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W rankingu portalu Triva-
go, który jest największą na 
świecie wyszukiwarką hoteli 
zbadano także ceny nocle-
gów. W Zakopanym średnia 
cena za nocleg wyniosła 285 
złotych, w Kołobrzegu 532 
złotych a we Władysławowie 
– 309 złotych. Ustalając śred-
nią cenę za nocleg brano pod 
uwagę średnią cenę (w zł) za 
nocleg dla 2 os. w pokoju typu 
standard.

- Średnia cena obrazuje, któ-

re kierunki są tańsze, a które 
droższe – podkreślają autorzy 
badania.

Według portalu w większo-
ści miejscowości wczasowicze 
chcą zatrzymać się średnio na 
9 dni. Z najpopularniejszych 
miejsc najkrócej turyści chcą 
zostać w Karpaczu (8 dni). 
Natomiast najdłużej przeby-
wają we Wrocławiu (10 dni) 
i Warszawie (11 dni). 

Portal sprawdził również, 
które narodowości najbardziej 

interesują się noclegiem w Pol-
sce na okres lipca, sierpnia 
i września. Noclegu w Polsce 
najczęściej szukają Niemcy, 
Anglicy, Norwedzy, Szwedzi 
i Włosi. Pierwszą dziesiątkę 
zamykają Holendrzy.

-W tym roku Polska okazała 
się drugim z kolei najpopular-
niejszym kierunkiem waka-
cyjnym, zaraz po Chorwacji. 
W te wakacje najchętniej wy-
bieramy Zakopane, Kołobrzeg 
i Władysławowo. Pierwszą 

dziesiątkę zamyka Świnouj-
ście i Ustka – podkreśla Ka-
tarzyna Obrochta z trivago 
Polska.

Trivago to największa na 
świecie wyszukiwarka hoteli, 
z której co miesiąc korzysta 
ponad 120 milionów użyt-
kowników na całym świecie. 
Trivago pozwala porównywać 
oferty z ponad miliona hoteli, 
z więcej niż 250 stron rezer-
wacyjnych w ponad 190 kra-
jach. (BG)

Władysławowo 
w czołówce

Władysławowo znalazło się na 
3 miejscu wśród najpopular-
niejszych kierunków  Polaków 
organizujących wakacje na 
własną rękę. Na pierwszym 
miejscu rankingu portalu 
trivago.pl znalazło się Za-
kopane, drugie miejsce 
zajął Kołobrzeg.

Mesajah 
wystąpił w Pucku



Festyn rozpoczął się hucznym 
i gwarnym przemarszem przez 
Rewę na Szperk – w korowo-
dzie prowadzonym w rytmach 
wygrywanych przez Orkie-
strę Dętą Gminy Kosakowo 
uczestniczyli zarówno miesz-
kańcy, jak i turyści. W tłumie 
wyróżniały się biało-niebie-
skie stroje kaszubskie, dumnie 
prezentowane przez członków 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego oddział Dębogórze-Ko-
sakowo. To właśnie człon-
kowie Zrzeszenia wspólnie 
z Wójtem Gminy Kosakowo 
organizowali Festyn. Kiedy 
pochód zameldował się przy 
Szperku, na scenie odprawio-
na została Msza Św. w języku 
kaszubskim.
Po Mszy Św.  uroczyście Festyn 
rozpoczęli Wójt Gminy Kosa-
kowo Jerzy Włudzik, Franci-
szek  Sorn – prezes lokalnego 
oddziału ZKP oraz Danuta 
Tocke – wiceprezes.  Po przy-
witaniu wszystkich gości roz-
poczęła się część artystyczna 
Festynu. Jako pierwsi wystąpi-
li Kosakowianie w repertuarze 

pieśni ludowych, wystąpiły 
również  dzieci z Dębogórza 
„Dębogórskie Kwiatki”, zagra-
ła Kosakowska Orkiestra Dęta 
i zespół Jantarki z Mostów. 
Między popisami typowo lu-
dowymi pojawił się nietypowy 
przerywnik -  występ Pawła 
Hajdera z Mostów tańczącego 
do muzyki Michaela Jackso-
na. 
W przerwie zorganizowa-
no emocjonującej licytację 
i tradycyjny konkurs w rzucie 
głazem o Tytuł Króla Stole-
mów 2016. Do następnego 
lata nad kaszubskimi stolema-
mi władzę sprawować będzie 
Karol Gębski, który rzucił 
głazem na odległość 11,70 m.
Zwieńczeniem imprezy był 
koncert niekwestionowane 
królowej  polskiego Disco 
Polo – Shazzy.
Koncert nie zakończył jednak 
imprezy -  do późnych godzin 
wieczornych do tańca przygry-
wał, uczestnicy festynu podzi-
wiali również huczny pokaz 
fajerwerków.
(uG)
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ŚwiADcZysZ 
usŁuGi?

EXP.USL. Remonty mieszkań, adaptacje 
poddaszy,  Tel: 501 XXX 500

EXP.PDP. Kierowca, prawo jazdy kat. B, od 
zaraz, GDYNIA Tel:500 XXX 095

wyślij ogłoszenie sms-em:wyślij ogłoszenie sms-em:

sZuKAsZ 
PRAcowNiKA?

więcej informacji : reklama@expressy.pl

na 
numer:
 79567

PrzykładPrzykład

Zatrudnię dziewczynę do 
sprzątania i obsługi domków let-
niskowych w Ostrowie koło Karwi 

Możliwe dowozy do pracy. 
tel. 602 XXX 210

transport, Przeprowadzki 
Trójmiasto,Gdynia,Sopot, 

Gdańsk, Wejherowo, Szybko, 
Tanio 

tel. 666 XXX 253

ELEKTROMONTER, umowa 
na czas wykonywania określo-

nej pracy, Poszukuję elektryków 
i pomocników. 

tel. 688 XXX 321

sprZątanie domów, my-
cie okien, pranie dywanów, pra-
nie tapicerek, OZONOWANIE.  

tel. 604 XXX 210

GLAZURNIK, doświadczenie, 
Zatrudnię kafelkarza na pełen 

etat, mile widziane prawo jazdy 
kat. B WEJHEROWO  

tel. 518 XXX 261

dJ - preZenter muZycZ-
ny, profesjonalne prowadzenie 
wesel, urodzin, imprez okolicz-

nościowych itp. GDYNIA 
tel. 500 XXX 095

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

prZeprowadZki, 
Dla Ciebie i Twojej firmy - 

Kompleksowe przeprowadzki, 
przewóz 24h 

 tel. 513 XXX 808

GOSPOSIA, Szukam pania 
do sprzatania domu w Sopocie 
Dorywczo.Oferuje 12 zl za go-

dzine pracy. GDYNIA 
tel. 608 XXX 222

kodowanie stron www, 
systemów CMS oraz sklepów 

internetowych opartych na Pre-
staShop,  

tel. 666 XXX 253

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

naJtanieJ prZepro-
wadZki, PROMOCJA baga-
żówka transport od Tczewa po 

Wejherowo
tel. 511 XXX 499

(9 zł + VAT)

Goście z Zambii odwiedzili 
gminę na zaproszenie pro-
boszcza parafii p.w. Św. An-
toniego Padewskiego  w Ko-
sakowie ks. Jana Grzelaka. 
Oprócz rozmów, wójt gminy, 
zastępca wójta oraz pracow-
nicy urzędu wysłuchali m.in. 
hymnu Światowych Dni 
Młodzieży.  Wieczorem zor-
ganizowano nabożeństwo 
z udziałem gości oraz spo-
tkanie w parafii.
(GB) fo

t. 
U

G
 K

os
ak

ow
o

Udany Festyn Kaszubski
RELACJA | To było święto kaszubszczyzny, kultury ludowej, znakomitej regionalnej kuchni i równie zna-
komitego rzemiosła. 15 sierpnia w Rewie zorganizowano dwudziestą edycję Festynu Kaszubskiego.

Wyjątkowi 
goście 
w urzędzie
WIZYTA| Wyjątkowi go-
ście odwiedzili Urząd Gmi-
ny Kosakowo - pielgrzymi 
z Zambii uczestniczący 
w Światowych Dniach Mło-
dzieży.
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Duńska zawodniczka od kilku 
lat odnosi imponujące sukce-
sy sportowe,  w listopadzie 
2015 roku w Omanie została 
mistrzynią świata, natomiast 
w kwietniu w Meksyku zajęła 
w tej imprezie trzecią pozycję. 
Na igrzyskach w Rio  stanęła 
na najniższym stopniu podium 
w klasie Laser Radial. W tej 
klasie olimpijskiej dla kobiet 
(ma mniejszą powierzchnię 
żagla, 5,7 metra w porównaniu 
do siedmiu metrów kwadra-
towych u panów) ścigało się 
37 zawodniczek.W tej klasie 
najlepsza okazała się  Holen-
derka Marit Bouwmeester, 
a drugie miejsce zajęła  Anna-
lise Murphy. 

Za sukces duńskiej zawod-
niczki odpowiada polski 
szkoleniowec Piotr Wojew-
ski, który także jest związany 

z miastem – był zawodnikiem 
Zatoki Pucki w klasie Laser 
Standard.
W rozmowie z dziennikarza-
mi szkoleniowiec przyznał, że 
końcowego etapu przygotowań 
do igrzysk nie chciał spędzić 
w Rio de Janeiro a olimpijski 
akwen miał  bardzo dobrze 
rozpracowany.
 - Uznałem, że potrzebujemy 
głównie spokoju i dlatego 
w lipcu przyjechaliśmy do 
Polski – wyjaśnił Wojewski.
Podczas pobytu w Polsce 
Rindom wzięła udział w re-

gatach Volvo Gdynia Sailing 
Days, gdzie okazała się naj-
lepsza w mistrzostwach Polski 
w sprincie, żeglowała również 
w Pucku.
Władze miasta na swojej stro-
nie internetowej pogratulowali 
medalu Anne-Marie Rindom, 
a  Piotrowi Wojewskiemu suk-
cesu trenerskiego.
- Powyższy przykład poka-
zuje, że Puck to bardzo dobra 
szkołą żeglarstwa i idealne 
miejsce rozwój swoich umie-
jętności – czytamy na stronie 
UM Puck. (GB)

Trenowała w Pucku, zdobyła medal
SPORT | Puck zaliczył swój akcent podczas olimpiady w Rio. 25 letnia Dunka Anne-Marie Rindom, która stanęła na najniż-
szym stopniu podium w klasie Laser Radial bezpośrednio przed igrzyskami trenowała właśnie w Pucku. Sukces ten jest dzie-
łem polskiego szkoleniowca, byłego zawodnika Zatoki Puck w klasie Laser Standard, Piotra Wojewskiego.

Za sukces duńskiej 
zawodniczki odpowiada 
polskiego szkoleniowec 
Piotr Wojewski, który 
także jest związany 
z miastem – był zawod-
nikiem Zatoki Pucki 
w klasie Laser Standard.
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D-Day Hel to impreza or-
ganizowana przez Fundację 
Ochrony Zabytków Techniki 
Militarnej,  Miasto Hel i rupy 
rekonstrukcyjne z całego 
kraju, która wiernie odwzoro-
wuje Lądowanie w Norman-
dii. To wydarzenie oprócz 
swoich  walorów rozrywko-
wych i widowiskowych, do-

starcza spory kawałek edu-
kacji dotyczącej wydarzeń 
sprzed ponad 60 lat i pokazu-
je historię „na żywo”.
Podobnie jak w ubiegłych 
latach mieszkańcy i turyści 
będą mogli oglądać atrakcyj-
ne dioramy, parady wojskowe 
i inscenizacje walk. Głowna 
inscenizację, czyli Lądowanie 

na plaży Omaha odbędzie się 
w sobotę 27 sierpnia o godzi-
nie 16 na Cyplu Helskim.
Oprócz widowiskowych 
i atrakcyjnych inscenizacji 
w miejscowości odbędą się 
pokazy pojazdów militar-
nych, parady i dioramy. 
Organizatorzy nie skupia-
ją się tylko na militarnych 

aspektach dawnej historii – 
w ramach imprezy zaplano-
wano także koncerty muzyki 
z lat 40-tych, dużą popularno-
ścią cieszą się także pokazy 
mody z tych lat.
W tym roku D Day Hel jest 
już organizowany po raz je-
denasty.
(GB)
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D-Day Hel. Historyczne atrakcje
IMPREZA | Nadmorski Hel zamienił się w miasteczko Hellville. W sobotę 20 sierpnia w miejscowości rozpoczęła się 11 
edycja D-Day Hel. Atrakcje historyczne potrwają do najbliższej niedzieli.

Po likwidacji urzędowej kasy 
wpłat będzie można dokony-
wać w 8 miejscach na terenie 
miasta: centrali Banku Spół-
dzielczego w Pucku, ul. Gen. 
Józefa Hallera 3, filii Banku 
Spółdzielczego w Pucku, 
Placu Obrońców Wybrze-
ża 6,  punkcie kasowym  
w Pucku ul. 1 Maja 13 (w bu-
dynku Urzędu Miasta, parter), 
w punkcie kasowym w Żeli-
strzewie ul. Kasztanowa 1, 

w punkcie kasowym w Le-
śniewie ul. Starowiejska 11, 
oddziale we Władysławowie 
ul. Gen. J. Hallera 19,  II od-
dziale we Władysławowie ul. 
Żwirowa 1A a takze w punk-
cie kasowym w Pucku w bu-
dynku Urzędu Skarbowego 
w Pucku (ale tylko do dnia  31 
12 2016 r.)
Od wpłaconych należności 
bank nie pobiera opłat.
(GB)

Likwidacja kasy Urzędu Miasta
SAMORZĄD | Od 26 września 2016 r. nastąpi likwidacja 
kasy Urzędu Miasta w Pucku przy ul. 1 Maja 13 (II piętro). 
Wpłat będzie można dokonywać w  placówkach Banku Spół-
dzielczego w Pucku, bank nie pobierze za nie opłat.
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Mesajah to prawdziwa  polska 
gwiazda muzyki reggae, dan-
cehall i raggmuffin. Artysta 
jest znany z takich utworów 
jak „Każdego dnia”, „Lepsza 
połowa”, „Szukając szczę-
ścia” w którym gościł Kamil 
Bednarek. Nie Zielonej Plaży 
Mesajah zaprezentował długi, 
interesujący i widowiskowy 
koncert, który spodobał się 

publiczności.
Koncert gwiazdy muzyki 
reggae zakończył cykl let-
nich koncertów w Pucku. 
Wcześniej na Zielonej Plaży 
wystąpili tacy artyści jak: 
Don Guralesko, grupy di-
sco-polo Ambu-lans, Piękni 
i Młodzi i Playboys, Maryla 
Rodowicz i Myslovitz.
(GB)
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Lektura  została wybrana 
podczas internetowego gło-
sowania spośród pięciu pro-
pozycji.Dzieło Sienkiewicza 
konkurowało z „Chłopami” 
Władysława St. Reymonta, 
„Weselem” Stanisława Wy-
spiańskiego, „Popiołami” 
Stefana Żeromskiego oraz 
powieścią Marii Dąbrowskiej 
„Noce i dnie”.
-To piękna, cudowna po-
wieść o miłości, o upadają-
cym imperium, ale przede 
wszystkim o sile wiary, która 
potrafi czasem góry prze-
nosić –  prezydent Andrzej 
Duda, ogłaszając wyniki gło-
sowania.

Organizatorem akcji 
w Pucku jest Biblioteka Pu-
bliczna im. Zaślubin Polski 
z Morzem.
-Gorąco zachęcam wszyst-
kich Państwa do wspólne-
go czytania „Quo vadis” 3 
września 2016 roku. Chciał-
bym, aby po raz kolejny Na-
rodowe Czytanie było dla 
nas wszystkich czasem in-
spirujących refleksji, przy-
noszącym radość z kontaktu 
z prawdziwie wielką litera-
turą– napisał w liście inau-
gurującym akcję Prezydent 
RP Andrzej Duda.
(GB)

Narodowe czytanie w Pucku
AKCJA | Puck przyłączy się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, realizowanej pod patronatem Prezydenta RP. W so-
botę 3 września na Placu Wolności odbędzie się czytanie „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Początek o godzinie 14.
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Mesajah wystąpił w Pucku
RELACJA  |  To był ostatni występ w ramach letnich kon-
certów na zielonej plaży w Pucku. W piątek 19 sierpnia wy-
stąpił wystąpił Mesajah wraz z zespołem Riddim Bandits. 

www.metropolia.info
Szukaj nas również na facebooku!

Bądź zawsze
na bieżąco!
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Zwycięstwo w Bitwie War-
szawskiej, zwanej również 
„Cudem nad Wisłą”, ozna-
czało dla Polski i dla całej 
Europy ocalenie przed komu-
nistyczną zarazą. Z tej wła-
śnie okazji w Gdańsku odbyła 
się pierwsza edycja Festiwalu 
Energia Wolności. Impreza 
zrealizowana została pod pa-
tronatem spółki Energa S.A.
Punktualnie o godzinie 17 
przed Stadionem Energa 
w gdańskiej Letnicy zaczęło 
się wielkie granie. Pierwsza 
część koncertu miała charak-
ter rodzinno-edukacyjny. Było 
malowanie murali i dziecięcy 
piknik. W drugiej, widow-
nię rozgrzewały ostrzejsze 
brzmienia - od hip hopu, po-
przez big-beat i rocka, po he-
avy-metal z fajerwerkami.
Podczas pięciogodzinnego 
koncertu wystąpiło dziesięciu 
znakomitych wykonawców: 
Złe Psy z Andrzejem Nowa-
kiem, 2Tm2,3 i Arka Noego 
z Robertem Friedrichem 
i Dariuszem Malejonkiem, 
KSU, Turbo, Oberschle-
sien, Ania Rusowicz, Eldo, 
Kasia Sawczuk i Wicked 
Heads. Pomimo różnorodno-

ści stylów muzycy znaleźli 
wspólny mianownik – były 
nim wartości patriotyczne 
i chrześcijańskie.
- Festiwal Energia Wolno-
ści zakończył się ogromnym 
sukcesem artystycznym. Tylu 
znakomitych muzyków już 
od dawna w Gdańsku nie 
gościło. Pomimo ogromnego 
zróżnicowania stylistycznego 
wykonawców, wyczuwało się 
w ich repertuarze wspólnotę; 
była nim Polska – mówił po 
koncercie Grzegorz Ksepko, 
Wiceprezes Zarządu Energa 
SA.
Oczywiście muzyka stano-
wiła główny punkt festiwa-
lowego programu. Niebaga-
telny był jednak także aspekt 
patriotyczny imprezy. Stąd 
honorowe patronaty Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego i Instytutu 
Pamięci Narodowej.
Tegoroczny Festiwal Energia 
Wolności nie był tylko jed-
norazowym upamiętnieniem 
Bitwy Warszawskiej, lecz 
zwiastunem nowej, cyklicz-
nej imprezy kulturalnej.
- Chcemy, żeby nasz Festiwal 
odbywał się co roku 15 sierp-

nia, właśnie tutaj w Gdańsku. 
Przede wszystkim dlatego, że 
Gdańsk jest miejscem szcze-
gólnym, przestrzenią w której 
historia już nie raz się zaczy-

nała – powiedział Krzysztof 
M. Załuski, Prezes Zarządu 
Fundacji Energa. – Mamy 
już konkretne plany co do 
przyszłości Festiwalu. Nie 

chcemy koncentrować się je-
dynie na muzyce rockowej. 
Chcemy również wesprzeć 
inne dziedziny kultury, m.in. 
malarstwo, film, teatr, operę 
i literaturę. Wszak kultura 
jest tym, co spaja naród, co 
daje mu poczucie dumy. Bez 
kultury, tak naprawdę żaden 
naród nie jest w stanie istnieć. 
To ona – jak w jednym z ostat-
nich wywiadów zauważył wi-
cepremier prof. Piotr Gliński 
– buduje tożsamość narodo-
wą i pozycję kraju.  
Festiwal Energia Wolności 
doskonale wpisał się w prio-
rytety nowej strategii mar-
ketingowo-sponsoringowej 

spółek Skarbu Państwa. Te 
priorytety to wspieranie edu-
kacji patriotycznej młodzieży 
oraz rozwijanie jej świado-
mości historycznej. Sponso-
rami pierwszej edycji Festi-
walu Energa Wolności, prócz 
Grupy Energa,  była Grupa 
Lotos oraz Olivia Business 
Centre. Patronat honorowy 
objęli Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Instytutowi Pamięci Na-
rodowej. Głównymi patro-
nami medialnymi były Tele-
wizja Polska, Polskie Radio, 
Do Rzeczy i Gazeta Polska. 
Kolejna edycja już za rok. 
(BG)

Energa upamiętniła rocznicę „Cudu nad Wisłą”
RELACJA | Arka Noego, Złe Psy, Oberschlesien, KSU, Turbo i Eldo – to tylko niektóre gwiazdy polskiego rocka, które 15 sierpnia 
zagrały na błoniach Stadionu Energa. Ich występ był swoistym hołdem dla bohaterów Polskiej Armii, którzy 96 lat temu po-
bili pod Warszawą bolszewików.
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Na spotkaniu w puckim ratu-
szu rozmawiano m.in. o Stra-
tegii Rozwoju Ziemi Puckiej, 
dożynkach oraz sprawach dro-
gowych – budowie ulic i chod-

ników oraz wycince drzew 
i zakrzaczeń. Organizatorzy 
wydarzenia, zapowiedzieli 
kontynuację takich spotkań.
- Tego typu spotkań będzie 

więcej bo to właśnie sołtysi są 
najbliżej mieszkańców i to oni 
najlepiej znają ich potrzeby – 
tłumaczy starosta pucki. 
(GB)

Spotkanie z sołtysami
SAMORZĄD | Blisko trzydziestu sołtysów z gmin wiejskich Powiatu Puckiego odpowie-
działo na zaproszenie starosty Jarosława Białka.
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Już po raz siódmy w jesien-
ny weekend odbędą się w So-
pocie Targi Seniora, które co 
roku przyciągają kilka tysięcy 
osób odwiedzających z całego 
województwa. To propozycja 
na ciekawy aktywny weekend 
nie tylko dla seniorów, ale 

i dla całej rodziny. - Każ-
dy z nas ma w swoim 

otoczeniu osoby 
starsze i każdy 

z nas kiedyś bę-
dzie seniorem, 
dlatego warto 
być otwartym 
na potrzeby 
i problemy 
osób star-
szych i wspól-

nie zadbać 
o dobrą jakość 

życia obecnych 
i przyszłych se-

niorów – mówi Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopo-
cie , pomysłodawca i współ-
organizator targów. 

Jak co roku, osoby od-
wiedzające targi będą mia-
ły możliwość zapoznania 
się z szerokim i różnorod-
nym wachlarzem produk-
tów i usług dostosowanych 
do potrzeb osób starszych, 
dzięki którym mogą oni dłu-
żej cieszyć się zdrowiem, 
sprawnością fizyczną oraz 
radzić sobie w codziennym 
życiu. Mile widziane są fir-
my przyjazne seniorom, które 
posiadają w swojej ofercie 
ciekawe propozycje dla osób 
starszych, zarówno dla tych 
aktywnych, jak również dla 
osób niesamodzielnych, wy-
magających wsparcia. 

Targom towarzyszyć będzie 
program edukacyjno – kultu-
ralny, m.in. pokazy na scenie, 
warsztaty ruchowe i arty-
styczne, wykłady na temat 
zdrowego stylu życia. Będzie 
również możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych badań 
profilaktycznych oraz porad 
ekspertów.

- Do współtworzenia pro-
gramu edukacyjno-kultural-
nego zapraszamy organizacje 
senioralne z całego woje-
wództwa pomorskiego -  klu-
by seniora, uniwersytety III 
wieku i inne podmioty, które 
organizują ciekawe zajęcia 
dla seniorów, np. koła go-
spodyń wiejskich – zachęca 
Anna Jarosz. Podmioty, któ-
re przedstawią najciekawsze 
propozycje zaprosimy do 
udziału w targach. 

Dołącz do grona wystawców 
przyjaznych seniorom
ZDROWIE | Tegoroczna edycja Sopockich Targów Seniora odbędzie się jesienią – 22 i 23 października, ale już teraz rozpoczęły 
się przygotowania do tego wydarzenia. Organizatorzy zapraszają firmy, instytucje oraz organizacje, które posiadają ciekawą 
ofertę dla seniorów, do zaprezentowania jej na targach. 

Firmy oraz organizacje 
zainteresowane udziałem 

w Sopockich Targach Seniora, 
mogą zgłaszać swoją ofertę 

do dnia 31 sierpnia. 
 Szczegółowe informacje 
w Biurze Organizacyjnym 

Sopockich Targów Seniora: 
e-mail: biuro@targiseniora.pl, 

tel. 58 551 17 10 w. 251.

REKLAMA                                              U/2016/PR

To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl



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

PRofEsJoNALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

KotŁowNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

sAmotNy, zadbany, 45-latek po-
zna panią do stałego związku, tel. 
786 197 025

sEX sex sex to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 
120 213 Sopot

RÓŻNE

sPRZEDAm piłę tarczową 2.0 kw 
380 W samorobną, z kółkami, 630 
zł, tel. 695 230 080

sPRZEDAm gazowy grzejnik  wody 
p przepływowej, Ariston Junkiers, 
cena 170 zł, tel. 510 501 955

sPRZEDAm drewno opałowe buk, 
dąb, brzoza, tel. 500 640 327

sPRZEDAm organy keyboard 
Yamaha PSR S550. cena 1200 zł, tel. 
602 214 097 

sPRZEDAm drukarkę fotograficzną 
– 350 zł tel. 602 214 097 

PRALKi Frania, kawalerka i wirów-
ka 100 zł/sztuka, tel. 506 251 697

HyDRofoR na 22O v, nieużywany, 
450 zł, tel. 506 251 697

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

sPRZEDAm łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

sPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

KuPię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@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 naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
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, Wejhe-

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPRZEDAm mieszkanie w Żukowie 
własnościowe, 3 pokoje 2 piętro, 64 
m2, cena 225 000 tys., blisko komu-
nikacja do Trójmiasta, kontakt 502 
543 091

sPRZEDAm domek murowany, 
ocieplony o pow. 50 m2 na działce 
ogrodniczej, Wejherowo, ul. Su-
charskiego, tel. 602 214 097 

sPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

sPRZEDAm lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej pla-
ży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

sPRZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 
3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

JEstEm zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

sKuP aut złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprzedaż 

części, pomoc drogowa, tel. 789 
345 593

EDUKACJA

sPRZEDAm pakiet kursu podsta-
wowego j. włoskiego + płytki cd., 
tel. 602 214 097 

LEKcJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
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

oPiEKuNKę do rocznego dziecka 
od października, 500 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

USŁUGI

BiuRo Rachunkowe, Mechowo, ul. 
ks. Zygmunta Trelli 50, odbieramy 
dokumenty od klientów z Wejhero-
wa, Pucka i okolic, tel. 692 138 786, 
e-mail: br.kkrzebietke@gmail.com, 
jesteśmy na facebooku

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330

510 894 627

REKLAMA                                 U/2016/RL
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

sZuKAsZ 
PRAcowNiKA?
wyślij ogłoszenie sms-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

redakcJa
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22
redaktor nacZeLny: 
Piotr Ruszewski 
dyrektor HandLowy: 
Rafał Laskowski
dZiennikarZe: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut

skŁad: Jagoda Lezner

sekretarZ ds. 
administracyJnycH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

issn 2299-0135

wydawnictwo
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
tel.fax 58 736 16 92
NIP 588-131-07-65

Biuro rekLam
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

druk Express Media Bydgoszcz
nakŁad 7 500 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

redakcJa GdaŃsk: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
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redakcJa LęBork: 
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oGŁosZENiA 
w RAmcE

już od 
10 zł

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.

rowo, tel. 505 567 034

sPRZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

sPRZEDAm leżaczek bujaczek 50 
zł, matę edukacyjną 50 zł, krzesełko 
do karmienia 100 zł, Wejherowo tel. 
505-567-034
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Zawody zorganizowano 
przy Miejskiej Hali Sporto-
wo - Widowiskowej w Helu, 
zawodnicy rywalizowali w 6 
konkurencjach:  przeciąganie 
tira ważącego ok. 5 ton  na 
czas, przerzucanie opony 
o wadze 420 kg 6 obrotów, 
belka o wadze 140 kg na ilość 
powtórzeń, martwy ciąg o wa-

dze 300 kg na ilość powtórzeń, 
przerzucanie kuli o wadze 180 
lub 150 kg przez poprzeczkę 
na ilość w czasie 60 sekund 
i konkurencja łączona nosidło 
300/340/360 kg.

Po zaciętej i pełnej emocji 
rywalizacji najlepszym okazał 
się Tomasz Lademann z Roze-
wia. Drugie miejsce zajął Bar-

tłomiej Grubba a na trzecim 
uplasował się Michał Adam 
Kopacki. Organizatorzy prze-
prowadzili także konkurencje 
dla publiczności które wyma-
gały siły i sprawności.

Puchar Rady Miasta Helu 
w imieniu wszystkich radnych 
dla Nalepszego Zawodnika 
wręczył Arnold Antkowski. 

Organizatorem wydarzenia 
było Miasto Hel wraz general-
nym sponsorem Unique Cars 
z Wejherowa.

Gościem honorowym 
a jednocześnie sędzią był 
Robert Burneika, który po-
prowadził zawody wraz  
z Jarosławem Dymkiem. 

(NG)

Rywalizacja siłaczy
STRONGMANI | 7 zawodników:  Bartłomiej Grubba, Sławomir Toczek, Tomasz Lademann,  
Bartłomiej Bąk, Sławomir Rawiński, Piotr Czapiewski, Michał Adam Kopacki wystarto-
wało w Pucharze Polski STRONGMAN 2016, który zorganizowano 7 sierpnia w Helu.

W turnieju rywalizowa-
li zarówno profesjonalni 
zawodnicy, jak i drużyny 
amatorskie i turyści, spę-
dzający wakacje w Rewie. 
Złoty medal zdobyła para 
z Gdyni – Maciej Skow-
roński i Maciej Bitner, 
która w finale pokonała 
inną gdyńską parę– Annę  
Szufladowicz oraz Prze-
mysława  Rozmysłowicz. 
W meczu o III miejsce dru-
żyna w składzie – Zacha-
riasz Adamczyk  i Paweł 
Gregorek z Gdyni pokonała 
żeński zespół – Martę oraz 
Zofię Przyradzkie z Wła-
dysławowa.Dalsze miejsca 
zajęli:V-VI – Dominik Ko-
zbal (Krosno)  i Grzegorz 
Czajka (Domaniewice) 

Siatkarze z Gdyni na podium
SIATKÓWKA | Na 
plaży w Rewie zorgani-
zowano kolejną edycję 
Turnieju Siatkówki Pla-
żowej. W tym roku do 
rozgrywek przystąpiło 8 
drużyn.

fo
t. 

U
G

 K
os

ak
ow

o

W tym roku tego wyczynu 
podjęły się tylko trzy osoby. 
Nagrody i medale dla uczest-
ników maratonu oraz podzię-
kowania dla organizatorów 
ufundował Powiat Pucki. 
Organizatorem maratonu jest 

Pan Zenon Dettlaff. We wcze-
śniejszych latach w przedsię-
wzięciu brali udział głównie 
ratownicy WOPR, ale dzi-
siaj maraton jest otwarty dla 
wszystkich.

(BG)
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oraz Bartosz Kazalski (Mo-
derówka) i Bogdan Kazal-
ski (Moderówka), VII-VIII 

– Mateusz Kreft (Pierwo-
szyno) i Weronika Żadziłko 
(Pierwoszyno)oraz Ryszard 

Zygmunt (Jedlicze) i Marcel 
Zygmunt (Jedlicze).

(BG)

Nagrodzili Wilków Morskich
PŁYWANIE | Już po raz 12 odbył się Maraton Pływacki 
Wilków Morskich, podczas którego uczestnicy musieli po-
konać wpław dystans dzielący Puck i Chałupy (8 km).

Zawody zorganizowano 
14 sierpnia  na boiskach 
w Pucku. Organziatorem mi-
strzostw był Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Turystyki w Gmi-
nie Puck

W mistrzostwach z udzia-
łem 10 zespołów zwycię-
żyła drużyna z Gnieżdże-
wa I wyprzedzając kolejno 
Łebcz I i Łebcz II. Za trzy 
pierwsze miejsca zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe statu-
etki oraz upominki rzeczowe, 
które wręczył Radny Gminy 
Puck – Przemysław Grandic-
ki. (BG)

Gnieżdzewo na podium
SIATKÓWKA | 10 zespołów rywalizowało w Mistrzo-
stwach Gminy Puck w piłce siatkowej plażowej. 

KlaSyFiKacja 
KOńcOwa:

Gnieżdżewo I (Michał 1. 
Tarnowski, Łukasz 
Koss)
Łebcz I (Tomasz Ba-2. 
dziong, Piotr Blok)
Łebcz II (Krystian Blok, 3. 
Robert Kowalewski)
Strzelno I (Leszek Pien-4. 
czyn, Dariusz Potrykus)
Swarzewo I (Stanisław 5. 
Poppel, Paweł Kaczma-
rek)
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www.metropolia.info
Szukaj nas również na facebooku!

Bądź zawsze
na bieżąco!


