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W ramach inwestycji na 
stacji Hel inwestor gruntow-
nie przebuduje istniejące pe-
rony. Zostaną zainstalowane 
pochylnie, co będzie dużym 
ułatwieniem dla osób niepeł-
nosprawnych. Powierzchnia 
nowych peronów będzie po-
kryta warstwą antypoślizgo-

wą. Wybudowana zostanie 
nowa wiata, utrzymana w sty-
lu architektonicznym nawią-
zującym do zabytkowego 
dworca. Zainstalowane zosta-
ną tablice informacyjne, nowe 
oświetlenie, megafony oraz 
elementy małej architektu-
ry. Tym samym zwiększy się 
komfort obsługi pasażerskiej.

- Zarządca infrastruktury 
przebuduje na stacji Hel także 
układ torów. Jeden z peronów 

zostanie przesunięty, co umoż-
liwi budowę w jego miejscu 
nowego toru o długości ponad 
1200 metrów. Dzięki temu 
pasażerowie będą mogli ko-
rzystać nie z trzech, a czterech 
krawędzi peronów - podkre-
śla Ewa Symonowicz-Ginter, 
z zespółu prasowego PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakres inwestycji został za-
planowany tak, aby główne 
prace i utrudnienia dla pasaże-

rów zakończyć przed sezonem 
urlopowym.

Polskie Linie Kolejowe za-
kończyły już pierwszy etap 
prac na półwyspie helskim 
z Redy do Helu. W ramach 
inwestycji naprawiono 57 km 
torów, zainstalowano 11 no-
wych rozjazdów, wyremon-
towano 12 stacji, 2 wiadukty 
i 3 mosty. Linia zyskała także 
23 odnowione przejazdy ko-
lejowe wyposażone w nową 

sygnalizację, telewizję prze-
mysłową i rogatki. Cała inwe-
stycja skróciła czas przejazdu 
między Redą a Helem o 17 
minut.

Drugi etap to przebudowa 
stacji za 39 milionów złotych. 
Oprócz tego PLK wymieni 
kolejnych 20 rozjazdów co 
zwiększy przepustowość linii 
i stworzy możliwość przyjęcia 
większej liczby pociągów niż 
dotychczas.

INWESTYCJA | Stacja kolejowa Hel zyska nowe oblicze. Inwestor, czyli Polskie Linie Kolejowe gruntownie przebuduje 
istniejące perony, stworzy wiatę nawiązującą do stylu architektonicznego dworca i pokryje powierzchnie peronów matą 
antypoślizgową. Przebudowa stacji to inwestycja warta 39 milionów złotych.

Stacja Hel na wakacje
Fo

t. 
m

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e

Główne prace na stacji zostaną 
zakończone przed sezonem urlo-
powym - zapewnia inwestor.
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BUDOWLANY
dodatek czytaj str. 7-9

Stacja Hel na wakacje
UDOWLANY

czytaj str. 7-9 dowiedz się więcej:dowiedz się więcej:

tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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W tczewskim turnieju rywa-
lizowało czternaście Kół Go-
spodyń Wiejskich, laureatów 
powiatowych eliminacji. Pre-
zentację zespołów oceniało 
jury w składzie 5-osobowym, 
wśród których znaleźli się 
przedstawiciele branży rol-
niczej. Zadaniem jury było 
wyłonienie najlepszego Koła 
Gospodyń Wiejskich w każ-
dej z pięciu kategorii konkur-
sowych oraz laureata Grand 
Prix.

W kategorii edukacyjnej 
„Widokówka mojej miejsco-
wości” wygrało KGW Go-
łębiewsko (Trąbki Wielkie, 
pow. gdański), w kategorii 
kulinarnej „Sałatka z rodzi-
mych warzyw i owoców” 
wygrało 

KGW Kamienica Szlachec-
ka, (Stężyca, pow. kartuski), 
w kategorii wokalnej „Pio-
senka kabaretowa z insce-
nizacją Dżender” wygrało 
KGW Bobowo Bobowo, 
pow. Starogardzki. Ostatnią 
z konkurencji, czyli Moda 
„W biało-czerwonym jest 
mi do twarzy” wygrały nato-
miast reprezentantki powiatu 
puckiego, czyli KGW Włady-
sławowo.

Właśnie ta konkurencja 

Sukces KGW 
z Władysławowa
TURNIEJ | Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Władysławowa wygrały jedną z konkurencji 
w Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego w Tczewie.

zapewniła widzom najwięcej 
wrażeń estetycznych i emocji, 
bo pokaz mody uwzględniał 
wyłącznie kolory biało-czer-
wone. 

Nagrodę Grand Prix tczew-
skiego turnieju zdobyło nato-
miast KGW Nowa Karczma 
(gm. Nowa Karczma, pow. 
Kościerski). (GB)

fo
t. 

P.
Sz

ym
ań

sk
i/U

M
 W

ła
dy

sła
w

ow
o

SZKOLENIE | Centrum 
Kultury, Promocji i Sportu 
oraz Zespół Szkół nr 1 we 
Władysławowie zapraszają 
uczniów szkół średnich (gim-
nazjum, szkoły ponadgim-
nazjalne) i szkół wyższych na 
warsztaty wokalne prowa-
dzone przez Piotra Kajetana 
Matczuka. 

Warsztaty odbędą się 
w dniach 8-10 maja 2015 
roku oraz 22–23 maja 2015 
roku i zakończą się wspól-
nym koncertem.

Projekt adresowany jest do 
młodzieży związanej z Wła-
dysławowem – np. zamiesz-

kałej lub uczącej się na tere-
nie gminy.

Zainteresowani proszeni są 
o kontakt z Centrum Kultury, 
Promocji i Sportu we Wła-
dysławowie(biuro@ckpis.pl, 
tel. 58 674 54 41) lub nauczy-
cielem ZS 1 Władysławowo 
– p. Piotrem Rudeckim. Oso-
by chętne do wzięcia udziału 
mogą również przesłać na 
adres biuro@ckpis.pl dane 
zgłoszeniowe zawierające 
imię i nazwisko, miejsce za-
mieszkania i numer telefonu.
Udział w warsztatach jest 
bezpłatny.

(GB)

Warsztaty wokalne 
dla młodzieży

Warsztaty popro-
wadzi muzyk- Piotr 
Kajetan Matczuk
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Organizacja akcji to pomysł 
samorządowców z Pucka na 
przedłużenie sezonu letniego 
i forma promocji miasta.

- Wszyscy chcemy, aby na-
sze miasto tętniło życiem. Aby 
przyjeżdżali do nas goście 
w sezonie i poza sezonem. 
Liczymy też na to, że i nasi 
mieszkańcy w większym stop-
niu 

skorzystają z produktów 

i usług oferowanych u różnych 
podmiotów w Pucku. Dlatego 
też podjęłam decyzję o przy-
stąpieniu Miasta Puck do ak-
cji organizowanej  od kilku lat 
w innych 

miejscowościach woj. po-
morskiego pod nazwą „Week-
end za pół ceny” - tłumaczy 
Hanna Pruchniewska, bur-
mistrz Pucka.

Zasada akcji jest prosta – 
przedsiębiorcy, którzy złosili 
w niej uczestnictwo oferują 
klientom zniżki na swoje pro-
dukty i usługi o wysokości 

około 50 procent. Zniżki nie 
muszą dotyczyć całej ofer-
ty danego obiektu czy lokalu 
a akcja – w założeniu jest zy-
skowna i dla przedsiębiorców 
i jej odbiorców. Ci pierwsi 
mogą liczyć na ogromne tłu-
my klientów i promocję swo-
ich obiektów,  odbiorcy akcji 
mogą natomiast skorzystać 
z pełnowartościowej oferty za 
pół ceny. 

-Celem przedsięwzięcia jest 
zwiększenie konsumpcyjne-
go ruchu turystycznego oraz 
promocja miasta – podkreślają 

organizatorzy akcji.
Do puckiej edycji „Weekend 

za pół ceny” przystąpiło aż 30 
obiektów. Wśród nich można 
znaleźć hotele i restauracje, 
muzea, salony fryzjerskie i sa-
lony urody. W ramach akcji 
będzie można także skorzy-
stać z promocyjnej oferty na 
wypożyczenie łodzi, strzelanie 
z broni sportowej i zrobić za-
kupy w sklepie z artykułami 
RTV I AGD.

Organizatorzy akcji przygo-
towali również szereg kultural-
nych atrakcji towarzyszących.

Weekend 
za pół ceny
PUCK | Miasto przystąpi do popularnej inicjatywy „Weekend za pół ceny”. Wydarzenie będzie 
miało miejsce już w najbliższy weekend a jego uczestnicy będą mogli skorzystać ze zniżek aż 30 
miejskich  przedsiębiorców. 

09.00 XXI Konfrontacja Gitarzystów Puck 2015, 
 poranne warsztaty metodyczne dla 
 nauczycieli i uczestników konfrontacji; 
 miejsce wydarzenia: Plac Wolności - ratusz

10.00  Regaty otwarcia sezonu o Puchar Burmistrza 
 Miasta Puck, miejsce wydarzenia: Harcerski 
 Ośrodek Morski od 10.00 do 16.00

13.00 XXI Konfrontacji Gitarzystów Puck 2015: 
 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 
 i koncert laureatów; miejsce wydarzenia: 
 Plac Wolności - ratusz

14.00 koncert gitarzystów na puckim rynku
 miejsce wydarzenia: Plac Wolności 
 – stary rynek

15.00 publiczne odsłuchanie i głosowanie na 
 najlepszą propozycję hejnału Pucka
 miejsce wydarzenia: Plac Wolności 
 – stary rynek

17.00 Pucki profesjonalny Festiwal Filmów 
 Optymistycznych „Optymista” „Ludzie 
 ze stali” „Kemping”, miejsce wydarzenia:
  Szkoła Podstawowa, 
 ul Przebendowskiego 27

 W programie: 
 Optimista - film dok., 44 min., 
 reż. Kryspin Lupa
 Klej - film fab. 9 min. 
 reż. Przemysław Filipowicz
 44 - film fab., 25 min.,
 reż. Aleksandra Górecka,
 Bolączka sobotniej nocy - film fab. 19 min. 
 reż. Dominik Matwiejczyk
 Ludzie ze stali - film dok., 23 min., 
 reż. Rafał Makolądra

26.04.2015
12.00 Festyn dla Marka Wełpy 
 miejsce wydarzenia: Plac Wolności 
 – stary rynek; od 12.00 do 18.00

12.00 Po kaszëbsku w McDolaldze” od 12.00 do 16.00
 Miejsce wydarzenia: Puck, ul 10-go Lutego 45; 
 od 12.00 do 16.00

15.00 publiczne odsłuchanie i głosowanie 
 na najlepszą propozycję hejnału Pucka
 miejsce wydarzenia: Plac Wolności 
 – stary rynek

17.00 Festiwal Filmów Optymistycznych 

 W programie:
 Między nami dzieciakami - film fab. 10 min. 
 reż. Piotr Matwiejczyk
 Kemping - film fab., 20 min., 
 reż. Krzysztof Jankowski
 Mural w 15 minut - film dok. 15 min. 
 reż. Kamil Giedrojć
 Cellulit- film fab., 22 min. reż. Irex Janion
             Pokaz(premiera) filmu warsztatowego 
 stworzonego podczas trzydniowych    
 warsztatów filmowych przez  grupę młodzieży 
 ze szkół podstawowej,gimnazjum i liceum

Akcja to pomysł na wydłużenie sezonu letniego.
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towarzyszące
25.04.2015
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Wcześniej Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego oraz wice-
marszałkowie Wiesław Bycz-

kowski i Krzysztof Trawicki, 
a także przedstawiciele przed-
siębiorców – Zbigniew Cano-
wiecki, prezes Pracodawców 

Metropolitalne 
Targi Pracy
REGION | Targi Pracy zorganizowano  w Centrum Wystawienniczo-
Konferencyjnym AmberEXPO w Gdańsku. 

Pomorza oraz Grzegorz Pel-
lowski, członek zarządu Po-
morskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, wzięli udział w kon-
ferencji „Zainwestuj w rozwój 
kadry z Krajowym Funduszem 
Szkoleniowym i Europejskim 
Funduszem Społecznym”.

Nowością targów była oferta 
Krajowego Funduszu Społecz-
nego skierowana do pracodaw-
ców i ich pracowników.

- Z nadzieją patrzę na poja-
wiające się nowe możliwości 
wspierania firm przez fundusze 
społeczne - krajowe i europej-
skie- powiedział marszałek 
Mieczysław Struk. -Wobec 
wyzwań związanych ze sta-
rzeniem się społeczeństwa, 
województwo pomorskie staje 
przed koniecznością nie tyl-
ko inwestowania w młodych, 
ale również podjęcia szkoleń 
i przekwalifikowania starszych 
pracowników.

Odpowiedzialnym w Urzę-
dzie Marszałkowskim za wdra-
żanie programów unijnych, 
w tym Europejskiego Fundu-
szu Społecznego,jest wicemar-
szałek Wiesław Byczkowski.

- Dla podnoszenia kompe-
tencji zawodowych pracują-
cych istotne są: promowanie 
zatrudnienia osób z różnych 
grup wiekowych, lepsze przy-
gotowanie pracowników do 
zmian globalnych, oswojenie 
ich z perspektywą kształcenia 
się przez całe życie– podkreślił 
wicemarszałek.

Zbigniew Canowieckipo-
zytywnie ocenił współpracę 
swej organizacji z wszelkimi 
strukturami pomorskich Urzę-
dów Pracy. Jako cenne okre-
ślił otrzymywane na bieżąco 
informacje z jakiego wsparcia, 
w tym finansowego, mogą 
korzystać przedsiębiorcy. Ko-
niecznością nazwał budowanie 
struktur współpracy w skali 
metropolitalnej.
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Na targach pojawił się również 
Powiatowy Urząd Pracy z Pucka.

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
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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)
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Medal został ustanowiony 
po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku 
przez ówczesnego woje-
wodę pomorskiego. Łaciń-
ska sentencja jest skróconą 
wersją cytatu z wersu 461 
Księgi I Eneidy Wergi-
liusza, a znaczy: „Niech 
czyny będą nagrodzone”. 
Po długim okresie niemal 
zapomnienia, zwyczaj ich 
wręczania odnowił w roku 
2001 ówczesny wojewo-
da Jan Ryszard Kurylczyk. 
Obecny wojewoda – Ry-
szard Stachurski dodał nową 
kategorię medalu: sprawy 
społeczne. W tej kategorii 
został nagrodzony ksiądz 
Jan Adam Kaczkowski, 
doktor nauk teologicznych, 
organizator i dyrektor Puc-
kiego Hospicjum św. Ojca 
Pio. 

Jest autorem hasła: „Ho-
spicjum to też życie” i po-
mysłodawcą organizowa-
nia kwietniowych „Pół 
Nadziei” z żonkilami na 
Pomorzu. Od lat zmaga się 
z chorobą nowotworową. 
I jak sam powiedział pod-
czas uroczystości w Belwe-
derku, próbuje się nauczyć 
żyć z chorobą. 

Laudację wygłosiła Alicja 
Stolarczyk, prezes Fundacji 
Hospicyjnej w Gdańsku.

W kategorii gospodar-

Nagrody od wojewody
MEDALE | Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski, wręczył medale Sint Sua Praemia Laudi za 
2014 rok. Ksiądz Jan Adam Kaczkowski otrzymał medal w kategorii: sprawy społeczne.

ka medale trafiły do Portu 
Gdańsk i Portu Gdynia, w ka-
tegorii sport wyróżniono rów-
nież dwoje lauratów. Medale 

otrzymała lekkoatletka Anita 
Włodarczyk i Krzysztof Ka-
liszewski – młociarz i trener 
Anity Włodarczyk.

Laureatem w kategorii kul-
tura został natomiast Maciej 
Kosycarz - fotoreporter zwią-
zany z Pomorzem. 

Wojewoda Ryszard Stachurski wręcza Medal księdzu Janowi Kaczkowskiemu
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MODERNIZACJA | 
W Stacji Morskiej Instytutu 
Oceanografii Uniwersy-
tetu Gdańskiego w Helu” 
powstanie system recyr-
kulacji i filtrowania wody 
morskiej. Inwestycja jest 
warta 2,4 mln złotych.

Pierwsze prace w ramach 
inwestycji ruszyły w poło-
wie kwietnia. Budowa sys-
temu recyrkulacji i filtrowa-
nia wody morskiej ma dwa 
cele.

- Dwie grupy czynników 
były powodem wprowadze-
nia zaplanowanych modyfi-
kacji. Pierwszy to wysokie 
nasycenie wód zatoki bioge-
nami i organiczną zawiesi-
ną, co przy 

podnoszących się tempe-
raturach  w lecie sprzyjało 
rozrostowi w basenach glo-
nów, czyniąc wodę nieprze-
źroczystą. Drugi to rosnące 
koszty energii w ciągłym 
pompowaniu morskiej 
wody. Postanowiliśmy ją 
dłużej retencjonować w ba-
senach, przy wzmożonej 
(ale mniej energetycznie 
kosztownej) filtracji - tłu-
maczą naukowcy ze Stacji 
Morskiej.

Modernizacja obejmie nie-
mal całą hydrauliczną infra-
strukturę basenów fokarium, 
stację filtrów oraz odstojni-
ki. Logistyka związana z re-
alizacją prac jest wyjątkowo 
trudna - naukowcy muszą 
zadbać jednocześnie o do-

brostan zwierząt i zapewnić 
odpowiednie warunki do 
pracy dla fachowców. Waż-
ne jest także to, żeby turyści 
mieli odpowiednie warunki 
obserwacji zwierząt.

Koszt inwestycji to prawie 
2,4 mln złotych. Zasadniczą 
część pokryją środki finan-
sowe pozyskane z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku (1,8 mln 
złotych}. Pozostałą część 
(600 tys. złotych), pokryje 
partycypujący w kosztach 
Uniwersytet Gdański. Wy-
łonionym w przetargu wy-
konawcą zostało 

Przedsiębiorstwo Usług 
Hydrotechnicznych - Ru-
siecki.

Zakończenie prac zapo-
wiedziano na połowę listo-
pada 2015 roku.

(GB)

Inwestycja 
w Stacji Morskiej

Prace zostaną zakończone w po-
łowie listopada bieżącego roku.
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IMPREZA | To będzie 
unikalna możliwość 
obejrzenia, jak żyło się 
mieszkańcom Jastarni 
100 lat temu. W sobotę 2 
maja w Jastarni odbędzie 
się impreza „Dawno temu 
w Jastarni”. 

Uczestnicy wydarzenia 
będą mogli obejrzeć m.in 
poławanie laskornem, czy-
li siecią ciągniętą z morza 
przez ludzi przeznaczoną 
do połowów łososia (o go-
dzinie 11, plaża, wejście 
od ul. Bałtyckiej)  i życie 
rodzin rybackich - suszenie 
i naprawa sieci, wędzenie 
ryb, wyrób tabaki, przygo-
towanie pali, skręcanie liny 

(Chata Rybacka, ul. Rynko-
wa 10).

Organizator wydarzenia to 
Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie. (GB)

Dawno temu 
w Jastarni ZAWODY | Policjanci 

z puckiej komendy po raz 
kolejny wywalczyli podium 
w Mistrzostwach Policji 
garnizonu pomorskiego 
w piłce siatkowej. Zajęli III 
miejsce ulegając kolegom 
z Gdańska oraz drużynie 
marynarki wojennej. 

W ubiegłym roku siatkarze 
puckiej komendy zdobyli 
najwyższe trofeum, a dwa 
lata wcześniej srebro. Z tej 
okazji komendant powiato-
wy wręczył policjantom listy 
gratulacyjne.

To już trzecie trofeum zdo-
byte przez puckich policjan-
tów w siatkarskim turnieju 
mundurowych. W ubiegłym 
tygodniu na hali sportowej 
w Złotej Karczmie repre-
zentacja puckiej komendy 

po raz kolejny stanęła na 
podium zajmując III lokatę 
w Mistrzostwach Policji gar-
nizonu pomorskiego w piłce 
siatkowej. Puccy funkcjona-
riusze ulegli gdańszczanom 

oraz marynarce wojennej. 
Podczas ubiegłorocznego 
turnieju byli najlepsi, a dwa 
lata wcześniej zdobyli srebro. 
Z tej okazji już po raz kolej-
ny, za zaangażowanie poza 

służbą, policjanci docenieni 
zostali przez komendanta 
powiatowego. Insp. Piotr 
Bolin wręczył mundurowym 
listy gratulacyjne. 

(GB)

Sukces policjantów z puckiej komendy

Policjanci z Pucka już od trzech lat odnoszą sukcesy w Mistrzostwach Policji garnizonu 
pomorskiego w piłce siatkowej.
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Od połowy 2013 r. można 
było zaobserwować stabiliza-
cję cen nieruchomości. Głów-
nymi czynnikami, które mogą 
być przyczyną podwyżek, jest 
bardzo dobra sprzedaż dewe-
loperów napędzana zakupami 
inwestycyjnymi i tanim kre-
dytem oraz programy pomo-
cowe ze strony państwa.
Po pierwsze - państwo skupi 
mieszkania od deweloperów. 
Fundusz BGK Nieruchomo-
ści powołany na potrzeby 
programu Fundusz Mieszkań 
na Wynajem, chce wydać 
w najbliższych 3 latach 5 mld 
zł na zakup mieszkań, które 
będą przeznaczone na wyna-
jem. Fundusz planuje zakup 
całych budynków lub kla-
tek, tak aby łatwo było nimi 
zarządzać. Większość z za-
planowanej kwoty  ma zo-
stać wydana w najbliższych 
dwóch latach, co oznacza 
skupienie od deweloperów 
około 20 tys. mieszkań i tym 
samym uszczuplenie oferty 
rynkowej. 
Kolejna sprawa to popyt 
napędzany przez program 
Mieszkanie dla Młodych. 
W połowie roku powinny 
wejść w życie zmiany w pro-
gramie MdM, które między 
innymi umożliwią rodzinom 

wielodzietnym jednorazowe 
dofi nansowanie do zakupu 
mieszkania w wysokości na-
wet ponad 100 tys. zł. Duże 
znaczenie ma też fakt, że 
obecnie obowiązują najniższe 
w historii stopy procentowe. 
Oznacza to niższe oprocento-
wanie, a co za tym idzie niż-
szą ratę kredytu.
Niskie stopy procentowe spo-
wodowały również obniżkę 
oprocentowania lokat banko-
wych. To skłania wiele osób 
do przenoszenia środków 
z rynku fi nansowego na rynek 
nieruchomości i inwestycję 
w mieszkanie na wynajem. 
Nie sposób tez nie zwró-
cić uwagi na środki z Unii, 
które napędzają gospodar-
kę. W okresie 2014–2020 
do naszego kraju ma trafi ć 
może łącznie nawet 500 mld 
euro unijnych środków, któ-
re zostaną przeznaczone na 
rozwój kraju. Rosnące PKB 
i zarobki powalają oczekiwać 
podniesienia poziomu życia 
i sytuacji gospodarczej Pola-
ków, a to będzie stymulować 
rozwój rynku nieruchomości 
w najbliższych latach. 
No i ostatnia sprawa – sami 
deweloperzy planują pod-
wyżki cen.
Rafał Korbut

Czy mieszkania będą drożeć? Analitycy rynku 
uważają, że jest to prawdopodobne. 

Ceny mieszkań mogą wzrosnąć
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- Coraz częściej obserwu-
jemy zmianę w podejściu 
Polaków do tego, jak ma 
wyglądać ich mieszka-
nie – mówi Marcin Krasoń 
z Home Broker. - Pierw-
szą zmianą jest dążenie do 
otwarcia przestrzeni we 
wnętrzach. Drugim ważnym 
trendem jest większa odwa-
ga klientów i projektantów 
w stosowaniu nietypowych 
materiałów i rozwiązań. 
Chodzi m.in. o beton archi-
tektoniczny, biokominki, 
czy „zielone ściany”, czyli 
tzw. wertykalne ogrody.

Otwarta 
kuchnia

Coraz popularniejsze otwar-
te kuchnie wymagają po-
rządku i dobrej wentylacji, 
ale przynosi korzyść w po-
staci optycznie większe-
go mieszkania i szerszych 
możliwości aranżacji prze-
strzeni. Na popularności zy-
skują coraz bardziej niestan-
dardowe rozwiązania, np. 
bary czy wyspy. W otwartej 
kuchni większą uwagę przy-
wiązujemy do detali i jako-
ści materiałów, bo przecież 
taka kuchnia jest widoczna 
z reprezentacyjnego salonu, 
a czasami nawet z wejścia. 
Rośnie popularność mate-
riałów naturalnych często 
pojawiają się blaty lamino-

Każdy marzy o tym, aby mieszkać w ładnym, praktycznym i oryginalnym otoczeniu. Czasy, gdy w pokojach ustawiało 
się meblościanki, a ilość upchniętych do małego pokoju mebli wyznaczał status społeczny, minęły bezpowrotnie. Teraz 
liczy się przestrzeń, funkcjonalność i nowoczesność. 

Tegoroczne trendy
wane o strukturze drewna lub 
kamienia.

Praktyczna 
łazienka

Zmiany zachodzą także w ła-
zience. Dziś stawia się przede 
wszystkim na wygodę i funk-
cjonalność. Pozwala na to np. 
wanna z parawanem, z której 
można korzystać jak z prysz-
nica. To kompromis dla osób, 
które nie mają tyle miejsca, 
by móc sobie pozwolić na 
posiadanie wanny i pryszni-
ca jednocześnie. Jeśli chodzi 
o prysznice, to rośnie popu-
larność kabin bez brodzika 
z odpływem liniowym w pod-
łodze. To pozwala na budowę 
prysznica w niestandardowym 
kształcie i unikalną aranżację 
łazienki. Spory nacisk stawia 
się obecnie na funkcjonalność, 
pożądane jest dużo szafek 
i półek do przetrzymywania 
rzeczy.

Jasne kolory 
w salonie

W pokojach dostrzegalne jest 
inne podejście do kolorów. 
– Coraz rzadziej wybierane są 
intensywne kolory ścian lub 
innych dużych powierzchni. 
Zaczynają dominować biel 
i szarość – zwraca uwagę Ja-
kub Szeląg z Urzadzamypod-
klucz.pl. - Takie rozwiązanie 
pozwala na zdecydowanie 
więcej fantazji przy dobo-
rze dodatków, zarówno pod 
względem formy jak i koloru. 
Do szaro-białych ścian pasuje 
prawie wszystko.
Wśród niestandardowych ele-
mentów coraz częściej poja-
wia się goła betonowa ściana. 
Do betonu idealnie pasuje na-
turalne drewno, które ociepla 
i scala przestrzeń w spójną 
całość. 
Rafał Korbut



strzeń pod nimi pustą.

Optyczne powiększenie
mieszkania

Na wykorzystanie przestrzeni 
wpływ ma bardzo wiele czyn-
ników, uwagę należy zwrócić 
także np. na osłony w oknach. 
Tradycyjne zasłony zajmują 
optycznie (i fi zycznie też) spo-
ro miejsca. Lepiej sprawdzą 
się rolety lub żaluzje, one nie 

pomniejszają wnętrza. Do-
datkowo, przy inteligentnym 
planowaniu przestrzeni miesz-
kania, warto zastosować tro-
chę sztuczek, które sprawią, 
że optycznie pomieszczenia 
będą wydawać się większe. 
Takim przykładem jest np. wy-
korzystanie długich luster na 
ścianach lub pomalowanie ich 
w jasne i zwiększające prze-
strzeń kolory. 
Rafał Korbut

BUDOWLANY
dodatek

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

Kupujący mieszkanie nie-
zmiennie borykają się z pro-
blemem – jak za relatywnie 
niewielkie pieniądze kupić 
jak największą nierucho-
mość. To bowiem powierzch-
nia mieszkania jest zwykle 
największym problemem 
przy jego urządzaniu. 

Uniwersalnie i z pomysłem

Dla wielu kupujących to 
prawdziwe wyzwanie: jak 
zaaranżować skromny me-
traż, by czerpać z niego jak 
najwięcej? 
– Na szczęście nie jest to 
nadmiernie skomplikowane, 
właściwie w każdym po-
mieszczeniu można zasto-
sować takie pomysły, które 
uczynią je bardziej przestron-
nymi – mówi Anna Sadowska 
z serwisu urzadzamypodklucz.
pl.
Według ekspertów kluczem 
do sukcesu przy aranżacji 
mieszkania na ograniczonej 
przestrzeni jest wielozadanio-
wość. Przykładów jest wiele. 
Na przykład zamiast stawia-
nia ścianki, która ma dzielić 
duży pokój na części, można 
wydzielenie przeprowadzić za 
pomocą regałów na książki – 
nie dość, że podzielimy prze-
strzeń, to będzie gdzie ustawić 
książki.

Funkcjonalne meble

W niewielkich mieszkaniach 

sprawdzają się też wszelkiego 
rodzaju składane meble. Krze-
sła lub stół można szybko wy-
stawić w razie potrzeby, z kolei 
zamiast łóżka sprawdzić może 
się rozkładana sofa. – Rozsu-
wany stół będzie świetnym 
rozwiązaniem w niewielkiej 
jadalni – rozłożony na specjal-
ne okazje, nie będzie stanowił 
przeszkody na co dzień, a jed-
nocześnie będziemy w stanie 
ugościć większą liczbę gości 
– uważa Anna Sadowska. - 
Sprawdzić może się też okrą-
gły stół, który może pomieścić 
więcej osób niż podobnych 
rozmiarów stół w kształcie 
zbliżonym do prostokąta.
Wielofunkcyjne rozwiązania 

są doskonałym urozmaice-
niem pokoju dziecięcego, bo 
dzieci lubią różnego rodzaju 
schowki i zakamarki. Oprócz 
standardowych łóżek piętro-
wych zastosować można np. 
połączenie miejsca do spania 
z kącikiem do nauki – łóż-
ko znajduje się po prostu nad 
biurkiem. Nie zajmuje to dużo 
miejsca, a spełnia jednocześnie 
dwie funkcje.

Przesada nie jest pożądana

– Przestronność nie lubi nad-
miaru, zatem szczególnie 
wskazana będzie redukcja 
liczby przedmiotów, które 
na dłuższą metę będą nader 

dekoracyjne lub zwyczajnie 
niepotrzebne – zwraca uwagę 
Anna Sadowska. - Doskonale 
sprawdzi się wówczas jakiś 
schowek, gdzie takie zbęd-
ne przedmioty będzie można 
ukryć. Najlepsze byłoby od-
dzielnie pomieszczenie, ale nie 
zawsze jest to możliwe, spraw-
dzi się też zabudowana szafa 
czy ukryta szufl ada.
Przy urządzaniu mieszkania 
warto odejść od stereotypów. 
Chodzi na przykład o odciąże-
nie podłogi na rzecz wykorzy-
stania ścian. Zamiast stawiania 
kolejnej szafki, można zasta-
nowić się nad umiejętnym 
rozmieszczeniem kompleksu 
półek, które pozostawią prze-

Umiejętne wykorzystanie przestrzeni sprawia, że nawet mieszkanie o niewielkiej powierzchni 
może być funkcjonalnym i wygodnym lokum.

Małe jest piękne
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Nagrody w ramach konkursu 
Liderzy Świata Energii przy-
znawane są w czasie corocznej 
konferencji energetycznej Eu-
roPOWER. Kapituła nagradza 
osobowości, przedsięwzięcia 
i przedsiębiorstwa mające po-
zytywny wpływ na rozwój sek-
tora energetycznego w Polsce. 
W tym roku nagrodę w głów-
nej kategorii – Człowiek Roku 
2014 – za wybitne osiągnię-
cia dla rozwoju rynku energii 
elektrycznej odebrał Mirosław 
Bieliński. Statuetkę prezesowi 
zarządu Energa SA wręczył 
wiceminister gospodarki Jerzy 
Pietrewicz.

Wysoka kapitalizacja i płyn-
ność akcji oraz najwyższe 
roczne wyniki w historii Gru-
py Energa to osiągnięcia, na 
które zwróciła uwagę kapituła 
konkursu. Pod kierownictwem 
Mirosława Bielińskiego Grupa 
Energa w ostatnim roku zano-
towała ponad miliard złotych 
zysku. To wynik o 35 pro-
cent wyższy niż w 2013 roku 
i znacznie powyżej oczekiwań 
analityków. Z kolei od czasu 

debiutu giełdowego w grud-
niu 2013 roku wartość spółki 
wzrosła o ponad 40 proc., a jej 
akcje wchodziły kolejno do 
indeksów średnich i najwięk-
szych spółek notowanych na 
warszawskiej giełdzie. Obec-
nie spółka notowana jest w naj-
bardziej prestiżowym indeksie 
WIG 20, a także w międzyna-
rodowych indeksach notowa-
nych na giełdach w Londynie 
i Frankfurcie, czyli MSCI 
Poland i FTSE All World. 
Nagrodę Człowiek Roku 2014 
Mirosław Bieliński odebrał 
z rąk Jerzego Pietrewicza, wi-
ceministra gospodarki.

- Cieszy nas nieprzerwany 
rozwój Grupy Energa, który 
jest oparty o solidne funda-
menty biznesowe. Nasze wy-
niki finansowe potwierdzają, 
że wprowadzane zmiany oraz 
konsekwentna polityka inwe-
stycyjna, w tym skupienie się 
na regulowanym segmencie 
dystrybucji energii elektrycz-
nej, było słusznym wyborem. 
Ta nagroda jest wyrazem uzna-
nia dla wysiłku i zaangażowa-

Doceniono prezesa Energi
NAGRODA | Człowiekiem Roku 2014 w konkursie Liderzy Świata Energii został Mirosław Bieliński, prezes zarządu Energa SA. Jurorzy docenili 
wprowadzenie spółki na giełdę i stałą poprawę wyników finansowych Grupy Energa.

Nagrodę Człowiek Roku 2014 Mirosław Bieliński odebrał 
z rąk Jerzego Pietrewicza, wiceministra gospodarki.

nia wszystkich pracowników 
naszej firmy - mówiMirosław 
Bieliński.

Tytuł Człowieka Roku 2014 
w konkursie Liderzy Świa-
ta Energii to kolejna nagroda 

przyznana Energa SA w ostat-
nim czasie. Wcześniej Gazeta 
Giełdy i Inwestorów Parkiet 

uhonorowała Grupę Energa sta-
tuetką „Byki i niedźwiedzie” 
dla najlepszej spółki z indeksu 
mWIG40. W uzasadnieniu decy-
zji o przyznaniu Energa SA jed-
nej z najbardziej prestiżowych 
nagród dla spółek notowanych 
na giełdzie, redakcja podkreśla-
ła - „Energetyczna spółka sztur-
mem zdobyła giełdę. W 2014 r. 
na samym wzroście kursu akcjo-
nariusze zyskali ponad 44 proc., 
a biorąc pod uwagę dywidendę 
– ponad 52 proc. To najwyższe 
stopy zwrotu wśród firm z in-
deksu mWIG40.”

Energa SA została uwzględ-
niona w prestiżowym rankingu 
„Giełdowa Spółka Roku” Pulsu 
Biznesu i TNS Polska, a także 
została wybrana najcenniejszą 
firmą na Pomorzu oraz, dwu-
krotnie, Marką Wysokiej Repu-
tacji. Grupa Energa jest też lau-
reatem Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta RP w kategorii Zie-
lona Gospodarka. Spółka oraz 
jej prezes otrzymali również 
tytuł Lidera Polskiego Biznesu 
przyznawanego przez Business 
Centre Club. (PR)
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Początek maja to okres świąt 
– zarówno państwowych, jak 
i kościelnych. Warto pamię-
tać, aby uczcić ten czas wy-
wieszeniem flagi. Właściciele 
domów jednorodzinnych sto-
ją jednak przed dylematem 
– na czym wywiesić flagę? 
Najlepiej na maszcie. Takie 
maszty w krajach ościennych, 
a zwłaszcza w całej Skandy-
nawii, jest bardzo popularne 
i zdobią przydomowe ogrody 
od kilkudziesięciu lat. W Pol-
sce to rozwiązanie dopiero 
zdobywa popularność. I tu 
właśnie z atrakcyjną ofertą 
wychodzi do właścicieli pose-
sji firma GAJA Maszty, Flagi. 

Majowe święta

Trzy pierwsze dni maja to 
trzy święta: 1 maja obcho-
dzimy Święto Pracy, 2 maja 
– Dzień Flagi, zaś 3 maja 
–  Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski 
i Rocznicę Uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja.
Każdy z tych dni warto 

uczcić wywieszeniem flagi, 
która symbolizować będzie 
nasz patriotyzm oraz stanie 
się wyraźnym znakiem dla 
innych, że pamiętamy o waż-
nych wydarzeniach z historii 
naszego kraju. 

Warto zwrócić uwagę szcze-
gólnie na jedno z tych świąt, 
gdyż ustanowione zostało za-
ledwie 10 lat temu. Dzień Fla-
gi Rzeczypospolitej Polskiej 
to polskie święto wprowadzo-
ne na mocy ustawy z 20 lutego 
2004 roku. Tego samego dnia 
obchodzony jest Dzień Polo-
nii i Polaków za Granicą.

Wybór dnia 2 maja nie był 
przypadkowy – chodziło 
o dzień w którym Polakom 
towarzyszą refleksje o szczyt-
nych kartach historii Polski, 
wypełnienie wolnego dnia 
pomiędzy świętami narodo-
wymi, oraz podkreślenie ob-
chodów Światowego Dnia 
Polonii.

Warto więc jak najszybciej 
zaopatrzyć się we flagi, zarów-
no narodowe, jak i kościelne. 
Duży wybór różnego rodzaju 
flag w praktycznie dowol-
nych wymiarach oferuje firma 
GAJA Maszty, Flagi z Bolsze-
wa (koło Wejherowa).

Maszt flagowy

Flaga to jednak nie wszystko, 
bo przecież trzeba na czymś 
ją wywiesić. O ile kamienice 
i bloki często są wyposażone 
w specjalne uchwyty, służące 
właśnie do wstawienia fla-
gi, o tyle właściciele domów 
jednorodzinnych sami mu-
szą o to zadbać. Najlepszym 
i najbardziej dekoracyjnym 
wyjściem jest zainstalowanie 
masztu w ogrodzie, przed do-
mem. Taki maszt jest nie tylko 
estetyczny, ale też to bardzo 
praktyczne rozwiązanie. 

Firma GAJA Maszty, Flagi 
przygotowała specjalną pro-
mocję. Już za 650 zł każdy 

Maszt przed każdym domem
Maszt stojący w ogrodzie przed domem, a na nim łopocząca flaga? 
A czemu nie! Estetyczny maszt flagowy zarówno zdobi posesję, jak też 
umożliwia wywieszanie flagi z okazji rozmaitych świąt.

może stać się właścicielem 
6-metrowego, kompletnego 
masztu flagowego. Maszt wy-
konany jest z włókna szkla-
nego, co gwarantuje nie tylko 
jego bardzo dużą wytrzyma-
łość, ale również niewiel-
ką wagę i łatwość montażu. 
Niegdyś maszty wykonywało 

się ze stali – ważyły one kil-
kadziesiąt kilogramów, a ich 
ustawienie wymagało wizyty 
fachowców. Poza tym takie 
maszty trzeba było regularnie 
odmalowywać, ponieważ zwy-
czajnie rdzewiały. Nowoczesne 
i lekkie maszty z włókna szkla-
nego pozbawione są tych wad, 

zaś zamontować go w ogro-
dzie może każdy. Jeśli jednak 
ktoś nie lubi tego rodzaju prac, 
w firmie GAJA Maszty, Flagi 
może zamówić także usługę 
montażu. Warto dodać, że do 
zakupionego w promocyjnej 
cenie masztu producent dodaje 
całkowicie za darmo flagę.
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Podczas pierwszej edycji 
krokowskiej Agro Wystawy 
zaprezentują się czołowe mar-
ki z branży maszyn i urządzeń 
rolniczych, nasion, nawozów, 
środków ochrony roślin oraz 
wiele innych instytucji bliżej 
związanych z rolnictwem. 

Organizatorzy podkreśla-
ją, że to idealny moment na 
zapoznanie się z nowinkami 
technicznymi w rolnictwie, 

zdobywanie wiedzy, wymia-
nę doświadczeń, nawiązanie 
kontaktów handlowych i biz-
nesowych oraz dobrą zaba-
wę.

Targi odbędą się na po-
wierzchni ponad 140 000 m2, 
która stanowi część nowocze-
snego kompleksu Sportów 
Motorowych w Sobieńczy-
cach  

W ramach targów wystąpią 
zespoły disco-polo - Bob, 
4ever, imprezę poprowadzi n 
znany aktor telewizyjny Bar-

Branża przyjedzie do SobieńczycPod naszym

 Patronatem

TARGI | Najważniejsze firmy z branży maszyn i urządzeń rolniczych przyjadą do miejscowości Sobieńczyce w gminie Krokowa. 2-3 maja  odbędzie 
się tam Agro Wystawa.

Agrowystawa ma 
skupić najważniej-
sze firmy z branży 
rolniczej.

tosz Obuchowicz.
Dodatkową atrakcją dla zwie-

dzających jest fakt, iż w dniach 
2-3 maja w drugiej części 
Ośrodka Sportów Motorowych 
Speedstar odbywać się będą 
zawody motocrossowe rangi 
Mistrzostw Polski.
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INICJATYWA | W Urzę-
dzie Gminy Kosakowo zor-
ganizowanopierwsze spo-
tkanie zespołu ds. projektu 
ekologicznej mariny na 
podmokłych łąkach wokół 
Mostów i Rewy zwana pod 
nazwą „Nowa Holandia”. 

W skład zespołu wcho-
dzą przedstawiciele Urzędu 
Gminy Kosakowo oraz ini-
cjatorzy projektu –Stowa-
rzyszenie Inicjatywa Mari-
na „Nowa Holandia”.

Podczas spotkania  Ma-
rek Lis omówił główne za-
łożenia swojego projektu.  
Opracowano również har-
monogram prac obejmujący 
m.in. prace planistyczne, in-
wentaryzację gruntów oraz 
cieków wodnych. Omówio-
no także kwestie związane 

z pozyskiwaniem funduszy 
zewnętrznych, kreowaniem 
wizerunku, aktywizacji za-
wodowej młodych ludzi 
oraz koordynacji działań 
poza mariną. Projekt otrzy-
mał równie nową nazwę 
„Ekomarina Mosty”.

Budowa ekomariny to po-
mysł  na zagospodarowania 
nieużytkowanych łąk na 
północ od kanału zrzuto-
wego w Mostach. Właśnie 
tam ma powstać Ekomari-
na, która – jak podkreślają 
pomysłodawcy - zjedno-
czy rejon, spowoduje roz-
wój turystyki i żeglarstwa, 
a przede wszystkim zablo-
kuje częściowo ekspansje 
uciążliwego przemysłu 
w tym miejscu.

(GB)

Spotkanie w sprawie 
ekomariny
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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!

Małe i duże, z kolcami albo 
miękkimi włoskami, niektóre 
przypominające kształtami 
i kolorami abstrakcyjne rzeź-
by, inne z kolei z przepiękny-
mi, kolorowymi kwiatami... 
Tysiące gatunków kaktusów 
i sukulentów – a każdy jest 
inny. W sumie ponad 2 mi-
liony roślin! Takie cuda na-
tury można zobaczyć tylko 
w Rumi. 

Teraz będzie ku temu wspa-
niała okazja, ponieważ tra-
dycyjnie już w tzw. „długi 
weekend majowy” (w dniach 
od 1 do 3 maja) odbędzie się 
rozpoczęcie tegorocznego se-
zonu w kaktusiarni. 

Jak co roku kaktusy nie 
będą jedyną atrakcją. W te 
dni będzie można też obej-
rzeć, a nawet pogłaskać, je-
dwabiste kury, króliki, koty 
o ciekawym umaszczeniu...

- Co roku do kolekcji do-
chodzą nowe kaktusy i su-
kulenty – opowiada Andrzej 
Hinz, właściciel rumskiej 
hodowli kaktusów i suku-
lentów. - Jest więc co oglą-
dać. Tym bardziej, że rośliny 
właśnie zaczynają kwitnąć, 
a niektóre z nich mają prze-
piękne i kolorowe kwiaty. 
Oprócz roślin będzie moż-
na zobaczyć wiele cieka-
wych zwierząt. Dzieciom 
zawsze bardzo podobają się 
kurki jedwabiste, tzw. silki. 
Oprócz tego będzie też inne 
ptactwo: kury arukany, które 
znoszą zielone jajka, gołębie, 
przepiórki... No i nie można 

zapomnieć o trzech kotach 
o wyjątkowym umaszczeniu 
trikolor, które wypoczywają 
albo między kaktusami, albo 
wygrzewają się na słońcu na 
podwórku. 

Główną atrakcją w kak-
tusiarni są – co chyba nie 
zaskakuje nikogo – kaktusy 
i sukulenty. Nawet ci, którzy 
hodowlę pana Andrzeja od-
wiedzali nie raz, za każdym 
razem znajdują coś nowego, 
zaskakującego. Hodowla 
wciąż jest bowiem uzupeł-
niana o nowe, egzotyczne 
gatunki. 

- Przez ostatnie lata na-
stawiamy się nie na ilość 
poszczególnych roślin, ale 
bardziej na różnorodność 
i kolejne, nowe odmiany 
– wyjaśnia Andrzej Hinz. - 
Mamy więc rośliny niemal 
z każdego zakątka świata 
– m.in. z Brazylii, Boliwii, 
Chile, Argentyny i wielu, 
wielu innych. Obecnie jest tu 
ponad 5,2 tys. gatunków. 

- Zapraszamy do wybrania 
się do nas najlepiej całą rodzi-
ną – zachęca Andrzej Hinz. - 
Można usiąść na podwórku 
na ławeczce, pobawić się ze 
zwierzakami, obejrzeć naszą 
kolekcję kaktusów oraz oczy-
wiście kupić odmianę, która 
się spodoba. Udzielamy tez 
porad, jak należy pielęgno-
wać kaktusy i sukulenty, w ja-
kiej mieszance ziemi sadzić, 
kiedy przesadzać, jak podle-
wać, itd. Wstęp i zwiedzanie 
są całkowicie bezpłatne.

Odpocznij wśród kaktusów
RUMIA | Przed nami długi, majowy weekend. Wiele osób zastanawia się, jak go spędzić. Jedną z ciekawszych propozycji jest odwiedzenie rum-
skiej kaktusiarni, gdzie w pierwszych dniach maja rozpoczyna się sezon. 

Kaktusiarnia będzie czynna 
w dniach od 1 do 3 maja w go-
dzinach 9:00 – 17:00. Obiekt 
znajduje się w Rumi przy ul. 
Partyzantów 2. Dodatkowe in-
formacje oraz zdjęcia znajdują 
się również na stronie interne-
towej www.kaktusiarnia.pl.Fo
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Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, fachowe opinie.

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

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk

PRENUMERATĘ
ZAMÓW
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SPRZEDAM

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

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

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

SPRZEDAM działkę 
budowlaną, 600 m kw, Wej-
herowo, tel. 513-005-898 

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

DZIAŁKA z domem, Gdy-
nia Witomino, 521 m2, 380 
tys. zł, tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w do-

linie Słupi z dostępem do 
rzeki, 7 km do Ustki, 4700 
m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 
196

SPRZEDAM tanio domek 
nad jeziorem mausz. Tel: 
608-314-849

SPRZEDAM mieszkanie 
50m2, 2 pokoje, os. spor-
towe Lębork. Tel: 537-400-
039

SPRZEDAM ziemie 20000 
m2 w Łówczu Górnym kolo 
Strzebielina,cena do nego-
cjacji,kontakt 607 773 292

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

ZAMIENIĘ mieszkanie 
w Rumi Janowie, 3 pokojo-
we w dobrym punkcie na 
mniejsze. Tel: 785-752-626

KUPIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, każdy stan. Tel: 
722-140-886

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi zyki 
i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczy-
ciel 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

ZATRUDNIĘ stolarza – 
emeryta, rencistę i ucznia, 
Żukowo. Te: 605-212-757

ZATRUDNIĘ pracowników 
do obsługi pralnic i magla, 
Pralnia. Tel: 58 677-27-36 
od 16.

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, insta-

latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, 
ekspresowo, gotówka od 
reki. Tel: 510-908-900

TOWARZYSKIE

WOLNY, 41 lat, wyso-
ki,amator sexy ciuchów 
pozna Panią z gestem, która 
zaprosi na niezapomnianą 
sex zabawę we dwoje. Tel: 
512-748-783

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

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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LODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejhe-
rowo, tel. 789-431-218

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

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

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

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

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

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

PIEC kafl owy oddam. Tel 
515-411-954

BECZKI plastikowe 200 
litrów. Stan bardzo dobry, 
czyste. Cena 55zł/szt. 
Większa ilość taniej. Tel: 511-
841-826

ROLLBAR do piwa sprze-
dam lub wynajmę. Tel: 
781-426-010

OKAZJA! Pielgrzymka do 
Częstochowy, Krakowa,Wa-
dowic w dniach od 20 do 
24 kwietnia, Wejherowo. Tel: 
502-351-988

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową, silnik 
o mocy 5,5 kw. Tel: 601-638-
877

POMOC mam 5-cioro dzie-
ci. Potrzebuje ubrań, środ-
ków czystości, artykułów 
szkolnych. Z góry dziękuję. 
Tel: 788-245-594

SPRZEDAM żyrandol pię-
cioramienny, kinkiet, klosze 
mleczne (6 sztuk kształt 
tulipanów) kolor stare złoto. 
Cena 200 zł. Wejherowo. Tel: 
502-024-634   

DREWNO do CO i gałęziów-
kę, sprzedam możliwy trans-
port gratis. Tel: 606-522-604 

SPRZEDAM biżuterię 
damską korale, kolczyki, 
bransoletki, paski i odzież. 
Okazja od 1zł wzwyż. Tel: 
501-534-260
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W biegu głównym zawod-
nicy musieli pokonać dystans 
10 km. Start zapoczątkowa-
no przy Bramie Piaśnickiej 
w Wejherowie a metą był par-
king leśny przy Sanktuarium 
w Piaśnicy. Tegoroczna VII 
edycja rozpoczęła się biega-
mi najmłodszych w różnych 
kategoriach wiekowych. Po 
leśnych ścieżkach biegały 
zarówno maluchy, dzieci 
i młodzież, jak i nieco starsi 
zawodnicy. Natomiast bieg 
główny zainaugurował cykl 
trzeciej edycji „Kaszuby Bie-
gają”. Miejscem startu była 
Brama Piaśnicka w Wejhe-
rowie, gdzie władze gminy 
Wejherowo oraz Stowarzy-
szenie Rodzina Piaśnicka 
złożyły kwiaty. Na starcie 
stanęło ponad 560 biegaczy 
z całej Polski. Zwyciężył 
Michał Rolbiecki z Wej-
herowa z czasem 0:33:24. 
Drugie miejsce zajął Michał 

Czapiński z Redy z czasem 
0:33:40 i trzecie miejsce Pa-
weł Grzonka z Bytowa z cza-
sem 0:34:05. Na czwartym 
miejscu znalazł się Robert 
Czerniak z Mostów, pią-
tym - Adam Struk z Słucho-
wa, szóstym - Robert Hass 
z Gdyni, siódmym – Adam 
Szwarc z Gdyni, ósmym – 
Wojciech Labudda z Pucka, 
dziewiątym – Marek Jaku-
bowski z Pszczółek i dzie-
siątym – Łukasz Stachowiak 
z Straszyna. Wśród kobiet 
zwyciężyła Monika Cza-
piewska ze Skorzewa z wy-
nikiem 0:39:44. Druga była 
Maria Maj-Roksz z Wejhero-
wa z czasem 0:40:40 a trze-
cia Monika Rolbiecka z Wej-
herowa z wynikiem 0:43:41. 

Na mecie w Piaśnicy de-
koracji medalami dokonali 
m.in. poseł Jerzy Budnik, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Piotr Bochiński, prezes 
Stowarzyszenia Pomorski 
Sport Henryk Miotk i dyrek-
tor biura poselskiego Kazi-
mierza Plocke. 

Rekordowa frekwencja
GM. WEJHEROWO | Prawie 600 zawodników z całego kraju rywalizowało podczas siódmej edycji Biegów Piaśnickich. Wydarzenie było czę-
ścią centralnych uroczystości II Dni Piaśnickich.
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W biegu głównym zawodnicy 
musieli pokonać dystans 10 km.

KOSZYKÓWKA | W  sali 
sportowej Zespołu Szkół 
nr 1 we Władysławowie 
odbyła się XV Powiatowa  
Gimnazjada Młodzieży 
Szkolnej  w koszykówce 
chłopców. 

W zawodach wystartowało 
sześć zespołów z terenu po-
wiatu puckiego, które grały 
systemem „każdy z każ-
dym”. W meczach grupy 
A Kosakowo przegrało z Że-
listrzewem 14:20, Żelistrze-
wo z Jastarnią 8:17 a Jastar-

nia wygrała z Kosakowem 
21:9. Natomiast w meczach 
grupy B Krokowa pokona-
ła ZS nr 1 Władysławowo 
19:13, Władysławowo z ZS 
Puck 11:20 a Puck przegrało 

z Krokową 11:23. W meczu 
o trzecie miejsce Żelistrze-
wo wygrało z Puckiem 18:8. 
W finale spotkały się Kroko-
wa i Jastarnia, które zakoń-
czyły mecz wynikiem 15:8. 
Mistrzem powiatu puckiego 
została reprezentacja Gim-

nazjum w Krokowej, która 
uzyskała jednocześnie awans 
do półfinału wojewódzkiej 
gimnazjady chłopców. 

W klasyfikacji końcowej 
prowadzi Krokowa, druga 

jest Jastarnia, trzecie Żeli-
strzewo, czwarty Puck pią-
te Władysławowo i szóste 
Kosakowo. Na zakończenie 
turnieju zespoły otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i me-
dale. 

(DD)

Awans mistrzów powiatu

fo
t. 

D
ar

ia
 D

un
aj

sk
a

Elite Sails Academy 
organizuje 17 maja dzień 
otwarty pod żaglami. 

Każde dziecko będzie mo-
gło skorzystać ze sprzętu pod 
okiem doświadczonych in-
struktorów, popływać łodzią 
motorową oraz żaglówką 
typu optimist. Rodzicom opo-

wiemy jak wygląda szkolenie 
najmłodszych i co dla nas 
jako trenerów jest najważniej-
sze w kształceniu młodych 
adeptów żeglarstwa. Naszymi 
trenerami są zawodnicy Pu-
charu Świata  -  doświadczeni 
żeglarze, którzy swoją przy-
godę życia również zaczynali 
na łódkach typu optimist.

Dzień Otwarty szkółki 
żeglarskiej w Mechelinkach 

Zapraszamy 
do Mechelinek 
17 Maja
od godziny 10 do 16 

ul. Nadmorska.
Kontakt: 511-055-064,
elitesailsacademy@gmail.com
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