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Wszystko zaczęło się w 1999 
roku, gdy gmina podpisała umo-
wę z PGNiG dotyczącą budowy 
podziemnych zbiorników gazu. 
Samorząd zobowiązał się do 
opracowania planu miejscowe-
go dopuszczającego budowę tzw. 
kawern oraz wydania warunków 
zabudowy. Firma w zamian mia-
ła pomóc � nansowo w budowie 
kanalizacji ściekowej, której koszt 
szacowano wtedy na 15 mln zł. 
Ostatecznie gmina wykonała ka-
nalizację we własnym zakresie, 
opierając się na zapisie w porozu-
mieniu, iż „w przypadku uzyska-
nia przez Gminę wykonawstwa 
kanalizacji przez innego inwesto-
ra, środki uzyskane od PGNIG 
skierowane zostaną na inne Inwe-
stycje Gminy.”

Przedstawiciele gminy twier-
dzą, że wywiązali się ze wszelkich 
przyjętych na siebie zobowiązań, 
a realizowane od kilku lat próby 
wymuszenia na spółce wywiąza-
nia się z treści porozumienia nie 
przynoszą skutków. Poinformo-
wali więc dziennikarzy o kon� ik-
cie na konferencji prasowej i po-
stanowili walczyć o swoje prawa 
na drodze sądowej. 

Samorząd złożył w wejherow-
skim sądzie tzw. zawezwanie do 
próby ugodowej. W tym doku-
mencie mowa jest o kwocie 7,5 
mln złotych, czyli połowie kosz-
tów inwestycji, które gmina wyko-
nała w swoim zakresie. Przedsta-
wiciele gminy podkreślają także, 
że intensywne rozmowy ze spółką 
PGNIG trwają od dwóch lat.

- Mimo wielu rozmów nie udało 
nam się ustalić konkretnych roz-
wiązań i deklaracji przekazania 
środków, o których mówiło poro-
zumienie. Postanowiliśmy o spra-
wie poinformować opinię

publiczną, ponieważ czas płynie, 
a do końca mocy Porozumienia 

KOSAKOWO 
KONTRA KONCERN
Gmina Kosakowo domaga się 7,5 mln zł od spółki Polskie Górnictwo Na� owe 
i Gazownictwo. Pieniądze mają pokryć koszty inwestycji, które - według gminy 
- miał zrealizować koncern w ramach umowy z 1999 roku. PGNIG twierdzi natomiast, 
że w Porozumieniu z 1999 roku nie zostały skonkretyzowane żadne zobowiązania. 

zostały dwa lata. Nie chcemy 
czekać do terminu gra-

nicznego. Spółka nie 
odpowiada na nasze 

pisma, zdecydowali-
śmy się więc wysłać 
wezwanie przed-
sądowe na połowę 
kwoty, czyli 7.5 
mln złotych. Za-
leży nam bowiem 

na polubownym 
załatwieniu sprawy 

- podkreśla Ewelina 
Paszke z UG Kosakowo.

Co na to spółka? 
- W Porozumieniu z 1999 roku 

nie zostały skonkretyzowane żad-
ne zobowiązania PGNiG - kon-
kretyzacja taka miała zostać za-
warta w aneksach lub odrębnych 
umowach. W sprawie budowy ka-
nalizacji żadna dodatkowa umo-
wa nie została zawarta. PGNiG 
zobowiązało się w Porozumieniu 
do partycypowania w kosztach 
inwestycji budowy kanalizacji w 
Gminie w okresie siedmiu-ośmiu 
lat od daty rozpoczęcia realiza-
cji inwestycji PMG Kosakowo. 
Porozumienie zostało zawarte w 
roku 1999, ale inwestycja PMG 
Kosakowo rozpoczęła się dopie-
ro w 2009 r. Tak więc termin na 
partycypowanie w kosztach in-
westycji upływa dopiero w latach 
2016-2017. PGNiG nie wie, na ja-
kiej podstawie Pan Wójt domaga 
się zapłaty właśnie teraz – w roku 
2014 - czytamy w komentarzu do 
sytuacji, które otrzymaliśmy od 
Biura Prasowego spółki PGNIG.

Przedstawiciele PGNIG tłuma-
czą tam także, że są gotowi do 
rozmów.

- Jednocześnie informujemy, że 
Spółka jest gotowa do rzeczowego 
i spokojnego dialogu oraz roz-
mów uwzględniających aspekty 
prawne tej sprawy - jednak nie w 
atmosferze presji - podkreśla Do-
rota Gajewska, rzecznik prasowy 
koncernu. Więcej na stronie 8

Spółka nie wywiązała 
się z zobowiązań. 
Postanowiliśmy 
więc o sprawie 
poinformować opinię 
publiczną - podkreśla 
Jerzy Włudzik, wójt 
gminy Kosakowo
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Samorząd złożył w wejherowskim sądzie tzw. zawezwanie do próby ugodowej. W tym dokumencie mowa jest o kwocie 7,5 mln złotych

Sylwia 
Grzeszczak 
w Pucku

Zwieńczeniem Dnia 
Kapra w Pucku był 
wieczorny koncert 
Sylwii Grzeszczak, 
autorki hitów „Małe 
rzeczy” i „Co z nami 
będzie”. str. 10
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Siłę i potencjał metropolii 
tworzą ludzie, dlatego w lu-
dzi warto inwestować. I to 
wszechstronnie – także w ich 
edukację kulturalną. Temu 
zagadnieniu poświęcone 
jest Metropolitalne Forum 
Kultury, które odbędzie się 
17 i 18 września w Sopocie i 
Gdańsku.

Kluczowe dla edukacji kul-
turalnej są ciekawe i jakościo-
we programy, proponowane 
przez instytucje współpracu-
jące ze szkołami. Jak wybrać 
dla uczniów te najlepsze? Jak 
uatrakcyjnić te, które są już 
dostępne? Co mogą zrobić 
samorządy, by szkoły kształ-
towały w młodzieży postawę 
aktywnego uczestnictwa w 
życiu kulturalnym i by ważne 
miejsce w tych wydarzeniach 
zajmowały wartościowe po-
mysły z całego regionu? 

M.in. na te pytania ma dać 
odpowiedź Forum, na któ-
rym spotkają się edukatorzy, 
urzędnicy i działacze kultu-
ralni z całej metropolii.

- Mam nadzieję, że uda 
nam się tak pokierować dys-
kusją, żeby odejść nie tylko 
od deficytu finansów, ale w 

Metropolitalne Forum Kultury edukacją kulturalną. Dlatego 
trzeba łączyć to, co najlepsze 
w kulturze gdańskiej, trójmiej-
skiej i regionalnej, trafiać do 
szkół i nie myśleć w granicach 
jednej gminy.  

Forum, wspólnie z Instytutem 
Kultury Miejskiej, organizują 
Gdański Obszar Metropolital-
ny, miasto Gdańsk, miasto So-
pot i Urząd Marszałkowski. 

Do uczestnictwa w MFK moż-
na się zgłaszać poprzez rejestra-
cję na stronie forumkultury.
eu (do 5 września). Udział jest 
bezpłatny. 

Skrócony program I METRO-
POLITALNEGO FORUM 
KULTURY
17 września 2014. Miejsce-
:Państwowa Galeria Sztuki w 
Sopocie, Plac Zdrojowy 2, sala 
multimedialna, II piętro
Blok I: edukacja kulturalna: jak 
jest realizowana? 
Blok II: Edukacja kulturalna: 
czyje zobowiązanie? Eduka-
cja kulturalna w strategiach 
i politykach kulturalnych i 
edukacyjnych
 
18 września 2014. Miejsce:Eu-
ropejskie Centrum Solidarno-
ści, ul. Doki 1, Gdańsk. 
Blok I: Praktyki działań eduka-
cyjnych 
Blok II: Tradycje edukacji 
kulturalnej: przykłady działań 

nowatorskich, edukacja me-
dialna

Obszary tematyczne paneli 
warsztatowych
1. EDUKACJA EDUKATORÓ-
W:panel poświęcony two-
rzeniu platformy współpracy 
pomiędzy środowiskiem edu-
kacyjnym i instytucjami kultu-
ry. Jego celem jest wypracowa-
nie wniosków i rekomendacji 
dla działań wspierających two-
rzenie międzyśrodowiskowych 
projektów edukacyjnych, 
umożliwiających aktywne 
uczestnictwo w działaniach 
kulturalnych. 
TOŻSAMOŚĆ/WIĘZI:projekty 
edukacyjne, dla których 
inspirację stanowią lokalne hi-
storie, sztuka i kultura, których 
celem jest wzmacnianie wiedzy 
i więzi lokalnych/regionalnych.
WSPÓŁPRACA:instytucji edu-
kacyjnych (szkoły, przedszkola) 
z instytucjami kultury
CZYTELNICTWO:edukacja 
mająca na celu zwiększenie 
poziomu czytelnictwa – obszar 
działań na każdym szcze-
blu, kluczowy dla systemów 
edukacji i kultury, realizowany 
systemowo i oddolnie.
EDUKACJA OBYWATELSKA: 
wzmacniająca kompetencje 
takie jak współpraca, praca 
zespołowa.

ogóle od rozmowy na temat 
barier – opowiada Aleksandra 
Szymańska, dyrektor Instytutu 
Kultury Miejskiej w Gdańsku, 
który jest współorganizatorem 
MFK i autorem jego koncepcji 
programowej. – My chcemy 
rozmawiać o potrzebach śro-
dowisk. Zamierzamy skupić 
się na tym, co na poziomie po-

lityki kulturalnej i edukacyjnej 
można zrobić, żeby zachęcić do 
współpracy szkoły i instytucje 
kultury. Obie strony służą tym 
samym odbiorcom.

Założeniem MFK jest m.in. 
to, że przerzucanie całej odpo-
wiedzialności za edukację kul-
turalną na szkoły jest nieracjo-
nalne. To w równym stopniu 

zadanie szkoły, nauczycieli, 
rodziców, ale także instytucji 
kultury.

Według organizatorów MFK, 
potrzebne są działania syste-
mowe. – Pozytywnym przykła-
dem jest np. edukacja morska 
w Gdańsku. W każdym dziec-
ku, które się z nią zetknęło, 
coś zostawia. Podobnie jest z 

Gdańskie Miniatury - gra miejska prowadzona przez IKM - to jeden z przykładów atrakcyjnych 
dla młodzieży programów edukacyjnych 
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W tym roku akcję wspólnie 
zorganizowało Stowarzyszenie 
Czysta Polska oraz Barefoot 
Projekt Czysta Plaża. Jest to 
już kolejna akcja inicjowana w 
ramach projektu. Tegoroczny 
cykl sprzątań przeprowadzony 
został w każdą sobotę wakacji. 
Miniona sobota 23 sierpnia była 
ostatnim etapem i jednocześnie 
zakończeniem akcji.

-Tegoroczna akcja dobiegła 
końca. Jesteśmy zadowoleni z 
wyników. Zaangażowało się 
znacznie więcej wolontariuszy 
w porównaniu do roku ubie-
głego. Wolontariusze pomogli 
zrealizować nam cel akcji, ja-
kim jest pozostawienie polskich 
plaż PRZYJAZNYCH BOSYM 
STOPOM. – mówi Paulina Kra-
jewska-Grzejszczyk z Barefoot 
Projekt Czysta Plaża.

Warto podkreślić, że zebrali-

śmy mniej śmieci, co pokazuje, 
że takie akcje edukacyjne przy-
noszą efekty. Wspólnie podnie-
śliśmy świadomość ludzi i poka-
zalismy jak ważne jest dbanie o 
środowisko, które nas otacza.- 
Weronika Rychlicka, Stowarzy-
szenie Czysta Polska. 

Każdy kto wziął udział jako 
wolontariusz na plażach, gdzie 
była przeprowadzona akcja 
otrzymał worki i rękawice do 
sprzątania oraz koszulkę projek-
tu. Akcjom towarzyszyły liczne 
konkursy ekologiczne i ani-
macje takie jak zabawa w Eko 
– memory, warsztaty robienia 
koszyków z papierowych rurek, 
a także specjalnie przygotowany 
domek solarny. Wydarzenia były 
także wsparte udziałem gwiazd 
X Factor: zespołu Hatbreakers, 
Filipa Mettlera, Wojciecha Ezza-
ta oraz Mai Hyży. (GB)

Wolontariusze sprzątali plaże
Aż 527 wolontariuszy i tylko 577 kg zebranych śmieci – tak wyglądają wyniki sprzątania polskich plaż z Barefoot 
Projekt Czysta Plaża 2014.Projekt odwiedził pięć lokalizacji: Hel, Dębki, Sopot, Gdynię i również Warszawę. 
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POWIAT | Po raz pierwszy 
na północnych Kaszubach 
można nabyć bezpłatnie 
„Kartę Turysty”, która 
uprawnia do korzystania z 
ponad 50 zniżek na gastro-
nomię, noclegi, atrakcje, 
muzea, SPA, kursy wind-
surfingowe i kitesurfingo-
we, a także na korzystanie 
z obiektów sportowych i 
rekreacyjnych, pamiątki, 
warsztaty artystyczne i inne 
usługi. Do karty dołączony 
jest specjalny przewodnik w 
trzech wersjach językowych, 
który zawiera informacje na 
temat zniżek i miejsc, w któ-
rych one obowiązują. Projekt 
pt. Karta Turysty „Kaszuby 
Północne” to specjalna oferta 
dla osób, odwiedzających 
północne Kaszuby i mająca 
na celu promocję turystycz-
ną tego regionu. Karta ma 
formę karty bankomatowej 
z indywidualnym numerem 
identyfikacyjnym posiada-
cza. (D.Dunajska)

Bezpłatna 
Karta Turysty
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BURMISTRZ MIASTA WŁADYSŁAWOWA 
I 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
  

ZAPRASZAJĄ 
 

30 SIERPNIA 2014 
w godz. 18:00 - 24:00 

NA   

  BIESIADĘ  
KASZUBSKĄ 

MIEJSCE  IMPREZY: 
 

KARCZMA „SWOJSKIE JADŁO ”  
 Władysławowo ul. Prof. Siedleckiego 3                   

W PROGRAMIE:
 

        17: 45 zbiórka przed Urzędem Miejskim  
    

 WYSTĘP  MŁODZIEŻOWEJ  ORKIESTRY    
DĘTEJ  Z  WŁADYSŁAWOWA 

                     
            PRZEMARSZ  DO  MIEJSCA  IMPREZY 

              
   DO TAŃCA PRZYGRYWAĆ BĘDĄ ZESPOŁY:                    

 
      PLESTA                    LEWINO                         BLIZA                                     

 

WSTĘP  WOLNY                            Z A P R A S Z A M Y ! 

23 sierpnia na deskach 
letniej estrady koncertowej 
za Domem Rybaka odbył się 
ostatni tegoroczny koncert 
w ramach bloku seatunes. 
Licznie przybyłą publiczność 
porwały dźwięki dwóch pol-
skich kapel: Bixbit i Kamp.

Pierwszy espół powstał 
w 2009 roku z inicjatywy 
gitarzysty Michała Buhrke 
i basistki Anety Eron. W 
roku 2013 BixBit zdobył 
wyróżnienie na regionalnych 
eliminacjach do festiwalu 
FAMA oraz spośród ponad 
700 zespołów z całej Polski 
zakwalifikował się do kon-
kursu muzycznego Hortex 
Rytmy Młodych, w którym 
jury przyznało zespołowi 
wyróżnienie, co umożliwiło 
muzykom zagranie na wiel-
kiej festiwalowej scenie w 
Jarocinie. Warto także dodać, 
że flecistką i klawiszowcem 
tego zespołu jest mieszkanka 
Władysławowa Ania Mysz-
kiewicz.

Gdy zapadał zmrok na 
scenie pojawiła się główna 
gwiazda wieczoru: Kamp! 
– polski zespół założony w 

Łodzi grający electro pop. 
Wcześniej artyści grali na 
wielu festiwalach, w tym 
m.in. na Selectorze, Open’e-
rze, SXSW w Austin (USA), 
The Great Escape w Brighton 
(UK), na Liverpool Sound 
City (UK), Audioriver czy 
Festiwalu Tauron Nowa 
Muzyka w Katowicach oraz 
w rozgłośniach radiowych: 
„Offsesję” w Trójce (z zespo-
łem Avell) i „Przesłuchanie” 
w Radiu Roxy. 

W trakcie tegorocznej 
edycji koncertów seatunes 
swój repertuar zaprezento-
wało 10 zespołów w trakcie 
5 odsłon tego debiutującego 
w tym roku bloku muzycz-
nego. Okazję do prezentacji 
swojego repertuaru szerszej 
publiczności otrzymały 
zespoły grające muzykę 
alternatywną, nieco mniej 
znane na polskim rynku 
muzycznym ale występują-
ce na różnych znaczących 
festiwalach. Za pomysł i 
organizację tegorocznego 
bloku seatunes odpowiadało 
Centrum Kultury Promocji 
i Sportu. 

W ramach zadania powstanie boisko 
wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzch-
nią, a tuż obok niego skatepark. Nie 
zabraknie placu zabaw dla dzieci orz 
zewnętrznych urządzeń gimnastycznych 
dla nieco starszych użytkowników tego 
terenu. Przewidziano też budowę wol-
nostojącej altany, gdzie będzie można 
urządzić sobie grilla. Nowością w skali 
gminy będzie instalacja infrastruktury 
wyposażonej w poręcze i drążki służące 
do uprawiania ćwiczeń siłowych (tzw, 

street workout), co stanowić ma alter-
natywę spędzenia wolnego czasu dla 
młodzieży szkolnej. Ponadto pojawią się 
nowe nasadzenia zieleni, ławki i śmiet-
niczki

Gmina pozyskała na powyższe zadanie 
dofinansowanie ze środków Północno-
kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 
w wysokości 368 234,00 zł. Całość ro-
bót wyceniono na kwotę niemal 735 tyś. 
złotych, a realizować je będzie miejska 
spółka Abruko. Planowany termin za-

kończenie prac przewidziano na koniec 
października.

Obok skweru w dzielnicy Szotland i 
skweru im. gen. J. Hallera przy ul. Mor-
skiej będzie to kolejna realizowana w 
gminie Władysławowa inwestycja ma-
jąca na celu zwiększenie atrakcyjności 
niewykorzystywanych dotychczas prze-
strzeni miejskich. W następnej kolejno-
ści władze gminy planują budowę kładki 
edukacyjnej wiodącej w kierunku zatoki 
Puckiej. 

Seatunes po raz ostatni

Władysławowo: 
będzie skate park, 
boisko i street workout!
Na początku września rozpoczną się prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem 
terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ulicy Jachtowej we Władysławowie. 

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Jachtowej w dzielnicy Cetniewo we Władysławowie
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Jednym z założeń przedmiotowej inwestycji 
są nasadzenia nowej zieleni

Tak dzisiaj prezentuje się miejsce planowanej inwestycji

Wizualizacja skateparkuWizualizacja altany





Tym razem tematem spo-
tkania elbląskich przed-
siębiorców była Sprzedaż 
w Internecie. Partnerami wyda-
rzenia były: mBank i FirstON.
Na wakacyjne spotkanie w Ho-
telu Elbląg przybyło około 30 
osób reprezentujących głów-
nie lokalne � rmy zajmujące 

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 Ste-
faniszek, przewodnicząca Pomorskiej Gru-
py 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 in-
nych 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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zorganizowała letnią edycję Elbląskich Śniadań Biznesowych.

Marek Giętkowski tłumaczył 
dlaczego warto budować kanał 
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W ECS powstało archiwum i biblioteka
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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 takich jak: niska zawartość alkoholu, naturalność 

O internetowej sprzedaży O internetowej sprzedaży 

fo
t.R

af
ał

 K
ad

łu
bo

w
sk

i
fo

t.R
af

ał
 K

ad
łu

bo
w

sk
i

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 

się handlem i sprzedażą internetową. Na 
wstępie tematykę bezpieczeństwa płatności 
on-line, przybliżyła zebranym Marta Ciuła 
z mBanku. Następnie w dwóch wystąpie-
niach przedstawicieli � rmy FirstON przed-
siębiorcy mieli szansę dowiedzieć się, jakie 
są zasady związane z rozwojem sprzedaży 
przez Internet oraz jakie warunki trzeba 
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 pozyskiwan-
ych danych rozliczeniowych jest wyższa 
niż wymagana przez Urząd Regulacji En-
ergetyki i wynosi 98%. Liczba zdalnych 
odczytów na potrzeby fakturowania 
systematycznie rośnie i obecnie wynosi 
ok. 150 tys. miesięcznie. Zdecydowana 
większość odczytów realizowana jest 
co dwa miesiące. Szacujemy że na 
przełomie roku liczba odczytów z sys-
temu AMI użyta dla potrzeb fakturow-
ania 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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Marek Plichta, Jarosław 
Laga, Krzysztof Janusch, 
Karol Miller i jedna ko-
bieta czyli pani sekretarz 
Wioletta Patok to zarząd 
dzielnicy Hallerowo. Jak 
Pani się układa współpraca 
z kolegami?

-Bardzo dobrze. Każdy z mo-
ich kolegów poukładał już swo-
je życie. Mają dzieci, kochające 
żony i ustabilizowaną sytuację 
finansową. Dlatego ich jedy-
nym celem jest znalezienie 
hobby. Cieszę się że ich hobby 
stała się działalność społecz-
na. Wspierają moje działania 
i praca na rzecz społeczności 
lokalnej daje nam wszystkim 
prawdziwą satysfakcję.

Zimą dzielnica jest za-
mieszkiwana przez pół 
tysiąca mieszkańców, 
latem zaś to centrum mia-
sta. Czym ogólnie zajmuje 
się zarząd i czy pory roku 
mają wpływ na intensyw-
ność pracy?

-Oficjalnie Zarząd Dzielni-
cy to jednostka pomocnicza 
władz miejskich. Dlatego moż-
na tylko czekać na wnioski, 
które poszczególne referaty 
kierują do nas i opiniować je. 
Kwestia sezonowości nie jest 
dla nas istotna. Latem analizu-
jemy, a przez cały rok wyciąga-
my wnioski po to żeby wiosną 
być właściwie przygotowani 
na następny sezon. Ale to nie 
wszystko. Nasz Zarząd jest 
troszeczkę specyficzny. Pierw-
szym celem jaki postawiliśmy 
sobie (poza opiniowaniem 
wniosków) było stworzenie 

Samodzielnie 
pozyskujemy fundusze
Rozmowa z Wiolettą Patok, Sekretarz Zarządu Dzielnicy Hallerowo.

placu zabaw, którego dotychczas 
nie było na terenie dzielnicy.Za-
rząd w takich sytuacjach powi-
nien napisać wniosek do miasta 
z prośbą o zaplanowanie takiej 
inwestycji w budżecie miasta.
Może tak zrobić, ale radnych 
decydujących o przeznaczeniu 
budżetu jest15 a miejscowości 
w całej gminie jest 8. Wiemy też, 
że kasa miejska nie jest z gumy. 
Każdy ma swoje potrzeby i pie-
niądze trzeba rozdzielać sprawie-
dliwie na wszystkie samorządy. 
Uznaliśmy, iż można spróbować 
pozyskać fundusze na realizację 
tej inwestycji samemu. Zaczęli-
śmy od zainteresowania proble-
mem lokalnych przedsiębiorców 
i złożyliśmy wniosek do komisji 
rozwiązywania problemów alko-
holowych.

Udało się zbudować plac 
zabaw w ten sposób?

-Nie tylko pac zabaw, ale udało 
się zagospodarować cały skwer 
wokół pomnika Generała Józe-
fa Hallera przy ulicy Morskiej. 

W efekcie współpracy z Towa-
rzystwem Przyjaciół Hallerowa 
pozyskaliśmy 85 % kosztów 
z funduszy unijnych za pośred-
nictwem Północnokaszubskiej 
Lokalnej Grupy Rybackiej.

A pozostałe 15% otrzymali-
ście z komisji alkoholowej, 
czy od przedsiębiorców?

-Wkład własny do projektu 
otrzymaliśmy od Burmistrz 
Grażyny Cern. Dzięki jej zaan-
gażowaniu w realizację naszego 
pomysłu mogliśmy złożyć wnio-
sek do budżetu i wystartować 
w konkursie na realizację zadań 
gminy. Wymagało to wielu kon-
sultacji z radnymi, a w efekcie 
podjęcia uchwały rady gminy. 
Na szczęście się udało i już od 
ponad roku możemy się cieszyć 
pięknym miejscem do zabawy, 
wypoczynku i relaksu.

Czyli można powiedzieć, że 
wymyśliliście całkiem nową 
innowacyjną metodę pozy-
skiwania pieniędzy?

Faktycznie byliśmy pionierami 
takiego sposobu pozyskiwania 
funduszy. Powodzenie naszej 
inwestycji już zaowocowało 
podobnymi projektami realizo-
wanymi przez panią burmistrz 
z organizacjami pozarządowy-
mi w dzielnicy Szotland i w Ja-
strzębiej Górze.

Czym jeszcze zajmuje się 
zarząd dzielnicy Hallerowo?

Wszystkim tym, co jest istotne 
dla mieszkańców. Na jednym ze 
spotkań uznano, że mamy w na-
szej dzielnicy dwa miejsca pa-
mięci osób wyjątkowych. Skoro 

teren wokół pomnika Błękit-
nego Generała został już zago-
spodarowany należało zająć się 
popiersiem Antoniego Abraha-
ma. Tym bardziej, że zbliżał się 
XV Światowy Zjazd Kaszubów, 
który miał odbyć  się w tym 
miejscu. Wydarzenie to zostało 
uwiecznione na tablicy pamiąt-
kowej. Zabezpieczyliśmy fun-
dusze z dotacji celowej z urzędu 
miejskiego. Wykonaliśmy: po-
dejście do pomnika, kamienną 
ławkę oraz oświetlenie popiersia 
wybitnego Kaszuby. Ponadto 
dzięki uprzejmości lokalne-
go oddziału Straży Granicznej 
wmurowany został kamień gra-
niczny z czasów Traktatu Wer-
salskiego, w którym swój udział 
miał Antoni Abraham.

Miejsca pamięci zadbane 
i wyeksponowane cieszą 
pewnie mieszkańców i tury-
stów. Z czego wynikają takie 
priorytety?

- Jak już mówiłam celem był 
plac zabaw, którego w dzielni-
cy nie było, a że udało się przy 
okazji zagospodarować cały 
teren to tym bardziej cieszy. 
Kiedy w 1920 roku Generał 
Haller pierwszy raz przyjechał 
do Wielkiej Wsi w naszej dziel-
nicy były tylko pola. To on za-
początkował funkcjonowanie 
Towarzystwa Przyjaciół Halle-
rowa, które z kolei zainicjowa-
ło powstanie kaplicy, parku czy 
autostrady nadmorskiej do Ja-
strzębiej Góry. Należy pamiętać 
o takich ludziach i przekazywać 
tą wiedzę następnym pokole-
niom. Obie inwestycje sprawia-
ją, że ludzie spędzają tu wolny 

czas jednocześnie pogłębiając 
swoją wiedzę o historii naszej 
dzielnicy.

Co pani sądzi o odsłoniętej 
w tym roku koronie Hima-
lajów. Czy takie połączenie 
gór i morza ma sens?

- Nie można do tego dorobić 
takiej historii jak w przypadku 
Jastarni i generała Zaruskiego, 
który swoją osobą i zaintereso-
waniami w sposób naturalny 
był połączeniem morza i gór. 
Korona Himalajów to projekt 
realizowany przez Fundację 
Aleja Gwiazd Sportu i chodź 
zamiarem pomysłodawców 
było uhonorowanie wybitnych 
himalaistów, to w moim odczu-
ciu inwestycja ta stanowi bardzo 
ciekawą atrakcję turystyczną.

Jakie plany na przyszłość?
- Nie możemy się doczekać 

kolejnego okresu, kiedy miasto 
będzie mogło się  starać o po-

zyskiwanie funduszy unijnych 
na infrastrukturę drogową. 
W tym roku miasto zmieniło 
nawierzchnię chodnika na ulicy 
Obrońców Helu, a w zeszłym 
roku wybudowało miejsca par-
kingowe w ciągu ulicy Spokoj-
nej. Pomimo że drobne remonty 
są wykonywane na bieżąco, to 
jednak mam świadomość, że 
dopiero fundusze unijne po-
zwolą uporać się z utrapieniem 
mieszkańców ulicy Morskiej, 
jakim jest kanalizacja deszczo-
wa. Nie ma bowiem sensu bu-
dowa nowych nawierzchni ulic, 
dopóki nie wyremontuje się 
instalacji podziemnych. Ponad-
to chciałabym zająć się upięk-
szeniem i oświetleniem dojść 
do plaży.Z inicjatywy naszego 
zarządu od dwóch lat odbywa 
się osiedlowy dzień dziecka. 
Pragniemy, kontynuować to 
wydarzenie, ponieważ znacząco 
wpływa na integrację naszych 
mieszkańców.
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Umowę z PGNiG dotyczącą 
budowy podziemnych zbior-
ników gazu gmina podpisała 
w 1999 roku 

Samorząd zobowiązał się do 
opracowania planu miejsco-
wego dopuszczającego budo-
wę tzw. kawern oraz wydania 
warunków zabudowy. W do-
kumencie pojawiły się także 
deklaracje ze strony gminy 
związane z promocją w spo-
łeczności Gminy działalność 
związaną z szybką realizacją 
inwestycji PMG Kosakowo. 
Firma w zamian miała pomóc 
finansowo w budowie kana-
lizacji ściekowej, której koszt 
szacowano wtedy na 15 mln 
zł.

Gmina twardo podkreśla, że 
wywiązała się ze swoich zobo-
wiązań a gdy dwuletnie roz-
mowy w sprawie przekazania 
pieniędzy nie przyniosły skut-
ku zadecydowano o bardziej 
intensywnych działaniach. Na 
konferencji prasowej opisano 
cały konflikt i podkreślano, 
że  „zachodzi podejrzenie, że 
spółka mogła oszukać miesz-
kańców”. Gminna próba po-
lubownego załatwienia spra-
wy polegała na wystawieniu 
wezwania przedsądowego 
na połowę kwoty. Spółka od-

Kosakowo chce pieniędzy, 
spółka nie widzi powodów, żeby płacić
Wysłanie wezwania przedsądowego na kwotę 7,5 mln złotych to najnowszy etap konfliktu między gminą Kosakowo a spółką 
PGNIG. Gmina twierdzi, że spółka powinna pokryć koszty inwestycji, które zawarto w porozumieniu z 1999 roku a spółka prze-
konuje, że w porozumieniu  nie zostały skonkretyzowane żadne zobowiązania. Obie strony są gotowe do rozmów. 
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w kosztach inwestycji budowy 
kanalizacji w Gminie w okresie 
siedmiu-ośmiu lat od daty rozpo-
częcia realizacji inwestycji PMG 
Kosakowo.

- Porozumienie zostało zawarte 
w roku 1999, ale inwestycja PMG 
Kosakowo rozpoczęła się dopie-
ro w 2009 r. Tak więc termin na 
partycypowanie w kosztach in-
westycji upływa dopiero w latach 
2016-2017. PGNiG nie wie, na ja-
kiej podstawie Pan Wójt domaga 
się zapłaty właśnie teraz – w roku 
2014 - czytamy w piśmie od spół-
ki PGNIG.

Według spółki gmina nie wy-
wiązała się z deklaracji promocji 
inwestycji PMG Kosakowo a w 
ramach porozumień i odrębnych 
umów gmina otrzymała już po-
nad 2 mln złotych.

Sprawę dodatkowo komplikują 
plany rozbudowy podziemnych 
zbiorników gazu. No i – jak pod-
kreślają urzędnicy gminni – roz-
bieżne informacje od spółki.

-Od spółki usłyszeliśmy, że zo-
bowiązania wobec gminy zostały 
już wypełnione,a w materiale pra-
sowym przeczytaliśmy z kolei że 
spółka ma czas na ich wypełnie-
nie 2017 roku. Z naszego punktu 
widzenia nie wchodzi w grę jed-
nak taka graniczna data. Także 
dlatego, że spółka planuje kolejne 
inwestycje na naszym terenie, co 
wymaga od gminy sporządzania 
nowych planów zagospodarowa-
nia terenu i poniesienia dodatko-
wych kosztów - podkreśla Eweli-
na Paszke z UG Kosakowo. 

powiedziała na nie pismem, 
w którym poinformowano, że 
dokonano ponownej analizy 
całej sytuacji i nie znaleziono 
podstaw prawnych do zapłaty 

wnioskowanej przez Pana Wójta 
kwoty. 

Biuro Prasowe spółki wyja-
śnia także, że spółka  się w Po-
rozumieniu do partycypowania 

Na zdjęciu Podziemny Magazyn Gazu 
w Kosakowie. Interpretacja porozumienia związanego 
właśnie z tą inwestycją spowodowało poważny konflikt 
między urzędnikami gminnymi a spółką
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Festiwale, koncerty, wystawy, wycieczki i zajęcia dla najmłodszych - to tylko niektóre 
z wielu atrakcji, jakie przygotowano dla mieszkańców  i turystów odpoczywających 
na Pomorzu. 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. 

GDAŃSK
W ostatni weekend sierpnia Gdańsk będzie go-

spodarzem 6 Festiwalu Kultury Brazylijskiej Sam-
baFEST. Wydarzenie jest największym w Polsce 
świętem miłośników brazylijskich klimatów: mu-
zyki sambowej - w wersji ulicznej i klubowej - od 
głośnej i żywiołowej samby batucady po łagodną, 
kołyszącą bossa novę, tańca brazylijskiego - od 
klasycznej samby do forró i zouk, brazylijskiego 
kina, capoeiry - niezwykłej sztuki walki łączącej w 
sobie także elementy tańca i muzyki, brazylijskie-
go ju-jitsu, i wielu innych elementów przebogate-
go programu festiwalowego.

Festiwal rozpocznie się w czwartek 28 sierpnia i 
potrwa do niedzieli 31 sierpnia.

Drugą gwiazdą wieczoru będzie zespół SKAL-
PEL. Na koncercie SKALPEL zaprezentuje nie tyl-
ko premierowe nagrania, ale również  kompozycje 
z dwóch poprzednich płyt, a wszystko to wzbo-
gacone ż ywymi instrumentami i premierową  
oprawą  wizualną  w wykonaniu VJ Spectribe.

SAMBAFEST

LETNI JARMARK
Jarmark Etnogra� czny trwa w ogrodzie przy Spichle-

rzu Opackim w Parku Oliwskim. Można tu poznać bliżej 

sztukę ludową Kaszub, Kociewia, Powiśla i Żuław, zoba-

czyć wytwory tradycyjnych rzemiosł, rękodzieła i dzia-

łalności artystycznej. Przestrzeń Jarmarku Etnogra� cz-

nego udostępniana jest również osobom zajmujących 

się tworzeniem etnodizajnu regionalnego oraz przed-

stawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich, zajmujących się 

wyrobem produktów regionalnych. W tym roku zapra-

szamy także na potańcówki z Kapelą Przewłockiego w 

przestrzeni ogrodu i naukę tradycyjnych tańców: polki, 

oberka i mazurków.
Na straganach oferowane są dzieła sztuki ludowej i pro-

dukty regionalne Pomorza Gdańskiego, odbywają się 

także pokazy wytwórczości ludowej. Można tu kupić 

także książki, promujące sztukę ludową. Każdy week-

end do 14 września 2014. Godzina: 10.00 -18.00. Miej-

sce: Oddział Etnogra� i/Spichlerz Opacki, Cystersów 19, 

Gdańsk. Wstęp: wolny.

W wakacyjne weekendy Zakład Komunikacji Miejskiej 
zaprasza na przejażdżki wyjątkowymi liniami turystycz-
nymi. Jest to nie lada gratka nie tylko dla turystów i 
mieszkańców Gdańska, ale także dla miłośników starych 
pojazdów. Od 28 czerwca do 31 sierpnia, zabytkowe 
tramwaje i autobusy zabiorą pasażerów na nietypowe 
wycieczki po Gdańsku. Tramwaj Konstal N z 1952 r. bę-
dzie obsługiwał trasę objazdową z udziałem przewod-
nika miejskiego, który będzie opowiadał o mijanych po 
drodze atrakcjach. Nowością w tym roku będzie linia 
obsługiwana przez Ogórka, który będzie kursował do La-
tarni Morskiej w Nowym Porcie.

KLASYKAMI PO GDAŃSKU 

Legenda muzyki alternatywnej zespół Portishead wystąpi 
w Operze Leśnej w Sopocie 5 września 2014. Koncert bę-
dzie częścią  ARTLOOP Festival.
-Każdy koncert PORTISHEAD jest wyjątkowym wydarze-
niem, niezależnie od szerokości geogra� cznej. Zespół 
słynie z niewielkiej ilości koncertów i bardzo uważnego 
dobierania miejsc, w których występuje, a pojawili się 
dotychczas na najważniejszych festiwalach świata - 
Glastonbury, Hurricane, Roskilde, wszędzie traktowani 
jak wiodące gwiazdy. Cieszymy się niezmiernie, że do 
grupy wyróżnionych festiwali tra� a ARTLOOP Festival 
w Sopocie – zapowiadają organizatorzy festiwalu.
Drugą gwiazdą wieczoru będzie zespół Skalpel. Na 
koncercie duet zaprezentuje nie tylko premierowe na-
grania, ale również  kompozycje z dwóch poprzednich 
płyt, a wszystko to wzbogacone ż ywymi instrumentami 
i premierową  oprawą  wizualną  w wykonaniu VJ Spectri-
be. Bilety na koncert kosztują:100-350 złotych.

SOPOT
PORTISHEAD WYSTĄPI 
W OPERZE LEŚNEJ

PUCK

W piątek 29 sierpnia wystąpi w Pucku 
Andrzej Rosiewicz. Jubileuszowy koncert 
tego artysty zostanie zorganizowany o 
godzinie 19 w hali sportowej MOKSiR 
Puck, ul. Lipowa 3c. 

Ceny biletów to 30 złotych (normalny) i 20 
złotych (ulgowy). Bilety do nabycia w hali MOK-

SiR w Pucku. Andrzej Rosiewicz to polski piosen-
karz estradowy, kompozytor, satyryk, gitarzysta 
i choreograf. Ogromną popularność przyniósł 
mu utwór “Chłopcy radarowcy” a także piosenka 
“Czterdzieści lat minęło...” zaśpiewana do czo-
łówki serialu telewizyjnego “Czterdziestolatek”.

Legenda muzyki alternatywnej zespół Portishead wystąpi 
w Operze Leśnej w Sopocie 5 września 2014. Koncert bę-

-Każdy koncert PORTISHEAD jest wyjątkowym wydarze-
niem, niezależnie od szerokości geogra� cznej. Zespół 
słynie z niewielkiej ilości koncertów i bardzo uważnego 
dobierania miejsc, w których występuje, a pojawili się 
dotychczas na najważniejszych festiwalach świata - 
Glastonbury, Hurricane, Roskilde, wszędzie traktowani 
jak wiodące gwiazdy. Cieszymy się niezmiernie, że do 
grupy wyróżnionych festiwali tra� a ARTLOOP Festival 
w Sopocie – zapowiadają organizatorzy festiwalu.
Drugą gwiazdą wieczoru będzie zespół Skalpel. Na 
koncercie duet zaprezentuje nie tylko premierowe na-
grania, ale również  kompozycje z dwóch poprzednich 
płyt, a wszystko to wzbogacone ż ywymi instrumentami 
i premierową  oprawą  wizualną  w wykonaniu VJ Spectri-
be. Bilety na koncert kosztują:100-350 złotych.

PORTISHEAD WYSTĄPI 
PUCK

W piątek 29 sierpnia wystąpi w Pucku 
Andrzej Rosiewicz. Jubileuszowy koncert 
tego artysty zostanie zorganizowany o 
godzinie 19 w hali sportowej MOKSiR 

złotych (ulgowy). Bilety do nabycia w hali MOK-
SiR w Pucku. Andrzej Rosiewicz to polski piosen-
karz estradowy, kompozytor, satyryk, gitarzysta 
i choreograf. Ogromną popularność przyniósł 
mu utwór “Chłopcy radarowcy” a także piosenka 
“Czterdzieści lat minęło...” zaśpiewana do czo-
łówki serialu telewizyjnego “Czterdziestolatek”.

WYSTĄPI ANDRZEJ 
ROSIEWICZ GDYNIA

LATO W BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza 

wszystkie dzieci spędzające wakacje w mieście do 
swoich placówek na terenie Gdyni na „Lato w biblio-
tece!”. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje: zajęcia 
plastyczne i teatralne, gry i zabawy ruchowe, rozgryw-
ki gier planszowych i komputerowych, seanse � lmowe 
i seanse głośnego czytania bajek.

W godzinach otwarcia biblioteki dzieci mogą również 
skorzystać z dostępnych gier komputerowych i plan-
szowych oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w placów-
kach MBP Gdynia oraz na stronie internetowej: www.
mbpgdynia.pl. Wstęp wolny.

Gdańsk będzie gospodarzem 6 Festiwalu Kultury Brazylijskiej SambaFEST. 
Na zdjęciach edycja imprezy z 2012 roku
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Atrakcje rozpoczęły się już 
o godzinie 15, gdzie na  puc-
kiej Zielonej Plaży zorgani-
zowano Paradę Kaperską i 
widowiskowy najazd kaprów. 
Po naborze do Królewskiej 
Floty Kaperskiej (pozytyw-
nie rozpatrzono wszystkie 
zgłoszone kandydatury) or-
ganizatorzy zaproponowali 
turystom i mieszkańcom 
koncerty szantowe. Na Zie-
lonej Plaży wystąpiły więc 
zespoły: Tonam i Synowie, 
Flash Creep, Cztery Refy, 
swoje umiejętności pokazał 
także Męski Chór Szantowy 
Zawisza Czarny. 

Śpiewała także publiczność. 
Widowiskowym punktem 
programu była bowiem pró-
ba pobicia rekordu w grupo-
wym śpiewaniu „Morskich 
Opowieści”. Organizatorom 
rekordowego śpiewania ze 
Stowarzyszenia „Aktywny 
Puck” zależało na pobiciu 
rekordu z 2012 roku, gdzie 
w Gdyni, obok budynku 
Muzeum Marynarki Wojen-
nej tą znaną szantę śpiewało 
136 osób. Próba okazała się 
udana -  w Pucku „Morskie 
Opowieści” zaśpiewało 264 
osób.

Zwieńczeniem Dnia Kapra 
był wieczorny koncert Syl-

Sylwia Grzeszczak wystąpiła w Pucku
To był kolorowy, gorący i intensywny dzień o morskim charakterze. W sobotę 9 sierpnia zorganizowano w Pucku Dzień Kapra. 
Zwieńczeniem imprezy był wieczorny koncert Sylwii Grzeszczak, autorki hitów „Małe rzeczy” i „Co z nami będzie”.

wii Grzeszczak, autorki hitów 
„Małe rzeczy” i „Co z nami 
będzie”. Piosenkarka wystąpiła 
na Zielonej Plaży z delikatnym 
opóźnieniem ale zaserwowała 
publiczności długi i widowi-
skowy koncert pełen popu-
larnych przebojów.  Artystka 
wybiegła także z mikrofonem 
do publiczności a po występie 
rozdawała autografy. 

Sierpniowy koncert był ostat-
nią dużą atrakcją muzyczną 
zorganizowaną przez miasto 
dla turystów, w lipcu w mieście 
wystąpiła Ewa Farna a później 
także Margaret.

(po lewej) Sylwia Grzeszczak zaprezentowała 
w Pucku swoje nawiększe hity

(u góry) „Morskie Opowieści” zaśpiewało w Pucku 264 osób. Takie grupowe 
śpiewanie pobiło polski rekord  ustanowiony w 2012 roku w Gdyni
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Świętowanie rozpoczęło się 
od Festynu  Kaszubskiego w 
Rewie na  Szperku. W trakcie 
festynu miał miejsce uroczy-
sty przemarsz, pojawiły się 
stragany z wytworami twór-
ców ludowych na scenie pre-
zentowały swoje umiejętności 

regionalne zespoły muzyczne. 
Głośnym i zabawnym punk-

tem festunu była ósma z kolei 
edycja Kosakowskiej Nocy 
kabaretowej. Gwoździem wie-
czoru był występ KABARETU 
RAK. Publiczność skutecznie 
zabawiał także  Kabaret Made 
In China oraz Grupa Impro-
wizacyjna ImproVizja. 

Świętowaniu towarzyszyło 

wydarzenie sportowe - trzecia 
edycja regat o Mistrzostwo 
Gminy Kosakowo. Na starcie  
współorganizowanych przez 
Yacht Club Rewa III Regat o 
Mistrzostwo Gminy Kosa-
kowo w klasie PUCK stanęło 
12 ekip. Mistrzostwo Gminy 
Kosakowo zdobyła załoga w 
składzie: Krzysztof Stromski 
(sternik), Kacper Frąckowiak, 

Joanna Walczak.
Ostatni dzień imprez otwo-

rzył specjalny program dla 
dzieci zaprezentowany przez 
Tulinki oraz rozdanie nagród 
uczestnikom Regat o Mi-
strzostwo Gminy.Swoje ta-
lenty wokalne zaprezentowała 
młodzież z Gminy Kosakowo: 
najpierw wystąpili przygo-
towani przez panią Dorotę 

Udane Dni Kosakowa
Już po raz dziewiąty zorganizowano Dni Gminy Kosakowo. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, również i w tym roku na mieszkańców oraz turystów czekało multum 
atrakcji, niezapomnianych koncertów oraz zabaw. 

Hrycz Dawid Migga oraz Sara 
Muża, a następnie – przygoto-
wani przez panią Magdalenę 
Stenkę soliści Młodzieżowe-
go Chóru Gminy Kosakowo: 
Wiktor Gabor, Karolina Ma-

zur, Mariusz Mazur, Alan Wit-
tbrodt, Marta Bartuś. Część ar-
tystyczną zwieńczyły koncerty: 
WERONIKI KORTHALS oraz 
głównej Gwiazdy Dni Gminy: 
URSZULI.

Największą atrakcją świętowania był występ Urszuli
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Nieruchomości
DEWELOPERZY - KREDYTY - WYPOSAŻENIE WNĘTRZ - OGRODY

DODATEK DO GAZET „EXPRESS”
Nr 23 (2014) i wnętrza

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 półro-
czu 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 konsumpcyj-
nych się odwrócił. Przyczy-
ną było przede wszystkim 
ponowne pojawienie się 
w ofercie banków kredytów 
związanych ze sprzedażą 
ratalną towarów i usług. 
Dlatego też w I półroczu 2014 
roku banki i SKOK-i udzieliły 
kredytów gotówkowych i ra-
talnych 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 
niebezpieczeństwem “prze-
grzania rynku”. Okazało 
się bowiem, że w kolejnych 
latach co ósmy zaciągnięty 
kredyt nie był obsługiwany 
terminowo. Według specja-
listów wynikało to z sytuacji, 
w której kryteria udzielania 
kredytów były zbyt liberalne. 
Dane BIK-u pokazują jednak, 
że w zaciąganych później 
kredytach trudności ze spłatą 
występują w przypadku zale-
dwie co dwudziestego udzie-
lanego kredytu. Obserwuje 
się sytuację, w której banki 
i kredytobiorcy postępują 
obecnie bardziej ostrożnie 

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, zamieszczający 
anonse typu „Tanie mieszkanie do naj-
mu”, oferują często listę adresów w za-
mian 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 bezpiecz-
nie mogą skorzystać z pomocy profesjo-
nalistów – 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.

ZWIERZĘTA
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Tegoroczna atestowana trasa 
biegu dla wszystkich miłośni-
ków biegania przebiegała przez 
Puck-Błądzikowo-Rzucewo-
Osłonino-Żelistrzewo-Błą-
dzikowo-Puck. Nadzwyczaj 
dobrze spisali się zawodnicy z 
Pomorza Gdańskiego. Nie za-
brakło również uczestników 
w kategorii M-60 oraz K-60 i 
starszych oraz mieszkańców 
ziemi puckiej. Impreza spor-
towa o zasięgu międzynaro-
dowym tradycyjnie rozpoczęła 
się na Stadionie Miejskim w 
Pucku. Przyciągnęła biegaczy 
nie tylko z Polski, ale i z Europy 
Wschodniej, a nawet z Kanady. 
Po wybiegnięciu ze stadionu 
biegacze pokonali trasę 21,097 
km, wiodącą ulicami miasta w 

kierunku Błądzikowa. W su-
mie w zawodach uczestniczyli 
wszyscy ci miłośnicy biegania, 
zrzeszeni lub niezrzeszeni w 
klubach, którzy ukończyli 16 
lat.

-Celem półmaratonu jest po-
pularyzacja i upowszechnianie 
biegów na ziemi puckiej oraz 
propagowanie zdrowego stylu 
życia wśród lokalnej społecz-
ności – mówi wiceminister rol-
nictwa Kazimierz Plocke, dy-
rektor generalny imprezy. – Jest 
to sportowa promocja regionu, 
zmierzająca do wyłonienia naj-
lepszych zawodników.

Każdy uczestnik biegu otrzy-
mał chip, który stanowił pod-
stawę klasyfikacji. Jego brak 
skutkował dyskwalifikacją. Po-
nadto na trasie zlokalizowano 
trzy punkty żywnościowe dla 
zawodników na 5, 10 i 16 km, 

TURNIEJ | Na Dużej Bałtyckiej 
Plaży w Helu odbył się otwarty 
turniej piłki siatkowej plażo-
wej. W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężyła drużyna Wrocławia 
w składzie Dominik Sus i Mar-
cin Sus. Drugie miejsce zajęły 
Jelonki II w składzie Michał 
Kaszewski i Jarosław Modrze-
jewski. Trzecie miejsce zdobyły 
Zabójcze Okonie z Tomaszem 
Liberą i Norbertem Górskim. 
Czwarte miejsce otrzymały 
Jelonki I w składzie Bartosz 
Młynarski i Piotr Kwiatkowski. 
Doskonałe recenzje, jakie zbie-
rają organizatorzy siatkarskich 
zmagań mobilizują do organi-
zacji kolejnych siatkarskich tur-
niejów. Wsparcie w organizacji 
turnieju zapewnili: Rafał Wal-
czak i Lech Pieszak z „Helskiej 
Plaży”, Ireneusz Szczegielniak z 
„Baru Hello”, restauracja „Sta-
ra Wędzarnia” Pawła Wojna, 
Dariusz Lobejko z Restauracji 
„Kutter” . Szczególne podzięko-
wania należą się Urszuli Piktel i 
Markowi Furgołowi za zaanga-
żowanie i pomoc w organizacji. 
Organizatorem imprezy był 
Urząd Miasta Helu a współor-
ganizatorem Miejski Zjedno-
czony Klub Sportowy Hel.
(DD)

Wrocław najlepszy 
w siatkówceMiędzynarodowy 

maraton Ziemi Puckiej
BIEGI | Ponad 560 zawodników z kraju i zagranicy wystartowało w szóstym Półmaratonie 
Ziemi Puckiej. Zwyciężył Bartosz Mazerski ze Sztumu. 
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sem 1:11:01. Drugie miejsce zajął 
Bogusław Andrzejuk z czasem 
1:11:11, trzecie – Michał Czapiń-
ski z czasem 1:12:48, czwarte – 
Yuriy Blahodir z Ukrainy z cza-
sem 1:12:58, piąte – Pavel Mashei 
z Białorusi z czasem 1:13:22 i szó-
ste - Marcin Zagórny, siódme – 
Rafał Kołodzik, ósme - Wiesław 
Sosnowski, dziewiąte - Roman 
Ellwart i dziesiąte miejsce Bar-
tosz Kryske. Pierwszą kobietą, 
która dobiegła do mety, okazała 
się Monika Kalicińska. Zajęła 25 
miejsce z czasem 1:26:18. Drugie 
miejsce zdobyła Wioletta Padu-
szyńska z czasem 1:26:36, trze-
cie - Weronika Wójcik, czwarte 
- Alena Makolava z Białorusi, 
piąte Maria Maj-Roksz i szóste 
miejsce Małgorzata Tuwalska. 
W kategorii LKS Puck zwyciężył  
Roman Ellwart, drugie miejsce 
zajął Andrzej Labudda, trzecie 
- Wojciech Labudda, czwarte 
- Dawid Nikrant, piąte - Piotr 
Oberzing i szóste miejsce Kon-
rad Wilandt. 

gdzie organizatorzy dostarczali 
wodę mineralną, a na 16 km na-
poje izotoniczne oraz cukier w 
kostkach. Na zakończenie biegu 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale i dyplomy oraz 
uczestniczyli w losowaniu cen-
nych nagród. Dla pierwszych 

sześciu zawodników w katego-
rii open kobiet i mężczyzn oraz 
trzech w poszczególnych kate-
goriach wiekowych przygotowa-
no puchary i nagrody pieniężne. 
W tegorocznym Półmaratonie 
Ziemi Puckiej zwyciężył Bar-
tosz Mazerski z Sztumu z cza-
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