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D-Day Hel to impreza or-
ganizowana przez Fundację 
Ochrony Zabytków Techniki 
Militarnej,  Miasto Hel i  grupy 
rekonstrukcyjne z całego kra-
ju, która wiernie odwzorowuje 
Lądowanie w Normandii. To 
wydarzenie oprócz swoich  
walorów rozrywkowych i wi-

dowiskowych, dostarcza spory 
kawałek edukacji dotyczącej 
wydarzeń sprzed ponad 60 lat 
i pokaże historię „na żywo”.

W tym roku D Day Hel bę-
dzie organizowany już po raz 
dziesiąty, jubileuszowa edycja 
zapewni widzom wiele wrażeń 
ale będzie też wyjątkowym 

wyzwaniem logistycznym. Do 
Helu przyjedzie bowiem 8 TI-
Rów ze sprzętem, pojawią się 
pojazdy wojskowe a w rekon-
strukcjach będzie uczestniczyć 
ponad 200 osób. 

-Nową atrakcją wydarze-
nia będzie widowiskowa in-
scenizacja walk miejskich, 

którą przedstawimy na ulicy 
Przybyszewskiego. Walki 
będą odbywać się także na 
niebie, zaplanowaliśmy po-
wietrzy  pojedynek pomiędzy 
amerykańskim a niemieckim 
samolotem myśliwskim – za-
powiada Rafał Bier, główny 
organizator imprezy.

Podobnie jak w ubiegłych 
latach mieszkańcy i turyści 
będą mogli oglądać atrakcyj-
ne dioramy, parady wojskowe 
i inscenizacje walk. Głowna 
inscenizację, czyli Lądowanie 
na plaży Omaha odbędzie się 
w sobotę 23 sierpnia o godzi-
nie 16.

D-Day Hel. 
10 dni atrakcji
IMPREZA | Nadmorski Hel zamieni się w miasteczko Hellville. Na ulicach pojawią się czołgi i żołnierze wojsk walczących 
w Normandii a na plaży odbędą się widowiskowe inscenizacje walk. W piątek 14 sierpnia w mieście ruszy 10 edycja D-Day Hel.
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KONKURS | Pucki sklep sieci Bricomarche ponownie docenił 
swoich klientów. W ramach losowania do okolicznych miesz-
kańców trafi ły telewizory, roboty kuchenne i inny sprzęt AGD 
RTV.

naGroDY 
DLa kLientÓw 
BricomarcHe

Tradycją sklepu, obok co-
rocznych akcji Konwoju 
Muszkieterów, Urodzin Bri-
comarche i akcji związanej 
z wydawaniem bonów na 
zakupy jest również co-
roczne losowanie nagród. 
W tym roku szczęście do-
pisało Hannie i Andrzejowi 
M.  z Pucka ,którzy otrzy-
mali telewizor Samsung 
40”,natomiast telewizor To-
shiba 20”przypadł panu Bog-
danowi S. z Gnieżdżewa.
Inne nagrody to: Tablet Leno-
vo 10 (otrzymał go Karol H. 

z Pucka), robot kuchenny (tra-
fi ł do Marzeny K. z Łebcza), 
odkurzacz Zelmer (otrzymała 
go Aleksandra w. z Lisewa). 
Do okolicznych mieszkańców 
i zarazem klientów Bricomar-
che trafi ły także czajniki marki 
Tefal. Takie nagrody otrzyma-
li - Ida W. (Tupadły), Daniel 
K. (Puck), Karolina K.(Puck), 
Anita G.(Puck), Alicja F. (Po-
łchowo), Beata Cz. (Puck), 
Daniel B. (Puck), Joanna S. 
(Puck), Kazimierz Z. (Starzy-
no), Joachim M. (Starzyno). 

(GB)

W ramach inwestycji perony 
na stacji w Helu zostały prze-
budowane. Są wyższe, mają 
nową nawierzchnię, oświetle-
nie i czytelne oznakowanie.
- Zdecydowanie poprawiła 
się obsługa na drugim peronie 
„wyspowym”, który z obu stron 
zapewnia dostęp do pociągów. 
Peron jest czterokrotnie szer-
szy, przez co gwarantuje wy-
godne i bezpieczne wysiada-
nie i wsiadanie do pociągów. 
Wszystkie perony są dostępne 
dla osób niepełnosprawnych 
-podkreśla Mirosław Siemie-

niec, rzecznik prasowyPKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Inwestor prac podkreśla rów-
nież, że komfort obsługi pasa-
żerów poprawi również nowa, 
trzydziestometrowa wiata. 
Zarówno wiata, jak i już wy-
konane elementy małej archi-
tektury, zostały stylistycznie 
dopasowane do zabytkowego 
budynku dworca.
Iwestycje PKP polegały rów-
nież na poprawie czasu przeja-
zu z Redy do Helu.
Pierwszy etap takiej inwesty-
cji Polskich Linii Kolejowych 

zakończył się 
w ubiegłym 
roku, przy 
współfinanso-
waniu z Re-
g i o n a l n e g o 
Programu Ope-
racyjnego na po-
ziomie 117 mln 
zł. Dzięki tym 
pracom o 17 mi-

nut skrócił się czas przejazdu 
z Redy do Helu (57 km) i dalej 
do Trójmiasta. Oprócz torów 
wyremontowano 12 stacji, 2 
wiadukty i 3 mosty, podniósł 
się poziom bezpieczeństwa na 
przejazdach kolejowo-drogo-
wych. W ramach inwestycji 
dodatkowo zabezpieczono 
przejazdy kolejowo – drogo-
we.
Koszt drugiego, obecnego eta-

pu modernizacji obejmującego 
stację Hel, przekracza 49 mln 
zł i zakończy się jesienią br. 
Łącznie na rewitalizację i re-
mont linii kolejowej na Pół-
wyspie Helskim przeznaczono 
prawie 170 mln zł. 73% tej 
sumy pochodzi z Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013. 
(GB)

INWESTYCJA | Stacja Hel zyskała wyższe perony, nowe oświetlenie, ławki i czytelne oznako-
wanie. Pasażerowie mogą też krócej i wygodniej podróżować z Helu do Redy. To efekty moderni-
zacji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Nowa Stacja Hel
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Nowy sprzęt kosztował blisko 
530 tysięcy złotych. Z tego 
większość – ponad 350 tysięcy 
pochodziła z funduszy unij-
nych przekazanych przez Pół-

nocnokaszubską Lokalną Gru-
pę Rybacką z Władysławowa 
w ramach projektu „Walka 
z kłusownictwem na terenie 
Powiatu Puckiego”. Wkład 

własny do projektu czyli około 
200 tysięcy zapewniły wszyst-
kie samorządy Ziemi Puckiej 
– w tym oczywiście również 
Powiat Pucki. (GB)

Sprzęt dla policji
DOFINANSOWANIE | Komenda Powiatowa Policji w Pucku otrzy-
mała sprzęt do walki z kłusownictwem – łódź motorową do działań 
na Zatoce Puckiej oraz samochód terenowy, który ma służyć jako 
wsparcie z lądu. 
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Jednym z sukcesów or-
ganizatorów D-Day Hel 
jest znalezienie głów-
nego sponsora, którym 
została marka Coco-Co-
la. Wcześniejsze edycje 
wydarzenia organizo-
wano przy udziale wielu 
mniejszych sponsorów, 
część z firm później wy-
cofywało się jednak ze 
współpracy a dotacje nie 
pozwalały na stworzenie 
wystarczająco profesjo-
nalnego programu wy-
darzeń.
- Współpraca z taką mar-
ką to dla nasz szansa na 
przygotowanie atrakcji na odpowiednim poziomie 

i rozbudowanie pro-
gramu imprezy – tłu-
maczy Rafał Bier, 
główny organizator im-
prezy.  - Główny spon-
sor wpisuje się także 
tematycznie w D-Day 
Hel. Bo po lądowaniu 
amerykańskich wojsk 
na plaży w Normandii 
w Europie pojawiły się 

przecież nylonowe pończo-
chy, samochody marki Jeep 
no i Coca-Cola.
Organizatorzy jubileuszowej 
edycji wydarzenia zadbali 
także o atrakcyjne i dyna-
miczne pokazanie historii 
z okresu II wojny świato-
wej, któa nie będzie zwią-
zana bezpośrednio z wojną. 
W Helu zagrają wiec dudzia-
rze Pipes & Drums, odbędzie 

się  pokaz mody z lat 
40-tych, zaplanowano 
także koncert big-ban-

du, który zaprezentuje 
muzykę popularną w latach 
40-tych ubiegłego wieku. 
Odważni turyści będą mogli 
spróbować swoich sił także 
podczas warsztatów Lindy 
Hop, czyli stylu tańca towa-
rzyskiego z USA tańczonego 
do muzyki jazzowej.
Głównym punktem wydarze-
nia będą oczywiście dyma-
niczne, głośne i widowisko-

we inscenizacje walk. W tym 
roku będzie można zobaczyć 
walki  w Carentan, insceniza-
cję „Kierunek Paryż”, nocną 
inscenizację „Spadochro-
niarze w mieście” i  nowość 
– czyli walki miejskie, które 
odbędą się na ulicy Przyby-
szewskiego.  
Najważniejsza inscenizacja, 
czyli D-Day będzie jedną 
z ostatnich atrakcji wydarze-
nia i zapowiedziano ją na so-
botę 22 sierpnia.
(GB)

Żywa historia w Helu
IMPREZA | Jubileuszowa edycja D-Day Hel będzie wyjątkowo atrakcyjna dla miłośników militarów. W programie wyda-
rzenia znajdą coś dla siebie także miłośnicy historii pokazywanej w sposób nietuzinkowy.

Wybrane atrakcje 
15.08.2015 (Dzień Wojska 
Polskiego) – Sobota
19.00 – Parada otwarta D-Day Hel 
2015 z udziałem i występem du-
dziarzy Pipes & Drums – ul. Wiejska
16.08.2015 – niedziela
11.00-17.00 – Prezentacja dioram 
tematycznych – ulica Kuracyjna
17:00 – Msza polowa, ul. Kuracyjna, 
Bateria Laskowskiego
19.00 – Koncert dudziarzy Pipes & 
Drums – ul. Wiejska
17.08.2015 – Poniedziałek
17:00 – Pokaz mody lat 40-tych 
– scena przy Bulwarze Nadmorskim
19.00 – Parada otwarta D-Day Hel 
2015 – ul. Wiejska
18.08.2015 – Wtorek
19.00 – Koncert muzyki lat 40-tych 
– scena przy Bulwarze Nadmorskim
19.08.2015 – Środa
15.00 – Inscenizacja – „Carentan” 
– port rybacki
21:30 – Inscenizacja nocna 
„Spadochroniarze w mieście” 
– Urząd Miasta, ulica Wiejska

20.08.2015 – czwartek
16.00- Inscenizacja – „Czołgi na 
ulicach” – ul. Przybyszewskiego
18:00 – Konkurs mody lat 40-tych – 
scena przy Bulwarze Nadmorskim
21.08.2015 – Piątek
16.00 – Inscenizacja – „Kierunek 
Paryż” – ul. Przybyszewskiego
19.00 – Warsztaty tańca- wprowa-
dzenie do Lindy Hop – scena przy 
Bulwarze Nadmorskim
20:30 – Koncert muzyki lat 40-tych 
– scena przy Bulwarze Nadmorskim
22.08.2015 – Sobota
16:00 – Inscenizacja główna
 „Lądowanie na plaży Omaha”
19:00 – Parada D-Day Hel 2015 
– ul. Wiejska
23.08.2015 – niedziela
11:00-15:00 – Prezentacja i wystawa 
pojazdów militarnych – Port 
wojenny
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FOTOREPORTAŻ | To był wyjątkowo atrakcyjny miesiąc dla miłośników polskiej muzyki. Właśnie w lipcu każda gmina z powiatu puckiego 
przygotowała atrakcyjne koncerty dla swoich mieszkańców i turystów. W artykule przedstawiamy zdjęcia wybranych i najciekawszych wydarzeń 
muzycznych w regionie.

Koncertowe lato

Gwiazdą Dni krokowej (18 lipca) był widowiskowy koncert grupy blue cafe.

kamil bednarek był główną gwiazdą Festynu rodzinnego, który 12 lipca miał 
miejsce w karwi.

na estradzie przy Urzędzie Miejskim we Władysławowie 17 lipca odbyła się pierw-
sza edycja tegorocznych koncertów w ramach seatunes 2015. Gwiazdą tego wyda-
rzenia był tomek Makowiecki

Puck postawił na hip-hop. na początku lipca, na zielonej plaży wystąpiła grupa 
Pokahontaz.

Fo
t. 

N
at

al
ia

 R
ad

tk
e

Fo
t. 

N
at

al
ia

 R
ad

tk
e

Fo
t. 

N
at

al
ia

 R
ad

tk
e

Fo
t. 

C
K

PS
 W

ła
dy

sł
aw

ow
o

Fo
t. 

C
K

PS
 W

ła
dy

sł
aw

ow
o

Fo
t. 

U
M

 P
uc

k

Fo
t. 

U
M

 P
uc

k

na Zielonej Plaży w Pucku justyna Steczkowska (na zdjęciu) dała wyjątkowo emocjo-
nujący koncert.



5www.metropolia.info/AKTUALNOŚCI

28-letni Adam Jerzykowski 
ma wykształcenie prawnicze 
i pracuje w korporacji w Łodzi. 
Przepłynięcie wpław z Helu do 
Gdyni ma wymiar charytatyw-
ny. W ramach takiego nietu-
zinkowego wydarzenia zostały 
bowiem zebrane fundusze dla 
trzech organizacji wspierają-
cymi m.in chore dzieci - Fun-
dacji Marcina Gortata MG13, 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej 
oraz Fundacji Gajusz. Wyda-
rzenie zostało zadedykowane 

dziadkowi Pana Adama. Swoją 
motywację mieszkaniec Łodzi 
tłumaczy na specjalnej stronie 
internetowej swimforadream.
com.

- To on nauczył mnie podziwu 
dla otaczającego świata i po-
tencjału, jaki w nas drzemie. 
To częściowo dzięki niemu 
wyrosłem na człowiekaz licz-
nymi wadami i jedną, zasadni-
czą zaletą - jestem szczęśliwy. 
Po odejściu Dziadka myślałem 
o tym, co wniósł do mojego 

życia. Kiedy zrozumiałem, ile 
tego jest, poczułem, że sama 
wdzięczność to za mało. Posta-
nowiłem ją okazać - tłumaczy 
pływak z Łodzi.

Do przepłynięcia z Helu do 
Gdyni łodzianin przygotowy-
wał się już od 2013. Intensywny 
trening (ćwiczenia na basenie 
6 razy w tygodniu i siłownia) 
połączono ze współpracą ze 
specjalistami. O dobrą formę 
pływaka dbał m.in Tomasz Pą-
chalski - trener

Popłynął dla marzeń
AKCJA | Udało się! Adam Jerzykowski z Łodzi przepłynął wpław z Helu do Gdyni. Ta nietuzinkowa akcja charytatyw-
na polegająca na pokonaniu 18 km zabrała mu 8 godzin.

kadry Polski w pływaniu na wo-
dach otwartych.

Łodzianin wypłynął z Helu w pią-
tek 24 lipca o godzinie 11. Podczas 
trasy asekurowała go łódź z leka-
rzem i ratownikiem na pokładzie. 
Pływakowi sprzyjała letnia pogoda 
i brak wiatru, ze względu na poważ-
ny dystans łodzianin kilkakrotnie 
robił przerwy i przyjmowała napoje 
oraz żele energetyczne.

Według założeń pływaka podróż 
miała zająć około 6-8 godzin, do 
gdyńskiej plaży Adam Jerzykowski 
dotarł jednak dopiero o godzinie 18, 
bo wyprawę opóźniła konieczność 
przeczekania statków wypływają-
cych z gdyńskiego portu.

Na gdyńskiej plaży Łodzianina 
przywitała rodzina i bliscy. Huczne 
przyjęcie otrzymał także od przed-
stawicieli fundacji, której pomógł. 
Na mecie pływak otrzymał także 
niespodziankę od władz Gdyni. 
(GB)fo
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Już na początku lipca 
oddano do użytku frag-
ment wyremontowanej ul. 
Łąkowej w Żelistrzewie. 
W ramach tej wspólnej 

inwestycji Powiatu Puc-
kiego i Gminy Puck po-
wstało ok. 600 metrów 
nowej nawierzchni oraz 
chodnik, którego dotąd 
nie było, a który znaczą-
co wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych. 
Podobna inwestycja dro-
gowa miała miejsce rów-

nież w Mrzezinie, tam do 
użytku oddano wyremon-
towany fragment ulicy 
Puckiej w Mrzezinie – na 
odcinku od przejazdu ko-

lejowego do ul. Pszennej. 
Na 800-metrowym od-
cinku wybudowano też 
mocno oczekiwany przez 
mieszkańców chodnik. 
Chociaż chodnik pojawił 
się tylko po jednej stronie 
drogi, to samorządy mają 
plan wybudować trakt 
pieszy również z drugiej 

strony. 
Zakończona inwestycje 

w Mrzezinie i Żelistrze-
wie kosztowały Powiat 
Pucki oraz gminę Puck 

blisko 1 milion 400 tysię-
cy złotych.

W ramach prac udało się 
zaoszczędzić pieniądze, te 
środki mają być przezna-
czone na remont odcinka 
drogi w Smolnie. Taka 
inwestycja ma ruszyć je-
sienią.

(BG)

Nowe inwestycje 
drogowe
DROGI | Gmina Puck i Powiat Pucki wspólnie wyremonto-
wały drogi w Żelistrzewie i Mrzezinie. Koszt tych inwestycji to 
1,4 mln złotych.
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przeglądaj, 
   czytaj , 
komentuj

Impreza rozpocznie się 
o godzinie 16 widowisko-
wym przemarszem w stro-
jach kaperskich. Uczestnicy 
przejdą z rynku na Zieloną 
Plażę, gdzie będą organizo-
wane kolejne atrakcje   mu-
zyczne. 

Na scenie wystąpi Orkie-
stra Dęta Ziemi Puckiej, 
zespół Mechanicy Szanty, 
Krzysztof Falkowski i zespół 
Klenczon Projekt. 

Podczas imprezy swoje 
umiejętności zaprezentują 
również fi naliści konkur-
su „Talenty”, organizatorzy 
zapowiedzieli gry i zabawy 
z nagrodami, odważni będą 
mogli spróbować kaperskie-
go jadła.

Zwieńczeniem imprezy 
będzie koncert Kayah, który 
rozpocznie się o godzinie 21. 
(GB)

Dzień Kapra na Zielonej Plaży
IMPREZA | W sobotę 8 sierpnia w Pucku odbędzie się Dzień Kapra. W ramach imprezy zapowie-
dziano widowiskowy przemarsz w strojach kaperskich. Atrakcją muzyczną będzie koncert Kayah.

W ramach Dnia Kapra 
wystąpi Kayah.

Wydarzenie  odbędzie 
się w porcie rybackim 
w Jastarni. W sobotę 1 
Dni Węgorza rozpocz-
nie o godzinie 17 wy-
stęp folklorystycznego 
zespołu  Manijôcë. Tego 
dnia zaplanowano takze 
widowiskowe i kaszub-
skie konkursy  - konkurs 
rezowania pala, walki 
na bukszprycie, konkurs 

przeciągania liny,  odbę-
dą się także zapisy do 
konkursu przeciągania 
kutra (drużyny sześcio-
sobowe)

Organizatorzy zadbali 
także o ciekawą ofer-
tę muzyczną, pojawi 
sięzarówno muzyka 
rozrywkowa jak i ka-
szubska. Na estradzie 
wystąpi m.in. Weronika 

Korthals, Manijôcë 
i Bliza.

W trakcie festynu 
będzie można nabyć 
pamiątki z twórczości 
ludowej Kaszub oraz 
skosztować świeżych 
ryb pod różnymi posta-
ciami. Uczestnicy Dni 
Węgorza będą mogli 
także oglądać regaty 
pomeranek. (GB)

W programie pikniku 
można znaleźć: spotkanie 
z twórcami ludowymi (rzeź-
biarzami, hafciarką), warsz-
taty rękodzieła ludowego 
i warsztaty przyrodnicze 
(spotkanie z ornitologiem, 
świat widziany pod binoku-
larem, fascynujący świat 
owadów, życie w Bałtyku, 
roślinność nadmorska oraz 
wiele innych gier i zabaw 
przyrodniczych).

W trakcie pikniku za-
powiedziano również 
spotkanie z drużyną har-
cerską 32GDH im. Gen. 

Józefa Hallera z Pucka pod 
dowództwem hm. Danuty 
Torlińskiej a  na dziedzińcu 
przy Muzeum  swój ekwi-
punek i rzemiosło rycerskie 
prezentować będzie grupa 
rekonstrukcyjna z Włady-
sławowa „Drużyna Księcia 
Sambora”.

Organizatorzy wydarzenia 
to  Muzeum Ziemi Puc-
kiej im. Floriana Ceynowy 
i Błękitna Szkoła działają-
ca przy Nadmorskim Parku 
Krajobrazowym we Włady-
sławowie.

(GB)

Piknik w muzuem
ZAPOWIEDŹ | Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Cey-

nowy uczci  142. rocznicę urodzin gen. J. Hallera za pomocą 
pikniku historyczno-przyrodniczego „Halleriada”. Piknik 
odbędzie się w czwartek 13 sierpnia w „Hallerówce” (Włady-
sławowo ul. Morska 6).
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Dni Węgorza w Jastarni
IMPREZA | W pierwszy sierpniowy weekend w Jastarni odbędą się Dni Węgorza. Impreza będzie 
okazają do poznania tradycji rybaków kaszubskich oraz wybranych elementów rzemiosła rybackiego.
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m e t r o p o l i a . i n f o

przeglądaj, 
   czytaj , 
komentuj

KIP, czyli Karta Informa-
cyjna Przedsięwięzięcia sta-
nowi załącznik do wniosku 
o wydanie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach 
inwestycji oraz wniosku 
o ustalenie zakresu raportu 
o oddziaływaniu na środowi-
sko dla przedsięwzięcia. In-
westor, czyli PGE EJ 1 musi 
stworzyć taki dokument, 
gdyż elektrownia jądrowa 
należy do przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko. Jej 
realizacja powinna być więc 
poprzedzona przeprowadze-
niem oceny oddziaływania 
na środowisko.

Karta Informacyjna Przed-
sięwzięcia ma także duże 
znaczenie w strategii dialogu 
społecznego inwestora elek-
trowni jądrowej.

- Opracowanie to jest 
pierwszym ofi cjalnym doku-
mentem, przedstawiającym 
w sposób kompleksowy, pod-
stawowe założenia planowa-
nej inwestycji. Chcemy prze-
dyskutować zawarte w nim 
informacje ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami 
– mieszkańcami, władzami 
samorządowymi, organiza-
cjami pozarządowymi. Robi-
my to z własnej inicjatywy, 
chcemy bowiem zapewnić 
wszystkim dostęp do pełnej 
informacji o poszczególnych 

etapach projektu – podkreśla 
Maciej Stryjecki, Dyrektor 
Biura Lokalizacji, Infrastruk-
tury i Ochrony Środowiska 
w PGE EJ 1.

W KIP  inwestor przedsta-
wił znane mu na obecnym 
etapie informacje o plano-
wanym przedsięwzięciu, 
uwarunkowaniach środo-
wiskowych jego realizacji, 
możliwych oddziaływaniach 
na środowisko. Znajdują się 
tam także informacje o  za-
kresie i metodykach progra-
mu badań środowiskowych, 
które zostaną wykonane 
przed rozpoczęciem oce-
ny oddziaływania, zakresie 

i metodyce wykonania oceny 
oddziaływania i raportu o od-
działywaniu oraz planowa-
nych działaniach mających 
na celu zapewnienie trans-
parentności i udziału zainte-
resowanych stron w ocenie 
oddziaływania.

Inwestor elektrowni jądro-
wej pod koniec lipca zorgani-
zuje  spotkania informacyjne 
z okolicznymi mieszkańca-
mi. Pierwsze z nich zapo-
wiedziano na poniedziałek 
27 lipca o godzinie 18.00  w  
świetlicy wiejskiej w Ko-
palinie. Kolejne spotkanie 
będzie miało miejsce dzień 
później o godzinie 18.00 
w miejscowości Brzyno, tak-
że w miejscowej świetlicy.

Elektrownia Jądrowa: powstała Karta 
Informacyjna Przedsięwzięcia
INWESTYCJA | Budowa polskiej elektrow-
ni jądrowej osiągnęła kolejny, ważny etap. 
Powstał KIP, czyli ofi cjalny dokument przed-
stawiający w sposób kompleksowy podstawo-
we założenia planowanej inwestycji. Inwestor 
pod koniec lipca zorganizuje spotkania konsul-
tacyjne z  mieszkańcami gmin lokalizacyjnych 
poświęcone zapisom dokumentu. 

KALENDARIUM BADAŃ
• III kw. 2015 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzię-
cia i określenie zakresu Raportu OOS
• I kw. 2016 r. - rozpoczęcie badań na potrzeby 
Raportu OOS
• I kw. 2017 r. - zakończenie badań na potrzeby 
Raportu OOS
• III kw. 2018 r. - złożenie Raportu OOS do GDOŚ

Przedsięwzięcie polega na budo-
wie i eksploatacji elektrowni jądrowej 
o mocy do 3500 MWe. Celem realizacji 
przedsięwzięcia jest wytwarzanie ener-
gii elektrycznej z wykorzystaniem ener-
gii jądrowej.

Inwestycja może być realizowana na 
obszarze gmin Choczewo, Gniewino, 
Krokowa w województwie pomorskim, 
w wybranej w ramach oceny oddzia-
ływania na środowisko lokalizacji. Na 
terenie tych gmin, na obecnym etapie, 
rozważane są 3 warianty lokalizacyjne 
dla elektrowni jądrowej, objęte  oceną 
oddziaływania na środowisko: Żarno-

wiec, Choczewo, Lubiatowo-Kopalino.
W kolejnych krokach PGE EJ 1 zło-

ży wniosek o wydanie decyzji środo-
wiskowej i ustalenie zakresu Raportu 
o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na 
Środowisko do Głównego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. KIP będzie stano-
wiła załącznik do wniosku. Po określe-
niu zakresu Raportu, inwestor podejmie 
niezbędne badania lokalizacyjne i śro-
dowiskowe. Na podstawie wyników ba-
dań lokalizacyjnych i środowiskowych 
inwestor opracuje  Raport o Oddziały-
waniu Przedsięwzięcia na Środowisko. 
Zostanie w nim wskazana preferowana 

lokalizacja elektrowni jądrowej. Nastąpi 
to w 2017 r. Pozostałe rozważane loka-
lizacje mogą zostać przedstawione jako 
warianty alternatywne.

Wszystkie rozważane lokalizacje, były 
przedmiotem wielokryterialnej anali-
zy oceniającej możliwości techniczne, 
środowiskowe, społeczne, gospodarcze 
zlokalizowania elektrowni jądrowej, 
wykonanej przez Spółkę w roku 2011. 
Wszystkie lokalizacje były także wska-
zane w rządowym dokumencie „Progra-
mu Polskiej Energetyki Jądrowej”, któ-
ry był przedmiotem strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.

O ELEKTROWNI W KIP
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INWESTYCJA | Przy ulicy 
Żarnowieckiej w Pucku 
powstanie Dom Dziennej 
Opieki nad Seniorami.
Inwestycję umożliwi dofi-
nansowanie z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu „Senior 
– WIGOR”.

Powiat Pucki znalazł się – 
jako jeden z siedmiu pomor-
skich samorządów (gminy 
-Tuchomie, Czersk, Skar-
szewy, Dzierzgoń, Pelplin,  
miasto Gdańsk) na liście 
119, który otrzymają na ten 
cel dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach pro-
gramu „Senior – WIGOR”. 
Wsparcie, które otrzymał 
Powiat Pucki to dokładnie 
75 tysięcy 680 złotych.

Dom dziennej opieki nad 
seniorami w Pucku powsta-
nie na ul. Żarnowieckiej. 
Znajdzie się w nim miejsce 
dla 20 osób. Prowadzić go 
będzie Kaszubska Spółdziel-
nia Socjalna „Przystań”.

Z programu będą mogły 
skorzystać osoby niepracu-

jące w wieku 60+. W domu 
Senior – Wigor będą mogły 
spędzić co najmniej 8 go-
dzin dziennie od poniedział-
ku do piątku.  Znajdą w nim 
pomieszczeni do wspólnych 
spotkań, gotowania, ćwiczeń 
i relaksu, a także bibliotekę, 
sprzęt RTV oraz kompute-
ry z dostępem do internetu. 
Zapewniony będzie im także 
ciepły posiłek.

W skali całego kraju na 
program przeznaczono 370 
mln zł – do 2020 roku. Każ-
dy samorząd może uzyskać 
jednorazowe wsparcie finan-
sowe na utworzenie placów-
ki do 80 procent kosztów 
całkowitych kosztów, ale nie 
więcej niż 250 tys. złotych. 
Na adaptację budynku prze-
widziano nie więcej niż 180 
tys. zł, natomiast dotację na 
wyposażenie domu jednora-
zowo w wysokości nie wyż-
szej niż 70 tys. zł. Z budżetu 
państwa zostanie również 
sfinansowana 1/3 kosztów 
utrzymania seniora w domu 
dziennym, ale nie więcej niż 
200 zł miesięcznie. (GB)

Powstanie Dom 
Dziennej oPieki 
naD seniorami

Podczas patrolu funkcjona-
riusze SG zauważyli w Ja-
strzębiej Górze mężczyznę, 
który na stoliku turystycznym 
oferował do sprzedaży wyro-
by galanteryjne oraz perfu-
meryjne znanych marek po 
cenach dużo niższych od ryn-
kowych. Produkty opatrzone 
były zastrzeżonymi znakami 
towarowymi znanych produ-
centów.

W związku z podejrzeniem 
przedstawiciela kancelarii 
prawnej reprezentującej po-
szkodowanych producentów, 
że oferowane wyroby po-
siadają podrabiane znaki to-
warowe, zostały zatrzymane 
i pozostają w dyspozycji Pla-
cówki Straży Granicznej we 
Władysławowie, która prowa-
dzi dalsze postępowanie w tej 
sprawie. (GB)

Tunezyjczyk handlował 
podróbkami
STRAŻ GRANICZNA | Biżuterię w postaci zegarków, kolczyków, bransoletek, pierścionków, 
łańcuszków, okularów oraz ponad 170 opakowań podrabianych perfum znanych marek ujawnili 
w Jastrzębiej Górze funkcjonariusze Straży Granicznej. Towarem handlował 29-letni Tunezyjczyk. 
Szacunkowa wartość zajętych produktów to przeszło 488 tys. zł.
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dowiedz się więcej:    tel. 792 060 155
               e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

Dużą atrakcją wydarzenia 
była możliwość nabycie ryb 
bezpośrednio od rybaków, 
w hali rybnej panowało więc 
prawdziwe oblężenie. W tym 
miejscu dużą popularnością 
cieszyła się także możliwość 
specjalnie przygotowaną na 
tę okoliczność wystawę fo-
tografi czną ukazującą rozwój 
nadmorskich obszarów Me-
chelinek. Dużą popularnośćią 
cieszyło się również stoisko 
lokalnego oddziału Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego 
z pysznymi domowymi wy-
piekami.

-Nie nudziły się i dzieci: dla 
nich pani Ewa Narloch Kersz-
ka stworzyła zdumiewające 
możliwości dekorowania 
artystycznego papierowych 
rybek za pomocą kolorowych 
farb i innych plastycznych 
specyfi ków. Z kolei występ 
Kosakowian nie tylko spro-
wadził z powrotem słoneczną 
pogodę, ale i dobry humor 
podszyty kulturą spod znaku 
kaszubszczyzny - tłumaczą 
organizatorzy świętowania.

Święto Ryby miało również 

ciekawą oprawę muzyczną 
- w ramach świętowania wy-
stąpił zespołu Fucus z mu-
zyką szantową, grał Dj Rico 
i swoje umiejętności zapre-
zentował zespół Kosakowia-
nie. Opiekun muzyczny tej 

grupy – pan Tadeusz Kor-
thals, z powodzeniem przyjął 
na siebie na moment także 
rolę wodzireja i poprowadził 
przezabawne konkursy sce-
niczne. 

Organizatorzy Święta Ryby 

zapowiadają, ze wydarzenie 
na stałe zagości w kalendarzu 
cyklicznych imprez Gminy 
Kosakowo. Kolejna edycja 
będzie więc miała miejsce 
w przyszłym roku.      

(GB)

Udane Święto Ryby
IMPREZA | Na terenie przystani w Mechelinkach zorganizowano Święto Ryby. Mimo deszczowej 
i wietrznej pogdy wielu mieszkańców i turystów skorzystało z zaproszenia do wspólnej zabawy.
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Wydarzenia w ramach mi-
strzostwo rozpoczęły się 
w Chałupach 2 lipca. Pla-
żowiczom w tej miejscowo-
ści udało się usypać kopiec 
o wysokości 211 centyme-
trów.  Później taki wynik 
próbowano pobić w  Karwi, 
Chłapowie, Jastrzębiej Gó-
rze, Rozewiu, Władysławo-
wie oraz Ostrowie.

Najlepszy wynik na  pla-
żach uzyskano w Ostrowie, 
gdzie z piasku usypano ko-
piec o wysokości 252 cm. 

Łącznie Plażowe Mistrzo-
stwa Budowniczych w Gmi-
nie Władysławowo zorga-
nizowano aż 7 razy. Kopiec 
z Ostrowa (252 cm) zajął 
drugie miejsce tuż za Lubia-
towem (253 cm). (GB)

PLaŻOWe 
mistrzostwa 
BuDowniczYcH
ZABAWA | We Władysławowie zakończyły się gminne 

etapy Plażowych Mistrzostw Budowniczych. W ramach 
tego wakacyjnego wydarzenia na plażach polskiego 
wybrzeża, codziennie w innym miejscu budowana jest jak 
najwyższa budowla z piasku.
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Popularne i głośne trio jaz-
zowe Jaskulke Trio wystąpi 
na Zielonej Plaży w sobotę 1 
sierpnia o godzinie 18. Wstęp 
na ten koncert, który będzie 
wyjątkową atrakcją dla miło-
śników jazzu jest bezpłatny. 
Koncert to pomysł miasta na 
promocję lokalnych artystów, 
Sławek Jaskułke urodził się 
bowiem w właśnie w Pucku.

- Chcemy prezentować 
i promować  artystów, którzy 
pochodzą z naszego miasta - 
podkreśla Hanna Pruchniew-
ska, burmistrz Pucka.

Sławek Jaskułke to pianista 

jazzowy, improwizator, kom-
pozytor muzyki fortepiano-
wej, orkiestrowej, teatralnej  
i fi lmowej. Jest także wykła-
dowcą Katedry Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. Ma 
za sobą występy na najwięk-
szych scenach muzycznych 
i festiwalach jazzowych, 
m.in.: Berlin Jazz Fest, North 
Sea Jazz Festival, Red Sea 
Jazz Festival, Symphony Hall 
w Chicago, Carnegie Hall 
w Nowym Jorku, czy Interna-
tional Performing Arts Center 
w Moskwie. W lipcu 2012 

roku z recitalem solowym wy-
stąpił w Ogrodach Luksem-
burskich w Paryżu w ramach 
Festiwalu „Chopin w Ogro-
dach Luksemburskich”. 

Krytycy podkreślają, że ar-
tysta czerpie z  z pianistyki 
największych przedstawicieli 
gatunku, interpretując ją na 
własny sposób i udaje mu się 
tworzyć muzykę posiadającą 
wyraźny, indywidualny styl 
i rozpoznawalne brzmienie

Zespół wystąpi w Pucku 
w składzie - Jaskułke,Dzie-
dzic i Mucha.

Po jazzowych atrakcjach 

przyjdzie czas na prostsze 
rytmy i biesiadne klimaty. 
W niedzielę 2 sierpnia na Zie-
lonej Plaży w Pucku odbędzie 
się bowiem Festiwal Disco-
polowanie. Otwarcie festiwa-
lu o godzinie 16 poprowadzi 
Arek Braxton - muzyk, twór-
ca przeboju „Złoty Piach” 
i popularne konferansjer.

W ramach niedzielnego kon-
certu wystąpią takie gwiaz-
dy jak „Calibra” (początek 
koncertu o godzinie 17.15), 
Faktor (18.00), Gesek (19), 
Etna (20.00), i Mario Bischin 
(21.00).

Muzyczny weekend 
w Pucku
IMPREZA | Miasto rozpocznie sierpień muzycznie i nietuzinkowo. W sobotę 1 sierpnia mi-
łośnicy ambitnych i jazzowych brzmień obejrzą na Zielonej Plaży koncert Jaskułke Trio, dzień 
później na tej samej scenie odbędzie się nietypowa zamiana ról, publiczność zabawiać będą 
bowiem zespoły disco-polo.

Pierwszy dzień atrakcji 
związanych z Dniami Gminy 
Kosakowo to występy kaba-
retów i gwiazd muzycznych. 
Tego dnia organizatorzy 
zaproponują występy soli-
stów Młodzieżowego Chóru 
Gminy Kosakowo i wystę-
py kabaretów – Kabaretu 
Zachodni i Kabaretu Koń 
Polski. Atrakcje muzyczne 
świętowania 8 sierpnia to 
występ grupy The Last Ride, 
zwieńczeniem imprezy bę-
dzie występ gwiazdy – Pa-
trycji Markowskiej, który za-
powiedziano na godzinę 21.

Impreza odbędzie się na 
placu przy ulicy Żeromskie-
go w Kosakowie a poprowa-

dzą ją – Anna Padée-Krusz-
czak Tomasz Podsiadły.

15 sierpnia Dni Gminy 
Kosakowo przeniosą się do 
Redy a Festyn Kaszubski 
w tej miejscowości będzie 
organizowany razem z Zrze-
szeniem Kaszubsko-Pomor-
skim o. Dębogórze-Kosako-
wo

Atrakcje festynu to wystę-
py zespołów regionalnych, 
koncert Alicji Majewskiej 
i Włodzimierza Korcza, oraz 
zabawa z  Weroniką Korthals 
i jej zespołem. Na zakońćze-
nie festynu zapowiedziano 
widowiskowy pokaz sztucz-
nych ogni.

(GB)

sWiĘTOWaNie 
w kosakowie

IMPREZA |  To będą dwa dni wypełnione występami 
gwiazd i kabaretów.  8 i 15  sierpnia odbędą się wydarze-
nia w ramach Dni Gminy Kosakowo.

Sławek Jakułke 
wystąpi w Pucku 
w sobotę 1 sierpnia.

Popularne i głośne trio jaz-
zowe Jaskulke Trio wystąpi 

jazzowy, improwizator, kom-
pozytor muzyki fortepiano-

W niedzielę 2 sierpnia 
na Zielonej Plaży 
wystąpi Etna.
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Jedną z atrakcji święto-
wania będzie koncert 
Patrycji Markowskiej.
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Ergo Hestia i Energa Obrót 
po raz pierwszy proponują 
ubezpieczenie, skierowane do 
obecnych oraz nowych klien-
tów sprzedawcy energii elek-
trycznej, gwarantujące dodat-
kowo zabezpieczenie spłaty 
rachunków. Efektem współ-
pracy obu firm jest „Supero-
ferta” obejmująca gwarancję 
stałej ceny energii oraz pakiet 
ubezpieczeniowy „Pogromca 
rachunków”, z którego klien-
ci skorzystają, gdy stracą lub 
będą niezdolni do pracy oraz 
gdy trafią do szpitala w na-
stępstwie nieszczęśliwego 
wypadku.

– Połączenie sprzedaży 
energii z ubezpieczeniem to 
odpowiedź na oczekiwania 
klientów, którzy dopytywali 
nas o taką możliwość. Pro-
ponujemy ją zarówno no-
wym, jak i dotychczasowym 
naszym klientom, którzy do 
grudnia zdecydują się skorzy-
stać ze specjalnego pakietu 
promocyjnego – mówi Beata 
Ostrowska, rzecznik prasowy 
Grupy Energa. – Zawiera on 
to nie tylko gwarancję stałej 
ceny sprzedaży prądu, nawet 
do końca 2018 roku, ale także 
– bez żadnych dodatkowych 
opłat – dodatkową ochronę, 
która w razie niektórych zda-
rzeń pozwoli im na spłatę zo-
bowiązań.

W pakiecie „Pogromca ra-
chunków” przewidziana jest 
wypłata świadczeń na wypa-
dek trzech ryzyk: utraty pracy, 
czasowej niezdolności do pra-
cy oraz hospitalizacji w na-

stępstwie nieszczęśliwego wy-
padku. W dwóch pierwszych 
przypadkach ubezpieczony 
może otrzymać w okresie 
obowiązywania ubezpiecze-
nia nawet do 1500 złotych.

Pakiet „Pogromca Rachun-

ków” to ubezpieczenie zapro-
jektowane przez ERGO Hestię 
dla spółki Energa Obrót. 

– Tworząc ten produkt, 
chcieliśmy zapewnić każde-
mu ubezpieczonemu poczucie 
bezpieczeństwa finansowego 

pokrywając stałe wydatki – 
wyjaśnia Aleksandra Brodow-
ska z ERGO Hestii. – Nie-
szczęśliwe zdarzenia losowe, 
takie jak utrata lub niezdol-
ność do pracy, zaskakują kon-
sumentów często w najmniej 

oczekiwanym momencie. 
Dzięki nowej ofercie, osoby 
te będą mogły przetrwać ten 
trudny okres bez konieczno-
ści ponoszenia dodatkowych 
kosztów, takich jak zaciąganie 
kredytów na spłatę bieżących 

zobowiązań. 
W przypadku hospitalizacji 

wypłacana jest kwota 150 zł 
za każdy dzień pobytu w szpi-
talu, pod warunkiem, że trwa 
on co najmniej cztery dni.

(GB)

Energia w pakiecie z ubezpieczeniem
WSPÓŁPRACA | Energa Obrót oraz Ergo Hestia wprowadzają wspólną ofertę łączącą nawet trzyletnią gwarancję stałej ceny prądu z pakietem ubezpieczeń. 
Osoby, które z niej skorzystają, uzyskają między innymi ochronę na wypadek utraty pracy czy pobytu w szpitalu.
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Kompleks o nazwie Auto-
drom Pomorze powstał dzię-
ki inicjatywie Pomorskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Gdańsku. Jak dowiedzieli-
śmy się podczas uroczystości, 
duża w tym zasługa członka 
zarządu w Urzędzie Mar-
szałkowskim Ryszarda Świl-
skiego. Do końca tego roku 
obiekt ma służyć kierowcom 
chcącym doskonalić swój styl 
prowadzenia pojazdów, szcze-
gólnie uczyć się bezpiecznego 
zachowania się w trudnych 
warunkach i zaskakujących 
sytuacjach na drodze. Od 1. 
stycznia 2016 roku Autodrom 
Pomorze będzie też wykorzy-
stywany przez „świeżych” 
kierowców, którzy dopiero 
otrzymali prawo jazdy

- W naszym Ośrodku każdy 
kierowca uzyska możliwość 
doskonalenia umiejętności 
jazdy oraz podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych - pod-
kreślała dyrektor PORD Wie-
sława Kasprzewska-Charkin.

- Tor kartingowy –zachwa-
lał Roman Nowak, kierownik 
ODTJ Autodrom Pomorze 
w Pszczółkach, ma ponad 
1000 metrów. Na miłośników 
motoryzacji czekają także 
szkolenia na dwóch nawad-
nianych płytach do nauki wy-
chodzenia z poślizgów oraz 
na torze do jazdy quadami. 
Pojazd można wypożyczyć 
na miejscu, można też treno-
wać na swoim. Ośrodek dys-
ponuje kilkoma samochoda-
mi osobowymi i dziesięcioma 
gokartami. Tor kartingowy 
ma homologację Polskiego 
Związku Motorowego, zatem 
bez przeszkód będą mogły się 

tutaj odbywać zawo-
dy rangi krajowej. W 
ośrodku trenować będą 
profesjonaliści i ama-
torzy, będzie można 
spróbować swoich sił 
na torze kartingowym, 
quadowym i w innych 
warunkach, np. z wy-
korzystaniem szarpaka, 
który destabilizuje tor 
jazdy.

Od Nowego Roku, 
według projektu nowe-
lizacji ustawy o kierują-
cych pojazdami, ma być 
wprowadzony obowią-
zek przeprowadzania 
kursów doszkalających 
w zakresie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowe-
go oraz praktycznego 
szkolenia z zagrożeń 
w ruchu drogowym. 
Na obowiązkowy kurs 
z zakresu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego 
świeżo upieczeni kie-
rowcy trafią pomiędzy 
czwartym a ósmym 
miesiącem od chwili 
uzyskania prawa jazdy. 
Kurs połączony będzie 
ze szkoleniem praktycz-
nym uwzględniającym 
zagrożenia w ruchu.

Już obecnie kierownic-
twa firm mogą odpłatnie 
kierować zatrudnianych 
przez siebie kierowców 
na szkolenia doskonalą-
ce ich kwalifikacje do prowa-
dzenia pojazdów. Liderem jest 
przedsiębiorstwo Saur Neptun 
Gdańsk, które zapisało na nie 
stu swych pracowników.

Zachwycona nową placów-
ką jest Wójt Gminy Pszczółki 

Hanna Brejwo, która wyraziła 
to humorystycznie:

- Czy jestem zadowolona? 
Po nocach nie śpię ze szczę-
ścia, bo już widzę inwestycje, 
które przy Autodromie po-
wstaną.

Uroczystość uatrakcyjniły 

bardzo widowiskowe pokazy. 
Jako pierwszy zaprezentował 
swe (i samochodu) możliwo-
ści popularny kierowca rajdo-
wy Piotr Kozłowski. Były też 
manewry kilku gokartów na 
torze kartingowym, quadów 
na torze ziemnym, manewry 

na płycie poślizgowej pro-
stokątnej wykonywane przez 
dwa pojazdy osobowe oraz 
popisy motocyklistów.

Uroczyste przecięcie 
wstęgi. Od lewej: marsza-
łek Mieczysław Struk, dyr 

PORD Wiesława Kasprzew-
ska – Charkin, czł. Zarządu 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Ryszard Śwliski, wicemar-
szałek Krzysztof Trawicki, 
wójt Gminy Pszczółki Hanna 
Brejwo 

Anna Kłos

Autodrom Pomorze już działa
INWESTYCJA | Uroczystość otwarcia 8-hektarowego profesjonalnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Pszczółkach odbyła się w piątek 24 lipca. 
W przeddzień dnia świętego Krzysztofa – patrona kierowców i wicemarszałka Krzysztofa Trawickiego, oraz tuż przed świętą Anną - imieninami Wójta Gminy 
Pszczółki Hanny Brejwo. 
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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 
Wejherowie, działka 
1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie 
sprzedam lub zamienię 
na 2 pokoje z kuchnią 
za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

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 budo-
wy, 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, 
Gdynia Witomino, 521 
m2, 380 tys. zł, tel. 502 
686 196

KUPIĘ

SPrZeDaM obrazy 
haftowane oprawione. 
Tel: 608-325-376

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

DO WynajĘcIa 
mieszkanie 1 pokojowe 
w domku jednorodzin-
nym w Centrum Wejhe-
rowa. Tel: 693-370-251

jeSteM zainteresowana 
wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SkUP aut, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, 
pomoc drogowa, auto 
części. 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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPakOWanIa jednora-
zowe, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, 
instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto 

i okolice KS.EL, tel. 515 
151 370

kOtŁOWnIe, instala-
cje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPrZeDaM beczki 
plastikowe 200 litrów, 
idealne na działkę, cena 
50zł. Tel: 503-631-333

becZkI plastikowe 200 
litrów, cena 45zł/szt. Tel: 
511-841-826

kUPIĘ rower używany, 
okolice Wejherowa. Tel: 
512-680-066

SPrZeDaM maszynę 
singer, tanio. Tel: 698-
076-828

SPrZeDaM tanio nie 
używaną, niemiecką, au-
tomatyczna maszynę do 

G R U P A  M e D I a L n a
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szycia -21 ściegów - 200 
zł. Tel: 790-734-939 

PIec kafl owy oddam. 
Tel: 515-411-954

SPrZeDaM drewno do 
CO i gałęziówkę, możli-
wy transport gratis. Tel: 
782-846-927 

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

SPrZeDaM fotelik 
samochodowy 0-13 
kg 80 zł, krzesełko do 
karmienia  kółka 200 zł, 
łóżeczko drewniane 50 
zł, tel. 505-567-034

SPrZeDaM łyżwy 
fi gurowe, 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, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 
138

kUPIĘ militaria, antyki, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPrZeDaM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. 
L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, 
tel. 660 731 138

ZŁOta rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejhero-
wa, tel. 693 737 381

www.metropolia.info

przeglądaj, 
czytaj, komentuj na:
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Kolorowy peleton ruszył 
w trasę punktualnie o 11 
z miasteczka wyścigu obok 
Zamku w Krokowej  Na star-
cie, pośród niemal 500 za-
wodników,  pojawili się także 
słynni kolarze sprzed lat – wi-
cemistrz olimpijski Czesław 
Lang, zwycięzca Tour de Po-
logne Lechosław Michalak 
i Marek Szerszyński, medali-
sta mistrzostw Polski. 
-Niezbyt często biorę udział 
w takich wyścigach, ale dziś 
czuję się dobrze i jadę MAXI 
– mówił Szerszyński, obec-
nie wiceprezes Pomorskiego 
Związku Kolarskiego.
- Dystans MAXI liczył w Kro-
kowej 114 kilometrów. To 
nie mój dystans, ja mógłbym 
przejechać MINI – 57 kilome-
trów. Zresztą lepiej przejechać 
mocno krótszy dystans niż 
męczyć się na długim – mó-
wił Dariusz Maląg, moderator 
Tauron Lang Team Race.
- Upał mi jakoś specjalnie nie 
przeszkadzał. Jechało mi się 
świetnie, lubię takie podjazdy. 
Pierwszy był najcięższy. Cały 
dystans jechałam praktycznie 
sama – mówiła najszybsza na 
dystansie MINI Karolina Pe-
rekitko (K-1, 1:39:01). Wśród 
mężczyzn najszybszy był 
Łukasz Derheld (M-1), który 
57-kilometrową trasę pokonał 

w niecałe półtorej godziny 
(1:29:59). Na ostatnim pod-
jeździe udało się odjechać 
w trzech zawodników. 
Na dystansie MAXI wygra-
ła, podobnie jak w Gdańsku, 
Agnieszka Sikora. 
-Trasa była wymagająca, ale 
mi jechało się znakomicie. 
Męczyłam się trochę na pod-
jazdach. Jechałam w grupie 
z panami, między innymi 
z Czesławem Langiem, któ-

ry dyrygował nieco naszą 
grupą. Była ona dobrze zor-
ganizowana – mówiła po de-
koracji zwyciężczyni.  Wśród 
mężczyzn, również tak jak 
w Gdańsku, najszybszy oka-
zał się Aleksandr Fadiejew 
z Kaliningradu. O milimetry 
przegrał z nim Piotr Osiński.
-Po raz kolejny wyborną for-
mą zachwycił Czesław Lang, 
który zwyciężył w kategorii 
M-5. Jak już się za coś czło-

wiek bierze, to trzeba trak-
tować to poważnie. Ale dla 
mnie to również wspaniała 
zabawa i przygoda. Spotykam 
wielu przyjaciół, z którymi 
kiedyś się ścigałem, można 
powiedzieć, że przeżywam 
drugą młodość – mówił dy-
rektor Tour de Pologne.
Finałowa edycja Tauron Lang 
Team Race odbędzie się 30 
sierpnia w Bytowie. 
(GB)

Kolarskie święto 
w Krokowej
WYŚCIG | Aleksandr Fadiejew (Kaliningrad) i Agnieszka Sikora (Legion Serwis Active Jet) na 
dystansie MAXI oraz Łukasz Derheld (Trek Honda Gdynia) i Karolina Perekitko (GKS Cartusia 
Kartuzy) na dystansie MINI byli najszybsi podczas Tauron Lang Team Race w Krokowej. W swojej 
kategorii bezkonkurencyjny okazał się Czesław Lang.
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PIŁka SIatkOWa | 
Siatkarki z UkS Zatoka 95 
Puck wywalczyły awans 
do najlepszej „szesnastki” 
w Polsce podczas półfinał 
Mistrzostw Polski w Siat-
kówce Plażowej w kate-
gorii kadetek w kamieniu 
krajeńskim.

Półfinał Mistrzostw Pol-
ski w Siatkówce Plażowej 
w kategorii Kadetek zorga-
nizowanow  Kamieniu Kra-
jeńskim (woj. Kujawsko-
pomorskie) 
Julia Paszke i Agata Cey-
nowa wywalczyły awans na 
turniej finałowy Mistrzostw 
Polski, który odbędzie sięw 
Mysłowicach. Dziewczęta 
w nagrodę będą mieszkać 
w czterogwiazdkowym ho-
telu na koszt organizatorów 
turnieju, gdyż rozgrywki 
traktowane są prestiżo-
wo jako Finał Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży 
w Siatkówce Plażowej.
W rozgrywkach półfinału 

mistrzostw Polski wzię-
ło udział 16 par z czterech 
województw (pomorskie-
go, kujawsko-pomorskie-
go, zachodniopomorskiego 
i wielkopolskiego). Tylko 
pierwsze cztery zespoły mo-
gły awansować dalej.  Za-

wodniczki z Pucka zzaczęły 
turniej bardzo nerwowo so 
spowodowało, że przegrały 
pierwsze spotkanie z siatkar-
kami ze Środy Wielkopolski. 
Jednak wygrały 3 kolejne 
pojedynki i awansowały do 
wielkiego finału. W nim ule-
gły 2:0 PTPS Piła.
W rozgrywkach wzięły 
udział także 2 inne pary 
z UKS Zatoka 95 Puck:  
Karolina Budzisz i Zuzan-
na Herrmann oraz Patry-
cja Parchem i Magdalena 
Korth. Dziewczętom mimo 
ogromnej ambicji nie udało 
się przebrnąć do dalszych 
rozgrywek.
(GB)

O Tarczę Polski rywalizowano 
w 3 kategoriach: drużynowej, 
par i indywidualnej. Nagrodą 
główną była replika Tarczy 
w biało-czerwonych barwach.
Tarczę Polski – Baszka Méster 
Sport 2015, zdobył Henryk 
Mosiński - Kaszëbë Baszka 
Nowa Karczma, który wyprze-
dził Wojciecha Adas – Szpela 
Władysławowo i Kazimierza 
Kreft – Remus Żelistrzewo. 
Blisko podium finiszowali 
także Mieczysław Klein – Ka-
szëbë Baszka Nowa Karczma, 

Edward Karaś – Orły Rumia 
i Zygmunt Wild – Szemud Na 
Wzgórzu.
Turniej par wygrali Mosiński 
Henryk i Klein Mieczysław – 
Kaszëbë Baszka Nowa Karcz-
ma. Drugie miejsce dla pary 
Adas Wojciech i Adas Mate-
usz – Szpela Władysławowo. 
Trzecie miejsce zdobyła para 
Bałachowski Wacław i Kreft 
Kazimierz – Remus Żelistrze-
wo. Dalsze miejsce zajęli: Ka-
raś Edward i Banowska Ber-
nadeta – Orły Rumia, Wejer 

Roman i Witkowski Stanisław 
– Sokoły Rumia oraz Biernac-
ki Grzegorz i Kiełpiński Anto-
ni – Asy Gniezno.
Drużynowo Tarczę polski 
zdobył zespół Kaszëbë Baszka 
Nowa Karczma – kpt. Ugow-
ski Mirosław, Klein Mieczy-
sław, Mosiński Henryk, Szcze-
chowiak Jan, Drugie Miejsce 
zdobył zespół Bocar Osłonino 
– kpt. Bojke Jerzy, Okulski 
Andrzej, Paluch Grzegorz, 
Pelowska Małgorzata. Trze-
cie miejsce dla zespołu Szpela 

Władysławowo – kpt. 
Sitarz Adam, Adas Ma-
teusz, Adas Wojciech, 
Konkol Franciszek. Po 
za podium rywalizację 
zakończyli Remus Że-
listrzewo, Asy Gniezno 
i Sokoły Rumia.
IV turniej zaliczany 
do rankingu Masters 
Polska – Mistrzostwa 
Europy, odbędzie się 
16.08.2015 w Szemu-
dzie.
(GB)

Turniej „Baśki” we Władysławowie
ZAWODY | Władysławowo było gospodarzem III turnieju rankingu Masters Polska o Tarczę Polski W turnieju „Baśki” zawodnicy rozegrali 4 run-
dy po 40 rozdań według zasad Baszka Méster Sport.
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