiast później-
szy triumfator decydujący atak 
przypuścił około 15 km. Wbie-
gając do Gdańska Joel Maina 
Mwangi pożegnał Charlesa 
Cheruiyota Toroitichi. Potem 
różnica między nimi przekra-
czała nawet pół minuty

-Dało mi się we znaki zmęcze-
nie. Większość dystansu pro-
wadziłem samotnie. Trasa nie 
była łatwa. Czym dłużej trwał 
bieg, było także coraz bardziej 
gorąco – tłumaczy Mwangi. 

Za Kenijczykami przez wie-
le kilometrów zmierzał tercet 
Oleg Leszczyszyn, Oskar Mika i 
Tomasz Antosiak. Ukrainiec to 
maratończyk niepełnospraw-
ny, po amputacji przedramie-
nia lewej ręki. Z Polaków z 
siłami przeliczył się Antosiak. 
Natomiast Mika finiszował 
na 5 miejscu, odpierając atak 
gdańszczanina Mateusza Dro-
pa. 

-To niesamowite uczucie być 
w takim biegu najlepszym z 
Polaków. Piąte miejsce to mój 
najlepszy wynik, odkąd biegam 
maratony - przyznał biegacz z 
Bydgoszczy. 

Kenijczyk zwycięzcą 
Maratonu Solidarności
GDAŃSK | Joel Maina Mwangi zwyciężył w XX Polpharma Maratonie „Solidarności”. W nagrodę otrzymał 
7 tysięcy złotych. Kenijczyk trasę z Gdyni przez Sopot do Gdańska pokonał w czasie 2:24:51. 

Natomiast równym tempem 
trasę przebiegła Arleta Meloch. 
Aktualna mistrzyni Polski w 
maratonie początkowo biegła 
około 15. miejsca wspólnie z 
Węgierką Tunde Szabo. Jeszcze 
przed półmetkiem zawodnicz-

ka Olimpii Grudziądz odsko-
czyła rywalce. Na metę wbiegła 
siódma, pokonując około 850 
panów, uzyskując wynik 2:48:31. 
Po biegu Arleta za siódme miej-
sce w klasyfikacji open otrzyma-
ła tysiąc zł, zwycięstwo wśród 

kobiet przyniosło jej 5 tysięcy zł, 
a za triumf w kategorii wiekowej 
zarobiła kolejne 200 zł. 
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MATCH RACING | W tym 
sezonie już po raz pią-
ty można było szlifować 
umiejętności żeglarskie w 
zorganizowanym szkoleniu 
przez UKŻ Lamelka. Coraz 
większe zainteresowanie re-
gatami wykazują mieszkańcy 
powiatu kartuskiego.

- To dobra wiadomość dla 
producentów żaglówek, Ka-
szuby naprawdę się rozwijają 
– podkreślają organizato-
rzy. - A takim miejscem jest 
Centrum Sportów Wodnych 
i Promocji Regionu na Złotej 
Górze. 23 sierpnia zaczy-
namy naukę żeglowania w 
ramach kursu. Spotkanie 
organizacyjne odbędzie się w 
najbliższy piątek, 22 sierpnia, 
godz. 17.00.  (raf)

Regaty dla 
amatorów

SZKOLENIE | Centrum 
Sportów Wodnych i Promo-
cji Regionu na Złotej Górze 
w Brodnicy Górnej (gm. 
Kartuzy) zaprasza na kurs 
żeglarza jachtowego. Zajęcia 
będą odbywały się w systemie 
weekendowym od 23 sierpnia 
do 30 września 2014 r. Szko-
lenie kończy się przystąpie-
niem do egzaminu Polskiego 
Związku Żeglarskiego na 
patent żeglarski. Zapraszamy 
na spotkanie organizacyjne, 
które odbędzie się 22 sierpnia 
(piątek) o godz. 17.00 do 
CSWiPR na Złotej Górze. 
Młodzież od lat 14 – za zgoda 
rodziców. (raf)

Zostań 
żeglarzem
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