
Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
puckim
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Przepłynięcie zatoki zapla-
nowano na ostatni weekend 
lipca a dokładny dzień za-
leży od warunków pogodo-
wych na zatoce. Pływak chce 
pokonać dystans 18,5 km. 
w granicach 6 - 8 godzin. 
Aby sprostać takiemu wy-
zwaniu łodzianin jest w trak-
cie intensywnego treningu 
już od 2013 roku. Ćwiczy 
na basenie sześć razy w ty-
godniu i chodzi do siłowni. 
- Moje życie teraz kręci 
się wokół pływalni - tłu-
maczy Adam Jerzykowski. 
O dobrą formę pływaka 

dbają również specjaliści, 
m.in. Tomasz Pąchalski - tre-
ner kadry Polski w pływa-
niu na wodach otwartych. 
Adam Jerzykowski jest z wy-
kształcenia prawnikiem, pra-
cuje w korporacji. Jego inicja-
tywa przepłynięcia wpławy 
z Helu i Gdyni została opisana 
na specjalnej stronie interne-
towej www.swimforadream.
com. Przepłynięcie wpław 
Zatoki Gdańskiej zostało za-
dedykowane dziadkowi.

- To on nauczył mnie podzi-
wu dla otaczającego świata 
i potencjału, jaki w nas drze-
mie. To częściowo dzięki nie-
mu wyrosłem na człowieka 
z licznymi wadami i jedną, 
zasadniczą zaletą - jestem 

szczęśliwy. Po odejściu 
Dziadka myślałem o tym, co 
wniósł do mojego życia. Kie-
dy zrozumiałem, ile tego jest, 
poczułem, że sama wdzięcz-
ność to za mało. Postano-
wiłem ją okazać - tłumaczy 
mieszkaniec Łodzi.

W ramach eventu Swim for 
a Dream mają zostać także 
zebrane fundusze dla trzech 
organizacji charytatywnych 
- Fundacji Marcina Gortata 
MG13, Caritas Archidiece-
zji Łódzkiej oraz Fundacji 
Gajusz. Wyprawa Swim for 
a Dream ma charakter non-
profi t. Całość będzie fi nanso-
wana z prywatnych funduszy 
Łodzianina i osób, które go 
wspierają.

Popłynie dla marzeń
AKCJA CHARYTATYWNA | To będzie odważne i spektakularne wydarzenie. Adam Jerzykowski z Łodzi chce przepły-
nąć wpław z Helu do Gdyni. Wyprawa ma upamiętnić jego wyjątkowego dziadka.
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Łodzianin (na zdjęciu w bluzie z kapturem) przygotowuje się do wyprawy już od dwóch lat

Nowe przystanie w regionie?

str. 2

Huczne powitanie lata

str. 6 str. 11

Energa doceniona za działania CSR

więcej o magazynie: 
tel. 791 980 155
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Aby spróbować otrzy-
mać środki unijne gminy 
z powiatu puckiego przy-
stąpiły do projektu rozwo-
ju turystyki wodnej w ob-
szarze Pętli Żuławskiej 
i Zatoki Gdańskiej. To 
przedsięwzięcie o warto-
ści 80  mln złotych prowa-
dzi Pomorski Urząd Mar-
szałkowski.

W sumie samorządy lo-
kalne z województwa po-
morskiego zgłosiły do 
marszałkowskiego projek-
tu prawie 40 wniosków. 
O tym, które ze zgłoszo-
nych projektów zostaną 
wybrane do realizacji ma 
być wiadomo pod koniec 
roku.

Wśród wniosków, któ-
re trafiły do Pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskie-
go znajdują się także ini-
cjatywy z powiatu puckie-
go. Gmina Władysławowo 
planuje przedłużyć pomost  
pływający w Chałupach 
i stworzyć stanicę wodną 
ośrodka żeglarskiego z bu-
dynkami administracyjno-
gospodarczymi na Szo-
tlandzie.

- Koszt inwestycji w Cha-
łupach to 500 tys. złotych, 
inwestycja we Władysła-
wowie warta jest 8 mln 
złotych. Nasze projekty są 
na wstępnym etapie, nie 
dyponujemy jeszcze kon-
cepcjami tych  inwestycji 
ani projektami – tłumaczy 
Adam Budzisz, główny 

specjalista ds. Pozyskiwa-
nia funduszy europejskich 
w UM Władysławowo.

Jak ustaliliśmy – UM 
Władysławowo jest 
w trakcie ustalania wstęp-
nej koncepcji ośrodka że-
glarskiego. Dokument ma 
być gotowy w ciągu 1,5 
miesiąca.

Inwestycje w ramach 

marszałkowskiego pro-
jektu rozwoju turystyki 
wodnej w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdań-
skiej planuje także gmina 
Puck. Pomysł polega na 
stworzeniu nowej przysta-
ni w Osłoninie. Koszt tej 
inwestycji oceniono na od 
8 do 10 mln złotych. 

(GB)

Nowe przystanie 
w regionie?
INWESTYCJE | Gminy z powiatu puckiego starają się o do-
finansowanie na budowę przystani żeglarskich.

Pomost w Chałupach (na zdjęciu) może zostać prze-
dłużony w ramach marszałkowskiego projektu

Stanica wodna we Władysławowie ma powstać na 
osiedlu Szotland
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Spółka PGE EJ 1, która zo-
stała wyznaczona do przygo-
towania i realizacji inwestycji 
budowy elektrowni jądrowej 
jest właśnie w trakcie prowa-
dzenia badań lokalizacyjnych 
tego obiektu w dwóch lokali-
zacjach jednocześnie. Mowa 
o lokalizacjach w wojewódz-
twie pomorskim: „Chocze-
wo” w gminie Choczewo 
oraz „Żarnowiec” w gminach 
Gniewino i Krokowa.

- Badania środowiskowe 
i lokalizacyjne są kluczowym 
elementem projektu budowy 
elektrowni jądrowej. Ich ce-
lem jest wskazanie bezpiecz-
nego dla ludzi i środowiska 
umiejscowienia elektrowni. 
Na podstawie ich wyników 
będziemy mogli do minimum 
ograniczyć oddziaływanie 
elektrowni na życie okolicz-
nych mieszkańców oraz lo-
kalną faunę i florę – podkreśla 
Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 
1.

Badania polegają mi.n. na 
dokładnej inwentaryzacji ga-
tunków roślin i zwierząt, ce-
lem jest także przebadanie 
środowiska lądowego i wod-
nego. W ramach prac zosta-
nie też oceniony aktualny stan 
środowiska, w tym poziom 
zanieczyszczenia i występo-
wanie izotopów promienio-
twórczych w gruncie, wodach 
powierzchniowych i podziem-
nych oraz atmosferze. 

Zmiana w Choczewie

Inwestor szacuje, że będzie 
mógł wskazać wstępnie wio-
dącą lokalizację elektrowni 
na etapie opracowania rapor-
tu o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla planowane-

go przedsięwzięcia, 
czyli w 2017 roku.

Analiza już zebra-
nych danych spra-
wiła, że  zmianie 
ulec może obszar 
badań w lokalizacji 
„Choczewo”. Prze-
prowadzone dotąd 
badania wskazały, 
że taka lokalizacja 
może mieć wpływ 
na znajdujące się 
w sąsiedztwie ob-
szary Natura 2000 
w okolicy Biało-
góry. Inwestor zle-
cił więc niezależną 
ocenę oddziaływa-
nia inwestycji na 
obszary Natura 
2000. Taki doku-
ment ma być goto-
wy pod koniec bie-
żącego roku.

- W najbliższych 
miesiącach przepro-
wadzimy w loka-
lizacji „Choczewo” 
badania i analizy przyrodni-
cze oraz hydrogeologiczne. 
Potwierdzą one, czy decy-
zja o korekcie obszaru badań 
potencjalnej lokalizacji elek-
trowni, jest wskazana ze 
względów przyrodniczych – 
zapowiada Jacek Cichosz.

Odwierty i wizyty 
badaczy

Jak będą w praktyce wyglą-
dały badania? Inwestor tłu-
maczy, że na wyznaczonych 
działkach zostanie zamonto-
wana aparatura pomiarowa 
i badawcza, a w okolicy po-
jawią się  kilkuosobowe ekipy 
badaczy prowadzące obser-
wacje przyrodnicze. Następ-

nie wykonane zostaną specja-
listyczne modelowania oraz 
analiza wpływu oddziaływań 
na obszary Natura 2000. Je-
śli ekspertyzy potwierdzą za-
grożenie znaczących nega-
tywnych oddziaływań, strefa 
dalszych badań lokalizacyj-
nych zostanie prawdopodob-
nie przesunięta w kierunku 
zachodnim.

- Prowadzone badania nie 
spowodują ingerencji w ży-
cie mieszkańców okolicznych 
miejscowości (Jackowo, Lu-
biatowo-Kopalino, Słajsze-
wo) i środowisko naturalne, 
a także nie będą mieć wpływu 
na ruch turystyczny w gminie. 
Prowadzone prace badawcze 
nie będą stanowiły ingerencji 
w lokalny krajobraz, a turyści 

będą mogli w pełni korzystać 
z walorów okolicznej przyro-
dy – podkreśla Maciej Stry-
jecki, Dyrektor Biura Lokali-
zacji i Ochrony Środowiska.

Turyści będą 
przyjeżdżać 

Spółka PGE EJ 1 regular-
nie organizuje spotkania dla 
mieszkańców okolicznych te-
renów. Na tych spotkaniach 
udzielane są informacje na te-
mat aktualnego stanu badań. 
W trakcie spotkań przed-
stawiciele inwestora odpo-
wiadają również na pyta-
nia mieszkańców. Podczas 
ostatnich trzech  spotkań, 
dla mieszkańców trzech so-
łectw - Słajszewa, Lubiato-

wa - Kopalina i Jac-
kowa, dużo miejsca 
poświęcono tematowi 
ruchu turystycznego. 
Inwestor tłumaczył, 
że prowadzenie ba-
dań nie będzie miało 
negatywnego wpły-
wu na rozwój turysty-
ki w gminie. 

-Współistnienie 
energetyki jądro-

wej i turystyki jest 
możliwe bez szkody 
dla któregokolwiek  
z sektorów. Potwier-
dzają to doświadcze-
nia krajów, w których 
od lat funkcjonują 
obiekty jądrowe. Na 
świecie funkcjonu-
je ponad 400 reakto-
rów jądrowych w 30 

krajach. Wiele z nich umiej-
scowionych jest w regionach 
bardzo atrakcyjnych tury-
stycznie. Elektrownie funk-
cjonują bezpiecznie na obsza-
rach znajdujących się na liście 
UNESCO, w pobliżu uzdro-
wisk czy kąpielisk wyróżnio-
nych środowiskowym certy-
fikatem blue flag – tłumaczy 
Katarzyna Włodek-Makos, 
Dyrektor Biura Komunikacji 
i Relacji Zewnętrznych.

Elektrownia coraz bliżej
INWESTYCJA | Już za dwa lata zostanie wskazana  preferowana przez inwestora lokalizacja elektrowni jądrowej na 
Pomorzu. Wiadomo już, że możliwe jest przesunięcie lokalizacji w gminie Choczewo, żeby inwestycja nie oddziaływała na 
znajdujące się w sąsiedztwie obszary Natura 2000.

Podatki i miejsca pracy

Stałym tematem rozmów 
z mieszkańcami była spra-
wa korzyści dla mieszkańców 
i gmin związanych z lokaliza-
cją elektrowni jądrowej w ich 
rejonie. Jako najbardziej wy-
mierną korzyść finansową dla 
gminy Inwestor wskazał po-
datki, które operator elektrow-
ni będzie wpłacał każdego roku 
do ich kasy. Bezpośredni sza-
cowany roczny dochód gminy-
gospodarza elektrowni może 
wynieść od 30 do 40 mln zło-
tych. Z tego tytułu wpływy 
będą mieć również gminy są-
siednie – ustawodawca zadbał 
bowiem o to, aby 50 proc. po-
datków płaconych przez elek-
trownię trafiało właśnie do 
nich. 

- Po stronie benefitów 
należy też zapisać miej-
sca pracy i infrastrukturę, 
które powstaną w związku  
z budową i eksploatacją elek-
trowni. W trakcie budowy 
elektrowni jądrowej niezbędne 
jest bezpośrednie zatrudnienie 
2500-4000 osób – mówi prezes 
PGE EJ 1.

Inwestor podkreślał też, że 
często pojawiający się argu-
ment, iż w elektrowni zatrud-
nienie mogą znaleźć jedynie 
osoby o wysokich kwalifika-
cjach nie jest zgodny z praw-
dą.  Eksperci jądrowi stanowią 
30 proc. kadry. Aż 70 proc. sta-
nowisk po odpowiednim prze-
szkoleniu może zostać obsa-
dzonych kadrą z lokalnego 
rynku. W elektrowni jądrowej 
Confrentes w Hiszpanii, któ-
rą w ubiegłym roku odwiedzi-
ła spółka PGE EJ 1, wspólnie 
z przedstawicielami gmin lo-
kalizacyjnych, pracuje obecnie 
700 osób, z których większość 
to mieszkańcy okolicznych 
miejscowości. 

Grzegorz Bryszewski

Spółka PGE EJ 1 zapowiedziała, że w okresie letnim bę-
dzie stale obecna w gminach lokalizacyjnych: Choczewo, 
Krokowa, Gniewino z ofertą edukacyjną i informacyj-
ną,pracownicy udzielą wszystkim zainteresowanym wy-
czerpujących informacji nt. projektu badań i inwestycji.
Kolejne spotkania z lokalną społecznością na temat ba-
dań lokalizacyjnych i kolejnych etapów projektu budowy 
elektrowni jądrowej zaplanowane są na wrzesień 2015 r.

Kalendarium badań
• do VIII 2015 - dodatkowe badania przyrodnicze 
   i hydrogeologiczne
• XII 2015 - określenie granic lokalizacji „Choczewo” 
• do V 2016 - inwentaryzacja leśnych siedlisk 
   przyrodniczych
• do 2017 - stały monitoring meteorologiczny, 
   hydrologiczny i sejsmiczny (kontynuacja badań 
   już rozpoczętych)
• 2017 - wskazanie wstępnej lokalizacji budowy 
   elektrowni jądrowej

Informacje w wakacje

Inwestor elektrowni atomowej jest 
w trakcie badań lokalizacyjnych.
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Z zaproszenia do udziału 
w biegu skorzystało 36 uczest-
ników.  Na trasie, która liczyła 
około 25 kilometrów na obsza-
rze miasta Puck, gminy Puck 
i Kosakowa organizatorzy 
przygotowali wiele wyzwań 
dla uczestników, którzy mieli 
okazję sprawdzić swoje umie-
jętności zarówno fizyczne jak 
i odporność psychiczną.

Biegacze musieli bowiem 

m.in przepłynąć zbiornik wod-
ny (także w umundurowaniu), 
przejść po moście linowym, 
zaliczyć strzelanie z pistole-
tów pneumatycznych, przepły-
nąć 1 km kajakiem, przeczoł-
gać się 100 metrów i wspinać 
się po pionowo zawieszonej 
siatce rybackiej.

Bieg wygrał Daniel Stroiń-
ski, na drugim miejscu upla-
sował się Piotr Bobola, trzecie 
miejsce zdobył natomiast Sła-
womir Kurzawiński, który był 
również najmłodszym uczest-
nikiem zawodów.

Ekstremalny bieg dla twardzieli
BIEG | Po paru latach przerwy do Pucka wróciła impreza dla wyjątkowo twardych zawodników. W upalną sobotę 13 czerwca  w mieście zorgani-
zowano trzecią edycję ekstremalnego biegu „Kaszubski Kaper”

W Kaszubkim Kaprze rywalizowało 36 uczestników

Biegacze musieli walczyć 
również z upałem

Jedno z wyzwań biegu to pływanie w pełnym umundurowaniu. 
Ale bez butów

Udział w biegu wy-
magał wyjątkowej 
sprawności fizycznej
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Współpraca z bułgarski-
mi gośćmi, reprezentujący-
mi Lokalną Grupę Rybacką 
Shabla – Kavarna – Balchik, 
rozpoczęła się w 2012 roku. 
Obejmowała wymianę do-
świadczeń, poznanie obsza-
rów o odmiennej specyfi ce, 
wizyty studyjne i spotkania. 
Działalność grupy rybackiej 
znad Morza Czarnego rozcią-
ga się na obszarze o dominu-
jącej gospodarce rybackiej, 
mającym powierzchnię 1 335 
km kw. Jest to teren trzech 
gmin, zamieszkały przez 45,5 
tys. osób . Obszar ten, usytu-
owany na północ od Warny, 
w północno-wschodniej czę-
ści regionu, w sposób natural-
ny dzieli się na dwie  części: 
nadmorska jest malownicza, 
z urozmaiconym krajobra-
zem, wzgórzami i pięknymi 
plażami, część wewnętrzna 
jest typowo rolnicza – jak to 
Równina Dobrudzka. Bułgar-
scy delegaci zaprezentowali  
przygotowaną wspólnie z ka-
szubskimi partnerami książ-
kę kucharską, zawierająca  
przepisy na potrawy z ryb 
i owoców morza. Na kartach 
– w kształcie trójdzielnego 
koła - są  przepisy w trzech 
językach: polskim, rosyjskim 
i angielskim. Znajdziemy 
tam receptury specyfi czne dla 
każdego z  regionów -  np. 
gotowane kraby, faszerowa-
ne małżami liście winogron , 

potrawy z rekina to przysma-
ki znad Morza Czarnego, ale 
są i nasze rodzime kaszubskie 
przepisy na potrawy ze śle-
dzia, dorsza, szczupaka czy 
pstrąga. 

Polscy partnerzy w tej 
współpracy z Bułgarami to 
Północnokaszubska Lokal-
na Grupa Rybacka i Lokalna 
Grupa Rybacka „Kaszuby”.

Pobyt gości z Bułgarii miał 
program bardzo urozmaico-
ny. Rozpoczął się od semi-
narium w Domu Rybaka we 
Władysławowie, w którym 
wzięli udział również goście 
z Estonii. Prezes Zbigniew 
Chmaruk przedstawił przy-
byszom historię i działalność 

regionalnych grup rybackich. 
Do spotkania dołączyła liczna 
grupa reprezentująca Lokalną 
Grupę Rybacką „Wielkie Je-
ziora Mazurskie” z Węgorze-
wa.

Gościom pokazano szereg 
atrakcji turystycznych regio-
nu – szczególnie te, które 
powstały przy wykorzystaniu 
funduszy unijnych. Obejrzeli 
czynną dopiero od miesiąca 
Osadę Praojców w Sławuto-
wie, gdzie powstały rekon-
strukcje prehistorycznych 
chat z bali krytych strzechą, 
z paleniskami, drewnianymi 
pryczami, gdzie można po-
znać też różne formy życia 
mieszkańców, ich zajęcia, 

pradawne rzemiosło i sztukę 
wojenną. 

Podobny historyczny 
charakter ma Osada Łow-
ców Fok, zrekonstruowa-
na w Rzucewie. Przybysze 
obejrzeli też historyczne za-
bytki i centra miast – Pucka 
i Władysławowa, poznali 
oba porty i dowiedzieli się 
jakie inwestycje poczyniono 
tam w ostatnich czasach. Wi-
dzieli inwestycje powstałe 
dzięki funduszom z z Euro-
pejskiego Funduszu Rybac-
kiego  z osi IV PO RYBY, 
np. z Projektu Aleja Gwiazd 
Sportu we Władysławowie 
i Projektu Stworzenia Dziel-
nicy Szotland i Słonych Łąk.

Kolejny dzień zajęła im wy-
prawa na Półwysep Helski, 
gdzie zwiedzili porty rybac-
kie w Kuźnicy i w Jastar-
ni – partnerów Północnego 
Szlaku Rybackiego. W Helu 
odbyli wizytę w porcie jach-
towym i rybackim Podziwiali 
realizację Projektu Zarządu 
Portu Morskiego Hel KOGA, 
czyli przystań jachtową, zdo-
bywcę nagrody w Konkursie 
BURSZTYNOWY KOMPAS 

. To też inwestycja z osi pro-
gramowej PO RYBY.

Przebywali  też w gospo-
darstwie rybackim Krzyszto-
fa Kożyczkowskiego nasta-
wionym na hodowlę pstrąga. 
Tramwajem wodnym prze-
płynęli z Helu do Sopotu. 

Północnokaszubsk Grupa 
Rybackiej na koniec czerw-
cazapowiada kolejną atrakcję 
– otwarcie nowej siedziby we 
Władysławowie.

Wizyta zagranicznych rybaków
WYDARZENIE | Pólnocnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka podejmowała kilkuosobową delegację z Bułgarii oraz kilkunastoosobową grupę 
rybaków morskich z Estonii.

Zbigniew Chmaruk, 
prezes Pólnocnoka-

szubskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej  

przedstawił przyby-
szom historię i dzia-

łalność regionalnych 
grup rybackich

Gościom pokazano również 
Osadę Łowców Fok w Rzucewie
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Huczne powitanie lata
KONCERT | Ukraińska grupa MIRAMI, która ma na swoim koncie taki hity jak: „Sexualna 
niebezpieczna” czy „Summer Dreams” wystąpi w Łebie. Koncert  zapowiedziano na 27 czerwca 
i będzie częścią Powitania Lata w tej miejscowości.

Dla naszych Czytel-
ników mamy wyjątko-

wą atrakcję - możliwość 
wykonania zdjęcia z grupą 
MIRAMI tuż po koncercie. 
Aby wziąć udział w losowa-
niu takiej nagrody musicie 
odpowiedzieć na pytanie 

„Jak nazywa się 
debiutancki album 
grupy?” 

i wysłać odpowiedź 
na adres e-mailowy: 

g.bryszewski@expressy.pl

w piątek 19 czerwca. Kon-
kurs rozwiążemy 22 czerwca, 
szczęśliwe osoby (nagroda 
trafi  do 2 Czytelników) otrzy-
mają wiadomość e-mailem 
o sposobach odebrania na-
grody.

    zDJĘcie z zespoŁeM 
DLa czYteLnikÓw

KONKURS

Impreza „Powitanie Lata” 
będzie miała miejsce w so-
botę 27 czerwca na Skwe-
rze Rybaka. O godzinie 20 
wystąpi główna gwiazda, 
czyli ukraińska grupa  MI-
RAMI, która zdobyła po-
pularność w Polsce dzię-
ki takim utworom jak m.in. 
„Sexualna niebezpiecz-
na” i „Summer Dreams”.
W trakcie imprezy zapowie-
dziano również występy lo-
kalnych zespołów oraz inne 
atrakcje. Równolegle do kon-

certów odbywać się będzie  
Festiwal Zapomniane Smaki.
- W czasie jarmarku zarów-
no mieszkańcy jak i tury-
ści dowiedzą się jak zdrowo 
i smacznie gotować posiłki 
dla siebie i całej rodziny. Na 
miejscu będzie można zaopa-
trzyć się i za darmo spróbo-
wać wszystkich produktów 
niezbędnych do utrzymania 
zdrowego trybu życia, a tak-
że wziąć udział w atrakcyj-
nych warsztatach - zapowia-
da Michał Sałata, asystent ds. 
Kultury i Sportu w UM Łeba.
Express Powiatu Puckiego 
objął Patronat Medialny nad 
Powitaniem Lata w Łebie.

Akcję rozdawania owoców 
zorganizowano 12 czerwca.

- Jabłka rozdysponowano 
wśród szkół m.in. w Po-
łchowie, Rekowie Górnym, 
Mrzezinie, Żelistrzewie itd.) 
trafi ły do dzieci objętych 
pomocą świetlicy socjote-
rapeutycznej i dzieci, które 
otrzymują pomoc. Owoce 
trafi ły również do miesz-
kańców, rodzin wielodziet-
nych, puckiego hospicjum 
i do najbardziej potrzebu-
jących - informuje Marcin 
Sikora, prezes zarządu Ka-
szubskiego Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi PCK 

z Połchowa.
Przedstawiciele klubu 

z Połchowa pozyskali dzięki 
współpracy z Okręgowym 
odziałem PCK w Gdańsku. 

- Była to nasza kolejna 
taka akcja i prawdopodob-
nie ostatnia w tym roku - 
dodaje Marcin Sikorsa.

W akcji rozdawania jabłek 
pomagali radni gminy Puck, 
wiejskie kluby, policjanci, 
szkoły, przedszkola i fi rma 
Carlsson Drewno

W sumie klub z Połchowa 
pozyskał i rozdał około 120 
ton jabłek.

(GB)

20 ton owocÓw 
w GMinie

AKCJA | Przedstawiciele Kaszubskiego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK z Połchowa rozdawali jabłka w gminie. Do 
potrzebujących trafi ło prawie 20 ton tych owoców.
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dowiedz się więcej:    tel. 792 060 155
   e-mail: z.mochnacz@expressy.pl
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III Pomorskie Forum Dro-
biarskie odbyło się w dniach 
15-16 czerwca w kompleksie 
wypoczynkowym „Wichrowe 
Wzgórze” w Chmielnie k. Kar-
tuz i zostało zorganizowane 
pod patronatem Mieczysława 
Struka, marszałka województwa 
pomorskiego. 
W Forum uczestniczyli przed-
stawiciele szeroko pojętej branży 
drobiarskiej, bardzo rozwiniętej 
na Kaszubach – producenci 
piskląt, pasz, przedsiębiorcy 
hodujący stada kurcząt, wete-
rynarze, dietetycy, właściciele 
ubojni, naukowcy zajmujący się 
tematyką drobiu.
W ramach Forum odbyły się 
wykłady poświęcone tematyce 
drobiarskiej. Przemawiali m.in. 
prof. dr hab. Andrzej Koncicki, lek. wet. Wojciech Hodorowicz, 
Kazimierz Sekuła – powiatowy lekarz weterynarii, Witold Wierz-
biński – dyrektor Biura promocji Żywności ARR. 
Chętni mogli zapoznać się z ofertą licznych fi rm, które zaprezen-
towały swoje produkty na stoiskach. Nie obeszło się bez rozdania 
nagród, zafundowanych przez licznych sponsorów, a także kolacji 
i występu zespołu COCTAIL.
Pomorskie Forum Drobiarskie to inicjatywa jednocząca środo-
wisko drobiarskie na Pomorzu. Pomorscy przedsiębiorcy, prowa-
dzący fermy kurcząt, nie tylko zaopatrują w drób i jaja odbiorców 
z terenu całej Polski, ale i eksportują jaja i mięso za granicę, do 
wielu krajów Unii Europejskiej i nie tylko. 
– W 2014 roku Polska została ogłoszona największym producen-
tem drobiu w Unii Europejskiej – powiedział Aleksander Mach, 
dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdań-
sku. – Województwo Pomorskie jest zdecydowanym liderem. 
Najwięcej ferm drobiu, bo około 200, jest w samym powiecie kar-
tuskim. To rekordowa, niewiarygodna wręcz liczba – dodał.
Polska jest europejskim potentatem w produkcji drobiu, lecz jesz-
cze nie wszyscy przedsiębiorcy z branży drobiarskiej rozumieją, 
dlaczego należy się zrzeszać. 
Zygmunt Stromski, wiceprezes Pomorskiego Zrzeszenia Hodow-

ców Drobiu i Producentów Jaj, ma nadzieję, że drobiarze wreszcie 
zrozumieją, że działanie w porozumieniu, wymiana doświadczeń, 
postawienie na szeroko pojęty rozwój i inwestycje, to jedyna dro-
ga do sukcesu. – Zrzeszając się, jesteśmy silni. Sami nie zdziałamy 
nic, gdy nadejdą trudniejsze czasy – powiedział.
Ambicją PODR-u jest rozszerzenie Forum Drobiarskiego na inne 
województwa. Aleksander Mach marzy o tym, aby kiedyś odbyło 
się ogólnopolskie forum branżowe, jednak najpierw chciałby, aby 
do Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów 
Jaj przystąpili wszyscy pomorscy drobiarze. Jak dotąd w porozu-
mieniu działa co czwarty. 
Jak powiedział Mariusz Sobierajski, prezes zarządu Zrzeszenia, 
razem można zdziałać więcej. – W pojedynkę jesteśmy skazani na 
porażkę w walce z urzędnikami, którzy tylko nam przeszkadzają, 
mnożąc problemy. Musimy się zrzeszać i mówić jednym głosem, 
aby móc się bronić – stwierdził. (PS)

III Pomorskie Forum 
Drobiarskie
W Chmielnie k. Kartuz odbyło się III Pomorskie Forum Drobiarskie, zorga-
nizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz 
Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. 

Od lewej stoją: Marek Stasiak – producent drobiu, właściciel 
ferm kurczaków, Mariusz Sobierajski – prezes zarządu Pomor-
skiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Jerzy 
Grzegorzewski – wójt Gminy Chmielno, Hubert Lewna – radny 
sejmiku województwa pomorskiego, właściciel fermy kur-
czaków, Aleksander Mach – dyrektor Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
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Podobnie jak w ubiegłych 
latach organizatorzy tar-
gów, czyli PODR Gdańsk 
zadbali o szeroką ofertę 
wystawców z branży rolnej 
i towarzyszącej. Uczestni-
cy imprezy targowej mogli 
więc zapoznać się z ofertą 

fi rm sprzedających ciągni-
ki i maszyny rolnicze, ma-
teriały budowlane, nawozy  
i środki ochrony roślin, 
sprzęt ogrodniczy oraz 
wyposażenie budynków 
inwentarskich. Słoneczna 
pogoda zachęcała także do 
odwiedzenia stoisk fi rm 
zajmujących się energią 
odnawialną,  a szczegól-
nym zainteresowaniem 
cieszyły się prezentowane 
na targach kolektory sło-
neczne.
W ramach targów odbyła 
się również promocja mię-
sa drobiowego „Kurczak 
w domu i szkole nie tylko 
w rosole” organizowana 
przez Pomorskie Zrzesze-
nie Hodowców Drobiu 
i Producentów Jaj oraz 
Krajową  Federację Ho-
dowców Drobiu i Produ-
centów Jaj. Akcja cieszyła 
się dużym zainteresowa-
niem osób odwiedzających 
targi a jej organizatorzy 
zadbali o nietuzinkowe 
atrakcje – goście targowi 
mogli więc spróbować lo-
dów o smaku kurczako-
wym, sprawdzić wielkość 

swojej tkanki tłuszczowej 
u dietetyka albo spróbować 
potraw z drobiu stworzo-
nych przez profesjonalne-
go Szefa Kuchni.
- Warto informować ludzi 
o walorach, jakie posiada 
mięso drobiowe. Bo jest 

ono lekkostrawne,  posiada 
łatwoprzyswajalne białko 
i sprzyja odtłuszczaniu 
organizmu – podkreśla 
Mariusz Sobierajski, pre-
zes zarządu Pomorskiego 
Zrzeszenia Hodowców 
Drobiu i Producentów Jaj.
Imprezie targowej w Luba-
niu towarzyszyła  Pomor-
ska Wojewódzka Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych. 
Podczas czternastej edycji 
wystawy swoim dorobkiem 
hodowlanym pochwaliło 
się łącznie aż 142 hodow-
ców. W ramach wystawy 
prezentowane i oceniane 
były:  konie zimnokrwiste, 
bydło mleczne i mięsne, 
owce i trzoda chlewna. 
Hodowcy zaprezentowa-
li licznie króliki, gołębie, 
drób hodowlany i ozdobny 
a także małe  ptactwo ro-
dzime i egzotyczne
Targom w Lubaniu towa-
rzyszyły takze atrakcje 
muzyczne – w sobotę 6 
czerwca zagrał tam zespół 
Cocktail, na zakończenie 
imprezy targowej wystąpił 
zespół Top One. 
(GB)

Gorące targi
w Lubaniu
To były dwa słoneczne, tłumne i in-
tensywne dni. W pierwszy weeekend 
czerwca w Lubaniu koło Kościerzyny 
zorganizowano kolejną edycję Pomor-
skich Targów Rolno-Przemysłowych.
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Dolistne dokarmianie jest bardzo skutecznym sposobem uzu-
pełnienia składników pokarmowych. Można w tej formie do-
starczać zarówno makro-, jak i mikroelementy, mając na uwadze 
fakt, że makroelementy (azot, fosfor, potas, magnez, wapń i siar-
ka), pobierane przez rośliny w dużych ilościach, powinny być 
wnoszone głównie doglebowo. Z kolei zapotrzebowanie roślin 
na mikroelementy (bor, miedź, cynk, mangan, molibden, żela-
zo), pobierane w niewielkich dawkach – od kilku gramów do 
1,5-2,5 kg/ha, można w dużym stopniu, a nawet w 100% zaspo-
koić poprzez opryski dolistne. Mikroelementy wnoszone w tej 
formie są 10, a niektóre nawet 20-krotnie lepiej przyswajalne 
przez rośliny w porównaniu z ich doglebowym stosowaniem.
Niedobór konkretnych składników występuje najczęściej 
w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju rośliny, kiedy rośnie 
zapotrzebowanie na poszczególne składniki. Dlatego dolistne 
dokarmianie roślin w tych okresach, umożliwia szybkie dostar-
czenie defi cytowych składników, co skutkuje wyraźnym wzro-
stem plonów. w określonych sytuacjach można się spodziewać 
po ich wniesieniu istotnych zwyżek plonu (przeciętnie 7-14%) 
i poprawy jego jakości.
Podczas oprysku należy zwracać uwagę na następujące czyn-
niki jak m.in optymalna temperatura i pora dnia. Optymalną 
temperaturą dla dobrej przyswajalności wniesionych składni-
ków jest 12-20°C, po przekroczeniu 25°C oprysk nie może być 
dokonywany, gdyż grozi uszkodzeniem (poparzeniem) roślin, 
opryski wykonywać wieczorem lub całodobowo w pochmurny 
dzień najlepszy efekt uzyskuje się dokarmiając rośliny w fazie 
intensywnego wzrostu i rozwoju, w przypadku zbóż od począt-
ku strzelania w źdźbło do wykłoszenia, oprysk  drobnokroplisty, 
krople powinny osiąść na obu stronach liścia i łodygach,  nie 
powinny spływać. 
Wybierając termin oprysku należy uwzględnić prognozę po-
gody, dobrze gdyby w okresie 48 godzin po oprysku nie spadł 
większy deszcz, do sporządzanego roztworu nawozów można 

dodać jeden środek ochrony roślin (grzybo- lub owadobójczy), 
zgodnie z instrukcją jego stosowania. Wskazany jest też doda-
tek zwilżacza przeliczeniu na 1 ha należy przewidzieć od 200 do 
1000, roztworu cieczy roboczej, w zależności od rozrostu masy 
nadziemnej roślin i możliwości technicznych opryskiwacza.
Mocznik (bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, jest związ-
kiem organicznym i nie powoduje korozji części metalowych), 
azot w formie amidowej, łatwo wchłaniany przez tkanki ro-
ślinne, powoduje także mniejsze oparzenia roślin niż mineral-
ne związki azotu. Stosując dolistnie mocznik w fazie kłoszenia 
zwłaszcza w latach suchych, gdy doglebowo zastosowanego azo-
tu, ze względu na niedobór wody roślina nie może pobrać. Wte-
dy zastosowanie dolistnie do 5% roztworu mocznika poprawia 
wypełnienie ziarna i zawartość białka.
Zboża  - dawka kg mocznika na 100 l wodnego roztworu (% 
stężenia roztworu)
*krzewienie  20 kg + siedmiowodny siarczan magnezowy (5 
proc.- 5 kg na 100 l wody),
*strzelanie w źdźbło 12 kg + siedmiowodny siarczan magnezowy 
(5 proc.), początek kłoszenia do 5 kg mocznika na 100 l wody. 
Nie stosować roztworu mocznika w fazie kwitnienia zbóż.
Rzepak-dawka kg mocznika na 100 l wodnego roztworu (% stę-
żenia roztworu)
*ruszenie wegetacji 12 kg, 8-11 dni po pierwszym oprysku 12 
kg, zwarty zielony pąk rzepaku 12 kg
Do roztworu mocznika można dodać środki ochrony roślin wg 
zaleceń Instytutu Ochrony Roślin.

Dolistne dokarmianie – 
same korzyści
Dolistne dokarmianie roślin umożliwia szybkie wniesienie w okresie wegeta-
cji defi cytowych dla roślin składników pokarmowych zarówno w przypadku 
ich niedoboru w glebie, jak też utrudnionego pobierania. Ma to szczególne 
znaczenie w okresie niedoboru wilgoci w glebie tak jak to było w 2014 r. i za-
powiada się w 2015r. 

Literatura:
System Nawożenia „Police”
Nawozy azotowe ZAK SA
Farmer – A. Artyszak 2007
PZDR Elbląg  F Murzicz

Franciszek Murzicz,  
PZDR Elbląg
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Uruchomienie montowni 
wiąże się z realizacją podpi-
sanego w 2013 r kontraktu 
na dostawę 3000 ciągni-
ków, wyposażenie centrów 
serwisowych w Etiopii oraz 
dostawę części zamiennych. 
Otwarcie montowni mia-
ło miejsce we wtorek 12 
maja. Uroczystego przecię-
cia wstęgi w czasie otwarcia 
zakładu dokonali: Dlami-
ni Zuma, przewodnicząca 
Komisji Unii Afrykańskiej 

oraz Lech Wałęsa, były pre-
zydent RP.
Montownia Ursusa  zo-
stała utworzona w mieście 
Adama. Aktualnie obecnie 
zatrudnia pracowników, 
z których większość prze-
szła szkolenia u inżynierów 
i techników z Polski.
W planach Ursusa jest eks-
pansja na kolejne rynki 
afrykańskie, gdzie zarząd 
fi rmy obserwuje popyt na 
produkty dla rolników.

Ursus otworzył 
montownię w Etiopii
Etiopska spółka METEC otworzyła 
montownię ciągników Ursus. 

E X P R E S S R O L N I C Z Y . P L

Przed dwunastoma mie-
siącami licznik rejestracji 
zatrzymał się na poziomie 
1421 sztuk. Obecnie zareje-
strowano o 4 traktory więcej. 
Od początku roku na drogi 
wyjechało jednak o 13 proc.  
nowych ciągników mniej 
niż w analogicznym okresie 
roku ubiegłego. – Rok 2015 
nie rozpoczął się dobrze dla 
producentów ciągników rol-
niczych. Od początku roku 
rynek nie rozwijał się zgodnie 
z ich oczekiwaniami. Nawet 
marzec, który zwyczajowo 
przynosił ożywienie, w tym 
roku nie napawał optymi-
zmem. Długo oczekiwaną 
zmianę przyniósł dopiero 
maj, w którym po raz pierw-
szy w tym roku sprzedaż 
osiągnęła ubiegłoroczny po-
ziom. Stało się to możliwe za 
sprawą uruchomienia wypłat 
w ramach zaległego PROW. 
Wszystko wskazuje na to, że 
również czerwiec przyniesie 
nam dobre wieści z rynku – 
mówi Mariusz Chrobot z fi r-
my Martin & Jacob.
John Deere pozostaje liderem 
rynku ciągników rolniczych. 
W maju zarejestrowano 256 
nowych traktorów tego pro-
ducenta, a więc o 38 proc. 

więcej niż w analogicznym 
okresie roku 2014 i 11 proc. 
więcej niż w kwietniu. Od 
początku roku zarejestro-
wano 915 zielono-żółtych 
ciągników co daje blisko 17 
proc. rynku i pierwsze miej-
sce w ogólnym zestawieniu  
producentów. Na miejscu 
drugim ulokował się New 
Holland, który w maju sprze-
dał 247 sztuk, czyli o 7 proc. 
mniej niż przed dwunastoma 
miesiącami. Podium ze stra-
tą 68 sztuk do lidera zamyka 
Zetor. Taki wynik oznacza 
dla czeskiego producenta, 
w porównaniu z majem 2014, 
wzrost sprzedaży o 31 proc. 
Utraconą w kwietniu pozycję 
lidera odzyskał w maju Zetor 
Major 80. W tym miesiącu 
40 nabywców (o 7 więcej niż 
przed rokiem) zdecydowało 
się na zakup tego konkret-
nego traktora. Na miejscu 
drugim znalazł się popular-
ny sadownik marki Kubota 
– model L5040. Zarejestro-
wano 31 takich ciągników, 
a więc o 30 proc. mniej niż 
w analogicznym okresie roku 
2014. Podium wśród modeli, 
z wynikiem 29 rejestracji, za-
myka Farmtrac 675DTN. 
(MCH)

Rynek rośnie w maju
W maju sprzedaż nowych ciągników 
nieznacznie wzrosła. Zarejestrowano 
1425 sztuk, czyli o 8 proc. więcej niż 
w kwietniu. Maj to także jedyny w tym 
roku miesiąc, w którym udało się po-
prawić ubiegłoroczny rezultat – infor-
muje agencja Martin & Jacob, monito-
rująca rynek rolniczy. 



Przede wszystkim elektrownia wiatrowa jest obiektem budowla-
nym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowla-
ne (ze zm.). Należy zatem – w dużym uproszczeniu – w pierwszej 
kolejności zadbać o dokonanie wszelkich formalności, jakie wiążą 
się z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zapoznać 
się z miejscowym planem zagospodarowania (przy czym w jego 
braku wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu). Można co prawda wyróżnić konstrukcje elek-
trowni, które ze względu na swoje cechy nie będą wymagały po-
zwolenia na budowę, jednak w warunkach postawionego pytania 
opcja ta nie podlega rozważeniu. Co istotne, prawo budowlane 
posługuje się defi nicją obszaru oddziaływania obiektu, przez co 
należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budow-
lanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. Do tych przepisów należą w szczególności rozporzą-
dzenie określające warunki techniczne, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu zagospodaro-

wania przestrzennego, przepisy z zakresu ochrony środowiska, 
jak również prawa cywilnego. Opisane regulacje mogą wpływać 
bezpośrednio lub pośrednio na dostosowanie wielkości urzą-
dzenia, jego położenie w pewnej odległości od zabudowań, czy 
przekładać się na konieczność spełnienia szczególnych wymagań 
technicznych, przykładowo odnosić się do poziomu emisji hała-
su. Na uwagę zasługuje przykładowo przewidziany ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (ze zmianami 
oraz aktami wykonawczymi) obowiązek uzyskania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach, czy kwestie odnoszące się do 
poziomu hałasu (decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu).

NIEŚCISŁE KRYTERIA

W braku ścisłych norm w jednym konkretnym przypadku ta 
sama farma wiatrowa może więc z powodzeniem powstać, nie-
kiedy jednak spotkamy się z istotnymi ograniczeniami lub cał-
kowitym niepowodzeniem naszego zamierzenia. Znaczenie dla 
spełnienia określonych warunków może mieć zastosowany typ 
turbiny, jej moc, wysokości 
masztu, średnica wirnika, 
cechy terenu oraz stopnia 
zalesienia i urbanizacji, czy 
zwyczajnie ocena organu 
administracji. Warto zapa-
miętać, że na drodze admi-
nistracyjnej, podobnie jak 
cywilnej, możemy napotkać 
utrudnienia nie tylko będą-
ce następstwami przepisów, 
a pochodzące od uczestników 
tych postępowań, którymi 
często są sąsiedzi, nie zawsze 
przychylni pomysłowi insta-
lacji elektrowni. I tak strona-
mi w postępowaniu w spra-
wie pozwolenia na budowę 
są: inwestor oraz właściciele, 
użytkownicy wieczyści lub 
zarządcy nieruchomości 
znajdujących się w obszarze 
oddziaływania obiektu. Z ko-
lei tzw. immisje, czyli od-
działywanie z naszej działki 
odnoszące skutek na działce 
sąsiedniej, mogą być przy-
czyną sprawy rozpoznawanej 
przed sądem powszechnym, 
kiedy to na przykład sąsiad 
nie mogący znieść hałasu 
umiejscowionej nieopodal 
elektrowni, z ulgą pozwie jej 
dysponenta, licząc na upra-
gnioną ciszę lub jej pieniężny 
ekwiwalent.
Temat zostanie rozwinięty 

w kolejnym numerze Expressu, gdzie będą omówione kwestie 
dotyczące projektu tzw. ustawy odległościowej, nieprawidło-
wości w zakresie przebiegu inwestycji ze strony organów, jak 
również sposoby odwołania się od niekorzystnych rozstrzy-
gnięć.

9

PRAWNIK ODPOWIADA:

Jak nie szukać wiatru w polu, 
czyli kilka uwag o funkcjonowaniu elektrowni wiatrowych

Jeden z Czytelników podczas Agro Wystawy w Krokowej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przepisów regulują-
cych funkcjonowanie elektrowni wiatrowych tuż obok pól rolnych. Radca prawny Ryszard Stopa przybliża proble-
matykę, jaka się z tym wiąże.

Czekamy 
na pytania 
do prawnika
W ramach naszego cyklu porad prawnych 
publikujemy praktyczne komentarze 
dotyczące aktualnych problemów naszych 
Czytelników. Rzetelny oraz kompetentny 
zespół specjalistów  w ciekawy oraz zwięzły 
sposób będzie udzielał odpowiedzi na 
przedstawione przez rolników zagadnienia.

Zachęcamy do zadawania pytań drogą 
e-mailową: rolniczy@expressy.pl

lub za pomocą tradycyjnej poczty:
Express Rolniczy, 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 Wejherowo
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Wydawnictwo prasowe 
NORDAPRESS, 

wydawca gazet Express 

poszukuje 
pracowników 
na stanowisko: 

KOLPORTER
- rozdawanie gazet
- do pracy sezonowej
- dwa razy w miesiącu

Dańczak wygrał konkurs na to stanowi-
sko, który ogłoszono, gdy jego poprzed-
nik przeszedł na emeryturę. Wcześniej 
pełnił przez dwie kadencję funkcję wój-
ta gminy Dębnica Kaszubska (powiat 
słupski), przez jedną kadencję był człon-
kiem Zarządu Powiatu Słupskiego, dzia-
łał także w Pomorskiej Izbie Rolniczej. 
- Mam więc rozeznanie związane ze spe-
cyfi ką działalności rolniczej na terenie 
naszego województwa – podkreśla dy-
rektor gdyńskiego oddziału ARR.
Nowy dyrektor ARR w Gdyni jest wła-
ścicielem gospodarstwa rolnego w Dęb-
nicy Kaszubskiej - Gospodarstwo ma 
24 ha. To taka działalność dodatkowa 
oparta głównie na pszczelarstwie. Moż-
na powiedzieć, że pszczelarstwo to taka 

pasja rodzinna– tłumaczy 
dyrektor ARR w Gdyni.
Aktualne działania gdyń-
skiego oddziału ARR to 
głównie sprawy przekazy-
wania dopłat do materiału 
siewnego.
-Rolnicy zakończyli już 
prace polowe a do od-
działu wpływają faktury. 
Zajmujemy się również 
rozliczeniem kwot mlecz-
nych. Ważna część naszej 
działalności to progra-
my rządowe, takie jak na 
przykład „Owoce w szkole”. 
W tej chwili jesteśmy w trakcie ustalania 
dostaw owoców i warzyw, które trafi ą do 

uczniów w przyszłym roku szkolnym – 
tłumaczy Eugeniusz Dańczak.

Nowy szef ARR w Gdyni
Eugeniusz Dańczak został nowym dyrektorem 
gdyńskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego.

fo
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Tam warto być!

Napiszemy również o Twojej imprezie!
W rybryce „Tam warto być” informujemy o najważniejszych wydarzeniach branżo-
wych dla naszych Czytelników. Jeśli chcesz, żeby pojawiła się tam także zapowiedź 
Twojej imprezy to wyślij materiały na adres rolniczy@expressy.pl albo skontaktuj się 
z nami telefonicznie - 58 736 16 92

E X P R E S S R O L N I C Z Y . P L

• 4-5.07.2015 Targi Agro-Tech 
- Minikowo (woj. Kujawsko-pomorskie)

organizatorzy targów zapowiedzieli obecność wystawców 
zajmujących się techniką rolniczą (około 130 wystawców) 
i profesjonalne pokazy polowe na specjalnie wydzielonym 
ringu zwanym „Górą Prawdy”, wystawom maszyn będzie to-
warzyszła  Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na 
której ponad stu hodowców wystawia pod ocenę prawie 
500 zwierząt, w tym bydło mleczne i mięsne, trzodę chlew-
ną, owce i kozy oraz drób hodowlany

• 11.07.2015 Regionalne Święto Ryby
- Iława (woj. Warmińsko-mazurskie)

• 12.07.2015 Regionalny Festiwal Potraw 
   z Mięsa Drobiowego 
- Nidzica (woj. Warmińsko-mazurskie)

• 18.07.2015  Regionalny Festiwal 
   Klusek i Makaronu 
– Kurzętnik (woj. warmińsko-mazurskie)
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To już trzecie wyróżnienie 
dla firmy, ale po raz pierw-
szy najwyższe - w minionych 
latach Grupa Energa uhono-
rowana była Srebrnym oraz 
Białym Listkiem CSR.

Zestawienie tygodnika Po-
lityka gromadzi firmy, które 
w swojej działalności  stosują 
zasady zrównoważonego roz-
woju (opisywane w skrócie 
jako CSR - z ang. corporate 
social responsibility), czyli 
biorą odpowiedzialność za 
swój wpływ na otoczenie go-
spodarcze, społeczne i środo-
wiskowe. Istotny jest też spo-
sób, w jaki komunikują efekty 
swoich działań lub zaniechań. 
Odpowiedzialne firmy często 
opierają się o najlepsze lo-
kalne i globalne praktyki oraz 
stosują międzynarodowe stan-
dardy. Dodatkowo istotnym 
elementem jest ich system 
etyczny oraz dokument, który 
opisuje zasady postępowania 
biznesowego oraz zarządzania 
personelem.

- Złoty Listek CSR 2015 
jest dowodem na to, że Gru-
pa Energa jest uznawana 
przez ekspertów za podmiot 

konsekwentnie i skutecznie 
podnoszący standardy działa-
nia wynikające ze społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
- mówi Katarzyna Karolak 
z Departamentu Środowisko-
wo-Prawnego Energa Cen-
trum Usług Wspólnych, która 
jest członkiem zespołu odpo-
wiadającego za działania CSR 
w firmie.

Autorzy zestawienia oce-
niali siedem najważniejszych 
dla zrównoważonego rozwoju 
aspektów: ład korporacyjny, 
prawa człowieka, zachowania 
wobec pracowników, ochronę 
środowiska, dbałość o klienta, 
uczciwość biznesową i zaan-
gażowanie społeczne. Wybór 
tych aspektów bazuje na wy-
tycznych międzynarodowej 
normy społecznej odpowie-
dzialności ISO 26 000.

Grupa Energa dba o zacho-
wanie odpowiednich proporcji 
między swoją działalnością, 
etyką, ekologią oraz potrze-
bami klientów i pracowników. 
Produkcja i dystrybucja ener-
gii elektrycznej nie pozostaje 
bez wpływu na środowisko 
naturalne, dlatego od lat Ener-

ga podejmuje działania służą-
ce jego ochronie.

Energa inwestuje w przyja-
zne środowisku odnawialne 
źródła energii. W ubiegłym 
roku oddano do użytku kolej-
ne nowe, ekologiczne źródła 
energii: farmę fotowoltaiczną 
w okolicach Gdańska, blok na 
biomasę w Elblągu oraz farmę 

wiatrową w Myślinie. Obecnie 
36 procent wyprodukowanej 
przez Grupę energii elektrycz-
nej pochodzi z odnawialnych 
źródeł energii.

Środowisku naturalnemu 
sprzyjają także prace moderni-
zacyjne. W Elektrowni Ostro-
łęka nowe instalacje do odazo-
towania i odsiarczania spalin 

redukują emisję szkodliwych 
substancji oraz ograniczają 
zanieczyszczenia powietrza. 
A inwestycje w moderniza-
cję  sieci energii elektrycznej 
przyczyniają się do ogranicze-
nia strat sieciowych, przez co 
firma traci mniej energii elek-
trycznej przy jej dystrybucji, 
co również wpływa korzystnie 

na środowisko naturalne.
Energa - jako jeden z naj-

większych pracodawców na 
Pomorzu dokłada wszelkich 
starań, aby zapewnić pra-
cownikom przyjazne miejsce 
pracy, bezpieczeństwo oraz 
rozwój zawodowy i osobisty. 
Dba o kulturę organizacyjną, 
aby była zgodna z zasadami 
etyki. Istotnym narzędziem 
w kształtowaniu społecznej 
odpowiedzialności jest przyję-
ty Kodeks Etyczny Energa SA. 
Dokument opisuje kluczowe 
wartości oraz zachowania, ja-
kie pracownicy chcą przestrze-
gać w kontaktach z klientami, 
partnerami biznesowymi oraz 
w relacjach wewnętrznych.

Za działanie prowadzone 
zgodnie z najlepszymi stan-
dardami obejmujące m.in. 
ład korporacyjny, czynniki 
środowiskowe, społeczne 
i ekonomiczne Energa została 
włączona do indeksu spółek 
odpowiedzialnych RESPECT 
Index, który obejmuje swoim 
portfelem polskie i zagranicz-
ne spółki z Głównego Rynku 
Giełdy Papierów Wartościo-
wych.

Energa doceniona za działania CSR
NAGRODA | Grupa Energa, jako jedyna firma energetyczna, zdobyła najwyższą nagrodę w czwartej edycji zestawienia firm, które w swojej działalności 
stosują zasady społecznej odpowiedzialności. W tegorocznym rankingu prowadzonym przez tygodnik Polityka, Energa otrzymała Złoty Listek CSR.
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Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w powiatowych 
urzędach pracy województwa 
pomorskiego w maju br. wy-
niosła 87,9 tys. osób ( w sto-
sunku do kwietnia to spadek 
o 5,8%). Dla porównania 
w maju ubiegłego roku było 
ich więcej o 17,5 tys.

- Już od kilku miesięcy za-
uważamy spadek liczby osób 
bezrobotnych na Pomorzu, 
a w maju osiągnęliśmy re-
kordowy – na tle całej Polski 
– wynik. To w naszym woje-
wództwie odnotowano naj-
większy spadek bezrobocia 
aż o 5,8 proc. Pomorskie jest 
też województwem, w któ-
rym dynamicznie przybywa 
osób pracujących. To efekt 
aktywności lokalnych przed-
siębiorców, którzy kreują 
nowe miejsca pracy, pozy-
tywny skutek rozwijających 
się inwestycji w regionie oraz 
działań promujących zatrud-
nienie przy wsparciu środ-
ków unijnych czy Funduszu 
Pracy, o które samorząd wo-
jewództwa pomorskiego nie-
ustannie i skutecznie zabiega 

– skomentował Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – W mie-
siącach letnich spodziewamy 

się dalszego spadku liczby 
bezrobotnych.

Na poprawę sytuacji na po-
morskim rynku pracy mają 

wpływ również prace sezo-
nowe w rolnictwie, gastrono-
mii, hotelarstwie i turystyce, 
a pozytywne trendy powinny 

utrzymać się jeszcze przez 
kilka miesięcy, przynajmniej 
do końca sezonu turystycz-
nego. 

Według wstępnych danych 
w maju br. spadek liczby 
bezrobotnych odnotowano 
we wszystkich powiatach 
województwa, największy 
w powiatach: sztumskim 
o 16,2% (o 431 osób) i puc-
kim o 10,0% (o 339 osób). 
W ubiegłym miesiącu po-
morscy pracodawcy zgłosili 
więcej - o ponad 20 pro-
cent - wolnych miejsc pracy, 
a liczba wolnych miejsc pra-
cy w porównaniu z sytuacją 
w kwietniu zwiększyła się 
o 1,6 tys. i wyniosła 8,7 tys. 
W tym samym czasie w roku 
2014  liczba wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji za-
wodowej wynosiła 6,8 tys.

Stopa bezrobocia w woje-
wództwie pomorskim na ko-
niec maja 2015 r. zmniejszyła 
się o 0,6 pkt proc. w stosun-
ku do kwietnia 2015 r. i wy-
nosiła 10,3%, podczas gdy 
rok temu w maju wynosiła 
12,2%. W kraju stopa bezro-
bocia zmniejszyła się o 0,4 
pkt proc. do poziomu 10,8% 
(rok temu wynosiła 12,5%).

(MP)

W Pomorskiem spada bezrobocie
ANALIZA | Bezrobocie na Pomorzu spadło poniżej 88 tys. To najlepszy wynik w kraju. W powiecie puckim w maju bezrobocie spadło aż o 10,0% (o 339 osób)
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Właśnie na Pomorzu zanotowano rekordowy 
na tle całek Polski spadek bezrobocia



PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 

fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 

Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią 
za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM siedlisko na 
działce 4800m2, w malow-
niczej okolicy(las,rzeka), 
Zblewo. Tel: 695-469-389

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

SPRZEDAM lub wynaj-
mę działkę, 434 m2, nad 
morzem w Karwińskich 
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, 
Wejherowo, tel. 513-005-

898  

DZIAŁKA z domem, Gdy-
nia Witomino, 521 m2, 380 
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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WEJHEROWO, osiedle 
Staszica, 2pokoje, 36m, 4 
piętro, niedaleko centrum, 
650 zł+opłaty+media, od 
zaraz. Tel: 512-684-888

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Honda Civic 
1.7 CTDI, 2002r, zadbany, 
garażowany. Tel: 506-286-

386

FIAT Brava w dobrym 
stanie. 1997r. Przebieg 
138.000km. Silnik 1.4 KAT. 
Przegląd i OC do końca 
lipca, zadbany. Cena 
2190zł, do negocjacji. Tel: 
737-490-210 

BMW e39 540i Kombi 
2001r., bogata wersja 
wyposażenia, serwisowana 
w BMW Kwiatkowski, cena: 
22.000, tel. 792 613 309

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwiera-
nie drzwi, pomoc drogo-
wa. 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 

TELEFONY

INNE

SPRZEDAM telewizor 
Samsung 25 cali z tunerem 
do telewizji naziemnej 200 
zł. Tel: 695-080-230

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 
ekspresowo, gotówka od 
ręki. Tel: 510-908-900

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednora-
zowe, woreczki, tel. 501 
175 330

PIELĘGNACJA ogrodów, 
tel. 600 160 888

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia, blond 
laseczka, zaprasza sponso-
rów, również sex telefonik, 
Sopot. Tel:  516-494-912

STATECZNY Wejherowia-
nin szuka subtelnej part-
nerki po 50-tce do stałego 
związku. Tel: 737-376-861

SAMOTNY zadbany 44-
lata, zapozna miłą Panią 
do stałego związku. Tel: 
786-197-025

ZWIERZĘTA
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RÓŻNE
ODDAM darmo rower 
Wigry 3, części, stan dobry. 
Tel: 501-527-655

BECZKI plastikowe 200l, 
cena 45zł sztuka, bardzo 
czyste. Tel: 511-841-826

PIEC ka� owy oddam. Tel: 
515-411-954

SPRZEDAM zmywarkę 
Whirlpool srebrna 60cm 
b. mało używana 6m-cy, 
na gwarancji stan b.dobry, 
model ADP 7442 A+PC6|X, 
cena 800zł. Tel: 503-300-
245

DREWNO do CO i gałę-
ziówkę sprzedam, możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

SPRZEDAM rower górski 
26 cali, mało używany 200 
zł. Tel: 695-230-080

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190 

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 
960 obr oraz piłę motoro-
wą marki Makita w bardzo 
dobrym stanie, mało uży-
wana. Tel: 601-638-877

MATA dla dziecka do 
leżenia i przewijania, kolor 

pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

LODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejhe-
rowo, tel. 789-431-218

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wej-
herowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 
381
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Organizatorem rajdu, który 
miał miejsce w niedzielę 14 
czerwca była  Sekcja Tury-
styki Rowerowej MZKS Hel. 
W wydarzeniu wzięło udział 
46 osób, większość rowerzy-
stów stanowiły dzieci.
- Uczestnicy rajdu przeje-
chali 15 kilometów leśnymi 
ścieżkami, była rywalizacja 
sportowa, pyszna grochów-
ka.  Każde dziecko otrzymało 
niespodzankę oraz słodycze 
– relacjonują organizatorzy 
rajdu.

W ramach raju rowerzyści 
zwiedzali również Baterię 
Laskowskiego i wystawę 
Makabra XX wieku - Alter-
natywny Cypel.
Rajd współorganizował UM 
Hel i Morsy Helskie.
(GB)

Rajd leśnymi ścieżkami
RAJD ROWEROWY | 46 osób wzięło 
udział w trzeciej edycji rajdu rowerowego dla 
miłośników czynnego.

Uczestniczy rajdu przejechali 15 km.

metropolia.info

przeglądaj,         czytaj, 
    komentuj

Wydarzenie było częścią kam-
panii pod hasłem: „Postaw na 
rodzinę” a pierwsi, najmłodsi 
uczestnicy pojawili się już 
o godzinie 9.00 w Miejskiej 
Hali Sportowo - Widowisko-
wej w Helu.

Grupy przedszkole: Jerzy-
ki, Pszczółki, Krasnoludki 
i Żabki wraz ze swoimi wy-
chowawcami grup wzięły 
udział w przygotowanym 
przez nauczycieli wychowa-
nia fizycznego konkurencjach 
sprawnościowych.Oceniano 
dokładność oraz szybkość 
wykonanych zadań. Dzieci 
naśladowały czynności rucho-
we, wspólne klasyfikowały 
przedmioty według  kolorów 
czy utrzymywały balonik po-
między swoimi brzuszkami. 
-Każda z grup otrzymała 
pamiątkowy dyplom, który 
z pewnością znajdzie swoje 
miejsce w grupie. Po zakoń-
czeniu sportowych zmagań 
wspólne zatańczyliśmy „Ta-
niec połamaniec i „Jedzie 
pociąg z daleka” – tłumaczy 
Norbert Górski, organizator 
wydarzenia.
Około południa rozpoczął 

się  Turniej Piłki Nożnej dla 
gimnazjum i liceum.  Zwy-
cięską drużyną okazała się 
reprezentacja 3 gimnazjum 
GANK ALBANII w składzie: 
Grzegorz Michniewicz (kpt.),  
Piotr Bona, Łukasz Koźluk, 

Radosław Opiła (br.), Mate-
usz Brączkowski, Sebastian 
Ławnik.
W nagrodę otrzymali vo-
uchery na pizzę do restauracji 
Palermo ufundowane przez 
Urząd Miasta Helu a także 
rozegrali po raz pierwszy 
w historii szkoły Towarzyski 
mecz piłki nożnej z przedsta-
wicielami organizacji samo-
rządowych, która wystąpiła 
w składzie: Adam Marciniak 
(Straż Miejska), Andrzej Dzi-
kowski (Radny Miasta Helu), 
Karol Dahl (Policjant), Józef 
Salski (ZZOM), Norbert Gór-
ski (nauczyciel ZSO). Mecz 
był zacięty, momentami dra-
matyczny, pełen emocji, który 
zakończył się wynikiem remi-
sowym. 
Najlepszym strzelcem oka-
zał się Przemysław Piekar-
ski zdobywając 10 bramek  
w turnieju. (GB)

Dzień Dziecka 
na sportowo
ZAWODY |  To był cały dzień wypełniony intensywnymi 
zmaganiami sportowymi. W Miejskiej Hali Sportowo - 
Widowiskowej w Helu zorganizowano 1 czerwca Dzień 
Dziecka. 

W Helu Dzień Dziecka miał sportowy charakter.
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W stosunku do poprzednich 
edycji przebieg trasy nie-
znacznie się różnił, jednakże 
stopień trudności pozostał 
wymagający. Odległość do 
przebiegnięcia wydłużona 
została z piętnastu do szes-
nastu kilometrów, z racji po-
prowadzenia trasy do najbar-
dziej na północ wysuniętego 
skrawka Polski – do Jastrzę-
biej Góry. Trasa prowadziła 
ze stadionu w Cetniewie, pla-
żą do Rozewia, gdzie nastąpił 
podbieg po schodach na klif, 
dalej chodnikiem i przecinką 
leśną do obelisku „Gwiazda 
Północy”. Trasa powrotu na-
tomiast przebiegała już tylko 
i wyłącznie chodnikiem przy 
drodze wojewódzkiej aż do 
bramy OPO „Cetniewo” we 
Władysławowie.
Najszybszym biegaczem 
okazał się Adam Czerwiński 
z miejscowości Wiśniowa, 
drugi do mety przybiegł Łu-
kasz Mielewczyk z Wicka, 
trzecią pozycję zdobył nato-
miast Jarosław Chrabakow-
ski z Warszawy.
(GB) fo
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Udany Bieg Północy
BIEGI | Już po raz trzeci zorganizowano we Władysławowoie Bieg Północy. W  biegu wzięło 
udział 115 zawodników.

Rywalizowano w plażową piłkę

3 czerwca na plaży MOK-
SIR zorganizowano XVI Po-
wiatowe Mistrzostwa Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Szkół 
Podstawowych w Plażowej 

Piłce Nożnej chłopców oraz  
XVI Powiatowe Mistrzostwa 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Siatkówce Plażowej dziew-
cząt i chłopców oraz Szkół 

Gimnazjalnych – dziewcząt.
W kategorii SPG wygra-
ły pary: Paulina Bisewska/
Julia Paszke (ZSP Kłanino), 
oraz Michał Tarnowski/ Al-

bert Więcek (PCKZiU Puck). 
W kategori gimnazjów – Oli-
wia Kłos, Karolina Kirszling 
(GO im Płażyńskich, Puck).
(GB)

MISTRZOSTWA | Na plaży MOKSiR w Pucku zorganizowano zawody w plażową piłkę nożną.

Zawody zorganizowano na plaży w Pucku.

W ramach turnieju  młodzi 
gracze rozegrali 6 rund sys-
temem szwajcarskim w tem-
pie 2×10 minut.
Zwyciężył – zdobywając 
komplet 6 pkt. – Dawid Żar-
ski; drugi był Szymon Ra-
chwał (4,5 pkt.), a trzeci – 

Wiktor Ostrowski (również 
4,5 pkt.). Najlepsza dziew-
czynka – Roksana Rompa 
– z 3 pkt. uplasowała się na 
miejscu piątym. Sędzią tur-
nieju była Marzena Gajle-
wicz (Akademia Szachowa 
8×8). (GB)

DzieciĘcY tUrnieJ 
szacHowY – treninGowY
SZACHY |  W Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbył się drugi w tym roku treningowy turniej szachowy 
dla dzieci i młodzieży.
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Podczas zawodów 
w szwedzkiej miejscowości 
zawodnicy  Moksir-u Jastar-
nia trenowani przez Henry-
ka Kohnke zdobyli odpo-
wiednio – brązowy medal 
i mistrzostwo świata.
Zuzanna Firek w kat. 57 
kg wynikiem 77 kg zdo-

była brązowy medal. Jesz-
cze lepszy start zanotował 
Martin Tretyn, który w kat. 
+120 kg ciężarem 175 kg 
został mistrzem świata. Za-
wodnicy sekcji siłowej z Ja-
starni startowali w kategorii 
do lat 18. 
(GB)

MeDaLe DLa zawoDnikÓw 
z Jastarni
MISTRZOSTWA ŚWIATA | Świetny występ zaliczyli 
zawodnicy Moksir-u Jastarnia na  Mistrzostwa Świata 
w wyciskaniu sztangi leżąc w szwedzkiej miejscowości  
Sundsvall.
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