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PKP S.A. planuje gruntow-
ną modernizację dworca 
we Władysławowie. Przed-
stawiciele spółki kolejowej 
oraz Urzędu Miejskiego 
podpisali w czwartek 14 lip-
ca list intencyjny dotyczą-
cy współpracy w zakresie 
zagospodarowania części 
przestrzeni pod bibliotekę. 
Wzorem ma być cieszący 
się światową sławą obiekt 
w Rumi.
- Dworzec kolejowy dla tu-

rystów często jest miejscem 

pierwszego kontaktu z Gmi-
ną Władysławowo. Chcieli-
byśmy, aby było to miejsce 
przyciągające wzrokiem, 
ofertą, nawiązujące do tra-
dycji i kultury regionu. 
Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej jest dla nas jed-
nym z priorytetów działa-
nia. Jestem przekonany, że 
dworzec będzie miejscem 
reprezentatywnym, stano-
wiącym kolejną z wizytó-
wek Władysławowa – mówi 
Roman Kużel, Burmistrz 
Władysławowa.
Przestrzeń zostanie wy-

korzystana na cele kultu-
ralne i edukacyjne. Gmina 

planuje zagospodarować 
powierzchnie m.in. pod bi-
bliotekę, kącik malucha, 
salę konferencyjną oraz 
informację turystyczną. 
Obecnie projekt jest na eta-
pie aranżacji wnętrz.
-Współpraca z jednostkami 

samorządu terytorialnego 
jest dla nas bardzo ważnym 
aspektem funkcjonowania 
spółki. Dzięki niej zmo-
dernizowane dworce tętnią 
życiem, stając się czymś 
więcej niż tylko przestrze-
nią, gdzie można kupić bi-
let, gazetę czy wypić kawę. 
- mówi Jarosław Kołodziej-
czyk, Członek Zarządu PKP 

S.A.
- Obiekt, który pełni funk-

cję transportową, komer-
cyjną i kulturalną zapewnia 
najlepsze z punktu widzenia 
lokalnej społeczności i po-
dróżnych, wykorzystanie 
przestrzeni – takim obiek-
tem będzie dworzec we 
Władysławowie – podkreśla 
Kołodziejczyk.
Planowana inwestycja we 

Władysławowie obejmie 
gruntowną modernizację 
budynku kolejowego wraz 
z budową przestrzeni dla 
obsługi pasażerów, w tym 
dworca sezonowego oraz 
przestrzeni komercyjnych.

Przedstawiciele PKP S.A. i Gminy Władysławowo podpisali list intencyjny w sprawie zagospodarowania powierzchni 
zmodernizowanego dworca kolejowego. W środku powstanie m.in biblioteka, jej wygląd i oferta ma być wzorowana na 
podobnym obiekcie, który działa w Rumi.
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Nowe zejście na plaże
INWESTYCJA | Gmina Władysławowo zakończyła przebudowę popularnego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze. 
Schody wykonane są z estetycznego i ekologicznego hanitu, pod nimi doprowadzono media, a nad nimi zainstalowano 
nowoczesne oświetlenie.

Klifowe ukształtowanie te-
renu jeszcze w ubiegłym 
roku wymagało od turystów, 
przyjeżdżających do najda-
lej na północ wysuniętego 
miejsca w Polsce, nie lada 
wysiłku. Teraz za sprawą 
przeprowadzonej moderni-
zacji wczasowicze zejście 
na plaże nie stanowi poważ-
nego wyzwania.
- Systematycznie staramy się 
poprawiać zejścia i wejścia 
na plażę w Gminie Włady-
sławowo. Do tego wykorzy-
stujemy estetyczne i trwałe 
materiały, dzięki czemu wy-
glądają one schludnie, a co 
ważne są również bezpiecz-

ne dla użytkowników –mówi 
burmistrz Władysławowa 
Roman Kużel.
Obok schodów utworzono 
pas techniczny służący do 
przejazdu służbom ratunko-
wym oraz pojazdom Urzę-
du Morskiego. Wykonanie 
zjazdu dla wózków i osób 
niepełnosprawnych nie było 
możliwe ze względu na zbyt 
duży kąt nachylenia zejścia, 
a co za tym idzie brak możli-
wości uzyskania pozwolenia 
na budowę. Władze Gminy 
Władysławowo zapowia-
dają, że takie udogodnienie 
jednak powstanie.
– Dosłownie 50 metrów 

dalej, w miejscu zejścia na 
plażę nr 22, zamierzamy wy-
konać dojście, dzięki które-
mu osoby niepełnosprawne, 
również bez przeszkód, będą 
mogły w pełni korzystać 
z uroków naszego kurortu– 
dodaje burmistrz.
Dzięki doprowadzonym na 
plażę mediom możliwe bę-
dzie teraz m.in. uporządko-
wanie działalności gastro-
nomicznej oraz ustawienie 
toalet korzystających z ka-
nalizacji sanitarnej. Koszt 
zrealizowanej inwestycji 
wyniósł ponad pół miliona 
złotych.
(UMW)
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O ochronie środowiska 
na konwencie
SPOTKANIE | Ochrona środowiska była tematem najnowszej, piątej z kolei 
edycji Konwentu Samorządowego Powiatu Puckiego. Tym razem burmistrzowie, 
wójtowie oraz starosta Jarosław Białk spotkali się w gościnnych murach Urzędu 
Miasta w Pucku, a tematem spotkania była szeroko rozumiana ochrona środowi-
ska i wiele kwestii z nią związanych.

Gościem konwentu była 
Danuta Makowska – Re-
gionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska w Gdańsku, 
która odpowiadała na py-
tania samorządowców do-
tyczące m.in. prowadzenia 
inwestycji na terenach waż-
nych przyrodniczo. 
Rozmawiano m.in. o budo-

wie marin i rozbudowie in-
frastruktury żeglarskiej na 
terenie Półwyspu Helskie-
go w kontekście planów 
ochrony Zatoki Puckiej oraz 
o budowie dróg w kontek-
ście wycinki drzew. Poru-
szono również kwestię ter-
momodernizacji budynków 
publicznych – inwestycje 

tego typu również wyma-
gają akceptacji Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska.
Dyrektor Danuta Makow-
ska przed spotkaniem 
w Pucku odwiedziła też 
kilka miejsc cennych przy-
rodniczo – m.in. rezerwat 
Beka.    (GB)

Współpraca z powiatem 
gliwickim
SAMORZĄD |  Wizyta samorządowców z powiatu gliwickiego w regionie.

Delegacja śląskich samo-
rządowców odwiedziła Pół-
nocne Kaszuby a ta wizyta 
była jednym z elementów 
współpracy Powiatu Puc-
kiego z Powiatem Gliwic-
kim, która jest realizowana 
już od 10 lat. Podczas wi-
zyty śląscy samorządowcy 
zobaczyli m.in. jak wygląda 
tradycyjna jastarnicka so-
bótka, wzięli udział w Mor-
skiej Pielgrzymce Rybaków 
na Odpust Św. Piotra i Paw-
ła oraz zwiedzili Muzeum 
Rybołówstwa w Helu. 
W puckim ratuszu uroczy-
ście podsumowano 10 lat 
współpracy obu samorzą-
dów oraz uhonorowano 
włodarzy obu powiatów, 
którzy w 2006 roku podpi-
sali umowę o współpracy 
– m.in. byłych starostów: 
puckiego – Artura Jabłoń-
skiego oraz gliwickiego: 
Michała Nieszporka. W cza-
sie spotkanie odsłonięto 
tablicę upamiętniającą 10 
lat współpracy. A po spo-
tkaniu odbyła się promocja 
pierwszej kaszubsko – ślą-
skiej książki kucharskiej 
„Od śledzia do wodzion-
ki”, która jest najnowszym 
efektem współpracy obu sa-
morządów. Kucharki znajdą 
w niej 20 przepisów kuchni 
śląskiej i tyle samo z kuch-
ni kaszubskiej.
(SP)
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Nowa wyprawa podróżni-
ka z Kosakowa
PODRÓŻ | Marcin Gienieczko, podróżnik z Kosakowa jest w trakcie 
realizacji swojej najnowszej wyprawy – planuje przemierzyć pieszo 
Mongolię, Kanadę (góry Mackenzie) oraz Grenlandię.

Realizację swego globalnego projektu podróż-
nik i sportowiec Marcin Gienieczko rozpoczął 4 
czerwca w Gdańsku. W pierwszy, morski etap wy-
płynął jachtem Krispol do Norwegii. 
-Płynę do Oslo jachtem Krispol ażby odebrać moje 
sanie na Biegun Południowy. Były specjalnie bu-
dowane na tą okoliczność. Norwegia to kraj naj-
lepszych explorerów, polarników. Tam w Narodo-
wym Muzeum Morskim, gdzie będzie spotkanie 
z najlepszymi, miedzy innymi z Borge Ouslandem 
i zostaną przekazane sanie – mówił podróżnik.
Kolejnym etapem jest przejście 1,3 tys. km przez 
Mongolię. Początek tej wyprawy zaplanowano na 
25 lipca. Podróżnik wyruszy ze specjalnym, 100-
kilogramowym wózkiem.
Podróż przez Mongolię ma trwać od 26 lipca do 1 
października. 
Marcin Gienieczko zamierza przejść przez wszyst-
kie strefy klimatyczne -  „przez las, góry, bagna 
i pustynie”. 
Następny etap to podwójny trawers Grenlandii. 
Przejście 1,2 tys. km ma trwać 52 dni. W przeci-
wieństwie do innych podróżników mieszkaniec 
Kosakowa zaplanował podwójny trawers, czyli 
trasę w tę i z powrotem, bo wszyscy idą w jedną 
stronę i kończą wyprawę. 
To nie koniec wypraw. W sierpniu przyszłego roku 
podróżnik chce  przejść w stylu sportowym 600 
km z wózkiem i plecakiem przez góry Mackenzie 
w Kanadzie. Na 21 dniową wyprawę zamierza za-
brać pięcioro nastoletnich wychowanków z domu 
dziecka w Gdańsku. 
- Chcę w ten sposób pokazać dzieciom, że sami też 
możemy realizować wielkie projekty – tłumaczy 
podróżnik.
Mongolia, Grenlandia i góry Mackenzie w Kana-

dzie mają zostać zrealizowane w ramach przygo-
tować do największego wyzwania, czyli zdobycia 
bieguna południowego. 
-Na Antarktydzie nie mam możliwości popełnie-
nia błędu. Jeżeli się go popełni, to jest to pewna 
śmierć, dlatego proces przygotowań jest tak bar-
dzo ważny - podkreśla podróżnik.
Zdobycie Bieguna Półudniowego zaplanowano na 
październik 2018 roku.
-Moim celem jest wyruszyć na Antarktydę i zdo-
być Biegun Południowy w obie strony z wyspy 
Berknera i powrócić do wybrzeża. co jeszcze niko-
mu się nie udało zrealizować taka trasę. Warto do-
dać,że Marek Kamiński zdobył Biegun Południo-
wy w jedna stronę. Czy tak się stanie? Czy tyle 
będę miał siły? Zobaczymy, bo wszak na elementy 
prawdziwej przygody ma wpływ jeszcze zdrowie, 
motywacja, kondycja, psychika i budżet – tłuma-
czy podróżnik.
Na swojej stronie podróżnik podał, że koszt przed-
sięwzięcia to 600 tys. złotych. 
- Taniej się nie da. Samo uszycie żagli pochłonęło 
18 tys. zł, cena sań to 14 tys. zł - tłumaczył. 
Honorowy patronat nad projektem „Wielki trawers 
Antarktydy z jachtu wraz ze zdobyciem w spor-
towym stylu bieguna południowego” objął Polski 
Komitet Olimpijski. 
Podróż przez Mongolię będzie można śledzić za 
pomocą strony internetowej podróżnika -http://
www.gienieczko.pl/tracking/mongolia2016/. Po-
zycje  będą wysyłane 2 razy dziennie w ramach 
dokumentacji projektu.
Marcin Gienieczko niedawno ustanowił rekord 
Guinnessa, przepływając Amazonkę w canoe na 
dystansie 5573 km, od Atalaya do Belem.   (UG)

Celebrytka krytykuje, miasto kontratakuje
AKCJA | Władysławowo zorganizowało otwarty trening Jogi dla...Agaty Młynarskiej. To żartobliwa 
odpowiedź na krytyczne słowa dziennikarki na temat turystów wypoczywających w tej miejscowości.

Urlop nad polskim morzem, 
w szczycie sezonu musiał być 
dla Agaty Młynarskiej cięż-
kim przeżyciem. Dziennikar-
ka w swoim wpisie na Face-
booku wyjątkowo krytycznie 
oceniła sezon we Władysła-
wowie.
- W mieście jest totalny ar-
magedon - zjechali wszyscy 
państwo Kiepscy z rodzinami 
i przyjaciółmi, jedzenie jest 
drogie i przeważnie niedobre 
- ryby smażone na oleju nie-
pierwszej świeżości, królują 
gofry i fryty. Wszędzie gra 
muzyka, w każdej knajpie fa-
ceci w gastronomicznej ciąży 
opędzają się od swoich dzieci 
i umęczonych żon. Wiadomo, 
dobry browar to podstawa! - 
pisze Młynarska.
 W swoim wpisie dziennikar-

ka i celebrytka pisała także 
o jodze, spacerach rowero-
wych i poszukiwaniu miejsc 
bez ludzi i aut. Właśnie takie 
aktywności pozwalają  Aga-
cie Młynarskiej dobrze wypo-
czywać nad morzem. Kontro-
wersyjny wpis dziennikarki 
zyskał ogromną popularność 
w internecie. Zdecydowana 
większość komentarzy była 
krytyczna - zarzucano jej wy-
wyższanie się i brak kontaktu 
z rzeczywistością. Krytyko-
wano także fakt, że według 
wpisu celebrytki nad morze 
mogą jechać tylko wysporto-
wani, szczupli i uśmiechnięci 
ludzie. bo pozostali tylko psu-
ją krajobraz.
Na krytyczne uwagi Aga-
ty Młynarskiej zareagowało 
także Władysławowo, które 

zorganizowało spontaniczną 
akcję promującą zdrowy tryb 
życia. Wydarzenie nazwano 
„Ćwiczymy Jogę dla Agaty!
- Na plaży we Władysła-
wowie odbędzie się otwar-
ty trening jogi prowadzony 
przez profesjonalną instruk-
torkę. Pokażmy całej Polsce, 
że turyści wypoczywający 
nad Bałtykiem mają poczu-
cie humoru, potrafią się do-
brze bawić, a jednocześnie 
dbać o swoje ciała i umysły 
– zachęcał Grzegorz Żaczek, 
rzecznik prasowy UM Wła-
dysławowo.
Na plażowy, jogowy „arma-
geddon” organizatorzy zapro-
sili także Agatę Młynarską, 
która zainspirowała ich do 
zorganizowania akcji.
(GB)
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Wybiorą Bursztynową 
Miss Lata
ZAPOWIEDŹ | W niedzielę 24 lipca w Mechelinkach odbędą się  
Ogólnopolskie Wybory Bursztynowej Miss Lata oraz Małej 
Miss Lata Mechelinki 2016. Impreza odbędzie się na scenie 
plenerowej w Mechelinkach, początek o godzinie 15.

Bazą imprezy będzie scena 
plenerowa w Mechelinkach, 
początek zapowiedziano na 
godzinę 15. O tej godzinie 
rozpoczną się (przy sce-
nie plenerowej) zapisy dla 
dziewczynek w wieku 3-10 

lat. Ogólnopolskie Wybory 
Bursztynowej Miss Lata 
rozpoczną się o godzinie 
18.  Oprócz podziwiania 
i kibicowania pięknym 
dziewczynom organizato-
rzy przygotowali również 

inne atrakcje. W trakcie 
imprezy wystąpi Mariusz 
Kalaga z benefiesem 30 le-
cia pracy artystycznej i Ja-
goda Drzymalska. Imprezę 
poprowadzi Krzysztof An-
druszkiewicz.   (UG)
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Nowy eksponat
 do „Domu Rybaka”
MUZEUM |  Kadłub łodzi motorowej to najnowszy eksponat, 
który trafił do Parku Kulturowego i Skansenu – „Dom Rybaka” 
w Mechelinkach. Ta placówka muzealna ma powstać w bez-
pośrednim sąsiedztwie przystani rybackiej w Mechelinkach 
i przedstawiać warunki pracy poprzednich pokoleń rybaków
Kadłub łodzi mo-
torowej podarował 
rybak z Mechelinek 
- Paweł Niczke. 
Planowany skan-
sen ma powstać 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie przy-
stani rybackiej 
w Mechelinkach. 
Jego rolą będzie 
przedstawienie wa-
runków pracy po-
przednich pokoleń 
rybaków. Obecnie 
trwają prace nad 
przygotowaniem 
koncepcji zago-
spodarowania tere-
nu skansenu oraz 
p r z y g o t o w a n i e 
wniosków o dofi-
nansowanie inwe-
stycji ze środków 
zewnętrznych. 
Urzędnicy gminni zachęcają 
mieszkańców do do przejrze-
nia strychów, piwnic i gara-

ży. B
-Być może znajdą Państwo 
stare, zakurzone przedmioty, 
które wzbogacą ekspozycję 
skansenu. Prosimy o kontakt 

w tej sprawie z Referatem ds. 
Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomościami, tel. 58 660 
43 35 – informują urzędnicy 
gminni.  (UG)

fo
t. 

U
G

 K
os

ak
ow

o



5|metropolia.info Środa, 20 lipca 2016

REKLAMA 9/2016/PS

fo
t. 

U
M

 W
ła

dy
sła

w
ow

o

fo
t. 

U
M

 W
ła

dy
sła

w
ow

o

fo
t. 

U
M

 W
ła

dy
sła

w
ow

o

fo
t. 

SP
 P

U
C

K

Doceniono sportowe szkoły
NAGRODY | W powiecie puckim zorganizowano kolejną, 15 z kolei edycję konkursu „Najbardziej 
Usportowiona Szkoła Ponadgimnazjalna w Powiecie Puckim”.

Impreza ma na celu nagrodze-
nie tych placówek, które kładą 
największy nacisk na rozwój 
fizyczny uczniów i organizują 
najwięcej imprez sportowo-re-
kreacyjnych.
Na 1 miejscu znalazło się I Li-
ceum Ogólnokształcące w Puc-
ku, drugie miejsce zajął Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kłaninie, trzecie miejsce 
trafiło do Powiatowego Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pucku. Miej-
sce czwarte w konkursu zdobył 
Zespół Szkół nr 1 we Włady-
sławowie, na miejscu piątym 
znalazło się natomiast Liceum 
Służb Mundurowych w Pucku.
(SP)

Głośny festyn w Karwi
RELACJA | To był głośny i atrakcyjny festyn. 9 lipca 
na boisku przy ul. Wojska Polskiego w Karwi zor-
ganizowano Festyn Rodzinny.

W programie festynu znalazły się koncerty grup 
- Kaszubianki, Manijoce oraz Bliza. Zebrani 
mogli także zobaczyć pokaz Strongmanów, 
skorzystać z kuchni polowej oraz wziąć udział 

w licznych konkursach. Zwieńczeniem impre-
zy był widowiskowy koncert grupy Weekend, 
znanej z hitu „Ona tańczy dla mnie”.    
(UM)
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Błękitna Flaga dla kąpielisk
SPOTKANIE | Kąpieliska we Władysławowie i Jastrzębiej Górze otrzymały Błękitną Flagę. To wyróż-
nienie potwierdza, że plaże spełniły szereg wymogów, związanych z czystością wody oraz bezpieczeń-
stwem wypoczywających na plaży osób.Władysławowo otrzymało Błękitną Flagę po raz 3. z rzędu, 
a Jastrzębia Góra po raz 2. z rzędu.

4 lipca na plaży we Władysławowie odbyło się 
spotkanie, na którym Krajowy Koordynator Pro-
gramu Błękitna Flaga - Jarosław Szczygieł prze-
kazał na ręcę z-cy Burmistrza Kamila Pach oraz 
ratowników wyróżnienie, stanowiące o spełnieniu 
przez kąpieliska we Władysławowie i Jastrzębiej 
Górze szeregu wymogów, związanych z czystością 
wody oraz bezpieczeństwem wypoczywających na 
plaży osób.
Wśród ocenianych kryteriów przez duńską Fun-
dację na rzecz Edukacji Ekologicznej można wy-
mienić: wskaźniki czystości wody, zapewnienie 
bezpieczeństwa, odpowiednią infrastrukturę oraz 

zarządzanie kąpieliskiem z uwzględnieniem od-
działywania na środowisko naturalne.
Władysławowo otrzymało Błękitną Flagę po raz 3. 
z rzędu, a Jastrzębia Góra po raz 2. z rzędu.
Program Błękitnej Flagi wystartował w 1987 r. 
w Europie z zamiarem zachęcenia zarządców ką-
pielisk do spełnienia założeń dyrektywy Rady Eu-
ropejskiej dotyczącej jakości wody w kąpieliskach 
(Dyrektywa Rady 76/160/EEC z dnia 8 grudnia 
1975 r.). Pomysł programu powstał we Francji 
w 1985 r., gdzie właśnie pierwsze nadmorskie gmi-
ny zostały nagrodzone Błękitną Flagą po uwzględ-
nieniu kryteriów oczyszczania. (UM)
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Poczta Polska uruchamia dar-
mowy dostęp do sieci internet 
w ponad 850 placówkach zloka-
lizowanych poza dużymi aglo-
meracjami. Spółka chce w ten 
sposób pomóc w cyfryzacji spo-
łeczeństwa, zwłaszcza w tych 
miejscach, w których dostęp do 
sieci jest mocno ograniczony 
technicznie lub ekonomicznie. 
Na liście placówek z darmo-
wym Internetem są także odzia-
ły Poczty dedykowane obsłudze 
pielgrzymów uczestniczących 
w Światowych Dniach Młodzie-
ży.
Bezprzewodowy dostęp do sie-
ci jest możliwy dla wszystkich 
odwiedzających placówki pocz-
towe. Sieć może być również 
otwarta dla osób znajdujących 
się w zasięgu hot spotów. Aby 
korzystać z darmowego połącze-
nia, wystarczy wybrać na ekranie 
urządzenia mobilnego siec o na-
zwie „ Poczta Polska”, bez ko-
nieczności wpisywania dodatko-
wych haseł. Klienci korzystający 
w ten sposób z sieci, będą także 
proszeni o wyrażenie zgody na 
wyświetlanie reklam.
Poczta Polska w drugim etapie 
przedsięwzięcia może udostępnić 
darmową transmisję sygnału po-
przez WiFi we wszystkich wła-
snych placówkach pocztowych 

włączając co kwartał do systemu 
500 lokalizacji.
– Projekt darmowego WiFi 
w placówkach pocztowych to je-
den z elementów strategii Poczty 
Polskiej, która kładzie nacisk na 
cyfryzację swoich usług.Poczta 
Polska już pełni funkcję komuni-
kacyjnego krwioobiegu państwa. 
Teraz chcemy być strategicznym 
partnerem administracji  w cy-
fryzacji usług publicznych po-
przez dostęp on-line do e-usług 
państwa –mówi Paweł Skowo-
rotko, członek Zarządu Poczty 
Polskiej.
Poczta Polska posiada potencjał, 
narzędzia i gotowe rozwiązania 
niezbędne do dostarczenia bez-
piecznej platformy dla kontaktu 
obywateli z państwem i jest jedy-
nym podmiotem na rynku, który 
oferuje sprawne, w pełni funkcjo-
nalne, poświadczone wymagany-
mi certyfikatami bezpieczeństwa 
narzędzie do komunikacji z pań-
stwem. Jest to platforma Envelo. 
Operator posiada także olbrzymi 
potencjał do realizacji dużych 
projektów związanych z cyfry-
zacją usług publicznych – dzięki 
sieci prawie 7500 placówek oraz 
pracownikom sprzedaży, listo-
noszom i asystentom, dociera do 
wszystkich obywateli na terenie 
całego kraju. (PP)

Poczta Polska z bezpłatnymWiFi
BIZNES | Bezterminowy i bezpłatny dostęp do Internetu poprzez sieć WiFi, 
wypełnianie białych plam na mapie cyfrowej Polski i możliwość kontaktu 
on-line z usługami administracji publicznej dla klientów– takie są główne 
korzyści projektu darmowego WiFi, który właśnie został udostępniony przez 
Pocztę Polską w ponad 850 placówkach pocztowych. Docelowo, Poczta Pol-
ska, może wprowadzić darmowy Internet we wszystkich placówkach pocz-
towych.

Od lewej -Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa, Paweł Skoworotko, Członek Zarządu Poczty Polskiej

Nowa oferta
dla turystów
SAMORZĄD |  Puck rozszerzył ofertę turystyczną o pole namiotowe. Turyści, 
którzy lubią podróżować z namiotem mogą skorzystać z Tęczowego Pola Bi-
wakowego, które powstało w przy puckim MOKSIR.

Tęczowe Pole Biwakowe, 
bo taką nazwę nosi, znajdu-
je się przy Puckim MOK-
SiR. Jest to wspaniała lo-
kalizacja w pobliżu Parku 
Nowowiejskiego, nad samą 
Zatoką Pucką.

Pole biwakowe jest w sta-
nie pomieścić kilkadziesiąt 
namiotów, posiada boga-
te zaplecze socjalne. Do 
dyspozycji biwakowiczów 
oddano toalety, prysznice 
oraz kuchnię. Oferta pola, 

oprócz turystów nocujących 
w namiotach skierowana 
jest także do wczasowiczów 
wypoczywających w sa-
mochodach typu Camper 
i w przyczepach campingo-
wych.  (BG)
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Zmagania kulturystów
RELACJA| Władysławowo było gospodarzem premierowej edycji  Baltic Body-
building and Fitness Challenge. Wydarzenie zorganizowano w sobotę 16 lipca na 
estradzie miejskiej.

Zawody we Władysławo-
wie obejmowały 5 kon-
kurencji i aż 14 kategorii: 
Fitness sylwetkowe ko-
biet (open),Bikini-fitness 
kobiet (163 cm, 168 cm, 
+168 cm), Fitness plażo-

we mężczyzn (178 cm, 182 
cm, +182 cm), Kultury-
styka klasyczna mężczyzn 
(180 cm, +180 cm), Kul-
turystyka juniorów (open), 
Kulturystka mężczyzn (70 
kg, 80 kg, 90 kg, +90 kg) 

Zmagania o tytuł naj-
lepszych przedstawicieli 
w kulturystyce i fitness, 
uatrakcyjnił bogaty pro-
gram warsztatów z utytu-
łowanymi sportowcami.    
(UM)
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Cieszyn w centrum uwagi
RELACJA | Puck w sposób atrakcyjny 
i interaktywny pokazał atrakcje swo-
jego partnerskiego miasta – Cieszyna. 
Imprezę o nazwie „Cieszyn w Pucku” 
zorganizowano w niedzielę 10 lipca na 
Zielonej Plaży.
Niedzielna impreza miała 
bogaty program muzyczny, 
na scenie wystąpiły takie 
zespoły jak: kapela kaszub-
ska Manijoce, Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej 
i Justyna Lewandowska 
z Zespołem. Wystąpili tak-
ze soliści – Partyk Dem-
kowski, Karolina Kidoń 

i Łucja Dusek-Francuz.
Impreza miałą także wy-
miar handlowy, na terenie 
Zielonej Plaży pojawiły się 
stoiska z odzieżą folkową, 
biżuterią haftowaną, rę-
kodziełem, kołaczami lo-
kalnymi i ręcznie szytymi 
maskotkami.
(GB)
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Koncerty w Helu
ZAPOWIEDŹ |  Pod koniec lipca Hel będzie gospodarzem EB Hel 
Spot, czyli letniej akcji marketingowo-kulturalnej marki EB. W miej-
scowości powstanie beach bar rodem z tropikalnych plaż, zapowie-
dziano plażowe atrakcje, letnie kino i atrakcyjne koncerty.

Akcja ruszy na plaży 
w Helu 25 lipca. Na 
plaży powstanie  beach 
bar rodem z tropikal-
nych plaż, gdzie będą 
grali polscy i zagra-
niczni didżeje,zapo-
wiedziano także plażo-
we atrakcje – pokazy 
flair, wypożyczalnie 
skimboardów, warszta-
ty i pokazy kitesurfin-
gu. Powstanie również 
studio graficzne, gdzie 
każdy zainteresowany 
będzie mógl własno-
ręcznie stworzyć ma-
teriały festiwalowe. 
Zapowiedziano także 
organizację kina festi-
walowego.
Zwieńczeniem ak-
cji ma być darmowy, 
dwudniowy festiwal 
muzyczny, który zapla-
nowano na weekend 13 
i 14 sierpnia. 
Pierwszego dnia wy-
stąpią artyści i gru-
py – Mioush (godzi-

na 19.00), Madofako 
(20.15), Xxanaxx (go-
dzina 21), Monki 
(00.00). Główną gwiaz-
dą tego dnia będzie le-
gendarne hip-hopowye 
trio De La Soul, które 
wystąpi o godzinie 
22.30.
Drugiego dnia w Helu 
wystąpi kilku pol-
skich artystów – Tede 
(19.00), Taco Hemin-
gway (20.00), Łąki 
Łan (21.00). Główną 
gwiazdą będzie grupa 

HERCULES & LOVE 
AFFAIR, która przed-
stawi taneczne sety 
inspirowane nowojor-
skim housem z lat 90-
tych.
(GB)

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

REKLAMA 178/2016/DB



fo
t. 

Pi
xa

ba
y.c

om

fo
t. 

U
M

 W
ła

dy
sła

w
ow

o

fo
t. 

U
M

 W
ła

dy
sła

w
ow

o

Władysławowo 
przedłuża sezon
AKCJA | Gmina Władysławowo przyłączyła się do pilotażowej 
akcji  „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” organi-
zowaną przez Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jej finał przy-
padnie na czas od 23 do 25 września 2016 roku, gdy wszyscy 
zainteresowani będą mogli skorzystać z wyjątkowej palety 
ofert, zebranych i promowanych przez organizatorów. Jed-
nym z celów akcji jest przedłużenie sezonu letniego

W ramach akcji ma powstać 
bank ofert produktów i usług 
turystycznych w atrakcyj-
nych, obniżonych cenach, 
które będą oferowane we 
wrześniowy weekend na te-
renie całego kraju.
- Dzięki tej inicjatywie mogą 
Państwo w prosty i obecnie 
modny sposób wypromować 
swoje produkty i usługi na 
skalę krajową. Jest to dosko-
nała okazja do przedłużenia 
sezonu turystycznego oraz 
zachęcenia mieszkańców 
okolicznych miast do odwie-
dzenia gminy Władysławo-
wo – zachęca Roman Kużel, 
burmistrz Władysławowa.
Akcja stanowi wykorzysta-
nie sprawdzonej formuły 

weekendowych akcji zniżko-
wych organizowanych przez 
polskie miasta i regiony 
i przeniesienie jej na poziom 
krajowy. Partnerami akcji 
będą podmioty dysponują-
ce obiektami turystycznymi 
lub świadczące usługi tury-
styczne a jej głównym ce-
lem zachęcenie Polaków do 
korzystania z atrakcji i usług 
turystycznych na terenie kra-
ju, również w okresie poza 
głównym sezonem wakacyj-
nym.
Promocja akcji będzie pro-
wadzona od drugiej połowy 
sierpnia br, na witrynach 
internetowych i profilach 
mediów społecznościowych 
Ministerstwa Sportu i Tury-

styki i Polskiej Organizacji 
Turystycznej oraz w innych 
mediach.
Do akcji mogą zgłaszać się: 
-obiekty noclegowe (hotele, 
pensjonaty, schroniska, pola 
namiotowe, kempingi i in-
ne),obiekty gastronomiczne 
(restauracje),muzea, skanse-
ny, obiekty kultury,obiekty 
sportowo-rekreacyjne, prze-
woźnicy, usługodawcy tury-
styczni.
Lista partnerów akcji zosta-
nie zamieszczona na witrynie 
MSiT w połowie sierpnia br. 
Koordynatorem akcji we 
Władysławowie będzie 
Centrum Kultury, Promocji 
i Sportu we Władysławowie.     
(GB)

Kolejne emblematy 
na Alei Gwiazd Sportu
RELACJA| W dniach 24-25 czerwca we Władysławowie odbyły się wydarze-
nia związane z XVII edycją Alei Gwiazd Sportu. Ich głównym punktem była 
zorganizowana mimo trudnych warunków pogodowych ceremonia odsło-
nięcia 6 nowych, spiżowych emblematów.

Uhonorowani zostali: 
Wojciech Fortuna (skoki 
narciarskie), Bronisław 
Czech (narciarstwo), Bohdan 
Tomaszewski (dziennikarz 
sportowy), Karol Bielecki 
(piłka ręczna), Rafał Sonik 
(sporty motorowe) oraz Seba-
stian Kawa (szybownictwo).
Ponadto w ramach XVII edycji 
Alei Gwiazd Sportu zorgani-
zowano konferencję prasową 
- Sportowy Panel Polityki, 
turniej tenisa ziemnego, bieg 
na milę morską, a na zakoń-
czenie paradę sztucznych 
ogni.   (UM)
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Trwa koncertowe 
lato w Pucku
IMPREZY | Na Zielonej Plaży w Pucku organizo-
wane są letnie koncerty dla turystów i miesz-
kańców. Jeszcze w lipcu wystąpi tam Maryla Ro-
dowicz, na sierpień zaplanowano występ grupy 
Myslowitz i legendarnej grupy Dżem.

Najnowsza atrakcja muzyczna to propozycja właściwie 
dla każdego melomana, na scenie w Pucku wystąpi bo-
wiem Maryla Rodowicz - niekwestionowana gwiazda 
polskiej muzyki pop. Ten koncert zapowiedziano na 23 
lipca, początek o godzinie 21.
Po przerwie, koncerty wrócą do Pucka w połowie sierp-
nia. Grupa Myslovitz zagra dla puckiej publiczności 13 
sierpnia, dzień później wystąpi kultowa i legendarna 

grupa Dżem. Oba koncerty odbędą się na Zielonej Pla-
ży, początek występów zapowiedziano na godzinę 21.
Kilka dni później, 19 sierpnia w nadmorskiej miejsco-
wości pojawi się ciekawa propozycja dla miłośników 
reggae. O godzinie 21 rozpocznie się bowiem koncert 
Mesajah, któremu towarzyszył będzie zespół Riddim 
Bandits.
Wszystkie okoncerty są bezpłatne.   (GB)
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Charytatywna i odważ-
na akcja rowerzystów
AKCJA | Nie lada wyczynu dokonało dwóch śmiałków z Pleszewa (woj. wiel-
kopolskie). Tomasz Kosmala i Adam Barczyński, obaj z pleszewskiej grupy 
Domer Bike Team, postawili sobie za cel dotarcie rowerami do Władysławowa 
w czasie... jednej doby.

Niebywałe wyzwanie zakoń-
czyło się sukcesem: po star-
cie z pleszewskiego rynku 
w sobotę 25 czerwca o go-
dzinie 18:30 rowerzyści „za-
meldowali się” pod Urzędem 
Miejskim we Władysławowie 
w niedzielę 26 czerwca oko-

ło godziny 17:00. Tam przy-
witał ich Robet Sokołowski 
- przedstawiciel Centrum 
Kultury, Promocji Sportu we 
Władysławowie. Przebycie 
426 km zajęło kolarzom 22,5 
godziny praktycznie nieprze-
rwanej jazdy.

Ideą przewodnią akcji ple-
szewskich rowerzystów jest 
zwrócenie uwagi na 6-letnią 
Otylkę, młodą mieszkankę 
Pleszewa, która zmaga się 
z białaczką i dla której zbie-
rane są środki na leczenie 
i rehabilitację.    (UM)
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Heluś trafił do Stacji Morskiej
AKCJA | Pracownicy Stacji Morskiej Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego  zare-
agowali na sygnał o malutkiej foce leżącej na 
plaży w Helu.
Pierwszy, w tym roku, pacjent 
z gatunku foka pospolita otrzy-
mał imię Heluś, tradycyjnie od 
nazwy miejscowości w której zo-
stał znaleziony.
Sygnał o  malutkiej foce leżącej 
na plaży w Helu przy wejściu 64 
trafił do Stacji Morskiej 10 lipca. 
Na miejsce  ruszyli pracownicy 
stacji, którzy odnaleźli szczenię 
foki pospolitej (Phoca vituli-
na) przy którym czuwali turyści 
zgłaszający obserwację. Po prze-
wiezieniu zwierzaka do Stacji 
Morskiej natychmiast przepro-
wadzono podstawowe badania 
oraz przeprowadzono konsulta-
cję weterynaryjną. Samczyk wa-
żył tylko 10,6 kg przy długości 
ciała 96 cm. Wyniki badania krwi 
wskazywały na umiarkowaną in-
fekcję, foka byłaosłabiona, a jej 
małe ciałko pokryte jest liczny-
mi powierzchownymi rankami. 
Wdrożono odpowiednie leczenie 
farmakologiczne oraz dietę, aby 
szczenię jak najszybciej odzy-
skało siły.

- Nasz pierwszy, w tym roku, 
pacjent z gatunku foka pospolita 
otrzymał imię Heluś, tradycyjnie 
od nazwy miejscowości w której 
został znaleziony -informują pra-
cownicy Stacji Morskiej.
Jak podkreślają pracownicy Sta-
cji Morskiej foka pospolita  jest 
jednym z trzech gatunków za-
mieszkujących Bałtyk. Wbrew 
temu co może sugerować nazwa, 
są gatunkiem najmniej licznym 
w wodach Morza Bałtyckiego
Ich liczebność szacuje się na 
około 800 osobników w całym 
Morzu Batyckim. Szczenięta 
rodzą się na przełomie czerwca 
i lipca na brzegu z dala od stada 
i wyglądem przypominają osob-
niki dorosłe. Mierzą 70-90cm dł. 
i ważą 9-11kg.  Młode karmione 
są mlekiem matki przez 4-6 tygo-
dni. Po tym okresie rozpoczynają 
samodzielne życie, pozostając 
jednak przez pewien czas pod 
matczyną opieką.
(SM)
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Święto Ochotnicznej 
Straży Pożarnej
RELACJA | 9 lipca odbyły się uroczystości związane z obchodami 90- lecia istnie-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnie. Na uroczystości obecny był m. in. Wójt 
Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, który podziękował wszystkim strażakom za trud 
włożony w rozwój jednostki jak i wieloletnie zaangażowanie, pomoc drugiemu czło-
wiekowi w sytuacjach zagrożenia życia.

Założycielami jednostki w 1926 roku byli Wik-
tor Elwart, Felix Labun, i Felix Groenwald, któ-
rzy stanowili zarząd OSP Smolno. W krótkim 
czasie wybudowano remizę, która stała w miej-
scu obecnego domu strażaka wyposażona zosta-
ła w wóz konny, niezbędny sprzęt do gaszenia 
pożarów oraz syrenę alarmową. 9 września 1964 
w Smolnie wybuch groźny pożar, ze względu na 
niesprzyjające warunki atmosferyczne, silny 
wiatr oraz zadaszenie pokryte strzechą ogień 
strawił w bardzo krótkim czasie kilkanaście za-
budowań. 1994 powstał społeczny komitet bu-
dowy remizy, teren pod budowę remizy odstą-
piła szkoła jej fundamenty wykonano w czynie 

społecznym zaś budowę sfinansowała Gmina 
Puck. W tym czasie strażacy otrzymali samo-
chód marki Żuk w czynie społecznym uporząd-
kowano również teren i wykonano ogrodzenie 
domu strażaka. Dzięki społecznemu zaangażo-
waniu Smolno otrzymało estetycznie wykonany 
obiekt, w którym odbywały się imprezy, zebra-
nia wiejskie itp. W lipcu 2005 jednostka otrzy-
mała wóz bojowy marki Mercedes. 
Aktualnie jednostka liczy 38 strażaków w tym 
dwóch członków honorowych oraz ośmiu człon-
ków młodzieżowej drużyny pożarniczej. 12 
członków posiada przeszkolenie pierwszego 
i drugiego stopnia.    (UG)

Wakacyjny pobór 
krwi w Połchowie
AKCJA| 30 osób zdecycowało się na oddanie krwi 
podczas akcji „Wakacyjny Honorowy Pobór Krwi” 
zorganizowanej przez Kaszubski Klub HDK PCK 
w Połchowie.

Akcję poboru krwi zorgani-
zowano 16 lipca, 
-Chętnych do oddania krwi 
było 30 osób, większość 
się zarejestrowała i oddała 
krew, dzięki czemu prze-
kazaliśmy do RCKiK w 
Gdańsku prawie 13 litrów 

krwi- informuje prezes klu-
bu Marcin Sikora. Krwio-
dawcy z Kaszubskiego Klu-
bu HDK PCK w Połchowie 
od początku roku oddali 
85 litrów tego bezcennego 
leku jakim jest krew. 
(GB)
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Posiedzenie Rady ds. innowacji w Energa SA
ENERGETYKA | -Powołanie Rady Naukowo-Technicznej ds. 
Innowacji to jeden z kroków, jakie Energa podejmuje w celu 
wdrażania innowacji – ocenił Dariusz Kaśków, prezes Zarzą-
du Energa SA na posiedzeniu inaugurującym jej prace.
Rada to organ opiniująco-
doradczy Energa SA po-
wołany przez Zarząd. Jej 
działalność skupia się na 
poszukiwaniu i propagowa-
niu nowych kierunków prac 
rozwojowych Grupy Energa 
w obszarze badawczo-ro-
zwojowym i innowacyjnym. 
Ponadto w wypracowaniu 
strategii innowacji oraz 
wsparciu procesu konsoli-
dacji polityki Grupy w ob-
szarze B+R+I. W jej skład 
wchodzi pięciu wybitnych 
polskich naukowców-e-
lektroenergetyków z pięciu 
czołowych ośrodków aka-
demickich kraju.
- Liczymy, że pomysły, 
które będziemy wdrażać 
również dzięki współpracy 
z Radą, pozwolą nam zna-
leźć się w czołówce zmian 
wskazanych przez rząd, 
jako budowanie innowacyj-
nej gospodarki – mówił na 
spotkaniu z naukowcami 
prezes Kaśków.
Radzie przewodniczy prof. 
Władysław Mielczarskiz 
Politechniki Łódzkiej.

- Będziemy patrzeć kry-
tycznie, czasem studzić 
entuzjazm i wskazywać 
najbardziej wartościowe 
rozwiązania – podkreślał na 
posiedzeniu profesor.
- W 2006 roku, kiedy po-
wstawały grupy energetycz-
ne celem powołania Ener-
gi było stworzenie firmy 
zdolnej do szybkiego przy-
stosowania się do nowych 
wyzwań. Po 10 latach moż-
na patrzeć z satysfakcją, że 
Energa jest wiodącą firmą 
w kraju w zakresie innowa-
cji i praktycznego ich wdra-
żania w elektroenergetyce 
– dodawał.
Przemysław Piesiewicz, 
wiceprezes Energa SA 
podkreślał znaczenie Rady 
w procesie decyzyjnym 
związanym z selekcją i wy-
borem najlepszych rozwią-
zań technicznych w obsza-
rze elektroenergetyki.
- Globalne trendy techno-
logiczne transformują sys-
temy elektroenergetyczne 
w kierunku modelu źródeł 
rozproszonych. Z wielu 

pomysłów, które powsta-
ją, jako odpowiedź na te 
zmiany, Rada pomoże nam 
przeanalizować oraz wy-
brać najlepsze rozwiązania 
i wdrożyć optymalne mo-
dele biznesowe – zaznaczał 
wiceprezes Piesiewicz.
Wśród największych wy-
zwań, jakie stoją przed 
Grupą Energa członkowie 
Rady wskazali stworzenie 
modelu zarządzania nasta-
wionego na nowe rozwią-
zania. Naukowcy zakreślili 
obszary, w jakich szcze-
gólnie warto ich szukać. 
Najczęściej wskazywana 
była potrzeba zwiększenia 
elastyczności pracy sys-
temu, zarówno po stronie 
wytwarzania, jak i dystry-
bucji oraz popytu, czyli ste-
rowania ilością energii zu-
żywanej przez odbiorców.
Według profesorów, celem 
innowacji nie jest „nowość 
sama w sobie”, ale zwięk-
szenie rentowności firmy 
i lepsze wykorzystywa-
nie posiadanego majątku. 
Zdaniem naukowców, aby 

osiągnąć te cele nie zawsze 
trzeba wdrażać nowinki 
techniczne - czasem wystar-
czy tylko zmiana myślenia.
- Liczymy także na to, że 
Rada znacząco wesprze na-
sze prace analityczne nad 
strategią innowacji oraz 
nową polityką zarządzania 
obszarem R&D. Z pew-
nością przełoży się to na 
bardziej efektywne zarzą-

dzanie portfelem projektów 
innowacyjnych oraz wzrost 
konkurencyjności Grupy 
Energa na rynku krajowym 
– podsumował posiedzenie 
Rady Jan Chlebowicz, dy-
rektor Departamentu Roz-
woju i Innowacji w Energa 
SA. - Jesteśmy przekonani, 
że droga do efektywnego 
zastosowania innowacyj-
nych rozwiązań w polskiej 

elektroenergetyce to opty-
malne wykorzystywanie 
narzędzi do zarządzania 
wysokim poziomem ryzyka 
projektowych startupów. 
Jak również komercjaliza-
cja pozyskiwanych paten-
tów, w oparciu o najlepsze 
rozwiązania stosowane 
przez światowych liderów 
innowacji w branży energe-
tycznej – dodawał.  (BG)
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Pomorski Broker Eksportowy
PROJEKTY | Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpisali 7 
lipca z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. umowy na realizację dwóch projektów: „Pomorski Broker Eksportowy. Kom-
pleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” oraz „Invest in Pomerania 2020”.  Przedsięwzięcia 
o łącznej wartości 280 mln zł otrzymają unijne dofinansowanie w wysokości 177 mln zł ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
- Dzięki tym projektom będzie możliwa roz-
budowa systemu pozyskania inwestorów i ich 
obsługi, a także stworzenie kompleksowego 
systemu wsparcia ekspansji międzynarodo-
wej pomorskich firm– stwierdził z satysfakcją 
marszałek Mieczysław Struk - naszym celem 
jest awans Pomorskiego do pierwszej szóstki 
regionów o największej liczbie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych oraz przyciągnięcie 
inwestycji o łącznej deklarowanej liczbie 5 
tys. miejsc pracy.
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza 
S.A. Łukasz Żelewski podkreśla, że projekt 
skierowany jest głównie do sektora Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw i ułatwi im rozwój 
działalności na rynkach międzynarodowych. 
Przeznaczony jest zarówno do firm, które jesz-
cze nie podejmowały działań eksportowych, 
a mają ku temu potencjał, jak również do już 
początkujących w działalności na rynkach za-
granicznych. Przewiduje się, że dzięki reali-
zacji projektu, do 2023 roku uda się wzmoc-
nić pozycję proeksportową 600 pomorskich 
firm, a także zwiększyć potencjał eksportowy 
1,2 tys. przedsiębiorstw z Pomorza.W ramach 
projektu ma zostać zbudowana sieć brokerów 
lokalnych, którzy mają m.in. identyfikować 
pomorskie firmy zainteresowane eksportem. 
Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację 

na udział w targach, misjach gospodarczych, 
na koszty współpracy z zagranicznymi kon-
trahentami i polskimi firmami. Projekt o war-
tości ponad 84 mln zł otrzyma unijne wspar-
cie w wysokości 64 mln zł.
Poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu 
jest celem drugiego projektu „Invest in Po-
merania 2020”. Przedsięwzięcie o wartości 
ponad 195 mln zł otrzyma wsparcie w wyso-
kości ponad 113 mln zł.
Dyrektor Invest in Pomerania Marcin Piąt-
kowski poinformował, że w ramach projek-
tu zostaną przygotowane i uzbrojone tereny 
inwestycyjne oraz wdrożony zostanie system 
zachęt dla inwestorów. Będą przygotowane 
co najmniej dwie-trzy strefy przemysłowe 
o łącznej powierzchni co najmniej 70 ha, 
na których możliwe będzie natychmiastowe 
rozpoczęcie inwestycji. Przy wyborze po-
tencjalnych stref będą preferowane tereny 
o powierzchni minimum 20 ha, zlokalizowa-
ne wzdłuż głównych szlaków komunikacyj-
nych. W stworzonych w ten sposób strefach 
przemysłowych uprzywilejowani do uzyska-
nia grantów będą właściciele terenów, czyli 
jednostki samorządu terytorialnego, przedsię-
biorcy, Specjalne Strefy Ekonomiczne.Warun-
kiem będzie jednak zagospodarowanie 100% 
terenu do roku 2018. Promocja inwestycyjna 

dotyczyć będzie głównie branż kluczowych 
województwa i skierowana głównie na po-
tencjalnych inwestorów z krajów nordyckich 
Planuje się stworzenie unikalnego, dopaso-
wanego do specyfiki i do potrzeb pomorskich 
przedsiębiorców i inwestorów nowego syste-
mu zachęt.

-Zakładamy, że udzielimy wsparcia na etapie 
obsługi inwestycyjnej 750 firmom, a firmy, 
które ostatecznie podejmą decyzję o lokaliza-
cji inwestycji na Pomorzu stworzą minimum 
5 tys. miejsc pracy, natomiast ze szkoleń sko-
rzysta co najmniej 1,2 tys. osób – poinformo-
wał dyrektor Piątkowski.    Anna Kłos
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

KAwALERKę umeblowaną 
sprzedam lub wynajmę, na osie-
dlu Harcerskim w Wejherowie 
lub mieszkanie Semeko wynajmę 
w Redzie, tel. 602 623 404

SPRZEDAm gospodarstwo rolne 
8,20ha wraz z zabudowaniami. 
Tel: 661-895-941

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAm lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SPRZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

JEStEm zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rej-
tana / osiedle Chopina, długoter-
minowa umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAm Renault Scenic 1.6 
16V benzyna/gaz, 2000r. Tel: 601-
638-877

KUPIĘ

SKuP aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

ZAtRuDNię pracownika do prac 
dociepleniowych, doświadcze-
nie. Tel: 782-993-120

USŁUGI

PożycZKi prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, go-
tówka od ręki. Tel: 510-908-900

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330

uSŁuGi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

PRofESJoNALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

KotŁowNiE, instalacje, wod-

kan, gazowe, pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów, 
Sopot. Tel: 514-120-213

ZWIERZĘTA

SPRZEDAm tanio młode rybki 
kardynałki, Wejherowo. Tel: 799-
801-927 

RÓŻNE

SPRZEDAm gazowy grzejnik 
wody przepływowej Ariston Jun-
kiers, cena 170 zł. Tel: 510-501-
955

SPRZEDAm drewno do CO i ga-
łęziówkę. Możliwy transport gra-
tis. Tel:  782-846-927

SPRZEDAm piłę tarczową 2 kw 
380 v samorobna z kółkami do 
transportu.695230080.

SPRZEDAm telewizor kolorowy 
z pilotem telestar, 14 cali, cena 
50zł. Tel: 507-486-424 

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

SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

SPRZEDAm łyżwy figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wej-
herowo, tel. 505-567-034

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

KuPię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 

SZuKASZ 
PRAcowNiKA?
wyślij ogłoszenie SmS-em:
ExP.PDP. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 79567
oGŁoSZENiA 

w RAmcE
już od 
10 zł 
za emisję!

więcej:
reklama@expressy.pl

wyKAZ KAtEGoRii:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

ZWIERZĘTA: EXP.ZWI.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

ŻYCZENIA: EXP.ZCZ.

PRowADZiSZ BiZNES?
Zareklamuj się pod kategorią uSŁuGi

ExP.uSL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

wyślij ogłoszenie SmS-em:

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

z okresu II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

SPRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czar-
ne wstawki, stan idealny, cena: 
350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 
138

ZŁotA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, brą-
zowa, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

SPRZEDAm rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

SPRZEDAm krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info



15|metropolia.info Środa, 20 lipca 2016

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

U
G

 P
uc

k

fo
t. 

U
G

 K
os

ak
ow

o
fo

t. 
U

G
 K

os
ak

ow
o

Zmagania w plażową 
siatkowkę
PIŁKA SIATKOWA I Mimo niesprzyjającej aury na Dużej Bałtyckiej Plaży w Helu rozegrano 
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej w Helu.

Klasyfikacja końcowa:
17.07.2016 PS 5
I miejsce
- GRALEWSCY TEAM (Daria Gralewska i Szymon Gralewski)
17.07.2016 PS 6
II miejsce 
- FC KATOWICE (Michał Nowak i Katarzyna Knas-Nowak)
17.07.2016 PS 7
III miejsce 
- ANONIMOWI (Dominik Adamczyk i Mateusz Spyra)
17.07.2016 PS 8
IV miejsce 
- JELONKI (Miłosz Kaszewski i Kacper Kaszewski)
17.07.2016 PS 9
Dyplom za pomoc w organizacji otrzymał także p. Łukasz z Kożuchowa
17.07.2016 PS 10

Celem turnieju była promocja aktywno-
ści fizycznej w okresie wakacji.Turniej 
został przeprowadzony systemem brazy-
lijskim w którym udział wzięło 8 par.
-Mimo deszczowej pogody wszyscy 
wspaniale sie bawili reprezentując wyso-
ki poziom gry -podkreślają organizatorzy 
rozgrywek.
Najlepszą parą okazała się drużyna 
GRALEWSCY TEAM w składzie: Daria 
Gralewska i Szymon Gralewski.
Sekretarz turnieju była Urszula Piktel. 
Organizatorem turnieju było miasto Hel 
i Miejski Zjednoczony Klub Sportowy 
Hel. (NG)

Kolejny triumf 
żeglarzy z Rewy
żEGLARStwo | w Górkach Zachodnich w Gdańsku, 
w ramach regat Nord cup, odbyły się mistrzostwa Pol-
ski w żeglarskiej Klasie micRo. yacht club Rewa repre-
zentowały dwie załogi: PoL88 (maciej twarowski, miro-
sław Zając, Borys celmer) i PoL111 (Jacek Zyskowski, 
wojciech Zaród, Łukasz Paszko)

Pogoda sprzyjała żegla-
rzom i przez pełne trzy 
dni trwały zmagania na 
wodzie. Na zawodach po-
jawiła się cała krajowa 
czołówka. Stawka była 
wyrównana a walka zażar-
ta od pierwszego do ostat-
niego wyścigu. Miejsca na 
podium przechodziły z rąk 
do rąk, a o ostatecznej kla-
syfikacji zadecydował do-
piero ostatni wyścig.
Żeglarze YC Rewa zdomi-
nowali klasyfikację Dywi-
zji Criuser: załoga POL88 

trzeci rok z rzędu obroniła 
złoto a srebrny medal trafił 
do POL111.
Dodatkowo Maciej Twa-
rowski, Mirosław Zając 
i Borys Celmer wywalczyli 
złoty medal w klasyfikacji 
generalnej i tytuł Mistrzów 
Polski, w pokonanym polu 
pozostawiając wszystkie, 
potencjalnie szybsze, jach-
ty Dywizji Racer. Po złocie 
na Mistrzostwach Świa-
ta w Pskowie, to kolejny 
sukces naszych żeglarzy.    
(KO)

Zwyciężyli gospodarze
KAJAKARStwo | w Swarzewie odbyły się i mistrzostwa Gminy Puck w kajakarstwie.

W stawce 8 miejscowości 
z terenu Gminy zwyciężyli 
gospodarze – Swarzewo nie-
znacznie wyprzedzając Łebcz 

oraz Połczyno.Czołowa trój-
ka w każdej klasyfikacji 
otrzymała pamiątkowe me-
dale oraz drużynowo pucha-

ry. Organizatorem imprezy 
był Ośrodek Kultury, Sportu 
i Turystyki w Gminie Puck. 
(BG)

Sobótki ze Sztormem
PiŁKA NożNA | Na placu przy Złotych Piaskach w Kosakowie miały miejsce  Sobótki 
Sołectwa mosty, zorganizowane wspólnie z Gminnym Klubem Sportowym Sztorm mosty.

Festyn otworzył Wójt Gmi-
ny Kosakowo Jerzy Włu-
dzik wraz z Prezesem Sztor-
mu Mosty Antonim Wicą. 
W części oficjalnej, słowa 
podziękowania za włożoną 
pracę w mijającym sezonie 
piłkarskim 2015/16 trafiły 
do trenerów klubu, którzy 
z kolei nagrodzili wyróżnia-
jących się w ich zespołach 
zawodników.Następnie ro-
zegrano spotkanie towarzy-
skie pomiędzy Rodzicami 
a zespołem Sztormu Mosty 
rocznika 2002, wspierane-
go przez trenera Łukasza 
Godlewskiego. W przerwie 
muzycznie zaprezentowali 
się: Dominika Eliasz i Wik-
tor Gabor – członkowie nowego zespołu „Wokal”. Po zakończonym – wygranym przez 
juniorów – meczu, odbył się konkurs rzutów karnych. Podczas festynu nie zabrakło gier 
i zabaw dla najmłodszych, i tradycyjnego ogniska z kiełbaskami.  (KO)
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