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Browar  Spółdzielczy  w 
Pucku  to  jedyny  w  Polsce 
browar,  który  działa  jako 
spółdzielnia  socjalna.  Jego 
celem  jest  zarówno  tworze-
nie  dobrego  piwa,  nawiązu-
jącego  do  dawnych  puckich 
tradycji browarniczych  piwa 
jak i stworzenie miejsc pracy 
dla osób niepełnosprawnych, 
absolwentów puckich Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. 
Za  ryzykowny  i  odważny 

pomysł  na  stworzenie  niety-
powego  browaru  odpowie-
dzialny  jest  Janusz  Goliso-
wicz  i  Agnieszka  Dejna,  ze 
spółdzielni  socjalnej  Dalba. 
Pomysłodawcy  Browaru 
Spółdzielczego  mają  już  na 
koncie  wizytę  w  Wielkiej 
Brytanii,  gdzie  podglądano 
pracę  niewielkiego  browaru 
i kilka udanych wyjazdów na 
polskie  festiwale  piwa  kon-
traktowego, gdzie oferta puc-

kiego  browaru  spotkała  się 
z  pozytywnym  przyjęciem. 
Założyciele puckiego browa-
ru nie zamierzają jednak spo-
czywać na laurach i realizują 
poważne inwestycje.
-  Obecnie  skupiamy  się  na 

usystematyzowaniu produkcji 
w browarze oraz pracach  re-
montowych w Pubie w Gdań-
sku.  Jest  to  lokal,  w  którym 
będzie 20 kranów i 2 pompy 
na  angielskie  piwa,  co ozna-

cza  pub  z  największą  ilością 
kranów  na  terenie  północnej 
polski,  najbliższy  z  taką  ilo-
ścią  to w Warszawie.  Planu-
jemy otwarcie Pubu Browaru 
Spółdzielczego  na  początek 
października  -  zapowiada 
Agnieszka Dejna.
Aktualnie  Browar  Spół-

dzielczy produkuje miesięcz-
nie  40  hl  piwa  i  zatrudnia 
łącznie  16  osób. W  Pubie w 
Gdańsku może zostać zatrud-

nionych około 4-6 osób.
- W przypadku lokalu nasta-

wiamy się na pracę z osobami 
z  chorobami  psychicznymi, 
dla których również funkcjo-
nowanie na otwartym  rynku 
pracy  jest  bardzo  trudne  - 
podkreśla Agnieszka Dejna.

Otworzymy pub z najwięk-
szą  ilością  kranów  w  Pol-
sce  Północnej  -  zapowiada 
Agnieszka Dejna.

Pucki browar 
idzie za ciosem

INWESTYCJA | To będzie pub z największą ilością kranów w terenie Północnej Polski. Browar Spółdzielczy z Pucka idzie 
za ciosem i w październiku otworzy swój pub w Gdańsku Wrzeszczu. W planach jest także zwiększenie produkcji piwa.
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W  ramach  akcji  odwie-
dzono  wszystkie  gminy 
i  miasta  powiatu  puckie-
go.  Turyści  i  mieszkańcy, 
którzy  odwiedzali  powia-
towe  stoisko  mogli  otrzy-
mać piłki  plażowe,  balony, 
daszki  przeciwsłoneczne 
i smycze.  Nie zabrakło tak-
że  ulotek,  książek    i  map 
z  opisami  atrakcji  powiatu 
puckiego.  Finał  inicjatywy 
zorganizowano  w  połowie 
sierpnia w  Pucku.  Podczas 
tego  wydarzenia  Jarosław 
Białk  złożył  Stowarzysze-
niu Kaszuby Północne LOT 
i  Północnokaszubskiej  Lo-
kalnej  Grupie  Rybackiej 
podziękowania za wsparcie 
przedsięwzięcia.
Kolejna edycja akcji zosta-
ła  zapowiedziana  na  przy-
szły rok.

Informowali o lokalnych 
atrakcjach
AKCJA | Zakończono powiatową akcję promocyjną „Wypoczywaj Latem z Powiatem Puckim”. 
Inicjatywę Starostwa Powiatowego wsparło Stowarzyszenie Kaszuby Północne LOT i Północno-
kaszubska Grupa Rybacka.
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WYDARZENIE | To będzie wyjątkowo widowiskowy kon-
cert, podczas którego gitary będą niewidzialne. W sobotę 22 
sierpnia w Helu odbędzie się rywalizacja o Mistrza Air Guitar, 
którego uczestnicy będą naśladować riffy oraz solówki i ba-
wić publiczność.

Zagrają 
na niewidZialnych
gitarach

Pierwsze w historii zawody 
Air Guitar, czyli gry na nie-
widzialnej  gitarze  zorgani-
zuje w Helu portal bezpłat-
nych  ogłoszeń  lokalnych 
Gumtree.pl.
W  wielkim  finale  Gumtree 
on  Air,  czyli  Air  Guitar 
Fight,  udział  weźmie  6  za-
wodników,  którzy  zostali 
wybrani  spośród  dziesiątek 
zgłoszeń.  Eliminacje  odby-
wały się we Wrocławiu, To-
runiu, Gorzowie Wielkopol-
skim  i  Opolu.  Można  było 
również  walczyć  o miejsce 
w  finale  poprzez  samo-
dzielne  nadsyłanie  video 
z wyczynami na gitarze po-
wietrznej za pośrednictwem 
strony konkursowej.
Szczęśliwa  szóstka  spę-
dzi  w  Helu  cały  weekend, 
przygotowując  się  do  so-
botniego  finału,  podczas 
którego  wszyscy  uczestni-
cy zawalczą o  tytuł mistrza 
oraz atrakcyjne nagrody. Do 
wygrania  między  innymi 
wyjazd na listopadowy kon-
cert  zespołu  Foo  Fighters 
w  Krakowie,  gitary  elek-
tryczne Epiphone oraz kurs 
gry na prawdziwej gitarze. 
-  Uczestnicy,  wspierani 
przez  tancerki  i  efekty spe-
cjalne,  będą  walczyć  na 
helskiej  scenie  w  dwóch 

rundach. Podczas pierwszej 
części  zagrają  do  przygo-
towanej  przez  siebie wcze-
śniej  rockowej  piosenki, 
a w drugiej będą musieli im-
prowizować do utworu wy-
losowanego przez organiza-
tora.  Odbędzie  się  również 
wiele konkursów i animacji 
z nagrodami dla widowni – 
zapowiadają  organizatorzy 
wydarzenia.
Specjalna  komisja  złożona 
z  przedstawicieli  Gumtree, 
miasta  Hel  oraz  profesjo-
nalnych  gitarzystów  będzie 
oceniać  zarówno  technikę 
– poprawną imitację gry na 
gitarze,  jak  i  rockową  eks-
presję.  Gitary  powietrzne 
nie  będą  jednak  jedynymi, 
które  zabrzmią  22  sierpnia 
w  Helu. Widownię  zagrze-
je do zabawy młody zespół 
Burnin’ Whistle,  a  gwiazdą 
wieczoru będzie Mr. Pollack 
– rockowe trio, które zdoby-
ło duże uznanie za granicą, 
odbywając trasy koncertowe 
po Stanach Zjednoczonych, 
Chinach i Europie.
Nietuzinkowy  koncert  od-
będzie się w Helu w sobotę 
22 czerwca o godzinie 18 na 
scenie  przy  Urzędzie  Mia-
sta.
Wstęp wolny.
(GB)

Obóz zorganizowano w miej-
scowości  Pluwig  a  jego  ce-
lem  była  wymiana  doświad-
czeń  między  niemieckimi 
a  polskimi  strażakami  oraz 
międzynarodowa  integracja 
z rówieśnikami z Niemczech 
i Austrii. 
Strażacy  z  Kosakowa  brali 
udział  w  zawodach  i  zaba-
wach  przygotowanych  przez 
niemieckich  organizatorów.  
Celem  jednej  z  zabaw  było 
stworzenie (z rozmaitych ma-
teriałów)  fasady  imitującej  
budynek  lub  obiekt  rodem 
z Dzikiego Zachodu.
-  Drużyna  z  Kosakowa  wy-
losowała kopalnię. Wspólny-
mi  siłami  zbudowano  fasadę 
imitującą wejście do kopalni 
złota. Ostatniego dnia obozu 
odbyła się prezentacja  i oce-
na  przygotowanych  przez 
uczestników  fasad.  Obo-
wiązywały  oryginalne  stroje 
z  czasów  kowbojów,  dzięki 
czemu obozowisko tego dnia 
wyglądało  niczym  prawdzi-
we miasteczko  rodem  z  dzi-
kiego  zachodu  -  informują 
organizatorzy wymiany.

W  ramach  wymiany  przy-
gotowano  także  czterokilo-
metrową  trasę  z  atrakcjami 
rodem  z  horrorów.  Nie  za-
brakło  również  wycieczek 

krajoznawczych: m.in. do po-
bliskiej tamy czy zawodowej 
straży pożarnej w Trier. 
Nad  bezpieczeństwem  całej 
wycieczki  czuwali  opieku-

nowie –  strażacy z OSP Ko-
sakowo:  komendant  Michał 
Kulig,  Olimpia  Nadolska, 
Emilian  Pawłowski  oraz  Ja-
nusz Stasiak. (BG)

Integracja w Niemczech
WYMIANA | Strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kosakowie uczestniczyli w obo-
zie  zorganizowanym przez zaprzyjaźnioną Gminę Ruwer w Niemczech. 

fo
t. 
U
G
 K
os
ak
ow

o

Fo
t. 
M
at
er
ia
ły
 p
ra
so
w
e



3www.metropolia.info/AKTUALNOŚCI

INWESTYCJA | Clinica 
Medica otworzyła w Gdyni 
prywatny oddział położni-
czo - neonatologiczny. 

Nowoczesny  i  komforto-
wy oddział posiada I stopień 
referencyjności,  natomiast 
wyposażony  jest  w  sprzęt 
do  ratowania  życia  matki 
i  noworodka,  kwalifikujący 
do  wyższego  -  II  stopnia.  

-  Z  biegiem  czasu  oraz  na-
bieranego  doświadczenia 
będziemy przyjmować przy-
padki adekwatne dla II stop-
nia referencyjności – podkre-
ślają  przedstawiciele  kliniki.  
Zespół  oddziału  położniczo 
-  neonatologicznego  two-
rzą specjaliści z wieloletnim 
doświadczeniem  w  dzie-
dzinie  ginekologii,  położ-
nictwa,  neonatologii  oraz 
anestezjologii.  Wysoko  wy-
kwalifikowana  kadra  lekar-
ska  stanowi  gwarancję  bez-
piecznej opieki zarówno nad 
matką,  jak  i  nad  dzieckiem. 
Położne  i pielęgniarki ukoń-
czyły  liczne  kursy  specjali-
styczne  uprawniające  m.in. 
do poradnictwa laktacyjnego, 

pobierania  krwi  pępowino-
wej, wykonywania szczepień 
ochronnych  noworodków. 
Nowo  powstały  oddział 
położniczy  jest  jedynym 
prywatnym  oddziałem  na 
obszarze  województwa  po-
morskiego. 
-Dyżurujemy  24h  na 

dobę,  przez  7  dni  w  tygo-
dniu.  Każda  przyszła  mama 
może  liczyć  na  komfort, 

bezpieczeństwo  i  opiekę 
medyczną  na  najwyższym, 
światowym poziomie- zapew-
niają  przedstawiciele  kliniki 

Wszelkie  dodatkowe  in-
formacje  i  szczegóły  udzie-
lane  są  pod  dedykowanym 
numerem telefonu i adresem 
e-mail (24h) oraz dostępne są 
na  stronie  internetowej  i FB 
Kliniki:

 
58 661 01 03 
poloznictwo@clinica-medica.pl

 

nowa oferta 
clinica Medica

Przychodnia i Szpital 
Clinica Medica 
ul. Mireckiego 11 
81-229 Gdynia 
Rozwijamy się dla Was!

Pucki  Browar  powstał  na  ba-
zie lokalnej spółdzielni socjal-
nej  Dalba,  której  celem  było 
zapewnienie pracy dla swoich 
podopiecznych  -  osób  niepeł-
nosprawnych  i wykluczonych 
społecznie.  Pomysłodawcom 
zależało  także  na  nawiązaniu 
do  dawnych  tradycji  browar-
niczych  Pucka  i  stworzeniu 
lokalnego  piwa  o  wyraźnie 
żeglarskim  charakterze.  Ta-
kie  dwa  cele  udało  się  połą-
czyć  za  pomocą  nietypowej 
formy  działalności  obiektu, 
czyli  spółdzielni  socjalnej. 
Pucki  browar  jest  więc  jedy-
nym obiektem działającym na 
takich  zasadach  w  Polsce  i  6 
browarem  spółdzielczym  na 
całym świecie.
Nietypowa  forma  działalno-
ści  wymusiła  w  pewien  spo-
sób  ręczną  produkcję.  Praca 
w browarze ma więc charakter 
manualny,  pracownicy  muszą 
ześrutować  wszystkie  słody 
i  zajmować  się  ręcznym  bu-
telkowaniem  i  kegowaniem. 
Na kupno  linii  automatycznej 
piwowarów  z  Pucka  nie  było 
bowiem  stać,  takie  rozwiąza-
nie zmniejszyłoby także liczbę 
pracowników. 
-  Łącznie  zatrudniamy  obec-
nie 16 osób , z czego piwowar 
i kierowca to osoby z otwarte-
go  rynku pracy. Nasi  chłopcy 
pracują w  browarze  lub  usłu-
gach  komunalnych  w  miarę 
potrzeb, to znaczy przy warze-
niu  zawsze  jest  jeden  z  chło-

paków  –  najczęściej  Michał, 
który  jest  spokojny  i  bardzo 
solidnie wykonuje  swoją  pra-
cę,  do  pracy  pomocnika  pi-
wowara  w  procesie  warzenia 
również  będzie  przygotowy-
wany  obecnie  Damian.  Przy 
etykietowaniu,  kiedy  mamy 
dużo pracy czasem pracuje 4-6 
chłopaków  równocześnie.  Bo 
zamówienia  muszą  wyjść  na 
czas  -  informują  piwowarzy 
z Pucka.
Pucki  Browar  ma  na  swoim 
koncie  udział  w  kilku  lokal-
nych festiwalach piw kontrak-
towych, jego piwo zostało za-
uważone w całej Polsce. 
- Ważna jest dla nas kooperacja 
więc współpracujemy z piwo-
warami  nie  tylko  z  Pomorza, 
ale  również  z Anglii,  tam  też 
powstało nasze pierwsze piwo 
kooperacyjne  Dwa  Półsztyki. 
Piwo w małych  ilościach  jest 
dostępne w Warszawie, Krako-
wie czy Wrocławiu. Jednak do 
momentu  zwiększenia  naszej 
produkcji  nie  możemy  wysy-
łać  dużych  ilości  -  podkreśla 
Agnieszka  Dejna  z  Browaru 
Spółdzielczego.
Pucki  Browar  produkuje  na 
razie  cztery  piwa,  a  nazwa 
każdego  z  nich  nawiązuje  do 
żeglarstwa  (a  konkretnie  do 
węzłów żeglarskch). Pierwszy 
produkt browaru  to Dwa Pół-
sztyki (pale ale), inne produkty 
to piwo Ratownicze (american 
pale ale), Refowe (pszeniczne)
i Szotowe (american pale ale).

Aktualna  produkcja  browaru 
to 40hl miesięcznie czyli 4000 
litrów.
-    Chcemy  zwiększyć wydaj-
ność  we  wrześniu  lub  paź-
dzierniku  na  80hl.  Być  może 
pod  koniec  roku  nasz  browar 
będzie  też na siebie zarabiał - 
zapowiadają  przedstawiciele 
browaru z Pucka.
I  chociaż  piwo  z  Pucka  staje 
się  coraz  bardziej  popularne 
a forma prowadzenia browaru 
została  pozytywnie  oceniona 
w  całej  Polsce  to  założyciele 

Spółdzielczego  ostrożnie  mó-
wią o sukcesie.
-  Początki  są  bardzo  trudne 
i  chyba  przerosły  nasze  zało-
żenia, pracujemy w trybie 24/7 
ale mamy  sporo  ludzi,  którzy 
nam  pomagają  i  nas wspiera-
ją.  Browar ruszył, chociaż nie 
ma  dnia  bez  „niespodzianek” 
na  produkcji.  Mamy  nadzie-
ję, że ucząc się na błędach za 
pół  roku  będziemy  pracować 
sprawnie - komentuje Agniesz-
ka Dejna. 
(GB)

Jedyny taki w Polsce
INICJATYWA| Najbardziej nietypowy browar w Polsce, czyli Browar Spółdzielczy z Pucka 
staje się także wyjątkowo popularny. W planach jest zwiększenie produkcji, wkrótce browar 
może też na siebie zarabiać.
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Aktualna oferta 
browaru to cztery 

gatunki piwa

W ramach prac dokonano już 
rozbiórki  starego  budynku 
uzdatniania  wody,  a  po  po-
sadowieniu  szczelnej  niecki 
zbudowano  bryłę  nowego 
obiektu dla przyszłej  lokali-
zacji bardziej nowoczesnego 
systemu filtrów i pomp.
W  tym  samym  czasie  od-
bywa  się  tworzenie  nowej 
i  częściowe  odnawianie  sta-
rej  sieci wodno-kanalizacyj-
nej. 
Jak  podkreślają  przedsta-
wiciele  Stacji  zadanie  jest 
niezwykle  skomplikowane 
logistycznie. Prace trwają na 
działającym  obiekcie,  gdzie 
nieprzerwanie  tłoczona  jest 

morska  woda.  Zaskakują 
również  niezinwentaryzo-
wane  podziemne  instalacje. 
Podłoże  –  piaski, wymagają 
użycia specjalnych zabiegów 
i  sprzętu  (umacniania  skarp 
wykopów,  ich  odwadniania, 
stosowania  systemów  igło-
filtrów). W  tych  warunkach 
z  mozołem  układana  jest 
tłocząco – grawitacyjna sieć 
rurociągów. 
-  Zakończenie  prace  oraz 
rozruch  nowych  urządzeń 
zaplanowano na 15 listopada 
br - zapowiadają przedstawi-
ciele Stacji Morskiej Instytu-
tu Oceanografii Uniwersyte-
tu Gdańskiego.

Kolejną  realizowaną  obec-
nie  inwestycją  jest  „Przebu-
dowa  ujęcia  wody  morskiej 
dla  potrzeb  Stacji  Mor-
skiej  Instytutu  Oceanografii 
Uniwersytetu  Gdańskiego 
w Helu”. Inwestycja   składa 
się  z  dwóch  części. Główna 
to  wybudowanie  i  posado-
wienie  szczelnej  morskiej 
studni. Druga  to system ste-
rowania ujęciem.
Realizacja  inwestycji  jest 
ściśle uzależniona od warun-
ków  pogodowych,  inwestor 
nie  otrzymał  bowiem  po-
zwolenia  od  zarządzające-
go  portem  na  zastosowanie 
dźwigów  i  wibromłota  do  

montażu  grodzi  od  strony 
pirsu, prace montażowe wy-
konywane są więc od strony 
wody.
W  ten  sposób  pogoda może 
być  czynnikiem  decydują-
cym  o  terminowości  wyko-
nania całego zlecenia oraz 
czasie  blokowania  części 
pirsu dla  pieszych. Dokona-
no już rozbiórki betonowych 
łamaczy  fal  (tzw.  gwiazdo-
bloków)  oraz  narzutu  ka-
miennego,  który  w  dalszej 
części  inwestycji  zostanie 
odtworzony. Aktualnie  wbi-
jane  są  stalowe  grodzie  ko-
mór studni – wstępnego filtra 
i pomp. (MI)

Trwa modernizacja Stacji
INWESTYCJA | W Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu 
trwają prace nad budową systemu recyrkulacji obiegu i filtrowania wody morskiej. Inwestycja 
jest skoordynowana w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo osób odwiedzjących, obsłu-
dze i zwierzętom. 



4 www.metropolia.info/AKTUALNOŚCI

Pożegnanie Wakacji  odbędzie 
się na boisku sportowym przy 
ul. Tysiąclecia w Łebie. Atrak-
cje  zaplanowane na piątek 28 
sierpnia to Festiwal Kulinarny 
–  Smaki  Regionów  połączo-
ny  z  Jarmarkiem  Rękodzie-
ła   Miasteczko  Tymbarka  dla 
najmłodszych  i  Strefa  Ma-
lucha  (Bajkostwory  i  klocki 
MuBaBao  z  Festiwalu  Dzia-
łań  Kreatywnych  „Podwodne 
Żagle”  Biblioteki  Miejskiej. 
Po wielkim sukcesie Pierwsze-
go  Festiwalu  Kolorów,  który 
miał miejsce tego lata w Łebie 
organizatorzy  zapowiadają 
„powtórkę  z  rozrywki”.  Od 
godziny  17.00  rozpocznie  się 

druga edycja Łebskiej Eksplo-
zji Kolorów, którą poprowadzi 
DJ – Marco Bricke. 
- Zabawa przy muzyce mecha-
nicznej połączona z wyrzutami 
kolorów  tzw.  proszków  Holi 
będzie  z  pewnością  wyjątko-
wym  przeżyciem  dla  każde-
go  –  podkreśla Michał  Sałata 
z UM Łeba.
Piątkowa  zabawa  wypełniona 
jest  również  atrakcjami  mu-
zycznymi. O godzinie 19.30 na 
scenie zaprezentuje  się zespół 
Zero (znani z takich hitów jak 
„Bania u cygana” czy „Jedzie-
my  na  Maksa”).  O  godzinie 
21.00  wystąpi  gwiazda  wie-
czoru  –  zespół  Fun  Factory 

(popularni  artyści  lat  90’tych, 
znani  z  takich  hitów  jak: 
„I  wanna  Be  With  You”  czy 
„Celebration”). 
Przed  koncertem  o  godzinie 
20  zaplanowano  wykonanie 
wspólnego  zdjęcia  Łebian, 
które  ma  być  pamiątką  tego-
rocznych wakacji.
Kolejny  dzień  tj.  29  sierpnia 
(sobota)  zapowiada  się  rów-
nież interesująco.  Upłynie on 
w  klimacie  zawodów  sporto-
wych    dla  rodzin  z  dziećmi. 
O  godzinie  10.00  rozpoczną 
się  zawody  wędkarskie  nad 
Czarnym  Stawem  w  Łebie 
„o największą złowioną rybę”. 
Organizatorem zawodów węd-

karskich jest PZW koło Łeba. 
Po nich, o godzinie 12.00 roz-
poczną się zmagania sportowe 
dla    dzieci  i młodzieży  zwią-
zane  z  oficjalnym  otwarciem 
ścieżki  zdrowia  -  PZU  Trasy 
Zdrowia w Łebie. Z urządzeń 
wczasowicze  i  mieszkańcy 
mogą  korzystać  już  od  końca 
lipca.  Zamontowane  są  one 
w  Parku  Nadmorskim  poło-
żonym nad Czarnym Stawem. 
W tej części miasta odbędą się 
m.in.  zabawy  sportowe z  ani-
matorami    z  wykorzystaniem 
nowo  powstałych  urządzeń, 
zabawy  taneczne,  puszczanie 
wielkich  baniek  mydlanych 
i malowanie twarzy. (GB)

Pożegnanie Wakacji
Pod naszym Patronatem

IMPREZA | Łeba pożegna wakacje podczas dwudniowej i pełnej atrakcji imprezy 28 i 29 
sierpnia. Muzyczną perełką będzie występ zespołu Fun Factory.
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Dwudniowy  festiwal  roz-
pocznie  się  19  września 
o  godzinie  14  przesłucha-
niami konkursowymi. Kon-
cert galowy zapowiedziano 
natomiast  na  20  września 
o godzinie 16.
Organizatorzy  czekają  na 
wypełnione karty zgłoszeń, 
które  należy  dostarczyć  do 
Referatu  Kultury,  Sportu, 
Turystyki  i  Rekreacji 
Urzędu  Gminy  Kosakowo 
w  nieprzekraczalnym  ter-
minie  do  16.09.2015  r.  do 
godz. 16:00.

Karty  należy  złożyć  oso-
biście  w  siedzibie  Refe-
ratu  –  Rewa,  ul.  Morska 
56,  81-198  Kosakowo  lub 
wysłać  drogą  elektronicz-
ną  na  adres  e-mail:  rkis@
kosakowo.pl lub faksem na 
numer: 58 620 06 95.

Festiwal  w  trakcie  swojej 
kilkuletniej  tradycji  zdobył 
już  sympatię  wiernej  pu-
bliczności  oraz  uznanie 
w  kręgach  kulturalnych 
i wojskowych. 
(GB)

festiwal Piosenki 
Żołnierskiej
ZAPOWIEDŹ | W Pierwoszynie odbędzie się 9 edycja  
Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kosakowo 2015. Wydarze-
nie zapowiedziano na 19-20 września.

Konkurs  organizowano  dla 
uczniów  szkół  gimnazjal-
nych  i  ponadgimnazjalnych 
i  miał  on  miejsce  w    Cie-
chocinku (województwo ku-

jawsko-pomorskie).  Miesz-
kaniec  Mostów  otrzymał 
dyplom,  list  gratulacyjny, 
książki  i  koszulkę  Edwarda 
Stachury. (GB)

nagroda dla MiesZkańca 
Mostów
OŚWIATA | Krzysztof Sałek, mieszkaniec Mostów,  zajął 
III miejsce w I Wojewódzkim Konkursie na Prezentację Mul-
timedialną inspirowaną twórczością Edwarda Stachury.
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 Najdłuższa, bo aż dwudnio-
wa, impreza z największymi 
gwiazdami  disco  odbędzie 
się w Sopocie  na  słynnych 
wyścigach  konnych  zwa-
nych Hipodromem. Podczas 
dwu  dniowego  festiwalu 
zaprezentują  się  topowe 
gwiazdy nurtu muzyki disco 
oraz obiecujący debiutanci! 
Pierwszy  dzień  festiwa-
lu  rozpoczniemy  koncer-

tem  zespołu  After  Party! 
Piątkowa  impreza  roz-
pocznie  się  już  o  godzinie 
16:00.  Bramy  festiwalu 
zostaną  otwarte  już  od  go-
dziny  15:00  aby  uniknąć 
kolejek.  Jako  pierwsza 
wystąpi  formacja  After 
Party,  ale  przed  nimi  wy-
stąpią  jeszcze  dwa  zespo-
ły  stanowiące  support  dla 
wyżej  wymienionej  grupy.  

Dzień pierwszy, piątek 
(16.00 – 22.00)
• Support 16:00 – 17:30 
• After Party 17:30 – 18:30 
• Gesek 18:30 – 19 30 
• Mejk 19.30 – 20:30 
• Milano 20:30 – 21:30 
• Dj Patrick B with Helenka 
od godz. 22:00 

festiwal 
disco Polo 
w soPocie
ROZRYWKA | Zapraszamy Was na największy dwudnio-
wy festiwal Disco Polo! Trójmiasto doczekało się swojego 
festiwalu Disco Polo!

Dzień Drugi, sobota
(12:00 - 22:00)  
• Piękni i Młodzi  
• D-bomb  
• Mega Dance  
• Spike  
• Skalars  
• Stereo  
• Boston  
.. i inni... 
+ After Party z Dj-em
(od godz. 22:00) 

bilety w przedsprzedaży 
do nabycia na ebilet.pl oraz 
w sieci salonów empik.
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Początek wydarze-
nia  zaplanowano  na 
godzinę  19. Organi-
zatorzy zapowiadają 
występy  wyjątkowo 
popularnych  i  za-
bawnych  artystów, 
tego  dnia  we  Wła-
dysławowie  wy-
stąpi  bowiem  Piotr 
Bałtroczyk,  kabaret 
Łowcy.  B  i  kabaret 
Czwarta Fala.

Wstęp  na  Kabare-
ton jest bezpłatny.

(GB)

Nadmorska Noc Kabaretowa
IMPREZA | To będzie wyjątkowo zabawna, atrakcyjna i widowiskowa noc. W sobotę 22 
sierpnia  na estradzie za Urzędem Miejskim we Władysławowie odbędzie się Nadmorska 
Noc Kabaretowa.
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- Dlaczego nazywają Pana 
marszałkiem polnym? 
 
Wychowałem się na wsi, po-
magałem moim  rodzicom na 
gospodarstwie,  cały czas żyję 
z  moją  rodziną  w  Grabów-
ku.    Codziennie  rozmawiam 
z  ludźmi  którzy  żyją w  spo-
łecznościach wiejskich,  rozu-
miem ich. Jest to miłe jak ktoś 
nazywa  mnie      marszałkiem 
polnym    bo  to  przecież  tytuł 
dowódcy. 

- Jak się ma pomorska 
wieś?

Pomorska wieś ma się dobrze. 
Obserwujemy  to  w  każdej 
sferze  życia    począwszy  od 
podniesienia  standardów 
w rolnictwie  przez edukację, 
bezpieczeństwo  publiczne 
po  kulturę.  Jesteśmy  bardzo 
sprawni  w  pozyskiwaniu  i  
wykorzystywaniu  środków 
unijnych. Bardzo duże pienią-
dze  pochodzące  z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
trafiły na Pomorze. Kwoty do-
tacji wypłacane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa to dziesiątki mi-
lionów złotych. 

- A jak te zmiany odczuwa 
przeciętny mieszkaniec Po-
morskiej wsi?

Zaczynając od Rolników myślę 
że dużym wsparciem są dopłaty 
obszarowe  do  każdego  hektara 
ziemi  oraz    dotacje  na moder-
nizację  gospodarstwa.  Dzięki 
środkom  na  różnicowanie 
działalności  rolniczej  udało  się 
stworzyć  wiele  firm  i  nowych 
miejsc pracy, które działają przy 
rolnictwie.  Najważniejsze  jest 
jednak  to,  że  rolnik  to  co wy-
tworzy może to sprzedać  tu na 
miejscu.  Służby  sanitarne  czy 
weterynaryjne  powiedziałbym, 
że  bardziej  edukują  produ-
centów  rolnych  niż  starają  się 
utrudnić  handel  ekologicznymi 
swojskimi  produktami.  Ważna 
w  tym względzie  jest  też  edu-
kacja  rolników.  Tutaj  myślę, 
że ważną  rolę w  niej  odgrywa 
Pomorski  Ośrodek  Doradztwa 
Rolniczego,  który  na  bieżąco 
informuje i doradza pomorskim 
Rolnikom. 

- Mówi Pan o Rolnikach a co 
z tymi mieszkańcami, którzy 
nie pracują na roli?

Tak  jak  wcześniej    powiedzia-

łem,  na  wioskach  powstało 
wiele nowych miejsc pracy poza 
rolnictwem. Są to firmy usługo-
we, handlowe, produkcyjne, ale 
także  gospodarstwa  rybackie 
czy branże związane z   gospo-
darką leśną.  Dzięki temu  wiele 
osób  znalazło  pracę  i  nie musi 
wyjeżdżać do miasta.
Pomorskie dzieci  chodzą do 
nowoczesnych  szkół.  Proszę 
sobie  wyobrazić,  że    na  tę 
chwilę tylko dwie gminy w wo-
jewództwie nie posiadają pełno-
wymiarowych hal sportowych, 
każda szkoła ma nowe boisko 
a w każdym powiecie jest co 
najmniej jedna pływalnia. Wiej-
skie Ochotnicze Straże Pożar-
ne są coraz lepiej wyposażone 
i w co raz większym stopniu 
ochraniają i pomagają miesz-
kańcom. Ostatnio przekazali-
śmy z  samorządu województwa  
2,5 mln. zł na dofinansowanie 
zakupu  wozów  strażackich. 
Otrzymają  je  min.  jednostki  
w Brusach, Cewicach, Gniewie, 
Lublewie, Żarnowcu, Łęczycy, 
Nowej Karczmie, Somoninie, 
Suchym Dębie, Szymbarku. 

- Czy  wszystkie miejscowo-
ści w naszym województwie 
dorównują tym najbardziej 

rozwijającym się?

Niestety  nie,  jest  wiele  gmin, 
które  rozwijają  się  słabiej.    To 
głównie obszary gdzie funkcjo-
nowały  państwowe  gospodar-
stwa rolne. Tutaj bardziej trzeba 
pochylić się nad tymi mieszkań-
cami,  niekiedy  nad  zmianą  ich 
mentalności. Cały czas przeko-
nuję do  tego żebyśmy  jako  sa-
morząd bardziej zadbali o  tych 
mieszkańców.    Czasami  stwo-
rzenie  wiejskiej  świetlicy  czy 
wyremontowanie  budynku  po 
byłej  szkole  albo  wsparcie  ja-
kiejś lokalnej  inicjatywy gospo-
darczej  może  przynieść  takiej 
społeczności  wiele  korzyści. 
Pomaga  to  ludziom  uwierzyć 
w własne umiejętności. W wielu 
miejscach ludzie zaczęli ciężko 
pracować,  ale  co  za  tym  idzie 
osiągać sukcesy i zadowolenie. 

- Kandydując do sejmu czym 
będzie się chciał Pan zająć 
pracując jako poseł? 

Jestem  Kaszubą  i  z  dalszym 
uporem będę walczył o to żeby 
do  województwa  pomorskiego  
trafiło  jeszcze  więcej  środków 
na jego rozwój. Tym samym zy-
skają na tym mieszkańcy.

Pomorska wieś ma się dobrze
WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego
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FOTORELACJA | 
Trwają wydarzenia 
w ramach D-Day 
Hel 2015. Do miej-
scowości przyjecha-
li rekonstruktorzy 
z całej Polski i za-
granicy. Można tam 
zobaczyć parady 
pojazdów wojsko-
wych,  dioramy i wi-
dowiskowe insce-
nizacje kluczowych 
potyczek z okresu II 
wojny światowej.

Historyczne widowisko w Helu

w rekonstrukcjach historycznych uczestniczy ponad 200 osób

podczas Święta wojska polskiego ulicami miasta maszerowali dudziarze 
pipes&Drums wraz z uczestnikami D-Day Hel. podczas przemarszu rozdawano 
przechodniom flagi polski

uroczystości związane ze Świętem wojska polskiego miały miejsce pod pomnikiem obrońców Helu
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Historyczne widowisko w Helu

w rekonstrukcjach historycznych uczestniczy ponad 200 osób

widowiskowa atrakcja imprezy to pokaz mody z lat 40-tychuczestnictwo w D-Day Hel to możliwość oglądania rekon-
struktorów wiernie odtwarzających czasy ii wojny światowej

organizatorom imprezy zależy na wiernym odtworzeniu 
okresu ii wojny światowej. Nie tylko od militarnej strony
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Chwila odpoczynku przed paradą pojazdów historycznych
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informacje 
z całego 
pomorza

• AKTUALNOŚCI
• BIZNES
• ROLNICTWO
• LUDZIE
• STARTUP
• LIFESTYLE
• ENERGETYKA

W  ramach  świętowania 
na  uczestników  wydarze-
nia  czekało  wiele  atrakcji 
-  wystąpił  Młodzieżowy 
Chór  Gminy  Kosakowo, 
publiczność  rozbawiały 
kabarety: Kabaret Zachod-
ni,  Koń  Polski.  Główną 
atrakcją był jednak koncert 
Patrycji Markowskiej, któ-
ra  właśnie  dla  Kosakowa  
zagrała  specjalną,  dodat-
kową piosenkę na bis. Ar-
tystka  chętnie  rozdawała 
także autogafy i pozowała 
do zdjęć z publicznością.

Zwieńczeniem  muzycz-
nego dnia był spektakular-
ny pokaz sztucznych ogni. 
W ramach Dni Gminy od-
były się również IV Rega-
ty  o  Mistrzostwo  Gminy 
Kosakowo. Statuetki  i na-
grody  dla  zwycięzców  tej 
rywalizacji wręczali  Jerzy 
Włudzik,  Wójt  Gminy 
Kosakowo  i  Janusz  Frąc-
kowiak,  sędzia  główny 
zawodów.

Kosakowską  część  Dni 
Gminy  Kosakowo  popro-
wadzili: Anna Padée-Krusz-
czak oraz Tomasz Podsiadły. 
Druga  część  świętowania 
miała miejsce  15  sierpnia 
w Rewie.

(GB)

Święto Kosakowa
RELACJA | W sobotę 8 sierpnia zorganizowano jubileuszowe, dziesiąte obchody święta gminy Kosakowo.

Widowiskowy i atrakcyjny koncert zaprezentowa-
ła w Kosakowie Patrycja Markowska

Uroczystość poprowadzili: Anna Padée-Kruszczak oraz Tomasz Podsiadły. 
Na zdjęciu (po prawej) Jerzy Włudzik, Wójt Gminy Kosakowo.

Dobrze przyjęto również występ kabaretu Koń Polski
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Statystyki  zebrane  przez 
Izbę  Skarbową  w  Gdań-
sku  wyraźnie  wskazują 
bogacenie  się  wybranych 
mieszkańców naszego wo-
jewództwa.
- Jak wynika ze statystyk, 

w  województwie  pomor-
skim  ponownie  zwiększy-
ła  się  liczba  podatników, 
którzy  osiągnęli  dochód 
powyżej 1 miliona złotych. 
W  roku  2013  były  to  922 
osoby, natomiast w minio-
nym roku  to  już 1046 po-
datników – podkreśla Wio-

letta Działdowska  z    Izby 
Skarbowej w Gdańsku.
Wzrost  liczby  milione-

rów widać także w powie-
cie  puckim. W 2012 roku 
dochód  powyżej  miliona 
wskazało  13  osób,  rok 
później  milionerów  było 
23,  natomiast w ubiegłym 
roku w  powiecie milione-
rów było już 27.
Jak  się  okazuje  -  oprócz 

wzrostu  liczby  milione-
rów  rosną  także  majątki 
wybranych  osób. W  2012 
rekordowy  dochód  po-

datnika  wyniósł  blisko  17 
mln  złotych,  rok  później 
jeden z podatników wska-
zał w dokumentach dochód 
o  wartości  ponad  26  mln 
złotych,  w  roku  ubiegłym 
rekordowy  dochód w wo-
jewództwie wyniósł ponad 
30 mln złotych.
Na  czym można  zarobić 

miliony?
Najpopularniejsze branże 

w 2013 i 2014 r. to: budow-
nictwo, transport i szeroko 
rozumiany handel.

(GB)

Milionerzy z Powiatu Puckiego
RAPORT | W województwie pomorskim wciąż przybywa 
milionerów, także w powiecie puckim.

Dożynki  rozpoczną  się 
o  godzinie  11.15  zbiórką 
przy  krzyżu  w  Kłaninie. 
W programie święta plonów 
można  znaleźć  –  uroczystą 
mszę  świętą,  zabawę  edu-
kacyjną  „Bezpieczna Droga 
do Szkoły”, występ Kaszub-
skiego  Idola;  swoje  talenty 
zaprezentują  również  lokal-
ne zespoły muzyczne.
W trakcie Dożynek będzie 

można  odwiedzić  również 
stoisko  edukacyjne  spółki 
PG EJ 1, stoisko edukacyjne 
PGNIG  i  stoisko  z  kuchnią 
regionalną.
Kabaretową  atrakcją  im-

prezy  będzie  występ  Tade-
usza  Drozdy,    organizato-
rzy  zaprosili  rownież  dwie 
gwiazdy  muzyki  disco-po-
lo  –  o  godzinie  19  wystąpi 
elbląski  zespół  Gesek,  na 
godzinę  20  zapowiedziano 
występ grupy MIG.

Dożynki w Kłaninie
IMPREZA | W Kłaninie odbędą się Dożynki Powiatu Puckiego i Gminy Krokowa. 
Wydarzenie zapowiedziano na niedzielę 30 sierpnia.
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Podczas  spotkania,  które 
miało  miejsce  na  początku 
sierpnia  burmistrz Władysła-
wowa  pogratulował  Anicie 
Włodarczyk ustanowienia no-
wego rekordu świata w rzucie 
młotem  na  odległość  81,08 
metra  podczas  3.  Lekkoatle-
tycznego  Festiwalu  Rzutów 
im.  Kamili  Skolimowskiej 
we  Władysławowie.  Rekord 

pobity  we  Władysławowie 
sprawił, że Anita Włodarczyk 
stała  się  pierwszą  kobietą, 
która przekorczyła 80 m.
W  uroczystym  spotkaniu 

uczestniczyli  także:  trener 
Anity Włodarczyk – Krzysz-
tof  Kaliszewski  oraz  dyrek-
tor OPO „Cetniewo” Marian 
Kosznicki.

(GB)

sPotkanie 
Z anitą włodarcZyk
SAMORZĄD | Roman Kużel, burmistrz Władysławowa spo-
tkał się z Anitą Włodarczyk, polską lekkoatletką, rekordzist-
ką świata w rzucie młotem.
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Ze względu na panujące upały, 
niski  stan  wód  oraz  wysoką 
temperaturę  w  rzekach  i  je-
ziorach  wykorzystywanych 
do  chłodzenia  bloków  ener-
getycznych, 10 sierpnia 2015 
roku  Polskie  Sieci  Elektro-
energetyczne, po raz pierwszy 
od ponad 20 lat wprowadziły 
administracyjne  ograniczenia 
poziomu zużycia energii elek-
trycznej - tzw. stopnie zasila-
nia.
- W  Grupie  Energa  funkcjo-
nuje między innymi Operator 
Systemu  Dystrybucyjnego, 
który  bezpośrednio  realizu-
je  zalecenia  PSE  w  zakresie 
ograniczenia  zużycia  energii. 
Niezmiennie  jednak  podkre-
ślamy, że do dyspozycji PSE 
pozostają  także  rynkowe 
możliwości  redukcji  zużycia 
energii elektrycznej, jakie ofe-
rują inne spółki naszej Grupy 
– mówi Andrzej Tersa, prezes 
Zarządu Energa SA.
Operator  Systemu  Dystrybu-

cyjnego  należący  do  Grupy, 
spółka  Energa  Operator,  wy-
wiązała  się  ze  swoich  zobo-
wiązań wynikających z decy-
zji  PSE  wprowadzającej  20. 
stopień zasilania.
-  Zgodnie  z  dyspozycją  PSE 
ograniczyliśmy pobór energii 
elektrycznej dla największych 
odbiorców  przemysłowych. 
Udowodniliśmy, że potrafimy 
szybko i efektywnie reagować 
także na kolejne decyzje doty-
czące dostosowania zapotrze-
bowania  naszych  odbiorców 
do bieżących możliwości Kra-
jowego Systemu Elektroener-
getycznego  –  mówi  Roman 
Pionkowski,  prezes  Zarządu 
Energa Operator SA.
Nie  oznacza  to  jednak,  że 
wyczerpane  zostały  wszyst-
kie  możliwości  polepszenia 
warunków  pracy  sieci  elek-
troenergetycznej.  Stabilność 
systemu  skutecznie  mogą 
wspierać także tzw. negawaty 
(NW)  oferowane  przez  nale-

Negawaty od Grupy Energa
ENERGETYKA | Grupa Energa umożliwia dobrowolną redukcję poboru energii elektrycznej o mocy do 350 MW oferując od-
biorcom biznesowym wynagrodzenie za ograniczenie zużycia. Należąca do Grupy spółka Enspirion, jako jedyny agregator w Polsce, 
stwarza im możliwość przygotowania się do redukcji oraz może wspierać stabilność systemu elektroenergetycznego w sytuacji, 
z jaką mamy do czynienia w ostatnich dniach. 

procesu  otrzymują  stosowne 
wynagrodzenie  finansowane 
przez  PSE.  Negawaty  oferują 
podmioty,  które  pomimo  ko-
nieczności wykorzystania ener-
gii  elektrycznej,  decydują  się 
przesunąć swoje zapotrzebowa-
nie  mocy  na  inny  okres  doby. 
Do redukcji przystępują dobro-
wolnie,  po  kalkulacji  korzyści 
wynikających z wynagrodzenia 
za jej przeprowadzenie.
- Każdorazowo,  gdy profil  ob-
ciążenia  systemu  elektroener-
getycznego zbliża się do punktu 
bliskiego  przeciążeniu  sieci, 
podkreślamy  szanse  i  możli-
wości,  jakie  dają  negawaty, 
czyli  zaoszczędzone  jednostki 
energii  elektrycznej.  Porozu-
mienia  podpisane  z  klientami 
gwarantują  szacowany  oczeki-
wany poziom redukcji mocy na 
poziomie od 150 MW do doce-
lowo 350 MW w paśmie czte-
rogodzinnym  –  mówi  Tomasz 
Lubicki,  wiceprezes  Zarzą-
du  Energa  Obrót.  -  Jesteśmy 
gotowi  na  pełną  współpracę 
z PSE, która dziś odpowiada za 
rozwój  rynku  w  tym  zakresie. 
Liczymy, że podejmowane dzi-
siaj  decyzje  poprawią  sytuację 
klientów i doprowadzą do ren-
towności  usług  świadczonych 
przez agregatorów.
Firma szacuje, że do końca  III 
kwartału  może  powiększyć 
potencjał  negawatów do  około 
430  NW,  a  do  końca  roku  do 
500 NW. Cały potencjał Polski 
szacuje się na 2 tys. NW. (GB)

żącą  do Grupy  Energa  spółkę 
Enspirion.  Spółka,  która  za-
pewnia  możliwości  redukcji 
poboru  energii  elektrycznej 

dzięki  współpracy  ze  swoimi 
partnerami  biznesowymi, 
jest  pierwszym w  Polsce  tzw. 
agregatorem i świadczy usługi 

zarządzania  popytem  energii 
elektrycznej. 
W  zamian  za  redukcję  pobie-
ranej z sieci energii, partnerzy 
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Spotkanie,  na  którym  pie-
niądze  zostaną  przekazane, 
odbyło się w Gdańsku.
-  Celem  przekazania  fun-
duszy  jest  dofinansowa-
nie  zakupu  samochodów 
w ramach połączonych środ-
ków budżetowych  i  pozabu-
dżetowych  przez  Komendę 
Wojewódzką Policji w Gdań-
sku  –  wyjaśnia  Magdalena 
Ledwoń  z  Biura  Prasowego 
Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa  Pomorskie-
go.  -  W  poprzednim  roku 
pomorska Policja wymieniła 
10  najbardziej  wyeksploato-
wanych  pojazdów,  a  flota 
powiększyła  się  o  7  takich 
samochodów,  z  czego  dwa 
zostały  zakupione  przez  sa-
morząd województwa.
Nowe,  służbowe  samocho-
dy  osobowe  oznakowane, 
będące  w  dyspozycji  po-
morskiej Policji, będą służyć 
monitorowaniu  bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu dro-
gowego w województwie po-
morskim.  Ponadto,  szybkie 

przemieszczanie  tego  typu 
samochodów  patrolowych, 
powoduje  również  szybki 
dojazd do miejsca  zdarzenia 
drogowego  czy  zdarzenia 
kryminalnego.
Województwo Pomorskie do-

finansowuje  zadania  własne 
Komendy  Wojewódzkiej 
Policji  w  Gdańsku  od  2009 
roku. W latach 2009-2015 na 
modernizacje i prace budow-
lane, zakup paliwa, wyposa-
żenie specjalistyczne dla La-

boratorium  Kryminalistyki 
KWP w Gdańsku, zakup sa-
mochodów osobowych ozna-
kowanych  i  nieoznakowa-
nych samorząd województwa 
przeznaczył 828 tys. zł.
(raf)

Wsparcie dla pomorskiej Policji
INWESTYCJA | 87 tys. zł na zakup samochodów osobowych oznakowanych zostało przekazane na 
rzecz Funduszu Wsparcia Policji. Porozumienie podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczy-
sław Struk, członek zarządu Ryszard Świlski oraz p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
insp. Marian Szlinger. 
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Rada Regionu Pomorskiego 
Platformy  Obywatelskiej 
RP  na  swoim  ostatnim  po-
siedzeniu  wypracowała 
listę kandydatów do Sejmu 
i Senatu w wyborach parla-
mentarnych,  które  odbędą 
się  25  października  br. 
Powiat  pucki  znajduje  się 
w okręgu wyborczym nr 26 
(od  Gdyni  po  Słupsk  i  od 
Helu po Chojnice), na który 

przypada 14 mandatów po-
selskich.
Na  liście  kandydatów  do 
Sejmu  znaleźli  się    do-
tychczasowi  ministrowie 
i  posłowie  Marek  Bier-
nacki  i  Kazimierz  Plocke, 
ale  także    samorządowcy 
–  a wśród  nich m.in.  Józef 
Reszke (starosta wejherow-
ski  w  latach  2002  –  2014, 
obecnie radny powiatu). 

kandydaci PlatforMy  
do sejMU
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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
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejhe-
rowie, działka 1202 m2, czte-
ry garaże, murowane, pilnie 
sprzedam lub zamienię na 2 
pokoje z kuchnią za dopłatą, 
tel. 501 549 579, tel. 58 672 
34 13

SPRZEDAM działkę budowla-
ną w Goręczynie, cena do ne-
gocjacji. Tel: 505-864-616

SPRZEDAM w Wejherowie do-
mek piętrowy, murowany, stan 
zamknięty, ocieplony na dział-
ce ogrodniczej 468m2, cena 
38tys. zł. Tel: 516-311-161

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

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

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

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 
1 pokojowe w domku jednoro-
dzinnym w Centrum Wejhero-
wa. Tel: 693-370-251

Siedlisko na działce 4800 m2 
w malowniczej okolicy, Zblewo. 
Tel: 695-469-389

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 960 
obrotów oraz piłę motorową 
marki Makita, mało używana. 
Tel: 601-638-877

SPRZEDAM dwa kaski jak 
nowe na motor lub skuter, 
czarne. Tel: 601-638-877

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja pojazdów, 
awaryjne otwieranie aut, po-
moc drogowa, auto części. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ pracza i maglarki 
w Pralni Wejherowo. Tel: 602-
447-261 lub 58/ 677-27-36

ZATRUDNIĘ od zaraz samo-
dzielnego hydraulika. Prawo 
jazdy mile widziane, Wejhero-
wo. Tel: 601-677-964

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

OPAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

SINGEL 34 lata szuka pani 
w wieku 35-54 lat, samotnej 
sponsorki,schadzki, Gdańsk, 
dyskrecja. Tel: 735-001-684

SEX, sex, sex – To Lubię, 
gorąca blondi pozna Panów 
Sponsorów, Sopot. Tel: 514-
120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM okap kuchenny 
pod zabudowę 60, używany, 
srebrny, cena 99zł. Tel: 510-
260-315

SPRZEDAM drewno do CO i 
gałęziówkę, możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927 
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SPRZEDAM dwa fotele dwu 
osobowe, stylowe, solidne drew-
no, niemiecki wyrób. Tel: 780-
070-086

WYPOŻYCZĘ lub sprzedam rol-
lbar do piwa na rożne okoliczno-
ści. Tel: 781-426-010

BURSZTYN kupię. Tel: 532-110-
190

ROWER treningowy, atrakcyjny, 
zerwany pasek klinowy, cena 
170 zł, Wejherowo. Tel: 502-
351-988

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

SPRZEDAM fotelik samochodo-
wy 0-13 kg 80 zł, krzesełko do 
karmienia  kółka 200 zł, łóżecz-
ko 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 dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Ne-
sti Dante, 250 gram, różne za-
pachy, duży wybór, tel. 660 731 
138

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipu-
nekwojskowy@gmail.com

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

ZŁOTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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dowiedz się więcej:    tel. 792 060 155
               e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

Zawody  zorganizowano  1 
sierpnia  na  scenie  Bulwaru 
Nadmorskiego. 
-  Celem  zawodów  była  po-
pularyzacja  tej  dyscypliny 
sportu.  Tak  duża  impreza 
jaką z pewnością jest Armw-
restling  przyciąga  do  Helu 
zawodników  z  całej  Polski. 
Ponad  50  zawodników  ry-
walizowało  o miano  najlep-
szego  -  tłumaczy  Norbert 
Górski,  współorganizator 
zawodów.
Zawody  rozgrywane  były 
z  podziałem  na  kategorie 
wagowe  kobiet  i mężczyzn. 
Największa  frekwencja  do-
pisała w kategorii mężczyzn 
do 90 kg i powyżej 90 kg. 

Siłacze rywalizowali w Helu
ARMWRESTLING| Ponad 50 zawodników rywalizowało w V Otwartych Mistrzostwach Helu w Siłowaniu na Rękę Amatorów Armwrestling Hel 
2015. Największa frekwencja dopisała w kategorii mężczyzn do 90 kg i powyżej 90 kg. 2015. 

kLasyFikaCJa kobiet 
w kategorii Do 65 kg
I miejsce Błaszczyk Izabela 
II miejsce Daria Kohnke
kLasyFikaCJa kobiet 
w kategorii powyŻeJ 65 kg
I miejsce Roksana Bona 
II miejsce Dagmara Sygitowicz 
III miejsce Paulina Przepióra
kLasyFikaCJa MĘŻCzyzN 
w kategorii Do 70 kg
I miejsce Mariusz Kuptz
kLasyFikaCJa MĘŻCzyzN
w kategorii Do 80 kg
I miejsce Dawid Plaksa
II miejsce Pawlo Duda 
III miejsce Michał Kaczorowski
kLasyFikaCJa MĘŻCzyzN 
w kategorii Do 90 kg
I miejsce Robert Kuptz
II miejsce Artur Zarecki 
III miejsce Andrzej Pavlenko
kLasyFikaCJa MĘŻCzyzN 
w kategorii powyŻeJ  90 kg
I miejsce Grzegorz Grębski
II miejsce Jakub Kaczmarek
III miejsce Andrzej Oldakowski
kLasyFikaCJa MĘŻCzyzN 
w kategorii opeN
I miejsce Grzegorz Grębski
II miejsce Robert Kuptz 
III miejsce Jakub Kaczmarek 
i Jerzy Tomasik 
kLasyFikaCJa MĘŻCzyzN 
w kategorii 50 pLus
I miejsce Zenon Czarnecki
II miejsce Tadeusz Herta

wyniki:

metropolia.infometropoliametropolia.info.info

przeglądaj, 
czytaj , 
komentuj
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Spotkanie  zorganizowano  1 
sierpnia (sobota) na plaży we 
Władysławowie (przy wejściu 
nr 2  i  3,  na wysokości Apart 
Hotelu  „Gwiazda  Morza”). 

Wśród  mężczyzn  wystarto-
wało  20  ekip,  a  w  kategorii 
kobiet – 5.Wszystkie zespoły 
otrzymały punkty rankingowe 
do klasyfi kacji indywidualnej 

w  zależności  od  uzyskane-
go  miejsca.  Po  8.  turniejach 
najlepsze  zawodniczki  i  za-
wodnicy  otrzymają  nagrody 
rzeczowe.

Grand Prix Władysławowa 
w Siatkówce Plażowej
SIATKÓWKA PLAŻOWA | 20 drużyn męskich i 5 kobiecych ze-
społów rywalizowało w piątym turnieju z cyklu Grand Prix w Siatkówce 
Plażowej o Puchar Burmistrza Władysławowa. 
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