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Nauka pilotażu dronów zo-
stała wprowadzona do pro-
gramu nauczania puckiego 
Liceum Służb Mundurowych. 
Ta placówka wchodzi w skład 
Zespołu Szkół im Macieja 
Płażyńskiego i prowadzona 
jest przez fundację Pozytyw-
ne Inicjatywy. 

W ramach szkolenia ucznio-
wie nauczą się teorii i będą 
pilotowali szkolnego drona. 
Placówka kupiła już jedno ta-

kie profesjonalne urządzenie 
i kamerę typu GOPRO. 

- Bazujemy także na sprzę-
cie życzliwej nam fi rmy, któ-
ra zajmuje się budową dro-
nów od podstaw. Na zajęcia 
przyjeżdża więc uprawniony 
operator dronów przywożąc 
własny sprzęt- tłumaczy Ar-
kadiusz Gawrych, prezes Po-
zytywnych Inicjatyw.

Podczas teoretycznych zajęć 
uczniowie otrzymają wiedzę 

na temat bezpieczeństwa lo-
tów i zasad prawnych używa-
nia tego typu urządzeń w Pol-
sce. Szkoła pokaże także 
relacje z wypadków, aby prze-
strzec przed nieodpowiedzial-
nym używaniem dronów. 

- Chodzi o pokazanie mło-
dym ludziom jakie zagrożenia 
wiążą się z używaniem dro-
nów (wypadki, wlatywanie 
w obszary lotnisk itp). Chce-
my żeby młodzi ludzi nauczy-
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Uczą pilotażu

NAUKA | Uczniowie puckiego liceum mundurowego nauczą się pilo-
towania dronów. Szkoła kupiła już sprzęt, współpracuje także z profe-
sjonalnym operatorem z zaprzyjaźnionej fi rmy.

li się podstaw, które potem 
przydadzą się w ewentualnym 
profesjonalnym zastosoowaniu 
dronów - podkreśla Aleksander 
Gawrych.

Głównym celem zajęć jest 
dostarczenie uczniom wiedzy 
i umiejętności w ciągle rozwi-
jającej się i mocno obiecującej 
branży dronów. Władze szko-
ły liczą także na to, że umie-
jętność pilotowania dronów 
może być w przyszłości bardzo 
pożądana na rynku pracy.

- Chcemy pokazać że nowo-
czesne technologie są tuż obok, 
że nawet w małym Pucku mogą 
odbywać się profesjonalne za-
jęcia z użyciem wartych kilka-

dziesiąt tysięcy urządzeń. Puck 
to przecież nie koniec świata, 
ale dynamiczne małe mia-
steczko, którego mieszkańcy 
nie powinni mieć kompleksów 
w stosunku do osób mieszka-
jących większych miastach - 
przekonuje szef fundacji.

Do końca roku oprócz 
uczniów Liceum Służb Mun-
durowych szkolenia z uży-
wania dronów trafi ą także do 
uczniów innych szkół prowa-
dzonych przez fundację. Trafi ą 
również do seniorów-słucha-
czy prowadzonego przez Pozy-
tywnego Inicjatywy w Gdań-
sku Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.
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Weekend za pół ceny szkolenie dla urzędników
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Bądź na bieżąco! Polub nasz profil na facebook’u: nasygnale.info

BYŁEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU? ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
Wyślij na k.pasieka@expressy.pl, a zamieścimy to na portalu nasygnale.info

Na najaktywniejszych Czytelników czekają nagrody!
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Mieszkańcy Władysławo-
wa, którzy chcieliby poznać 
wyniki działań miejskich 
radnych mogą oglądać re-
lacje z sesji, które urzędni-
cy publikują na miejskim 
kanale serwisu YouTube. 
Materiały pojawiają się tam 
jednak z opóźnieniem, kil-
ka godzin zajmuje bowiem 

Transmisje z sesji
WŁADYSŁAWOWO | Są już relacje video ze spotkań miejskich radnych, pojawią się również 
transmisje na żywo. Już wkrótce mieszkańcy Władysławowa będą mogli oglądać sesje Rady Mia-
sta na ekranach swoich komputerów.

zgranie i edytowanie materia-
łów video. 

Samorządowcy zamierzają 
teraz wyjść naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców i udo-
stępnić im relacje ze spotkań 
miejskich radnych na żywo. 
Taka opcja umożliwi obser-
wowanie sesji z każdego 
komputera wyposażonego 
w dostęp do internetu i to 
w trakcie trwania spotkania 
radnych. 

- Relacje na żywo to 
wyjście naprzeciw ocze-
kiwanion mieszkańców 
i potwierdzenie przejrzy-
stości naszych działań. 
Mamy świadomość, że 
nie każda osoba może 
uczestniczyć w spotka-
niu radnych, transmisje 
na żywo będą mogły 
natomiast oglądać na 
przykład osoby,które 
z powodu choroby 
nie mogą opuszczać 

swoich domów – tłumaczy 
Grzegorz Żaczek,.rzecznik 
prasowy UM Władysławowo.

Relacje na żywo z sesji miej-
skich radnych mają pojawić się 
w ciągu kilku miesięcy, orien-
tacyjny koszt wprowadzania 
takiego rozwiązania to około 

20 tysięcy złotych.
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więcej o magazynie: tel. 796 944 155

NOWY NUMER
JUŻ DOSTĘPNY

przeglądaj online
   na  metropolia.info

Wydarzenie zapowiedziano 
na weekend 25-26 kwietnia 
a turyści, którzy odwiedzą 
Puck w tym terminie będą 
mogli skorzystać z 50 pro-
centowych obniżek cen na 
popularne produkty i usługi.

Organizacja akcji to pomysł 
samorządowców z Pucka na 
przedłużenie sezonu letniego 
i forma promocji miasta.

- Wszyscy chcemy, aby 
nasze miasto tętniło życiem. 
Aby przyjeżdżali do nas go-
ście w sezonie i poza sezo-
nem. Liczymy też na to, że 
i nasi mieszkańcy w więk-
szym stopniu 

skorzystają z produktów 
i usług oferowanych u róż-
nych podmiotów w Pucku. 
Dlatego też podjęłam decy-
zję o przystąpieniu Miasta 
Puck do akcji organizowanej  
od kilku lat w innych miej-

scowościach woj. pomor-
skiego pod nazwą „Weekend 
za pół ceny” - tłumaczy Han-
na Pruchniewska, burmistrz 
Pucka.

Samorządowcy zaprasza-
ją do akcji wszystkie osoby, 
które oferują usługi gastro-
nomiczne, noclegowe, kultu-
ralne, sportowe, rekreacyjne 
i turystyczne. Przystąpienie 
do inicjatywy 

polega na obniżeniu ceny 
oferowanych produktów 
i usług w weekend 25-26 
kwietnia 2015r. o 50% (nie 
trzeba jednak obniżać całej 
swojej oferty). Przedsiębior-
cy, którzy przystąpią 

do akcji mogą liczyć na 
bezpłatną reklamę i pro-
mocję swoich usług. Akcja 
może się także przyczynić do 
zwiększonego konsumpcyj-
nego ruchu turystycznego.

Weekend za pół ceny
PUCK  | Miasto przystąpi do popularnej ini-
cjatywy „Weekend za pół ceny”. 

Pucka inicjatywa nawią-
zuje do gdańskiej akcji 
„Weekend za pół ceny”, 
która w tym roku będzie 
organizowana już po raz 
piąty. Do ubiegłorocz-
nej, kwietniowej edycji 
tego wydarzenia przy-
stąpiło aż 66 lokali, któ-
re obniżyły swoje ceny. 
Prawdziwą furorę wśród 
mieszkańców i turystów 
zrobiły jednak 

pokazy kulinarne w cen-
trum miasta. w specjal-
nie ustawionym namio-
cie o powierzchni 200 
m.kw. swoje umiejętno-
ści zaprezentowali zawo-
dowi szefowie kuchni. 
Ogromną atrakcją był 
także niedzielny pokaz 
kulinarny Basi Ritz, zwy-
ciężczyni I edycji progra-
mu kulinarnego Master-

Chef.Akcja to pomysł na wydłu-
żenie sezonu letniego.

Gdański pomysł
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Sztandarową inwestycją jest 
trójdzielny obiekt w samym 
Kosakowie. Składa się z no-
woczesnego Gimnazjum (od-
danego do użytku 1. września 
2014), hali sportowej, która za-
inaugurowała oficjalnie dzia-
łalność 7 marca br, a w nieda-
lekiej przyszłości chce zaprosić 
jeszcze na otwarcie krytego 
basenu – może w czerwcu br.

Ambicją wójta i władz gminy 
jest, aby nowy obiekt sportowy 
tętnił życiem przez cały dzień, 
służył również dorosłym 
mieszkańcom gminy i aby 
swymi atrakcjami oderwał 
choć na jakiś czas młodych od 
gier komputerowych na rzecz 
rozgrywek sportowych. Biorąc 
pod uwagę parametry i rozwią-
zania techniczne zastosowane 
w obiekcie, jest duża szansa, że 
to się uda. Jeszcze przed rozpo-
częciem oficjalnych uroczysto-
ści otwarcia w obiekcie trwał 

turniej halowej piłki nożnej ju-
niorów (z rocznika 2002). 

Część oficjalna to okolicz-

nościowe przemówienia. Słu-
chając ich goście uroczystości 
mogli naocznie stwierdzić, że 

jest pełnowymiarowe boisko 
do piłki nożnej, które można, 
przy pomocy ażurowych ścian 

Imponujący obiekt sportowy
KOSAKOWO | Jerzy Włudzik – wójt Gminy Kosakowo nie zwalnia tempa przeobrażania 
gminy. Od kilu lat stara się podnosić jakość bazy oświatowej i sportowej na jej terenie. 

z siatki podwieszonej pod su-
fitem, podzielić na trzy mniej-
sze boiska, na których można 
rozgrywać mecze siatkówki, 
koszykówki, tenisa ziemnego 
czy badmintona. Siedząc wy-
godnie na trybunach rzędowych 
(mieszczących do 200 osób), 
podziwiając występy w gim-
nastyce artystycznej i zespołu 
tańca nowoczesnego, nie mieli 
wątpliwości, że obiekt może 
służyć też jako hala widowisko-
wa.

Również zewnętrznie gimna-
zjalno-sportowy obiekt prezen-
tuje się ciekawie. Hala sportowa 
jest architektoniczną dominantą 
całego kompleksu. Jest zwień-
czona dachem w kształcie łuku, 
schodzącym do poziomu terenu. 
W projekcie całości płaszczyznę 
dachu zrównoważy przeszklona 
bryła pływalni. Zostanie ona 
otwarta za kilka miesięcy, w jej 
skład wejdą też obiekty towa-
rzyszące:  sala gimnastyki ko-
rekcyjnej, sala tańca, siłownia, 
szatnie, trybuny na 130 osób.

Będący honorowym gościem 
uroczystości Andrzej Jarosz – 
gminny konsultant ds. sporto-
wego obiektu, fanatyk sportu, 
który niejedną już inwestycję 
sportową w życiu zrealizował, 

stwierdził melancholijnie, że 
chyba za wcześnie się urodził. 
Przez długie lata musiał użerać 
się z trudnościami i przeszko-
dami, nigdy nie mógł liczyć na 
tak komfortowe warunki dla 
sportu jak w Kosakowie. Bo tu 
z jednej strony mocne wsparcie 
władz samorządowych, z dru-
giej solidna podstawa finanso-
wa – obiekt kosztował 32 mln 
zł ( w tym dotacja Urzędu Mar-
szałkowskiego 2 mln. zł) i gmi-
nę stać było na taki wydatek. 
Mało tego. Niejako przy okazji 
powstały urządzenia sportowe 
na zewnątrz gimnazjum: boisko 
piłkarskie z trybuną ławkową, 
boisko wielofunkcyjne, rzutnia 
do pchnięcia kulą, skocznia 
w dal, skocznia wzwyż, bież-
nia 4-torowa. I to jeszcze nie 
koniec. Wójt myśli o stadionie 
sportowym z prawdziwego zda-
rzenia. Wszystko jest możliwe 
przy takim wsparciu z zewnątrz. 
Kilkunastohektarową działkę 
po cenie bardzo promocyjnej 
przekazała kaszubska rodzina 
, nawet miejscowy wikary jest 
zawziętym fanem piłki noż-
nej i podczas mszy niedzielnej 
potrafi przypomnieć wiernym 
o zaplanowanych w najbliż-
szym czasie rozgrywkach.

Pełna synchronizacja przy przecinaniu wstęgi to pewne świadectwo współdziałania przy po-
wstawaniu inwestycji. Od lewej:  Ks. Jan Grzelak, wikary miejscowej parafii, Jerzy Włudzik, wójt 
Kosakowa,  Maciej  Kowalczuk z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Tomasz Herrmann, wi-
cestarosta pucki Tomasz Herrmann i Andrzej Jarosz, przedstawiciele wykonawcy – firmy Hartuna

Władze Gminy Kosakowo, 
z wójtem Jerzym Włudzikiem 
na czele, od zawsze starają się 
stworzyć młodemu pokoleniu  
jak najlepsze warunki do nauki 
i rozwoju talentów. Okazuje się, 
że warto. W marcu br sypnęło 
wyróżnieniami i nagrodami dla 
uczniów:

*Uchwałą sejmiku w woje-
wództwie pomorskim rok bie-
żący jest Rokiem Matematyki 
na Pomorzu. Idealnie wpisuje 
się w ten nurt Kacper Bober 
– uczeń kl. VI Szkoły Podsta-
wowej w Mostach, który zo-
stał laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego. 
W konkursie walczyło 77 fi-
nalistów, z tego 7 znalazło się 
w grupie najlepszych, wśród 
nich Kacper. Drzwi wszystkich 
gimnazjów stoją przed nim 
otworem, szczególnie że z in-
nych przedmiotów nauczania 
też jest dobry, ale może jednak 
wybierze Gimnazjum w Ko-
sakowie? Kto tak od początku 
chuchał i dmuchał na rozwija-
jący się talent? Prócz rodziny 
oczywiście. Wychowawczynią 
i opiekunką Kacpra w klasach 
I-III była Lucyna Filipiuk, 
a wychowawczynią i nauczy-

cielką matematyki w klasach 
IV-VI Aleksandra Jachna.

*Teraz coś o młodocianym 
artyście muzyku. I Nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkursie 
„Kameralnie z fortepianem” 
zdobył Tymon Kolubiński 
– uczeń klasy V Szkoły Pod-
stawowej w Pogórzu i Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gdyni 
w klasie mgr Magdaleny Snar-
skiej. Wygrał tę nagrodę w du-
ecie z Aleksandrą Wasilewską – 
klarnecistką. Konkurs odbył się 
w Zespole Szkół Muzycznych 
w Gdańsku Wrzeszczu. Wy-
startowało w nim 38 uczniów 
(13 zespołów) z 7 szkół mu-
zycznych, w tym reprezentacja 

z Kaliningradu. Przewodniczą-
cym jury był dr hab. Tadeusz 
Samerek z Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku.

*Dobrzy są też w sporcie. Po-
morski Związek Piłki Nożnej 
wybrał 66 dobrze zapowiadają-
cych się młodocianych ( z rocz-
nika 2002) zawodników w tej 
dyscyplinie z terenu wojewódz-
twa pomorskiego i zaprosił ich 
na konsultacje kadry Pomorza. 
Było wśród nich 4 chłopaków 
ze „Sztormu” Mosty: Damian 
Fos, Mateusz Mallek, Sebastian 
Hildebrandt i Maciej Zwoliń-
ski. Popisy drużyny „Sztor-
mu” mieliśmy okazję oglądać 
w dniu uroczystego otwarcia 

Parafia aPeluje 
do wiernych

Parafia Kosakowo – pod 
wezwaniem świętego An-
toniego, który jak tradycja 
przekazuje mocno troszczył 
się o ubogich i cierpiących, 
prosi wiernych o wspomaga-
nie gdyńskiego Hospicjum 
„Bursztynowa Przystań”. 
Placówka ta, przeznaczona 

dla ciężko chorych dzieci, 
otwarta niedawno – w grud-
niu ub. roku, już boryka się 
z brakiem funduszy na funk-
cjonowanie. Potrzebne są 
zarówno pieniądze (bo trze-
ba opłacić prąd, gaz i inne 
bieżące zobowiązania), jak 
środki higieny, opatrunki, 
żywność (o dłuższym ter-
minie przydatności do spo-
życia). Wszystko to można 
dostarczać do Biura Para-
fialnego do końca marca br. 

Niemniej nawet jak akcja ta 
się zakończy, potrzeby Ho-
spicjum dalej będą.

Kapituła przyjmuje
wniosKi do 31 marca
2015

W  Rewie znajduje się 
Ogólnopolska Aleja Zasłu-
żonych Ludzi Morza. Co 
roku Kapituła Tytułu dodaje 
do tej listy trzy nowe nazwi-
ska. Nadaje się go ludziom, 
którzy swym życiem, po-
stawą moralną, pracą przy-
sporzyli sławy polskiemu 
morzu i ojczyźnie. Tablice 
w kształcie róży wiatrów 
mają tam osoby bardzo 
wybitne, jak generał Józef 
Haller, minister Eugeniusz 
Kwiatkowski, Leonid Teliga 
czy admirał Andrzej Korwe-
ta. W roku ubiegłym tytu-
łem tym uczczono kapitana 
żeglugi wielkiej Kazimierza 
Jurkiewicza, kontradmirała 
Adama Mohuczego i harc-
mistrza Henryka Wolniaka. 
Do 31 marca br. Kapituła 
zbiera wnioski (z uzasadnie-
niem) od organizacji i insty-
tucji chcących uczcić kolejne 
osoby. Uroczyste odsłonięcie 
nowych tablic zaplanowa-
ne jest na 20 czerwca 2015. 
Anna Kłos

Wybitni uczniowie 
OŚWIATA | Osiągnięcia wybitnych uczniów z Gminy Kosakowo.

hali sportowej przy Gimnazjum 
w Kosakowie. Dla uzupełnienia 
informacji dodajemy, że spośród 
młodocianych futbolistów z te-
renu powiatu puckiego podobne 
zaproszenie otrzymał też Kamil 
Felusiak – zawodnik klubu „Wi-
cher” z Wierzchucina (Gmina 

Krokowa).
*Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w  Pogórzu odnosili sukcesy 
w przedmiotowych konkursach 
kuratoryjnych. Podwójnym fina-
listą został Przemysław Miłosz 
– w matematyce i języku angiel-
skim. W tej drugiej dziedzinie 
tryumfowali też Szymon Kło-
siński i Michał Bigott. Talenty 
szlifowały nauczycielki: Mariola 
Sulkowska i Beata Wierzbicka.

Gratulujemy młodocianym 
geniuszom, dyrekcjom szkół, 
nauczycielom zajmującym się 
obróbką talentów oraz władzom 
gminy starającym się o wysoki 
poziom gminnej edukacji. 

Anna Kłos  

Z życia Gminy
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W dniu 3 marca 2015r. Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. pod-
pisał kolejną Umowę Operacyjną 
Pożyczka Globalna z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego w Warszawie 
– Menadżerem Funduszu Powierni-
czego JEREMIE w województwie 
pomorskim. Podpisana umowa ope-

racyjna na kwotę 5,0 mln zł pozwoli 
Pomorskiemu Funduszowi Pożycz-
kowemu wesprzeć mikro i małe fir-
my na terenie województwa pomor-
skiego. 

Pożyczki udzielane są firmom na 
bardzo korzystnych warunkach tj. 
bez prowizji za udzielenie pożyczki 

i z niskim oprocentowaniem wyno-
szącym 1,0 % w skali roku na okres 
3 lat. Maksymalna kwota pożyczki 
wynosi 40,0 tysięcy złotych.

Środki w ramach Projektu JERE-
MIE przeznaczone są na inwestycje 
w firmach przyczyniające się do ich 
rozwoju.

Wsparcie dla mikro i małych 
przedsiębiorstw na Pomorzu 
w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym 
ze środków Inicjatywy JEREMIE

www.jeremie.com.pl

Wysokość opłaty klima-
tycznej pobieranej od wcza-
sowiczów ustalają miejscowe 
samorządy.   Ponieważ po-
morskie nadmorskie gminy 
powoli przygotowują się do 
nadchodzącego sezonu tu-
rystycznego, portal PSUR.
pl prowadzony przez Piotra 
Surowieckiego, po raz kolej-
ny przyjrzał się  jak gminy 
opłatę klimatyczną stanowią. 
Ranking wyodrębnia trzy ka-
tegorie wczasowiczów którzy 
przybywają na dwutygodnio-
wy turnus: rodzina z niemow-
lakiem, rodzina z dwojgiem 
przedszkolaków i rodzina 
z trójką dzieci będących 
w podstawówce. Niechlub-
nym rekordzistą jak co roku 
będzie Sopot, gdzie opłata ta 
przekroczy 300 zł dla rodzi-
ny z trojgiem dzieci. Trudno 
taką kwotę uznać za mało 
ważną dla rodziny wybiera-
jącej się na wakacje z dzieć-
mi! Jednak Sopot nie jest to 
najlepsze miejsce na rodzinne 

wakacje. Rodziny z dziećmi 
preferują mniejsze miejsco-
wości, chętnie nad Zatoką 
Pucką czy otwartym morzem. 
Wśród tych miejscowości 
(ale nie w naszym wojewódz-
twie), niechlubnie wyróżnia 
się gmina wiejska Darłowo 
(nie dotyczy to miasta Dar-
łowa), w której leżą m.in. 

Dąbki i Bobolin. Tam nawet 
2-miesięczne dziecko zapłaci 
3,50 zł za każdy dzień.  

Tanie wypoczywanie
 

Wśród tanich miejscowości 
powiatu puckiego przodu-
je gmina wiejska Puck (nie 
dotyczy to miasta Pucka), 

gdzie opłaty klimatycznej nie 
ma w ogóle. W gminie wiej-
skiej Puck leżą tak atrakcyjne 
miejscowości jak: Swarzewo, 
Gnieżdżewo, Rzucewo, Osło-
nino, usytuowane nie nad 
otwartym morzem, lecz nad 
Zatoką Pucką, gdzie woda 
jest ciepła, spokojna i płytka. 
Wśród typowo wakacyjnych 

miejscowości, atrakcyjnie 
i pięknie położonych blisko 
plaży, niskimi opłatami kli-
matycznymi wyróżnia się 
przede wszystkim gmina 
miejsko-wiejska Władysła-
wowo - z tak malowniczymi 
miejscowościami jak m.in. 
Jastrzębia Góra, Karwia, Cha-
łupy, zatem gmina w każdej 

Tanio w regionie
WYRÓŻNIENIE | Lokalne gminy otrzymały wyróżnienia „Gmina z niską opłatą klimatyczną”. Przyznał je portal Psur.pl 
i mają one promować gminy, w których opłata kliamatyczna ustalona jest na rozsądnym poziomie. 

z trzech kategorii rankingu 
zasłużyła na wyróżnienie. Nie-
co wyższe opłaty, choć wciąż 
w grupie niskich, są opłaty 
w miejscowościach z Gminy 
Kosakowo – Rewa i Mechelinki. 
Portal  nadaje gminom, które 
nie łupią klientów, Wyróżnie-
nie Gmina z niską opłatą kli-
matyczną.  Otrzymały ją nastę-
pujące gminy z naszego terenu: 
Gmina wiejska Puck, Gmina 
Władysławowo,  Gmina Kosa-
kowo, a spośród miejscowości 
na Mierzei Wiślanej  Sztutowo 
i Stegna, 

 
Gminie też to się opłaca

 
Z niższej opłaty klimatycznej 
są oczywiście zadowoleni tu-
ryści, ale czy opłaca się ona 
gminie? Wydawałoby się, że 
korzystniej jest uchwalić wyż-
sze opłaty, bo gmina zbierze 
więcej pieniędzy, ale są co do 
tego poważne wątpliwości. Je-
śli opłata klimatyczna ustalona 
jest na rozsądnym poziomie 
i nie jest przykrym zaskocze-
niem dla rodzin przybywają-
cych na wakacje, tworzy się 
gościnna i przyjazna atmosfe-
ra.  Wysoka opłata klimatyczna 
często drażni turystów, szcze-
gólnie jeśli widzą oni np. braki 
w czystości czy infrastrukturze. 
W takiej sytuacji gmina jest 
postrzegana jako niegościnna 
i pazerna, która każe płacić so-
bie wysoki podatek nawet od 
powietrza. 

Anna Kłos
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Lokalne samorządy 
otrzymały wyróż-
nienia za rozsądną 
wysokość opłaty 
klimatycznej.
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 Organizatorem był Regio-
nalny Ośrodek Debaty Mię-
dzynarodowej w Gdańsku.

Szkolenie adresowane było 
do pracowników administra-
cji samorządowej, którzy 
pragną zdobyć wiedzę eks-

percką w dziedzinie proto-
kołu dyplomatycznego oraz 
savoir vivre’u. W warsztatach 
uczestniczyło około 20 osób 
z urzędów z Helu, Jastarni, 
Władysławowa, Pucka, Gmi-
ny Wejherowo, Gminy Kro-

kowa, Gdyni, a nawet Byto-
wa. Szkolenie przeprowadził 
były radca-minister, kierow-
nik Wydziału Ekonomicznego 
Ambasady RP w Berlinie - dr 
Tomasz Kalinowski. Uczest-
nictwo w szkoleniu było bez-

płatne. 
Organizatorem był Regio-

nalny Ośrodek Debaty Mię-
dzynarodowej w Gdańsku 
przy współpracy z Urzędem 
Miejskim we Władysławowie. 
(GB)

Szkolenie dla urzędników
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WŁADYSŁAWOWO | 20 pracowników administracji samorządowej uczestniczyło w szkole-
niu „Komunikacja, etykieta i marketing terytorialny w kontaktach z partnerami zagranicznymi”, 
które zorganizowano w UM Władysławowo.
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Okna wymienia się przecież 
raz na wiele lat, a to m.in. od 
nich zależy, ile będziemy pła-
cić za ogrzewanie, czy w po-
mieszczeniach będzie ciepło 
i czy nie będzie problemu 
z wiecznie psującymi i zaci-
nającymi się mechanizmami.- 
Dzisiejsze, nowoczesne okna 
muszą przede wszystkim być 
ciepłe – wyjaśnia Aleksan-
der Piszczek, partner fi rmy 
Delta. - Oznacza to, że muszą 
chronić pomieszczenie przed 
utratą ciepła. Aby uzyskać 
odpowiednie parametry sto-
suje się odpowiednią grubość 
ramy i skrzydła. Do tego 
profi l ramy i profi l skrzydła 
podzielone są na kilka komór. 
Od grubości profi li i ilości ko-
mór zależy m.in. jak „ciepłe” 
będziemy mieli okno. Najlep-
sze profi le, które obecnie się 
stosuje przy konstruowaniu 
okien PCV, sprowadzane 
są z Niemiec. Do ścisłej 
czołówki jakościowej należą: 
KOEMMERLING, TROCAL 
I KBE. 

Ale profi le to nie wszystko. 
Bardzo ważnym elemen-
tem są też pakiety szybowe 
i uszczelki. Kilkanaście lat 

temu używało się zwykłych 
pakietów dwuszybowych 
i zwykłych uszczelek gumo-
wych. Obecnie stosowana 

technologia jest całkowicie 
inna. 

Pakiety szybowe składają 
się z trzech szyb z dwiema 

przestrzeniami międzyszybo-
wymi wypełnionymi gazem 
szlachetnym: argonem. 
Gwarantuje to oknu najniższy 

z możliwych współczynnik 
przenikania ciepła.

Uszczelki nowej generacji są 
tak trwałe, że nie ma potrzeby 

Dobra izolacja cieplna, mikrowentylacja oraz nieszkodliwe dla zdrowia materiały – to najważniejsze cechy, jakimi musi wy-
różniać się nowoczesne okno. Wybór tego elementu podczas budowy czy remontu mieszkania lub domu jest bardzo ważny.

Okno oknu nierówne ich wymieniać, są praktycznie 
niezniszczalne – mówi  Alek-
sander Piszczek. - Zachowują 
swoje parametry przez cały 
okres, na jaki przewidziane są 
okna, czyli 30 lat. 

Kolejny ważny element okien 
to okucia obwiedniowe. To od 
nich zależy, czy okno będzie 
się łatwo zamykać i otwierać, 
czy zapewni odpowiednią 
szczelność, mikrowentylację 
i jaki będzie komfort jego użyt-
kowania. 

I na koniec sprawa, o której 
klienci czasem zapominają: 
fachowy montaż - podkreśla 
Aleksander Piszczek. - Jeżeli 
okno zostanie źle zamontowa-
ne, jego właściwości przestają 
mieć znaczenie, stanie się zwy-
kłym bublem. Bo co z tego, że 
okno będzie szczelne i będzie 
mieć świetne współczynniki 
przenikalności cieplnej, jeśli 
ciepło będzie uciekać przez 
nieszczelności spowodowane 
niewłaściwym montażem.. 

Podczas wyboru okien warto 
też zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden aspekt – materiał, 
z jakiego są wykonane. Jeszcze 
niedawno jako stabilizatora 
PCV używało się ołowiu, który 
jest metalem ciężkim i jest 
szkodliwy dla zdrowia. W no-
woczesnych oknach zamiast 
ołowiu używa się stabilizatora 
cynkowo-wapniowego. Takie 
okna są ekologiczne i całko-
wicie obojętne zarówno dla 
środowiska, jak i dla zdrowia. 
A oprócz tego w 100 procen-
tach można je poddać recyklin-
gowi.



Impreza, którą zorgani-
zowano pod koniec lutego 
w Ergo Arenie prezentowała 
oferty mieszkań z rynku pier-
wotnego i wtórnego w rejo-
nie Trójmiasta i okolic

Murator EXPO od wielu 
lat współpracuje z uczestni-
kami polskiego rynku nieru-
chomości. Pięć razy w roku, 
pod patronatem najwyższych 
urzędów państwowych or-
ganizujemy w Warszawie 
największe w Polsce Targi 
Mieszkaniowe Nowy DOM 
Nowe MIESZKANIE. To 
impreza o ugruntowanej po-
zycji zarówno w gronie ofe-
rujących, jak i zaintereso-
wanych zakupem własnego 
„M”. Ekspozycję wystaw-
ców uzupełnia bogaty pro-
gram edukacyjny kierowany 
zarówno do profesjonalistów 
z branży, w tym do wystaw-
ców i architektów, jak i do 
indywidualnych inwestorów. 

Trzynaście lat działalno-
ści na tym polu to 50 edycji 

w Warszawie. Rocznie bie-
rze w nich udział ponad 450 
wystawców oraz blisko 30 
tys. zwiedzających. Natural-
nym zatem krokiem w roz-
woju Murator EXPO jest or-
ganizacja tożsamych imprez 
w Trójmieście – regional-

nie o dużym potencjale w tej 
branży.

Targi Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE to komplek-
sowy przegląd oferty do-
mów i mieszkań - nowych 
i „z drugiej ręki”, a także 
okazja do uzyskania infor-

macji o aktualnych warun-
kach kredytowych. Swoją 
ofertę prezentują: dewelope-
rzy, banki i pośrednicy w ob-
rocie nieruchomościami. Na 
targach: promocje, premie-
ry, wyjątkowe oferty i ra-
baty oraz… aktualne oferty 
wszystkich typów nieru-
chomości z rynku wtórnego 
w organizowanym przez Sto-
warzyszenie Pomorskie Po-
średników w  Obrocie Nieru-
chomościami. 

Pierwsza edycja Targów 
Nowy DOM Nowe MIESZ-
KANIE w Gdańsku zgroma-
dziła ponad siedemdziesięciu 
Wystawców. Targi poświęco-
ne były kompleksowej pre-
zentacji oferty mieszkań tak 
na rynku pierwotnym jak 
i wtórnym w rejonie Trój-
miasta i okolic. Ofertę targo-
wą wzbogaciła prezentacja 
fi rm doradczych. Nie zabra-
kło nowości oraz niestandar-
dowej oferty rynku. 

(PR)

Premierowe targi
Ponad siedemdziesięciu wystawców pojawiło się na pierwszej edycji  Targów Nowy DOM 
Nowe MIESZKANIE w Gdańsku. 
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Uczestnicy targów w Ergo 
Arenie mogli się zapoznać 
z ofertą ponad siedem-
dziesięciu wystawców.

BUDOWLANY
dodatek

dowiedz się więcej: tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.pl



Każde, nawet najlepiej 
urządzone wnętrze, może 
stracić urok, gdy będzie źle 
oświetlone.

– Sztuką jest takie uzupeł-
nienie braków światła dzien-
nego, by pomieszczenia na-
wet po zmroku były dobrze 
oświetlone – tłumaczy Anna 
Sadowska z urzadzamypod-
klucz.pl – Stąd instalacja 

elektryczna 
powinna być 
w silnej relacji 
ze stopniem 
doświetlenia 

światłem dziennym. Prze-
kłada się to oczywiście na 
odpowiednią liczbę źródeł 
światła w danym pokoju.

Planując instalację świetl-
ną trzeba zwrócić uwagę na 

wiele kwestii, np. rozmiesz-
czenie włączników. Muszą 
być łatwo dostępne, a także 
logicznie i zarazem dyskret-
nie rozmieszczone. Prak-
tycznym rozwiązaniem jest 
też jeden główny wyłącznik 
światła zamontowany przy 
drzwiach wejściowych. 
Możemy mieć wówczas 
gwarancję, że wyłączyliśmy 
wszystkie światła w miesz-
kaniu.

W ostatnim czasie coraz 
większym powodzeniem 
cieszą się dodatkowe 
źródła światła, które często 
– oprócz tego, że mają 
rozjaśniać pomieszczenie 
– są elementem dekoracji 
pokoju. Oczywiście podsta-
wą jest ogólne oświetlenie, 
ale jedna górna lampa to 
zdecydowanie za mało, 
w większości pomieszczeń 
niezbędne będą dodatko-
we punkty świetlne, które 
pozwolą na doświetlenie 
zakamarków.

Znaczenie mają także 
natężenie i barwa światła, 
bo to one tworzą klimat 
danego pomieszczenia, gdy 
za oknem jest już ciemno. 
Dysponując w jednym 
pokoju wieloma źródłami 
światła możemy regulować 
w nim nastrój. Jasne światło 
pobudza do pracy i pomaga 
w skupieniu, z kolei stono-
wane sprzyja relaksowi.

Wygląd pomieszczenia to nie tylko odpowied-
nia kolorystyka i dobrane meble. Niezmiernie 
ważnym elementem jest oświetlenie.

Mieszkanie dobrze oświetlone

Planując instalację 
świetlną trzeba 
zwrócić uwagę na 
wiele kwestii, np. 
rozmieszczenie 
włączników. Muszą 
być łatwo dostęp-
ne, a także logicznie 
i zarazem dyskret-
nie rozmieszczone.

”

BUDOWLANY
dodatek

dowiedz się więcej: tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Polacy rzadko wynaj-
mują mieszkanie, a jak 
już to robią, to raczej 
poniżej ceny rynkowej. 
Ponad 80 proc. osób 
mieszka “na swoim”. 
Dla porównania w Niem-
czech jest to tylko co 
drugi obywatel. Sytu-
acja może jednak ulec 
zmianie po wejściu do 
gry Funduszu Mieszkań 
na Wynajem. Ma on za-
inwestować 5 mld w ok. 
20 tys. mieszkań, które 
potem będą do wynajęcia 
za cenę o jedną czwar-
tą niższą od rynkowej. 
Pierwsze lokale pojawią 
się jeszcze w tym roku.
(Raf)

Nie chcemy 
wynajmować
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W minionym roku zysk 
netto wyniósł 1,006 mld zł 
i był o 35 proc. wyższy niż 
rok wcześniej oraz wyższy 
od konsensusu agencji Blo-
omberg. Grupa wygenero-
wała 2,307 mld zł EBITDA, 
czyli o 17 proc. więcej niż 
rok wcześniej, także prze-
kraczając konsensus biur 
maklerskich.  

Na poprawę rezultatów 
największy wpływ miał seg-
ment wytwarzania i bardzo 
dobre wyniki Elektrowni 
Ostrołęka. To wynik wzro-
stu produkcji i sprzedaży 
energii, efektywnego wy-
korzystania regulacyjnych 
usług systemowych oraz 
sytuacji na rynku bilansu-
jącym. Przychody Grupy 
wyniosły 10,6 mld zł wobec 
11,4 mld zł  rok wcześniej, 
na co wpływ miał segment 
sprzedaży – niższe ceny 
energii uwzględniające de-
cyzje Prezesa URE o obni-
żeniu taryfy G oraz mniejszy 
wolumen sprzedanej energii 
do odbiorców. Pomimo spad-
ku całości sprzedaży, zwięk-
szył się przychód na jednego 
zatrudnionego. Wzrost o 5 
proc. odnotowano w segmen-
cie dystrybucji, gdzie przy-
chody osiągnęły poziom nie-
mal 4 mld zł. Istotnie wyższą 
- o ponad 17 proc. - sprzedaż 
wypracował segment wytwa-
rzania - 1,8 mld zł.

To kolejna  poprawa wyni-
ków finansowych w ostatnich 
latach. Od 2010 r. zysk oraz 

EBITDA poprawiły się o po-
nad 60 proc., a przychody -  
o 12 proc.

- Po tych kilku latach dołą-
czyliśmy do ekskluzywnego 
grona spółek, których zysk 
netto przekracza miliard zło-
tych - mówi Mirosław Bie-
liński, Prezes Zarządu Energa 
SA. - Ta symboliczna granica 
jest dla nas ważna, gdyż po-
twierdza, iż ścieżka rozwoju, 
koncentrująca się na regulo-
wanym biznesie i dystrybu-
cji energii elektrycznej, była 

słusznym wyborem. Istotnie 
poprawiliśmy wyniki w wy-
twarzaniu, m.in. dzięki umie-
jętnemu wykorzystaniu poja-
wiających się szans na rynku, 
oddaniu nowych źródeł i po-
prawie efektywności tego 
segmentu. Natomiast segment 
sprzedaży, który operuje na 
coraz trudniejszym konku-
rencyjnym rynku przekroczył 
nasz plan 

W 2014 roku dystrybucja 
energii elektrycznej była wyż-
sza niż w roku poprzednim 

średnio o 2 proc. i wyniosła 
20,9 TWh. O prawie 4 proc. 
wzrosła również średnia staw-
ka dystrybucyjna.

Grupa w ubiegłym roku wy-
dała na inwestycje 1,477 mld 
zł, z czego 78 proc. w seg-
mencie dystrybucji. 

Pod koniec marca Energa 
wejdzie do indeksu WIG20, 
skupiającego największe 
spółki notowane na warszaw-
skim parkiecie, które odzna-
czają się wysoką kapitalizacją 
i płynnością akcji. (raf)

Rekordowe wyniki
POMORZE | Energa dołączyła do grona spółek, których zysk przekroczył miliard złotych. 
W 2014 roku Grupa odnotowała najwyższe wyniki roczne w swojej historii. 

Spotkania poświęcone tema-
tyce zdrowego żywienia, tre-
ningów i aktywności fizycznej 
organizowane są w budynku 
MOKSiR przy stadionie. Wy-
kłady prowadzą doświadcze-
nie wykładowcy - Paulina 
Laskowska, dietetyk kliniczny, 
Bartosz Gierczak, trener per-
sonalny, Łukasz Wyszkowski, 
dietetyk kliniczny i Maciej 
Angielczyk, trener spining, 
PUMP. 

- Dzięki doświadczonym wy-
kładowcom zgłębisz wiedzę 
na temat zdrowego i prawi-
dłowego postępowania w co-
dziennym życiu – zapowiadają 
organizatorzy szkoleń.

Pierwsze ze spotkań miało 
miejsce 21 marca i poświę-
cono je tematyce zdrowego 

żywienia. Kolejne spotkania 
mają potrwać aż do początku 
sierpnia.

Spotkanie zaplanowane na 11 
kwietnia zostanie poświęcone 
tematyce żywieniu w otyłości 
i spalaniu tkanki tłuszczo-
wej w treningu aerobowym-
wytrzymałościowym (praca 
z pulsometrem).

Zaplanowano również spo-
tkania w maju (9 maja – praca 
organizmu podczas wysiłku, 
rola żywienia w aktywności 
fizycznej), w czerwcu (13 
czerwiec – Cross Fit i trening 
personalny a kształtowanie 
sylwetki, suplementacja i ży-
wienie w sporcie)  i w sierp-
niu (8 sierpień  - żywienie 
w cukrzycy).

 (GB)

Ruszyła akcja Zdrowy Puck
ZDROWIE | Ruszyła akcja bezpłatnych wykładów dla mieszkańców miasta - „Zdrowy Puck”. 
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TURNIEJ | I sportowo i nie-
typowo. Działacze sportowi 
z Pucka wymyślili sposób na 
uatrakcyjnienie rozgrywek 
sportowych, które będą te-
raz organizowane... nocą. Na 
pierwszy ogień pójdzie siat-
kówka.

Premierową edycję Noc-
nego Turnieju Siatkówki za-
powiedziano na piątek 24 
kwietnia. Rywalizacja, która 
będzie miała miejsce w hali 
puckiego MOKSiRu roz-
pocznie się o północy.

- Turniej adresujemy do 
amatorskich drużyn. Jeste-

W siatkówkę 
zagrasz nocą

fo
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śmy w trakcie tworzenia re-
gulaminu, wkrótce ruszą za-
pisy. Już teraz obserwujemy 
duże zainteresowanie na-
szym pomysłem nocnych 
rozgrywek. Pojawiły się tak-
że pomysły, żeby przenieść 

wydarzenie na godzinę 22. 
Pomyślimy o tym - informu-
je Agnieszka Hudziak z puc-
kiego MOKSiRu.

Nocny turniej będzie nie-
typowym i sportowym roz-
poczęciem Weekendu za Pół 
Ceny, który w Pucku odbę-
dzie się w dniach 25 i 26 
kwietnia. Rywalizacja ama-
torskich drużyn siatkówki 
ma również rozpocząć cykl 
nocnych rozgrywek. W ko-
lejnych miesiącach (zapla-
nowano, że nocne rozgryw-
ki będą miały miejsce raz w 
miesiącu) w Pucku odbędą 

się turnieje piłki nożnej, ko-
szykówki i tenisa stołowe-
go. Latem w miejscowości 
odbędą się natomiast roz-
grywki plażowej piłki siat-
kowej.

(GB)

KONKURS | Samorzą-
dowcy z Pucka ogłosili 
konkurs na hejnał miasta. 

Kierowany jest on głów-
nie do muzyków – kompo-
zytorów, instrumentalistów 
oraz wszystkich zaintere-
sowanych osób, którym 
bliska jest tradycja, kultura, 
piękno oraz promocja 
miasta Puck. Organiza-
torzy konkursu czekają 
na nagranie hejnału na 
płycie CD i zapis nutowy  

(z oznaczeniem: metrum, 
tonacji, tempa i sposobu 
interpretacji. Hejnał oprócz 
oryginalności musi także 
nawiazywać do tradycyji 
i kultury miejscowości. 

- Wskazane jest opracowa-
nie hejnału na trąbkę solo, 
dwie trąbki, trio lub kwar-
tet - do wyboru – czytamy 
w regulaminie.

Termin składania kompo-
zycji upływa dnia 17 kwiet-
nia 2015 r.

(GB)

Wybiorą hejnał
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Podczas pierwszej edycji 
krokowskiej Agro Wysta-
wy zaprezentują się czoło-
we marki z branży maszyn 
i urządzeń rolniczych, na-
sion, nawozów, środków 
ochrony roślin oraz wie-
le innych instytucji bliżej 
związanych z rolnictwem. 
To idealny czas na zapozna-
nie się z nowinkami tech-
nicznymi w rolnictwie, zdo-
bywanie wiedzy, wymianę 
doświadczeń, nawiązanie 
kontaktów handlowych 
i biznesowych oraz dobrą 
zabawę.

Organizatorzy podkreśla-
ją,że powierzchnia ponad 
140 000 m2 będąca częścią 
nowoczesnego komplek-
su Sportów Motorowych 
w Sobieńczycach gwaran-
tuje wystawcom swobodę, 
a gościom wiele godzin 
zwiedzania rolniczego mia-
steczka.

Przygotowania do targów
TARGI | Najważniejsze firmy z branży maszyn i urządzeń rolniczych, nasion, nawozów, środków ochrony roślin przyjadą do miejscowości Sobień-
czyce w gminie Krokowa. 2-3 maja odbędzie się tam Agro Wystawa.

Oprócz części wysta-
wienniczej organizator 
gwarantuje szereg atrak-
cji dla dzieci, specjalnie 
przygotowaną strefę re-
cyklingu iochrony środo-
wiska, występy estrado-
we oraz koncert jednego 
zczołowych zespołów 
disco polo podczas so-
botniej nocy. Całą dwu-
dniową imprezę umili 
i poprowadzi znany aktor 
telewizyjny Bartosz Obu-
chowicz.

Dodatkową atrakcją dla 
zwiedzających jest fakt, 
iż w dniach 2-3 maja 
w drugiej części Ośrod-
ka Sportów Motorowych 
Speedstar odbywać się 
będą zawody motocros-
sowe rangi Mistrzostw 
Polski.
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Agro Wystawa będzie 
miała miejsce na terenie 
kompleksu Sportów 
Motorowych w Sobień-
czycach
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SPRZEDAM
SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DOM wolno stojący w Wejhe-
rowie, działka 1202 m2, cztery 
garaże, murowane, pilnie 
sprzedam, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

KĘBŁOWO k/Wejherowa Dom 
139/716. Cisza, dobry dojazd, 
ładne miejsce, ogród po 
odbiorze, cena 395 tys. zł. Tel: 
519-399-162 

SPRZEDAM ziemie 20000m2 
w Łówczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji. 
Tel: 607-773-292

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

SPRZEDAM działkę 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  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. zł, 

tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 
km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/
m2, tel. 502 686 196

KUPIĘ

KUPIE działkę rolną lub bu-
dowlaną w przystępnej cenie 
w Lęborku lub okolicy. Tel: 
504-090-873

KUPIE małą działkę budow-
lana w Rumi do 60tys, Redzie 
do 45 tys. lub tanią działkę w 
Zbychowie. Tel: 608-893-392

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

STARSI emeryci bez nałogów 
poszukują taniego, małego 
mieszkania blisko przystanku 
mzk. Tel: 500-504-794

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
KUPIĘ działkę rolną lub bu-
dowlaną w przystępnej cenie 

w Lęborku lub okolicy. Tel: 
504-090-873

SKUP aut kasacja dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

SPRZEDAM opony letnie 
165/65 rozmiar 14. Stan 
bardzo dobry. Cena do uzgod-
nienia. Tel: 607-525-099

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

WIDEOFILMOWANIE, www.
kamerzysta.esy.es . Tel: 505-
908-307

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

ZACZYNAMY. Napisać łatwo 
żyć trudniej pisze Ci to ja, 
wdowiec. Poznam Panią o 
podobnych myślach do lat 45. 
Jestem niezależny. Tel: 506-
657-891

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM 3 cieliczki. Tel: 
605-838-360

RÓŻNE

SPRZEDAM regranulat 
styropianowy, tanio. Tel: 58 
677-33-90

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

KUCHENKA elektryczno – 
gazowa, 4 palnikowa, biała, 
stan dobry. Tel: 150 zł. Tel: 
506-251-697

STÓŁ pokojowy, ciemny, 
rozkładany, cena 250 zł. Tel: 
506-251-697

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową, silnik 5,5 kw 
oraz silniki 4,5. 1,5. 1,1 kw. Tel: 
601-638-877   

OKAZJA, Odstąpię miejsce na 
krajową Pielgrzymkę 20 – 24 
kwietnia, taniej, Wejherowo. 
Tel: 502-351-988

SPRZEDAM drewno do CO i 
gałęziówkę. Możliwy transport 
gratis. Tel: 606-522-604 

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

G R U P A  M E D I A L N A

OGŁOSZENIA www.metropolia.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!
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MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAM białe drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 600 
702 048

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

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

SPRZEDAM mydła włoskie 

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

KUPIĘ militaria, antyki, 
pamiątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@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, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

Redakcja gazet Express
poszukuje osoby
na stanowisko 
GRAFIK
• wymagania: praktyczna znajomość 
  zagadnień DTP
• biegła znajomość obsługi programów 
   z pakietu Adobe: InDesign, Photoshop, 
   Illustrator
• od poniedziałku do piątku w Wejherowie

  CV I PORTFOLIO prosimy przesyłać na adres: 
  rekrutacja@expressy.pl
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Władysławowo w czołówce

To wydarzenie zorganizowa-
no 19 marca na pływani Ośrod-
ka Przygotowań Olimpijskich 
„Cetniewo” we Władysławo-
wie. Zawody prowadzone były 
indywidualnie dla uczniów klas 
2,3,4,5,6 szkoły podstawowej 
(chłopcy i dziewczęta) oraz 
klas 1,2,3 gimazjum (chłopcy 
i dziewczęta). Ponadto zor-
ganizowane zostały sztafety. 
Wśród szkół podstawowych 
najlepsza okazała się reprezen-
tacja szkoły podstawowej nr 2 
z Władysławowa, wśród gim-
nazjów zwyciężyła Jastarnia.

(GB)

Międzynarodowy turniej bad-
mintona Netto Cup 2015 zor-
ganizowano w Szczecinie 15 
marca. Wydarzenie było praw-
dziwym świętem badmintona, 
bo  wzięło w nim udział około 
280 zawodników. Rywalizo-
wali także goście zagraniczni, 
w Szczecinie grali Rosjanie, 
duża grupa Niemców, Francu-
zów, Norweg oraz reprezentant 
Indii.

Na turnieju reprezentacja Helu 
wystąpiła w czteroosobowym 
składzie -  Adam Hermann, 
Andrzej Garbiec, Mateusz Gry-
gowski i Norbert Górski. Wy-
jazd okazał się szczęśliwy dla 
zawodników z Helu, Norberto-
wi Górkiemu udało się bowiem 
wywalczyć brązowy medal 
w kategorii „singiel mężczyzn 
40+ amator”. Helanin podkre-
śla także wyjątkowo charakter 
turnieju.

-Fajna atmosfera, emocjonu-
jące pojedynki.Ponad 500 me-
czy, 1000 zniszczonych lotek, 
ponad 200 medali, pełne korty 
kibiców. Uczestnicy turnieju 

Wywalczył brąz
HEL | Czteroosobowa reprezentacja Helu rywalizowała w Szczecinie w Netto Cup 2015. W tym mię-
dzynarodowym turnieju badmintona Norbertowi Górskiemu udało się wywalczyć brązowy medal. 

mieli także możliwość zmie-
rzenia się z byłymi graczami 
ligowymi, czy reprezentantami 
Polski, co okazało się najwięk-

szą wartością tej imprezy - pod-
kreśla Norbe – komentuje Nor-
bert Górski.

Do turnieju przystąpiła także 

reprezentacja z Żelistrzewa: 
Edyta Selke i Joanna Gusta,  
które wywalczyły brązowy me-
dal w grze podwójnej. (GB)

W turnieju Netto Cup w Szczecinie 
walczyło około 280 zawodników.fo
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Ponad 300 zawodników 
z trzynastu klubów Polski 
Północnej rywalizowało 
w kolejnej edycji zawo-
dów karate Liga Sakura 
w Pucku.

Podczas zawodów kon-
kurencje zostały rozegrane 
na 6 tatami w ciągu 8 go-
dzinm.Począwszy od naj-
młodszych (konkurencje 6 
lat i młodsi ) aż do senio-
rów (+18). Dzięki wsparciu 
Burmistrza Miasta Puck 
Hanny Pruchniewskiej 
puchar dostał najlepszy 
i najlepsza zawodniczka.

Puchar otrzymali też naj-
młodsi zawodnicy dzięki 
wsparciu Starosty Powiatu 
Jarosława Białka. W kla-
syfikacji klubowej nagrodą 
był puchar dla najlepszego 
klubu którą zafundował 
Wójt Gminy Puck Tadeusz 
Puszkarczuk, wójt gminy 
Puck. Nagroda ta, zawę-
drowała do Klubu Gok-
ken z Chwaszczyna. Klub 
Sportowy Karate „Sakura” 
z Rumi stanął na podium 
na miejscu trzecim, zdoby-
wając 55 medali (11 x zło-
to, 19x srebro, 25x brąz).   
(GB)

55 medali 
dla karateków
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WŁADYSŁAWOWO | Ponad 100 uczniów z terenu powiatu puckiego 
rywalizowało w Pływackich Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej. 

PIŁKA RĘCZNA | W sali 
sportowej Zespołu Szkół 
w Starzynie odbyła się XVI 
Powiatowa Gimnazjada 
Młodzieży Szkolnej w piłce 
ręcznej dziewcząt. 

W zawodach wystartowa-
ło sześć drużyn dziewcząt 
z terenu powiatu, grając 
w dwóch grupach systemem 
„każdy z każdym”. W grupie 
A Zespół Szkół nr 1 Włady-
sławowo przegrało z Gimna-
zjum w Wierzchucinie 2:3, 
Wierzchucino uległo Zespo-
łowi Szkół w Żelistrzewie 
1:6 a Żelistrzewo zremiso-
wało z Władysławowem  
6:6. Natomiast w grupie B 
Zespół Szkół w Darzlubiu 

zremisowało z Zespołem 
Szkół w Starzynie 0:0, Sta-
rzyno przegrało z Gimna-
zjum w Krokowej 3:8 a Kro-
kowa wygrała z Darzlubiem 
13:3. W meczu o trzecie 
miejsce Wierzchucino roz-
gromiło Starzyno  6:3. Na-
tomiast w finale Żelistrzewo 
przegrało z Krokową  wy-
nikiem 2:5. Mistrzyniami 
powiatu zostały dziewczęta 
z Gimnazjum w Krokowej. 
Zespół awansował do pół-
finałów XVI Wojewódzkiej 
Gimnazjady Młodzieży 
Szkolnej, która odbędzie się 
w Bolszewie. W nagrodę ze-
społy otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i medale. (DD)

Szczypiorniści 
mistrzami
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Po rozegraniu wszyst-
kich spotkań najlepsza 
okazała się drużyna miej-
scowych – MKS Włady-
sławowo

Mistrzostwa zorganizo-
wano w niedzielę 15 mar-
ca w  dużej hali Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich 
„Cetniewo” we Włady-
sławowie. Mistrzostwa 
wygrała drużyna miejsco-
wych MKS Władysławo-
wo, na drugim miejscu 
znalazła się drużyna Stocz-
niowiec Gdańsk, trzecie 
miejsce zdobyła drużyna 
Korona Gdańsk. Najlep-
szym strzelcem turnieju 
został Michał Smarzyński 
(10 goli) z MKS Włady-
sławowo. Organizatorem 
zawodów było Centrum 
Kultury, Promocji i Sportu 
we Władysławowie.

PUCK | W hali Miej-
skiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji 
zorganizowano halowe 
mistrzostwa ziemi puc-
kiej szkół gimnazjalnych 
w lekkoatletyce. 

W stawce siedmiu szkół 
bezapelacyjnie zwyciężyli 
reprezentanci Gimnazjum 
z Krokowej, zdobywając 
aż sześć medali. 

Wśród dziewcząt w bie-
gu na 40 metrów zwycię-
żyła Aleksandra Bycz-
kowska z Pucka z czasem 
6,02 a w finale B Laura 
Proena z Mrzezina z 6,15. 
W biegu na 300 metrów 
wygrała Laura Proena 
z Mrzezina z czasem 52,0 
a w biegu na 600 metrów 
Małgorzata Dampc z Sta-
rzyna z 2:00,7. W sztafe-
cie 4 razy po dwa okrąże-
nia wygrało Żelistrzewom 
z czasem 2:38,2. W rzucie 
kulą 3 kg wygrała Kamila 
Kuchnowska z Starzyna 
na długość 9,88 m. Na-
tomiast wśród chłopców 
w biegu na 40 merów 
zwyciężył Szymon Kreft 
z Krokowej z czasem 
5,00. Drugi był Tomasz 
Krampichowski z Kro-
kowej z 5,38. W finale B 
wygrał Oskar Wysocki 
z Jastarni z  5 , 4 1 . 
W biegu na 300 metrów 
zwyciężył Szymon Kreft 
Szymon z Krokowej 
z czasem 43,1. Na trze-
cim podium znalazł się 
Tomasz Krampichowski 
z Krokowej z 45,8. W bie-
gu na 600 metrów wygrał 
Kacper Dawidowski 
Kacper z Starzyna z cza-
sem 1:40,9. Drugi był 
Sebastian Preihs Seba-
stian z Krokowej z 1:42,0 
a na jedenasty Dawid 
Bujanowski z Krokowej 
z 1:53,6. W sztafecie 4 
razy po dwa okrążenia 
zwyciężyła Krokowa 
z czasem 2:18,5. W rzucie 
kulą 5 kg wygrał Martin 
Tretyn z Jastarni na dłu-
gość  11,94. Dziesią-
te miejsce zajął Sebastian 
Preihs z Krokowej na 
9,56 m a dwunaste Dawid 
Bujanowski z Krokowej 
na 8,82 m. W klasyfikacji 
medalowej szkół gimna-
zjalnych mistrzem ziemi 
puckiej okazała się Kro-
kowa z 3 złotymi me-
dalami, 2 srebrnymi i 1 
brązowym. Opiekunem 
był Tomasz Błażejewski. 
Wicemistrzem zostało 
Starzyno z 5 medalami. 
Trzecie miejsce otrzyma-
ło Żelistrzewo z 4 meda-
lami. Czwarte Puck, piąte 
Mrzezino, szóste Jastarnia 
i siódme Darzlubie. (DD)

Zawody odbyły się w hali 
sportowej Zespołu Szkół 
w Starzynie. Zagrało osiem 
drużyn z terenu powiatu puc-
kiego, grając w dwóch gru-
pach systemem „każdy z każ-
dym” dwa razy po 6 minut, 
zgodnie z przepisami. 

W grupie A Gimnazjum 
w Wierzchucinie przegrało 
z Zespołem Szkół w Starzy-
nie 3:4, Starzyno przegrało 
z Kosakowem 2:11, Kosa-
kowo wygrało z Zespołem 
Szkół w Żelistrzewem 8:2, 
Żelistrzewo uległo Wierz-
chucinie 2:7, Wierzchucino 
wygrało z Kosakowem 4:3 
a Starzyno rozgromiło Żeli-
strzewo 11:5. 

W klasyfikacji końcowej 
grupy A prowadzi Kosako-
wo z 4 pkt. (22:8), drugie jest 
Wierzchucino z 4 pkt. (14:9), 
trzecie Starzyno z 4 pkt. 
(17:19) i czwarte Żelistrze-
wo z 0 pkt. (9:26). Natomiast 
w grupie B Gimnazjum w Ja-

starni przegrało z Gimnazjum 
w Krokowej 4:14, Krokowa 
wygrała z Zespołem Szkół 
nr 1 Władysławowo 6:3, Ja-
starnia rozgromiła Władysła-
wowo 7:3, Władysławowo 
wygrało z Gimnazjum Ogól-
nokształcącym w Pucku 6:3, 
Krokowa wygrała z Puckiem 
16:3 a Jastarnia zremisowała 
z Puckiem 5:5. W klasyfika-
cji końcowej grupy B prowa-
dzi Krokowa z 6 pkt. (31:10), 
druga jest Jastarnia z 3 pkt. 
(16:22), trzecie Władysławo-
wo z 2 pkt. (12:16) i czwarty 
Puck z 1 pkt. (11:27). O trze-
cie miejsce walczyły drużyny, 
które zajęły drugie miejsce 
w grupie, gdzie Wierzchucino 
pokonało Jastarnię 6:5. W fi-
nale spotkały się drużyny, 
które zajęły pierwsze miejsce 
w grupie, gdzie Kosakowo 
wygrało z Krokową 9:5 pod 
opieką Tomasza Błażejew-
skiego. Chłopcy z Kosako-
wa zostali Mistrzem Powiatu 

Puckiego, grając w składzie: 
Dominik Michalski, Michał 
Hajduk, Tomasz Federczyk, 
Aleksander Wons, Jacek 
Sorn, Maciej Zięba, Nowicki 
Bartosz, Łukasz Pioch, Adam 

Grabowski, Kacper Bileski, 
Patryk Kaczyński, Dorian 
Ćwikliński i Mateusz Konrad 
pod opieką Kazimierza Wró-
bla. Wygrana oznacza wywal-
czenie awansu do półfinałów 

XVI w Wojewódzkiej Gim-
nazjady Młodzieży Szkolnej 
w piłce ręcznej chłopców. 
Nagrodami w gimnazjadzie 
były pamiątkowe dyplomy 
i medale. (DD)

Kosakowo zwycięzcą
STARZYNO | XVI Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców zakończyła się zwycięstwem Kosakowa. 
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Gospodarze wygrali
WŁADYSŁAWOWO | W dużej hali OPO „Cetniewo” we Władysławowie zorganizowano V Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego w halowej piłce nożnej M-40 PLUS. 
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Krokowa 
najlepsza

przeglądaj, czytaj,
  komentuj:
     metropolia.info




