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Krajobrazy Rzucewa hindu-
scy fi lmowcy wykorzystali jako 
scenerię do muzycznych zdjęć 
najnowszego bollywoodzkiego 
obrazu.

Produkcję muzycznych cli-
pów realizował tam dom pro-

dukcyjny z Krakowa - Film 
Polska, który posiada już spore 
doświadczenie we współpra-
cy z fi lmowcami z Indii. Tym 
razem do Polski przyjechał 
Sachiin J Joshi - indyjski ak-
tor i producent fi lmowy, który 
ponownie wybrał Polskę jako 
miejsce realizacji swoich pro-
jektów. Jego debiutem był fi lm 
Aazaan z 2011 r. kręcony mię-

dzy innymi w Krakowie. 
Polska sceneria i dobre warun-

ki pracy spowodowały, że ekipa 
powróciła do naszego kraju, 
aby nakręcić wybrane sceny do 
swoich kolejnych fi lmów.

-Fani typowego bollywoodz-
kiego fi lmu i tym razem się nie 
zawiodą - będzie dużo śpiewu 
i tańca. Gwarancją wybitnej 
choreografi i jest obecność na 

planie zdjęciowym Caesara 
Gonsalvesa, który współpra-
cował przy realizacji 200 ukła-
dów tanecznych do piosenek 
oraz 75 fi lmów – podkreśla 
Maciej Żemojcin, wiceprezes 
Film Polska. 

Dom produkcyjny z Krakowa 
ma już na swym koncie kil-
ka spektakularnych realizacji: 
największy bollywoodzki fi lm 

2014 roku - Kick, który stał się 
przebojem w Indiach i obejrza-
ło go ponad 20 milionów wi-
dzów tylko w tym kraju

Zdjęcia do nowego fi lmu 
oprócz Rzucewa powstawały 
także w Łebie i w Krokowej. 
Premierę fi lmu, do którego 
zdjęcia kręcono w Polsce za-
powiedziano na czerwiec 2015 
roku.

Bollywood w Rzucewie
FILM | Molo w Rzucewie posłużyło hinduskim fi lmowcom jako plan zdjęciowy. Kręcono tam zdjęcia do typowego bolly-
woodzkiego fi lmu wypełnionego śpiewem i tańcem.
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Grand Prix 
powiatu puckiego

Marszałek pomoże 
w inwestycji
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Porozumienie pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim 
i powiatami: wejherowskim 
i puckim podpisano podczas 
uroczystości w siedzibie po-
wiatu wejherowskiego w środę 
20 maja.

W celu przygotowania in-
westycji urzędnicy powiatów 
puckiego i wejherowskiego 
przystąpią teraz do opracowa-
nia dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi, będą się 
również starać o dofinansowa-
nie projektu ze środków Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na rok 2018.

- Dokumentacja projektowa 
przebudowy skrzyżowania zo-
stanie opracowana w 2016 albo 
2017 roku – tłumaczył marsza-
łek Struk. Na realizację inwe-
stycji będzie trzeba poczekać 
jeszcze kilka lat.

Inwestycja ma związek z pla-
nowanym nowym połączeniem 
drogowym powiatu wejherow-
skiego z puckim. To połączenie 
będzie stanowić alternatywę dla 
drogi wojewódzkiej nr 216.

- To będzie ułatwienie dla 
mieszkańców powiatu wejhe-
rowskiego dojazdu nad morze, 
a z drugiej strony turyści mogą 
nią przyjechać do Wejhero-
wa. Droga pozwoli również 
na szybsze połączenie między 
szpitalami - wyjaśnia Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. 
(PS)

Marszałek pomoże 
w inwestycji
SAMORZĄD | Mieczysław Struk, starostowie i wicestarostowie wejherowscy i puccy podpisali 
porozumienie intencyjne w sprawie  przebudowy drogi powiatowej Celbowo-Brudzewo-Wejhe-
rowo oraz przebudowy skrzyżowania w Celbowie.
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Na zdjęciu podpisanie 
porozumienia. Od lewej – 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskie-
go,  Jarosław Białk, starosta 
powiatu puckiego i Tomasz 
Herrmann, wicestarosta 
powiatu puckiego.

Augustyn Necel to najwy-
bitniejszy i najpłodniejszy 
kaszubski autor powieści 
historycznych, laureat Me-
dalu Stolema. Tego pisarza 
określano także jako „Ka-
szubskiego Sienkiewicza” 
lub „kronikarzem spod Ro-
zewskiej Blizy”. Tablicę po-
święconą pisarzowi odsło-
nięto 15 maja przy Szkole 
Podstawowej w Chłapowie, 
w miejscu zamieszkania li-
terata. Stworzenie tablicy 
było częścią projektu Mu-
zeum Ziemi Puckiej  „Szlak 

kaszubskiej tradycji rybac-
kiej”. Odsłonięcia tablicy 
dokonała córka pisarza 
Wanda Jeka. 

Tego samego dnia od-
był się także finał konkur-
su organizowanego przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chłapowa. Pierwsze miej-
sce w tym konkursie zdobył 
Mateusz Bolda, na drugim 
miejscu znalazł się Łukasz 
Ustarbowski, a trzecie miej-
sce zdobyła Angelika Hinc-
ke.

(GB)
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Miasto doceniło 
pisarza
INWESTYCJA | Przy  Szkole Podstawowej w Chłapowie 
odsłonięta została tablica poświęcona Augustynowi Neclowi.

Już wkrótce Zielone AGRO 
SHOW - Polskie  Zboża. Wysta-
wa odbędzie się w dniach od 30 
do 31 maja 2015 roku w Sielin-
ku, w gminie Opalenica. Gospo-
darzami wydarzenia niezmien-
nie są: Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
oraz Międzynarodowe Targi Po-
znańskie. Honorowy patronat 
nad tegoroczną wystawą objął 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Tak jak miało to miejsce 
w minionym roku - impreza zo-
stanie przeprowadzona w tym 
samym czasie co Regionalna 
Wystawa Zwierząt Hodowla-
nych, których organizatorem 
jest Wielkopolski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego. 

Polska Izba Gospodarcza Ma-
szyn i Urządzeń Rolniczych od 
lat specjalizuje się w organiza-
cji wystaw rolniczych z praw-
dziwego zdarzenia, na bieżąco 
odpowiadając na potrzeby 
wystawców i odwiedzających: 
„Jako gospodarz wystawy Zielo-
ne AGRO SHOW - Polskie Zboża 
staramy się przede wszystkim 
dbać o to, by utrzymywać do-
skonały poziom organizacyjny 

i tematyczny wydarzenia, a tym 
samym, by spełniać oczekiwa-
nia grup naszych klientów. Na 
tegorocznej wystawie pojawią 
się czołowi producenci i dys-
trybutorzy maszyn, a także 
przedsiębiorstwa rolnicze oraz 
właściciele rodzinnych gospo-
darstw. W trakcie trwania im-
prezy szczególnie zachęcamy 
wszystkich do odwiedzenia po-
letek pokazowych, na których 
będzie można zobaczyć pokazy 
kilkudziesięciu maszyn zielon-
kowych podczas pracy.  - mówi 
Renata Arkuszewska, wicepre-
zes Polskiej Izby Gospodarczej 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Najbardziej widowiskowym 
i najważniejszym elementem 
wystawy będą z pewnością po-
kazy różnego typu maszyn zie-
lonkowych podczas pracy. Jak 
zwykle pokazy będą miały dy-
namiczny przebieg. Na świet-
nie zorganizowanych i specjal-
nie przygotowanych poletkach 
pokazowych będzie można 
obejrzeć: kosiarki dyskowe 
i boczne, prasy zmiennokomo-
rowe i stałokomorowe, owijar-
ki, prasoowijarki, przetrząsarki, 

zgrabiarki, a także siewnik oraz 
agregat do renowacji użytków 
rolnych. Bardzo emocjonująco 
zapowiada się również pokaz 
pracy największych maszyn, 
czyli przyczep zbierających, 
a także sieczkarni polowych. 

Zapraszamy wszystkich do Sie-
linka! W dniach 30 i 31 maja 
ekspozycja będzie czynna 
w godz. 9:00-17:00. Organi-
zator tradycyjnie zapewnia 
bezpłatny wstęp, parking oraz 
katalog wystawy. Natomiast 
grupy zorganizowane (przez 
mleczarnie, ośrodki doradztwa 
rolniczego, urzędy gmin, izby 
rolnicze czy szkoły), jak co roku 
mogą liczyć na dofinansowanie 
kosztów dojazdu na wystawę 
ze strony PIGMIUR.

Spektakularne pokazy maszyn zielonkowych 
i wystawa zwierząt hodowlanych w jednym miejscu

ZIELONE AGRO SHOW - POLSKIE ZBOŻA 2015

Więcej informacji można 
znaleźć na stronach:
www.agroshow.pl
www.polskiezboza.pl
www.wodr.poznan.pl
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W styczniu 2014 r. Rząd przy-
jął Program Polskiej Energe-
tyki Jądrowej. Na jakim eta-
pie  jest dziś projekt budowy 
pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej? 

- PGE EJ 1, jako spółka wyzna-
czona do przygotowania i reali-
zacji inwestycji budowy elek-
trowni jądrowej, odpowiada za 
cały szereg zadań, które mają 
doprowadzić do jej uruchomie-
nia. Kluczowe na tym etapie 
jest wytypowanie lokalizacji 
elektrowni jądrowej oraz wy-
bór technologii reaktora i part-
nera strategicznego inwestycji.
Aktualnie prowadzimy zaawan-
sowane badania lokalizacyjne 
i środowiskowe równolegle 
w dwóch lokalizacjach w wo-
jewództwie pomorskim: „Cho-
czewo” w gminie Choczewo 
oraz „Żarnowiec” w gminach 
Gniewino i Krokowa. Równo-
cześnie przygotowujemy się 
do uruchomienia w II połowie 
bieżącego roku tzw. postępo-
wania zintegrowanego, w któ-
rym wyłonimy partnera, który 
dostarczy technologię, dostawy 
paliwa a także zapewni finan-
sowanie dla tej inwestycji. 

Zacznijmy  od  badań.  Na 
czym one konkretnie polega-
ją? 

- Badania środowiskowe i lo-
kalizacyjne są kluczowym 
elementem projektu budowy 
elektrowni jądrowej. Ich celem 
jest wskazanie bezpiecznego 
dla ludzi i środowiska umiej-
scowienia elektrowni. Na pod-
stawie ich wyników będziemy 
mogli do minimum ograniczyć 
oddziaływanie elektrowni na 
życie okolicznych mieszkań-
ców oraz lokalną faunę i florę. 
W tym celu, w wytypowanych 
lokalizacjach, eksperci przepro-
wadzą dokładną inwentaryza-
cję gatunków roślin i zwierząt 
oraz przebadają środowisko 
lądowe i wodne. 
W praktyce oznacza to, że 
będą przeszukiwać okoliczne 

tereny, obserwo-
wać zwierzęta i ich 
ślady, prowadzić 
odłowy i nasłuchy, 
rozmawiać z le-
śnikami, rybakami 
i mieszkańcami. 
W trakcie badań 
zostanie oceniony 
też aktualny stan 
środowiska, w tym 
poziom zanieczysz-
czenia i występo-
wanie izotopów 

promieniotwórczych 
w gruncie, wodach powierzch-
niowych i podziemnych oraz 
atmosferze.
Badania wykażą także, jak 
panujące w danym miejscu 
warunki mogą wpływać na 
bezpieczeństwo funkcjonowa-
nia elektrowni jądrowej. Takie 
dane uzyskane zostaną w po-
miarach sejsmicznych, geolo-
gicznych, hydrogeologicznych 
i meteorologicznych. 

Czy na tym etapie można już 
powiedzieć,  że  któraś  z  lo-
kalizacji  lepiej nadaje  się do 
umiejscowienia elektrowni?

- Jest zdecydowanie za wcze-
śnie, żeby o tym przesądzać. 
Mogę nawet powiedzieć, że 
rezultaty dotychczas prowa-
dzonych analiz skłoniły nas 
do poszerzenia obszaru badań 
w lokalizacji „Choczewo”. 
Analizujemy, czy nie należa-

łoby przesunąć potencjalnej 
lokalizacji elektrowni bardziej 
w kierunku zachodnim. . Decy-
zję o zmianie granic lokalizacji 
podejmiemy pod koniec 2015 r., 
po wykonaniu niezależnej oce-
ny oddziaływania inwestycji 
na obszary Natura 2000, które 
znajdują się w sąsiedztwie lo-
kalizacji. W najbliższych mie-
siącach przeprowadzimy w lo-
kalizacji „Choczewo” badania 
przyrodnicze i hydrogeolo-
giczne oraz inwentaryzację le-
śnych siedlisk przyrodniczych. 
Potwierdzą one, czy decyzja 
o korekcie obszaru badań po-

tencjalnej lokalizacji elektrow-
ni, jest wskazana ze względów 
przyrodniczych. 
W maju zorganizowaliśmy de-
dykowane spotkania dla miesz-
kańców trzech sołectw Słaj-
szewa, Kopalina i Jackowa, 
podczas których omówiliśmy 
podejście do wyboru lokaliza-
cji oraz plany badań.

Kiedy  zatem  ostatecznie  bę-
dzie  wiadomo  gdzie  powsta-
nie  elektrownia?  Mówi  się 
też, że badania  lokalizacyjne 
są  już  opóźnione  względem 
pierwotnego  harmonogra-
mu. 

- Szacujemy, że będziemy 
mogli wstępnie wskazać lo-
kalizację elektrowni na etapie 
opracowania raportu o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
dla planowanego przedsięwzię-
cia, tj. ok. 2017 r. Ostateczne 
potwierdzenie wyboru będzie 
możliwe na etapie uzyskiwa-
nia decyzji środowiskowej 
i decyzji lokalizacyjnej. Na tej 
podstawie PGE EJ 1 wystąpi 
do Prezesa Państwowej Agen-
cji Atomistyki o zezwolenia na 
budowę obiektu jądrowego.
Ze względu na wagę jaką wyni-
ki badań mają dla bezpiecznej 
eksploatacji elektrowni jądro-
wej, rzetelność i dokładność są 
dla nas głównymi kryteriami 
ich realizacji. Mówiąc wprost: 
wolimy poświecić na nie wię-

cej czasu, niż planowaliśmy, 
ale mieć pewność, że zostały 
przeprowadzone w sposób 
gwarantujący wybór bezpiecz-
nej lokalizacji.
Od grudnia 2014 r. realizuje-
my projekt badań w zmienio-
nej formule organizacyjnej, 
wykorzystując do tego celu 
doświadczenia Grupy Kapita-
łowej PGE oraz merytoryczne 
wsparcie doradcy branżowego 
– firmy Amec Foster Wheeler. 
Takie rozwiązanie daje nam 
pełną kontrolę nad stanem re-
alizacji projektu oraz pozwala 
usprawnić przebieg procedury 

środowiskowej, co przyczyni 
się do terminowego uzyskania 
przewidzianych w tym proce-
sie decyzji. 

Kiedy w takim razie zostanie 
wybrany  dostawca  reaktora 
do elektrowni? 

- Kwestia wyboru technologii 
reaktora zostanie rozstrzygnięta 
w tzw. postępowaniu zintegro-
wanym. W jego ramach kon-
sorcja firm zostaną poproszo-
ne o przedstawienie w swoich 
ofertach kluczowych elemen-
tów realizacji inwestycji, tj. 
dostawy technologii reaktora 
generacji III/III+, generalnego 
wykonawstwa i utrzymania 
ruchu elektrowni, dostaw pali-
wa jądrowego, a także modelu 
finansowania inwestycji. 
Zakończyliśmy już dialog 
wstępny z oferentami, urucho-
mienie postępowania zapla-
nowaliśmy na koniec połowę 
2015 r. 

W jaki sposób PGE EJ 1 za-
mierza  zgromadzić  środki 
na  budowę  elektrowni?  Czy 
gwarancji finansowych może 
udzielić państwo?

- Możliwości jest kilka. Jedną 
z nich może być system kon-
traktów różnicowych, w któ-
rym operator elektrowni ma za-
gwarantowaną określoną cenę 
sprzedaży energii elektrycznej 
w dłuższym horyzoncie cza-
sowym. Na takie rozwiązanie 
zdecydowali się np. Brytyjczy-
cy przy projekcie Hinkley Po-
int C. Inne przykłady finanso-
wania dotyczą Finlandii, gdzie 
w realizację projektu zaangażo-
wanych jest kilkudziesięciu ak-
cjonariuszy, którzy gwarantują 
odbiór energii z elektrowni po 
jej wybudowaniu i zapewniają 
finansowanie. 
Rozważamy różne modele, 
w tym również finansowanie 
dłużne z Agencji Kredytów 
Eksportowych, analizując po-
szczególne rozwiązania pod 
kątem ich dopasowania do kra-
jowych uwarunkowań.

Skoro  o  pieniądzach  mowa, 
w  jaki  sposób  na  inwestycji 
może  skorzystać  gmina,  na 
terenie której powstanie elek-
trownia? 

- Najbardziej oczywista, wy-
mierna korzyść finansowa dla 
gmin, to naturalnie podatki, któ-
re operator elektrowni będzie 
wpłacał każdego roku do ich 
kasy. Bezpośredni szacowany 

roczny dochód gminy-gospoda-
rza elektrowni może wynieść od 
30 do 40 mln złotych. Z tego ty-
tułu wpływy będę mieć również 
gminy sąsiednie – ustawodawca 
zadbał o to, aby 50 proc. podat-
ków płaconych przez elektrow-
nię trafiało właśnie do nich. 
Po stronie benefitów należy 
też zapisać miejsca pracy i in-
frastrukturę, które powstaną 
w związku z budową i eks-
ploatacją siłowni. W trakcie 
budowy elektrowni jądrowej 
niezbędne jest bezpośrednie 
zatrudnienie 2500-4000 osób. 
Pośrednio z procesem budowy 
związanych jest też około 50 
000 osób, pracujących m.in. 
przy produkcji betonu, stali, 
przewodów i rurociągów oraz 
w wielu innych branżach.
Nie należy się też obawiać, że 
w elektrowni zatrudnienie mogą 
znaleźć jedynie osoby o wyso-
kich kwalifikacjach. Eksperci 
jądrowi stanowią 30 proc. kadry 
siłowni. Aż  70 proc. stanowisk 
po odpowiednim przeszkole-

niu może  zostać obsadzonych 
kadrą z lokalnego rynku. Dla 
przykładu w elektrowni jądro-
wej Confrentes w Hiszpanii, 
którą odwiedziliśmy wspólnie 
z przedstawicielami gmin loka-
lizacyjnych w ubiegłym roku, 
pracuje obecnie 700 osób, z któ-
rych większość to mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. 
Obecnie jest jednak jeszcze za 
wcześnie, żeby ocenić jaki pro-
cent ludności lokalnej znajdzie 
zatrudnienie przy projekcie. Na 
podstawie zagranicznych przy-
kładów można jednak osza-
cować, że przy eksploatacji 
elektrowni pracować może ok. 
1500 osób, a pamiętać trzeba 
że elektrownia jądrowa praco-
wać może nawet 60 lat. 

Wójtowie  gmin  lokalizacyj-
nych wskazują,  że  ciągle  nie 
ma  decyzji  gdzie  powstanie 
elektrownia, a profity, o któ-
rych  Pan  wspomina,  mogą 
pojawić  się  dopiero  za  kilka 
- kilkanaście lat. 

- To prawda. Najwięcej możli-
wości pojawi się na etapie bu-
dowy i eksploatacji elektrowni. 
Jednak już dziś staramy się 
znajdować rozwiązania, które 
z jednej strony  wspierają re-
alizację procesu inwestycyjne-
go, z drugiej zaś służą lokalnej 
społeczności. 
W 2014 r. nasza spółka zawarła 
z gminami Choczewo, Krokowa 
i Gniewino oraz Samorządem 
Województwa Pomorskiego 
„Porozumienie o Współpracy 

i Rozwoju”. Zgodnie z jego 
zapisami, strony wypracują 
wspólnie rozwiązania, które 
służyć będą rozwojowi lo-
kalnej infrastruktury i rynku 
pracy oraz zasady wspólnego 
prowadzenia działań komuni-
kacyjno – edukacyjnych. Pro-
jekty poszczególnych planów 
przedstawiliśmy do dyskusji 
gminom parę miesięcy temu. 
W dalszym ciągu czekamy na 
odpowiedź i deklarujemy peł-
ną gotowość do wcielenia tych 
pomysłów w życie. Realizacja 
potrzeb lokalnej społeczności 
zarówno dla nas, jak i przedsta-
wicieli gmin jest priorytetowa, 
więc mamy nadzieję, że szybko 
uda nam się sfinalizować owoc 
naszej naszej wspólnej pracy.
Cały czas prowadzimy też 
działania edukacyjne mające 
na celu przybliżenie mieszkań-
com wiedzy na temat energii 
jądrowej i elektrowni. Zorgani-
zowaliśmy wystawy dotyczące 
badań lokalizacyjnych i śro-
dowiskowych, uruchomiliśmy 

we wszystkich trzech gminach 
lokalizacyjnych multimedialne 
Lokalne Punkty Informacyj-
ne. Jesteśmy również obecni 
ze stoiskami edukacyjno – in-
formacyjnymi na wszystkich 
ważniejszych wydarzeniach 
gminnych. W wakacje edu-
kujemy także poprzez rekre-
ację angażując się chociażby 
w organizację popularnych 
w tym regionie zawodów Nor-
dic Walking. Organizujemy 
wyjazdy do  Centrum Nauki 
Experyment czy interaktywne 
warsztaty fizyczno-chemiczne 
w Domach Sołeckich. 
W te wakacje planujemy do-
posażyć w gry edukacyjne, 
książki, czy artykuły papierni-
cze prawie 30 świetlic z gmin 
lokalizacyjnych. W czerwcu 
dodatkowo wyremontujemy 
i doposażymy w krzesła 
i ławki salę w świetlicy w Że-
laznej w Gminie Choczewo. 
W tym miejscu warto również 
wspomnieć, że corocznie prze-
kazywane są darowizny z Fun-
dacji PGE Energia z Serca dla 
trzech lokalizacji na projekty 
wnioskowane przez gminy. 
Wsparliśmy m.in.  zabezpie-
czenie plaży w miejscowości 
Lubiatowo przez WOPR, uno-
wocześnienie boiska szkolnego 
w Choczewie, dofinansowanie 
budowy boiska wielofunkcyj-
nego wraz z placem zabaw 
w miejscowości Czymanowo 
oraz placu zabaw w miejsco-
wości Tadzino w gminie Gnie-
wino, czy doposażenie szkółki 
żeglarskiej w Krokowej.

Gminy skorzystają 
na podatkach
ROZMOWA | Z Jackiem Cichoszem, prezesem PGE EJ 1 rozmawia Grzegorz Bryszewski.

Elektrownia jądrowa 
Cofrentes - Hiszpania

Elektrownia jądrowa 
Vandellos  - Hiszpania
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*do wyczerpania asortymentu

PUCK, UL. HELSKA 16A

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych 
produktów. TOYA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku.
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Już wkrótce rozpocznie się 
sezon letni. Co Puck zapro-
ponuje turystom latem?

- Zaproponujemy im pełne 
wrażeń weekendy. Taki cykl 
imprez rozpoczął już kwiet-
niowy Weekend za Pół Ceny, 
który okazał się dużym suk-
cesem, kolejne wydarzenia 
powinny być równie atrak-
cyjne. 
Już teraz mogę zaprosić na 
takie wydarzenia jak Morska 
Pielgrzymka Rybaków (so-
bota 27 czerwca), Wieczór 
Talentów (11 lipca) czy też 
weekend „Lotniczy Puck” 
organizowany przez stowa-
rzyszenie MDLot (17,18,19 
lipca). W tym roku zmieni-
my podejście do wydarzeń 
muzycznych i zaprosimy do 
miasta gwiazdy grające róż-
norodną muzykę.  Pierwszy 
taki koncert zaplanowaliśmy 
na 4 lipca. Po zawodach  na 
puckim skateparku, w ra-
mach pierwszych zawodów 
o Puchar Burmistrza zagra 
hip-hopowy zespół Poka-
hontaz. 25 lipca w mieście 
odbędzie się plenerowy kon-
cert Justyny Steczkowskiej, 
w kolejny weekend, czyli 2 
sierpia będzie miała miejsce  
impreza muzyczna o całko-
wicie odmiennym charakte-
rze, czyli Discopolowanie, 
gdzie zgrają takie zespoły 
jak Classic, Mario Bischin. 
Etna czy Kamasutra.
Chcemy prezentować i pro-
mować także znaczących 
artystów polskich wywodzą-
cych się z Pucka.
1 sierpnia w mieście wystą-
pi więc ogromnie popularny 
jazzman – Sławek Jaskuł-
ke. Jeszcze inną atrakcją 
muzyczną na pewno będzie 
występ Kayah, która za-
gra w mieście  8 sierpnia. 
Wcześniej na plaży zostanie 
rozegrany turniej kaszub-
skiej baśki i skata. Kolejny 
weekend minie w mieście na 
rockowo, jeszcze kolejny - 
kabaretowo.
Oprócz opisanych wydarzeń 
marzy nam się także kilku-
dniowy festiwal muzyczny, 
który mógłby przyciągnąć do 
miasta turystów i zapewnić 
im wiele atrakcji. Wiadomo 
jednak, że takiej imprezy nie 
uda się zrealizować w tym 
roku z powodów finanso-
wych. Może za rok.
Opróćz muzycznych i histo-
rycznych wydarzeń w pra-
wie każdy weekend lata 
w naszym mieście będą or-
ganizowane rozgrywki spor-
towe. Wśród nich m.in. Mi-
strzostwa Świata w Klasie 

OK Dinghi, Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży, VII 
Półmaraton Ziemi Puckiej, 
Mistrzostwa Pucka w Siat-
kówce Plażowej. Te sporto-
we wydarzenia staraliśmy 
się połączyć także z innymi 
atrakcjami by stworzyć cie-
kawy pakiet dla mieszkań-
ców i turystów. 

A  co  z  innymi  działania-
mi  skierowanymi  na  tury-
stów?  Kilkakrotnie  pod-
kreślała Pani już, że miasto 
powinno  przyciągać  swoją 
długą i barwną historią.

- I to jest wciąż aktualne po-
dejście. Jesteśmy w trakcie 
realizacji bardzo ciekawego 

produktu turystycznego, któ-
ry będzie się skupiał właśnie 
na historii Pucka. Produkt 
ma być kompleksowy i sku-
piać różnorodne działania, 
punktem wspólnym będzie 
natomiast historia. Realizu-
jąc takie działania wejdzie-
my więc w temat zamku, 
średniowiecznego układu 

Będzie się działo!
ROZMOWA | Z Hanna Pruchniewską, burmistrzem Pucka rozmawia Grzegorz Bryszewski.

ulic i fundamentów starego 
ratusza w rynku.
Do działań włączymy tak-
że pucki MDLOT. Pasjonaci 
działający tam robią fascynu-
jące rzeczy, ale mamy wraże-
nie, że do tego muzeum trafia-
ją na razie tylko i wyłącznie 
prawdziwi miłośnicy historii.
Chcemy więc taką tematykę 
pokazać innym osobom od-
wiedzającym nasze miasto.

Jakiś czas temu deklarowa-
ła  Pani,  że  jedną  z  dużych 
wad miasta  jest  brak  bazy 
hotelowej  i  konferencyjne 
z  prawdziwego  zdarzenia. 
Pojawiły  się  też  pomysły 
na  temat przyciągnięcia do 
miasta inwestorów. Czy coś 
już  się udało w  tej  sprawie 
zrobić?

- Coś się dzieje i cieszy mnie 
to, że wyraźnie widać zainte-
resowanie ze strony inwesto-
rów. Już niebawem odbędzie 
się kilka przetargów.  A tych, 
którzy już wcześniej w Puc-
ku zainwestowali zachęca-
my do kontynuacji działań. 

Staramy się jeszcze bardziej 
zwiększyć zainteresowanie 
naszymi terenami – na dział-
kach wycinamy więc drzewa 
i krzaki, teren jest porządko-
wany
Nie ma co ukrywać, że in-
westorzy czekają także na 
konkretne kroki w sprawie 
budowy mariny w naszej 
miejscowości. Gdy ta inwe-
stycja będzie bliska realizacji 
to nasze miasto stanie się na 
pewno idealnym i atrakcyj-
nym terenem do lokalizacji 
obiektów hotelowych.
Jeśli chodzi o już realizo-
wane inwestycje, to w jed-
nym miejscu miasta jesienią 
mają się rozpocząć prace 
przy budowie hotelu, wiosną 
prawdopodobnie ruszy dru-
ga, podobna inwestycja. Oba 
obiekty mają mieć standard 
trzech gwiazdek i oferować 
także apartamenty hotelowe. 
Wciąż mamy miejsca na bu-
dowę podobnych obiektów 
(np. na ulicy Mestwina), hotel 
mógłby także powstać w tzw 
„Białym Domku”, w pobliżu 
siedziby Urzędu Miejskiego. 
Ten obiekt wciąż nie jest za-
gospodarowany, ale już nie-
długo zostanie wystawiony 
do sprzedaży.

Do sprzedaży wystawione 
zostaną także cztery kamieni-
ce na rynku, pomysły na nie 
są różne. 

A co z mieszkańcami? Jakie 
inwestycje dla mieszkańców 
aktualnie  są  realizowane, 
a jakie planujecie?

- Jeśli chodzi o aktualne in-
westycje to realizowany jest 
właśnie drugi etap rozbudowy 
ulicy Abrahama. W bieżącym 
roku skupiamy się głównie 
na przygotowywaniu projek-
tów i pozyskiwaniu funduszy 
na inwestycje, które chcemy 
realizować w kolejnych la-
tach. Dotyczą one kanaliza-
cji, termomodernizacji, mo-
dernizacji dróg, gospodarki 
niskoemisyjnej i oczywiście 
rewitalizacji. 
Jedno z takich wyzwań to 
stworzenia węzła komunika-
cyjnego w pobliżu dworca 
kolejowego. Aby on powstał 
trwają już prace nad przeję-
ciem terenów PKP. To węzeł, 
który usprawni i upiększy re-
jon  obu dworców. 

Sprawi, że przybędą miejsca 
parkingowe, uzyska się połą-
czenie ze ścieżką rowerową, 
wyremotnujemy i poszerzy-
my funkcję budynku dworca.
Węzeł komunikacyjny miałby 
łączyć kolej, autobus, ścieżkę 
rowerową z dojazdem nad za-
tokę i parking na 100 miejsc. 
Jesteśmy zdania, że taki wę-
zeł w mieście powiatowym 
jest po prostu niezbędny, 
inwestycja miałaby służyć 
także turystom. Zakładamy 
więc, że turyści, którzy lubią 
aktywny wypoczynek zwie-
dzają nasze miasto, zostawia-
ją tutaj samochód i wyruszają 
na półwysep na przykład ro-
werem albo innym środkiem 
transportu.

Drugie wyzwanie to doku-
mentacja dotycząca mariny. 
Już jesteśmy po zmianach 
koncepcji działalności ma-
riny, projekt jest już właści-
wie na ukończeniu. Musimy 
więc teraz pozyskać środki 
zewnętrzne. Pieniądze po-
trzebne będą także na wkład 
własny. Intensywnie nad tym 
pracujemy. Zdajemy sobie 
sprawę, że to niezwykle waż-
ny impuls dla rozwoju mia-
sta.

Jedno z wyzwań władz Pucka to stworzenia węzła komunikacyj-
nego w pobliżu dworca kolejowego
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1 września 2014r., naukę w no-
wym gimnazjum podjęło po-
nad 200 uczniów. Dostępna już 
jest hala sportowa z boiskiem 
do piłki ręcznej, siatkowej, 
koszykowej, tenisa ziemnego 
czy badmintona. Dodatkowo, 
gimnazjum posiada boisko 
terenowe typu Orlik, z bieżnią 
o czterech torach na 100 me-
trów, skocznię w dal i wzwyż 
oraz rzutnią do pchnięcia kulą. 
Dużym atutem całej inwesty-
cji ma być pełnowymiarowy, 
sześciotorowy basen pływac-

ki, dodatkowo wyposażony 
w specjalny brodzik z bicza-
mi wodnymi oraz brodzik 
dla maluchów z ciepłą wodą.  
Przygotowania do budo-
wy Gimnazjum rozpoczęto 
już w 1999 roku, gdy radni 
uchwalili uchwałę, której ce-
lem było rozpoczęcie czynno-
ści przygotowawczych do tej 
inwestycji. 
Na wyłonienie wykonawcy po-
trzebne były aż cztery postępo-
wania przetargowe. Do pierw-
szego z nich, obejmującego 

Otwarcie hali sportowej
KOSAKOWO | Na 1 czerwca zapowiedziano otwarcie kompleksu Gimnazjum, hali sportowej oraz pływalni. W ciągu 
dwóch lat powstała nowoczesna baza oświatowo- sportowa, której budowa polepszyła warunki nauki uczniów Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum w Mostach.

zaprojektowanie, wybudowanie 
i eksploatację kompleksu Gim-
nazjum Gminnego zgłosił jeden 
oferent, firma Sport StadiaNet 
GmbH. Firma przystępując do 
negocjacji złożyła ofertę , której 
kwota przewyższała środki, ja-
kimi dysponowała gmina. Koszt 
powstania budynku dydaktycz-
nego wynosił ponad 53 mln zł. 
Na skutek tego przetarg został 
unieważniony i nie doszło do 
podpisania umowy.  Starania 
gminy doprowadziły ostatecz-
nie do wyłonienia obecnego 
wykonawcy, który za kwotę 32 
mln zbudował budynek gim-
nazjum, halę sportową i pły-
walnię, a koszt budowy samej 
części oświatowej, to kwota 
ok.10,5 mln zł.
W ramach inwestycji gmina 
wybudowała również (za środ-
ki własne) ścieżkę pieszo – ro-
werową na trasie Kosakowo- 
Pogórze.
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Uroczyste otwarcie części dydak-
tycznej Gimnazjum miało miejsce 
1 września 2014 roku. Na zdjęciu – 
symboliczną wstęgę przecina Jerzy 
Włudzik, wójt gminy Kosakowo.

Pierwsze efekty widoczne są 
już przy wjeździe do Helu. 
Nowe witacze powstały 
w oparciu o godło promo-
cyjne Helu składające się 
z symbolu i logotypu. 
Symbol w swej budowie na-
wiązuje do charakterystycz-
nego posadowienia miasta 
i do sylwetek ryb z rodzi-
ny śledziowatych, które są 
podstawowym gatunkiem 
poławianym przez Helskich 
rybaków. 
(GB)

Nowe witacze 
w mieście

PROMOCJA | Władze Helu chcą poprawić wizerunek 
miasta. Rozpoczęto więc wymianę grafik witaczy, planów 
miasta, map oraz oznakowania. 
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POKAZ | Kilkadziesiąt epokowych, nierzadko legen-
darnych samochodów zaprezentowano na  Alei Gwiazd 
Sportu we Władysławowie

Zabytkowe 
samochody
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Pokaz  zabytkowych pojazdów 
zorganizowano 22 maja w ra-
mach III Runda Mistrzostw 
Polski Pojazdów Zabytko-
wyc. Na Alei Gwiazd Sportu 
we Władysławowie miała 
miejsce prezentacja maszyn 
biorących udział w rywaliza-
cji. W pokazie udział wzięło 

kilkadziesiąt epokowych, nie-
rzadko legendarnych samo-
chodów, wśród których zna-
lazły się nie tylko Mercedesy, 
Volkswageny i Fiaty.
Organizatorem III Rundy 
Mistrzostw Polski Pojazdów 
Zabytkowych jest Automobil-
klub Morski z Gdyni. (GB)
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Inteligentne technologie
Zastosowanie rozwiązań typu 
SMART w mieszkaniach przy-
nosi również realne oszczęd-
ności w budżecie domowym. 
Zgodnie z badaniami GUS, 
w 2013 r. udział wydatków 
polskich gospodarstw domo-
wych na użytkowanie mieszka-
nia lub domu i nośniki energii 
w wydatkach ogółem wyniósł 
20,8 proc. To stosunkowo 
dużo w porównaniu z tym, ile 
pieniędzy przeznaczamy na 
zdrowie (5,1 proc.), edukację 
(1,2 proc.) czy rekreację i kul-
turę (6,5 proc.). Między innymi 
dlatego rośnie potrzeba znale-
zienia tańszych sposobów na 
korzystanie z energii. Na rynku 
dostępnych jest na szczęście 
coraz więcej zaawansowanych 
rozwiązań, które nam to uła-

twiają.
 
Nowoczesne rozwiązania

Tradycyjne metody racjonal-
nego zarządzania domową 
energią są już powszechnie 
znane. Wyłączanie urządzeń 
z trybu czuwania, gaszenie 
niepotrzebnych w danym 
momencie świateł, niepozo-
stawianie w kontaktach łado-
warek do telefonów czy lap-
topów, punktowe korzystanie 
ze światła, czy też dopasowy-
wanie temperatury pokoju do 
jego przeznaczenia to tylko 
niektóre z nich. To ważne, ale 
podstawowe praktyki. 
Warto skorzystać też z szere-
gu nowoczesnych rozwiązań. 
Dobrym przykładem są powoli 

Dzięki nowoczesnym technologiom, korzystanie z urządzeń elektrycznych w naszych domach jest coraz wygodniejsze. 

zdobywające popularność na 
polskim rynku żarówki LED, 
które mają kilkanaście razy 
większą sprawność i dłuższy 
czas działania niż tradycyjne ża-
rówki i świetlówki. Producenci 
wskazują, że dzięki nim zużycie 
energii elektrycznej można ob-
niżyć nawet do 84 proc. Równie 
ciekawe rozwiązania stosowane 
są w nowoczesnych sprzętach 
AGD. Dla przykładu w lodów-
kach, które do prądu podłączone 
są przecież nieustannie, stosuje 
się specjalne energooszczędne 
funkcje. Wśród nich jest mię-

dzy innymi opcja „Vacation”, 
pozwalająca zastosować usta-
wienia chłodzenia dostosowane 
do okresu wakacyjnego. Nowe 
modele płyt indukcyjnych za-
wierają natomiast opcję auto-
matycznego wyłączania, która 
po upłynięciu określonego cza-
su po ostatniej aktywności sama 
wyłącza urządzenie.

Automatyka 
na każdym kroku

Do kwestii zarządzania domową 
energią można podejść również 

bardziej kompleksowo. Do-
brym przykładem jest, stosowa-
na przez niektórych miejskich 
dostawców ciepła, automatyka 
pogodowa. Kiedyś, niezależnie 
od tego, czy było ciepło czy 
nie, grzejniki były włączone. 
Taki stan rzeczy stwarzał oba-
wę niekontrolowanych rachun-
ków za ciepło. – Zastosowanie 
automatyki pogodowej w ra-
mach naszej usługi pozwala 
na monitoring warunków at-
mosferycznych i błyskawicznie 
reagowanie na zmiany pogody 
– mówi Mateusz Radecki, dy-

rektor ds. handlowych Grupy 
GPEC. Zarządca lub właściciel 
węzła może sam zadecydować, 
przy jakich temperaturach au-
tomatyka będzie uruchamiać 
dostawę ciepła. Z reguły ciepło 
jest dostępne w momencie gdy 
temperatura spadnie poniżej 
12 st. System wyłącza się też 
zazwyczaj automatycznie gdy 
temperatura wzrośnie do 15 st. – 
Dzięki temu płatności naliczane 
są w momencie gdy ciepło jest 
faktycznie używane – podkre-
śla. Ważnym atutem tego roz-
wiązania jest też niewątpliwie 
dostępność ogrzewania przez 
cały rok.
Warto też skorzystać z rozwią-
zań inteligencji budynkowej. 
Dzięki zamontowaniu takie-
go systemu możemy nie tylko 
zmniejszyć zużycie energii 
cieplnej, ale też swobodnie za-
rządzać instalacją grzewczą 
z każdego miejsca na świecie za 
pomocą aplikacji na smartfona 
lub tablet. Możliwe staje się na 
przykład przesunięcie godzi-
ny włączenia ogrzewania, jeśli 
okaże się, że wrócimy do domu 
później niż planowaliśmy. In-
teligencja budynkowa pozwala 
też na takie zaplanowanie dzia-
łań, by system sam wiedział, jak 
reagować w momencie wystą-
pienia danych czynników.
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Dopłaty 
do kredytów 
dla młodych
W pierwszym kwartale tego roku na dopłaty 
do kredytów mieszkaniowych w programie 
Mieszkanie dla młodych poszło więcej pienię-
dzy niż w ciągu całego ubiegłego roku.

Na 2015 rok na wsparcie 
młodych ludzi, kupujących 
swoje pierwsze mieszkania, 
rząd przeznaczył 715 mln zł. 
Dompress.pl podaje, że - jak 
informuje Bank Gospodar-
stwa Krajowego - po pierw-
szym kwartale br. na dopłaty 
zarezerwowanych zostało już 
220 mln zł z tych środków. 
To więcej, niż zostało wydane 
na obsługę programu w ciągu 
całego 2014 roku. Od stycz-
nia do końca marca br. do 14 
banków, które uczestniczą 
w programie, wpłynęło prawie 
trzykrotnie więcej wniosków 
o kredyt z dopłatą niż w ana-
logicznym okresie ubiegłego 
roku. 
W połowie roku chętnych 
może jeszcze przybyć. Wte-
dy zmienić się mają przepisy 
dotyczące przyznawania do-
płat. Osobom z dwójką dzieci 
zamiast 15 proc. państwo do-
płacać ma 20 proc., a rodziny 
posiadające co najmniej troje 
dzieci dostaną aż 30 proc. do-
fi nansowania do kredytu.      

Dopłata zamiast wkładu?

Tymczasem z początkiem 
kwietnia zmieniły się limity 
cen za metr, decydujące o tym 
czy mieszkanie kwalifi kuje 
się do dopłaty. W większości 
głównych miast zmiany były 
kosmetyczne. 
W tym roku program dopłat 
cieszy się większym powo-
dzeniem prawdopodobnie tak-
że ze względu na minimalny, 
wymagany wkład własny do 
kredytu, jaki wprowadziły 
banki. Dopłata może zastąpić 
obowiązkowy, co najmniej 
10 procentowy udział własny 
w zaciąganym zobowiązaniu. 
Osobom, które nie posiadają 
zgromadzonych środków pro-
gram otwiera szansę zakupu 
własnego M.    
- Osoby planujące pożyczyć 
na mieszkanie mają obecnie 
do tego bardzo dobre warunki 
- mówi Wojciech Stisz z Barc 
Warszawa S.A. - Oprocento-
wanie kredytów mieszkanio-
wych jest w tej chwili naj-
niższe w całej historii rynku 
fi nansowego. Zainteresowanie 
mieszkaniami od dawna jest 

duże. Na początku roku moż-
na było się jednak zastanawiać 
się, czy wprowadzenie ko-
nieczności wniesienia 10 proc. 
wkładu własnego do kredytu 
nie spowoduje, że część osób 
będzie musiała odłożyć zakup 
do czasu zebrania funduszy.

Ponad 600 tys. zł kredytu 

- Okazało się jednak, że nie 
miało to większego wpływu 
na rynek i chętnych na miesz-
kania nie ubyło. Wszystkie 
mieszkania można więc kupić, 
korzystając z rządowej sub-
wencji, a przy okazji wkład 
własny do kredytu pokryć 
dopłatą. Większość naszych 
klientów wykorzystuje te 
możliwość - informuje Woj-
ciech Stisz.     
Kredyty mieszkaniowe nie 
dość, że są teraz rekordowo 
tanie, to także bardziej do-
stępne. Kredytobiorcy płacą 
niższe raty miesięczne niż 
kilka lat temu i mogą uzyskać 
wyższe kwoty kredytu. Osoba 
osiągająca średnie krajowe 
wynagrodzenie w wysokości 
2814 zł na rękę może dostać 
na mieszkanie 288 tys. zł, in-
formuje Invigo.
Jak podają analitycy, rodzina 
z dwójką dzieci z miesięcz-
nym wynagrodzeniem na po-
ziomie 5628 zł może liczyć na 
kredyt mieszkaniowy w wy-
sokości 607 tys. zł. To kwota, 
która wystarczy na ponad 80 
metrowe mieszkanie w War-
szawie, w której transakcje 
przeprowadzane są przy śred-
niej cenie ok. 7,2 tys. zł/mkw.

Polskie wzornictwo 
w cyberprzestrzeni
Powstaje cyfrowa kolekcja polskiego designu z ubiegłego stulecia. 

Lata 60. i 70. XX wieku to był 
doskonały czas dla polskich 
projektantów. Obecnie powsta-
je Projekt Wystawka, który 
wpisuje się w trend odkrywania 
na nowo perełek dawnego desi-
gnu. Pomysłodawcy zapraszają 
do dzielenia się przykładami 
polskiego wzornictwa. Do pro-
jektu może włączyć się każdy, 
kto prześle zdjęcia swoich eks-
ponatów - mebli, wydawnictw, 
bibelotów.

Inicjatorką projektu jest Emilia 
Obrzut, a sama strona nawią-

zuje do zyskującego na popu-
larności wzornictwa sprzed lat, 
które nadal, choć coraz rza-

dziej, można kupić za grosze 
lub dostać za darmo. Ma stano-
wić kopalnię wiedzy o polskim 

designie i go promować.
- Wystawka powstała po to, 
aby pokazać niezwykłość co-
dziennych i niecodziennych 
przedmiotów, które znajdują się 
w naszych domach – mówi Emi-
lia Obrzut. - To niesamowite, że 
mają tak piękną formę, mimo 
wielu obostrzeń, którym musiały 
kiedyś sprostać (małe gabaryty, 
wielofunkcyjność czy koszty 
produkcji). Czasami doceniane, 
czasami ukryte, zasługują na 
pokazywanie szerokiej publicz-
ności.

W budowaniu cyfrowej kolek-
cji może uczestniczyć każdy. 
„Eksponatem” może być ulu-
biona bajka z dzieciństwa, ko-
moda z politurą, meblościanka 
cioci lub upolowana na pchlim 
targu fi liżanka? Z nadesłanych 
zdjęć być może kiedyś powsta-
nie zbiór, który nie zmieściłby 
w żadnym muzeum. 
Oprac. DK
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Grupa Energa odnotowała 
w I kwartale 2015 roku zysk 
netto na poziomie 355 mln zł, 
co oznacza wzrost o 13 proc. 
EBITDA wyniosła 691 mln zł 
i była wyższa o 7 proc. w sto-
sunku do wyniku sprzed roku. 
Przychody ukształtowały się 
na poziomie 2 913 mln zł, co 
oznacza wzrost o 6 proc.  

Segment Dystrybucji- klu-
czowy dla Grupy segment 
w I kwartale poprawił wynik 
EBITDA o 22 proc., osiąga-
jac poziom 498 mln zł. To 
efekt wyższego o 4 proc. wo-
lumenu dostarczonej energii, 
jak i wyższej średniej stawki 
sprzedaży usług dystrybucyj-
nych. Dodatkowo, do zwięk-
szenia zysków przyczynił się 
spadek strat sieciowych. To 
głównie efekt przejścia z sze-
ściomiesięcznych odczytów 
na dwumiesięczne. Taki sys-
tem pozwolił zwiększyć jed-
norazowo przychody z usług 
dystrybucyjnych.

Segment Sprzedaży – sta-
bilne wyniki kwartału: wynik 

EBITDA był o 7 proc wyższy. 
W I kwartale ceny sprzedaży 
energii do odbiorców końco-
wych wzrosły średnio o ok. 6 
proc. Utrzymany został wolu-
men sprzedaży detalicznej (4,3 
TWh). Wszystkie te czynniki 
poprawiły rentowność Grupy 
w tym obszarze.

Segment Wytwarzania- zano-
tował słabsze wyniki, a wpływ 
na nie miały czynniki rynkowe, 
m.in. niskie ceny zielonych 
certyfikatów i spadająca cena 
urzędowa wyznaczana przez 
Prezesa URE. Z początkiem 
2014 roku do katalogu usług 
systemowych świadczonych 
na rzecz PSE weszła operacyj-
na rezerwa mocy, która znacz-
nie zwiększyła przychody seg-
mentu. W I kwartale tego roku 
przychód za tę usługę był na 
poziomie zbliżonym do roku 
ubiegłego.

- Grupa Energa notuje sta-
bilne wzrosty. W pierwszym 
kwartale poprawiły się wyni-
ki w kluczowym Segmencie 
Dystrybucji – wyższy wo-

lumen dostarczanej energii 
i rentowność w tym obszarze. 
Dodatkowo, dzięki zrealizo-
wanym inwestycjom, widocz-
nie zwiększyła się produkcja 
energii z OZE. Naszym celem 

jest wykorzystanie wewnętrz-
nego potencjału Energi i za-
pewnienie wysokiej efektyw-
ności w każdym obszarze jej 
działania. Jestem przekonany, 
że nasza praca na rzecz dal-

szego rozwoju całej Grupy 
pozwoli jej reagować na zmie-
niające się warunki rynkowe 
i legislacyjne -  mówi Andrzej 
Tersa, Prezes Zarządu Energa 
SA.

Całkowita moc wytwór-
cza zainstalowana w Grupie 
Energa na koniec I kwarta-
łu 2015 roku wyniosła 1,4 
GWe. Grupa wytworzyła 1,2 
TWh energii elektrycznej 
brutto, czyli o 4 proc. mniej 
niż w analogicznym okre-
sie roku ubiegłego. Spadek 
wynika głównie z mniejszej 
produkcji opartej o węgiel 
w związku z mniejszym za-
potrzebowaniem na pracę 
na rzecz Operatora Sieci 
Przesyłowej w elektrowni 
w Ostrołęce.

Energa odnotowała nato-
miast 10-procentowy wzrost 
produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, które wygene-
rowały 530 GWh. Na popra-
wę wpływ miało uruchomie-
nie w połowie 2014 r. bloku 
biomasowego w Elblągu oraz 
nowej farmy wiatrowej My-
ślino. Dzięki dobrym warun-
kom hydrologicznym więcej 
energii wyprodukowano tak-
że w przepływowych elek-
trowniach wodnych. (PR)

Bardzo dobry kwartał
PODSUMOWANIE  | W I kwartale Energa przedstawiła solidny zestaw wyników. Zysk netto wzrósł o 13 proc. a EBITDA o 7 proc. Przychody 
wyniosły 2,9 mld zł i były o 6 proc. wyższe niż rok temu. Dzięki nowym instalacjom produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrosła o 10 proc., 
Grupa dostarczyła również więcej energii do swoich odbiorców.
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PKP Intercity w ramach pro-
gramu inwestycyjnego zmo-
dernizowało 20 lokomotyw 
spalinowych serii SM42. Mo-
dernizacja jednostek objęła 
zabudowę całkowicie nowego 
nadwozia. Ze starego pojazdu 
pozostała tylko ostoja, wózki 
i zbiorniki paliwa. Wyposażo-
no go w nowoczesny system 
hamulcowy ze sprężarką śru-
bową i sprężynowym hamul-
cem postojowym oraz specjal-
ne zderzaki z funkcją „crash”, 
pochłaniające energię zderze-
niową. Lokomotywa posiada 
również: mikroprocesorowy 
układ sterowania, układ elek-
tronicznego pomiaru paliwa, 
system przeciwpożarowy, 
układ GPS, nowoczesny reje-
strator jazdy oraz monitoring 
z rejestracją szlaku. W po-
jeździe zastosowano również 
nowoczesną, klimatyzowaną 

kabinę maszynisty z dwoma 
ergonomicznymi pulpitami 
sterowniczymi oraz częścią 
socjalną. 

Dzięki umowie z PKP Inter-
city mogliśmy wyprodukować 

lokomotywy spalinowe trze-
ciej generacji – dwusilnikową 
z funkcją zasilania wagonów 
w energię elektryczną, oraz 
jednosilnikową z funkcją jaz-
dy akumulatorowej – mówi 

Maciej Górowski, z-ca kie-
rownika Działu Badań i Roz-
woju, NEWAG S.A. -Zastoso-
waliśmy w nich nowoczesne, 
sprawdzone rozwiązania 
techniczne i funkcjonalne, 
które zapewniają komfort 
pracy maszyniście i spełniają 
obowiązujące normy i prze-
pisy w tym europejską normę  
emisji spalin Stage IIIB. 

Pojazdy wykorzystywane 
są aktualnie do prac manew-
rowych w Warszawie, Gdyni, 
Krakowie, Wrocławiu, Olsz-
tynie oraz Szczecinie. Nato-
miast w sezonie wakacyjnym 
lokomotywy będą obsługiwać 
niezelektryfikowane odcinki 
linii kolejowych - pojadą m.in 
na trasę Gdynia-Hel.

PKP Intercity zapłaciło za 
modernizację blisko 77 mln 
zł.

(GB)

Nowe lokomotywy 
pojadą na Półwysep
TRANSPORT | PKP Intercity oraz firma NEWAG S.A. zaprezentowała zmodernizowane loko-
motywy serii SM42. W wakacje właśnie one będą prowadziły pociągi na trasie Gdynia – Hel.
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ZDROWIE  | W budynku MOKSiR przy stadionie w 
Pucku organizowane są spotkania poświęcone tematyce 
zdrowego żywienia, treningów i aktywności fizycznej. 
Spotkania są częścią akcji bezpłatnych wykładów dla 
mieszkańców miasta -  „Zdrowy Puck”.

Bezpłatne wykłady

Wykłady prowadzą do-
świadczeni wykładowcy 
- Paulina Laskowska, die-
tetyk kliniczny, Bartosz 
Gierczak, trener personal-
ny, Łukasz Wyszkowski, 
dietetyk kliniczny i Maciej 
Angielczyk, trener spining, 
PUMP. 

- Dzięki doświadczonym 
wykładowcom zgłębisz 
wiedzę na temat zdrowego 
i prawidłowego postępowa-
nia w codziennym życiu – 
zapowiadają organizatorzy 
szkoleń.

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

żywienia. Spotkanie z  11 
kwietnia zostało natomiast 
poświęcone tematyce ży-
wieniu w otyłości i spalaniu 
tkanki tłuszczowej w tre-
ningu aerobowym-wytrzy-
małościowym (praca z pul-
sometrem). Cykl „Zdrowy 
Puck” potrwa do początku 
sierpnia.

Wykłady będą miały mie-
sce także  w czerwcu ( 13 
czerwiec – Cross Fit i tre-
ning personalny a kształto-
wanie sylwetki, suplemen-
tacja i żywienie w sporcie)  
i w sierpniu (8 sierpień  - 
żywienie w cukrzycy).

(GB)
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Wsparcie na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych 

Obecnie  w ramach oferty JE-
REMIE pomorscy przedsiębior-
cy i osoby, które zamierzają roz-
począć działalność gospodarczą, 
mogą skorzystać z pożyczek do 40 
tys. zł  na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych w fir-
mie. 

To bardzo dobra oferta, szczegól-
nie, że oprocentowanie pożycz-
ki jest stałe i wynosi  tylko  1% 
w skali roku.  Maksymalny okres 
kredytowania to 36 m-cy. Z tytułu 
udzielenia pożyczki nie jest pobie-

rana prowizja ani inne opłaty ma-
nipulacyjne. 

Osoby zainteresowane finanso-
waniem działalności gospodarczej 
w ramach inicjatywy JEREMIE 
zapraszamy do najbliższego biura 
Pomorskiego Funduszu Pożyczko-
wego:

84-200 Wejherowo,
ul. 3 Maja 3/2
kontakt: 607 377 767, 
biurowejherowo@pfp.gda.pl

www.jeremie.com.pl

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest marką rozpoznawalną w re-
gionie. Jako instytucja non-profit (działająca nie dla zysku) realizuje nieprze-
rwanie od lat projekty unijne, które nakierowane są na wspieranie przed-
siębiorców. Fundusz jest jednym z największych pośredników finansowych 
zaangażowanych w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu.



PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 

fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 

Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, mu-
rowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13

SPRZEDAM działkę 
ogrodniczą w Gościcinie. 
Tel: 517-159-871

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, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898 

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 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

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ 500m2 
posesji nad morzem w 
Karwińskich Błotach I, 
na stawianie przyczep 
kempingowych, tel. 661 
582 483

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

SZUKAM mieszkania 
do wynajęcia, Żukowo 
albo okolice, z dwoma 
pokojami, pilne. Tel: 883-
406-558, 509-418-346

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-

terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Fiata Sienę 
99r. Ważny przegląd i 
oc, hak, zadbany, cena 
2500zł. Tel: 512-519-708

KUPIĘ

SKUP, kasacja pojazdów, 
sprzedaż części, dojazd 
do klienta. Tel: 789-345-
593

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z 
fi zyki i chemii, w tym 
zadania oraz matema-

tyka, 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

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

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

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

WYPOŻYCZALNA 
rowerów, kijków nordic 
walking i riksz dla dzieci, 
w Gnieżdżewie, przy PKP 
Swarzewo, 4 czerwca - 31 
sierpnia, od 9.30 - 19.00, 
tel. 504 713 131

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia, blond 
laseczka zaprasza 
sponsorów, również sex 
telefonik, Sopot. Tel: 516-
494-912

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

ZŁOTA rączka. Pomoc 
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w drobnych naprawach, 
prace w ogrodzie itp. Tel: 
728-878-404

SPRZEDAM zamrażarkę 
pingwin100 – tanio. Tel: 
517-159-871

SPRZEDAM łuparkę do 
drzewa świdrową silnik 
o mocy 5.5 kw oraz silnik 
7.5kw, 960 obrotów. Tel: 
601-638-877

PIEC kafl owy oddam. Tel: 
515-411-954

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

DREWNO do CO i 
gałęziówkę sprzedam 
możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927 

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

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

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 idealny, 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 Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

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

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejhero-
wa, tel. 693 737 381

www.metropolia.info
przeglądaj, czytaj, komentuj na :
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Zapraszamy wszystkie dzieci , małe i duże na sportowe wydarzeniem jakim 
jest Dzień Dziecka w Decathlon Rumia. Moc atrakcji oraz konkursów będzie 
czekać na wszystkich chętnych 31.05.2015r. w godzinach od 12 do 18.

Przewidujemy wiele gier i zabaw oraz zmagania sportowe z nagrodami m.in.
• malowanie twarzy • animacje dla dzieci •  konkurs pla-

styczny • bieg po zdrowie oraz wiele innych atrakcji

Dzień Dziecka 
z The Cathlons ... 
i Ty zostań sportowym bohaterem!

Zapewniamy , że wszystkie dzieci wyjdą od nas z wielkim uśmiechem na twarzy!
Decathlon Rumia zaprasza!

Udział w imprezie wzięło 
prawie 550 uczniów z 25 
szkół powiatu puckiego. 

Trzech pierwszych uczest-
ników w każdym biegu 
otrzymało pamiątkowe 
medale oraz koszulki oko-
licznościowe zaś szkoły 
w klasyfikacji zespołowej 
pamiątkowe puchary. Wśród 
szkół podstawowych zwy-
ciężył Puck z 301 punktami. 
Drugie było Władysławowo 
a trzecie Leśniewo. W kate-

gorii szkół gimnazjalnych 
wygrało Żelistrzewo z 303 
punktami. Drugie miejsce 
zajęła Krokowa z 280 pkt. 
a trzecie Publiczne z Puc-
ka. Natomiast wśród szkół 
ponadgimnazjalnych zwy-
ciężyło I LO w Pucku z 384 
punktami. Drugie miejsce 
przypadło ZSP Kłanino 
z 330 pkt., trzecie dla PCK-
ZiU Puck i czwarte dla ZS 
nr 1 Władysławowo. Kilka-
naście dni później w Pucku 

odbył się również II rzut 
Ligi Lekkoatletycznej szkół 
podstawowych i gimna-
zjalnych. Zwyciężył Puck 
z 185 punktami. Drugie 
miejsce zajęło Władysła-
wowo z 133 pkt. a trzecie 
Leśniewo z 128 pkt. W kla-
syfikacji zespołowej szkół 
gimnazjalnych wygrała 
Krokowa z 174 punktami. 
Drugi był Puck z 173 pkt. 
a trzecie Starzyno z 144,5 
pkt. (DD)

Mistrzostwa 
w biegach i atletyce
PUCK | W okolicach stadionu w Pucku odbyły się Wiosenne Mistrzostwa Ziemi Puckiej 
w biegach przełajowych dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
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Trasa wyprawy łodzi wie-
dzie z Jastarni do Świbna, 
a stamtąd Wisłą do Tcze-
wa. Potem do Grudziądza 
i Bydgoszczy, gdzie nastąpi 
uzupełnienie oraz wymiana 
części załogi. Dalej w sied-
mioosobowym składzie, eki-
pa pożegluje po Odrze aż do 
Szczecina, skąd pomeranka 
uda się wzdłuż wybrzeża do 
Kołobrzegu. Rejs zakończy 
się 28 maja w Jastarni. W ten 
sposób Deneszka zamknie 
pętlę śródlądowo-morskiej 
trasy.

- Taki jest plan i liczymy, że 
pogoda nam go nie pokrzy-
żuje – mówi Jan Gwardzik, 
organizator przedsięwzięcia. 
– Mamy 200 litrów paliwa, 
zapakowaliśmy żywność. Na 
cały rejs bierzemy ze sobą so-
lone śledzie, zapas wędzone-
go łososia, pulpety i kiełbasę. 
Prowiant jest własnej roboty.

Kaszubscy żeglarze przygo-

towani są na trudne warunki. 
Będą nocować na łodzi, więc 
ich głównym zmartwieniem 
jest tylko pogoda.

-Mamy już doświadczenie, 
bo to jest nasza czwarta wy-
prawa – dodaje Jan Gwar-
dzik. - W czasie poprzednich 
trzech rejsów żeglowaliśmy 
po Zalewie Wiślanym, Kana-
le Elbląskim i w górę Wisły 
do Sandomierza.

Tym razem na żeglarzy 
czekają trudności, z którymi 
nie mieli do czynienia pod-
czas poprzednich ekspedycji. 
W Bydgoszczy będzie „prze-
noska”, bo tamtejszy kanał 
jest remontowany. Łódka zo-
stanie wyciągnięta na brzeg 
i przewieziona na specjalnej 
lawecie kilka kilometrów da-
lej. Pływanie pomeranką po 
otwartym morzu będzie cie-
kawym doświadczeniem.

– Za mało pływamy po Bał-
tyku, a przecież pomeran-
ki w przeszłości żeglowały 
wzdłuż strefy przybrzeżnej 
i podobno wyprawiały się 

dalej – mówi uczestnik rejsu 
Tyberiusz Narkowicz, bur-
mistrz Jastarni. – Nasze ło-
dzie mają małe zanurzenie 
i doskonale sprawdzają się na 
Zatoce i rzekach. Teraz wy-
płyniemy na otwarte morze. 
Fala, mimo że jest krótka, to 
i tak jest dłuższa i wyższa niż 
na zatoce. Na pokład może 
wlewać się woda. 

Jan Gwardzik jest przeko-
nany, że zarówno załoga, 
jak i łódka poradzą sobie na 
wszystkich odcinkach. Ka-
szubi traktują swoją wyprawę 
jako okazję do poznawania 
malowniczych zakątków Pol-
ski Północnej i Pomorza oraz 
sprawdzian dla Deneszki 
przed planowanym na 2016 
rok kolejnym rejsem.

-Następnym razem chcemy 
popłynąć aż na Bornholm – 
zapowiada Jan Gwardzik. – 
Za rok przekonamy się, czy 
zdołamy zrealizować to ma-
rzenie.

Długość trasy wynosi 1016 
km.

Łodzią z Jastarni dookoła Pomorza 
ŻEGLARSTWO | Pomeranka z pięcioosobową załogą na pokładzie wyruszyła z portu w Jastarni. Żeglarze chcą w dwa tygodnie pokonać ponad 
1000 km płynąc po najpiękniejszych polskich rzekach i wzdłuż bałtyckiego brzegu.
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Na zaproszenie radnego 
Alojzego Formeli do miejsco-
wości w gminie Wejherowo 
zjechali miłośnicy skata spor-
towego z całego wojewódz-
twa pomorskiego. W tym 
roku przy stołach w świetlicy 
zasiadło 38 zawodników, któ-
rzy zgodnie ze znanymi zasa-
dami rozegrali dwie rundy. 
Po kilku godzinach zaciętej 
walki, wyłonili się najlepsi 
gracze turnieju. Puchar wójta 
Gminy Wejherowo i tytuł Mi-
strza Kaszub 2015 w skacie 
sportowym zdobył Wiesław 
Sikora, który uzyskał 4411 
punktów. Tytuł wicemistrza 
i puchar posła Jerzego Bud-
nika otrzymał z kolei Zdzi-
sław Bekisz z 4203 punkta-
mi. Trzecie miejsce i puchar 
starosty powiatu wejherow-
skiego przypadł Henrykowi 
Kohnke z 3950 punktami. 
Czwarte miejsce zajął Jerzy 
Jędrzejczak, piąte Kazimierz 
Kwidziński, szóste Marek 
Radtke, siódme Henryk Radt-
ke, ósme Andrzej Burczyk, 
dziewiąte Ludwik Jacek 
i dziesiąte miejsce - gospo-
darz turnieju Alojzy Formela. 
Wśród kobiet, tytuł mistrzyni 

i puchar otrzymała Brygida 
Skrzypczak z 3351 punkta-
mi. Drugie miejsce zdobyła 
Teresa Wróbel z 3165 pkt, 
trzecie Maria Miller z 2523 

pkt a czwarte miejsce Hono-
rata Kurcaba z 2372 pkt. Gra-
jącym zawodnikom dzielnie 
kibicowały gospodynie wiej-
skie i zaproszeni goście. Na-

grody i puchary ufundowali: 
starosta wejherowski Gabrie-
la Lisius, poseł na sejm Jerzy 
Budnik i wójt gminy Wejhe-
rowo Henryk Skwarło. (DD)

Mistrzowie Kaszub 
w skata
KARTY | W świetlicy wiejskiej w Zbychowie odbyło się uroczyste zakończenie Mistrzostw 
Ziemi Kaszubskiej w skacie sportowym o Puchar Kaszub 2015. Dobrze wyniki w mistrzostwach 
osiągnęli zawodnicy z powiatu puckiego.
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W zawodach rywalizowało 38 zawodników.

Trzech pierwszych uczest-
ników w każdej kategorii 
wiekowej otrzymało z rąk 
prezesa Lekkoatletycznego 
Klubu Sportowego Ziemi 
Puckiej Marka Falkowskie-
go pamiątkowe statuetki. 
W biegu chłopców do 15 lat 
na dystansie około 2500 m 
zwyciężył Dawid Kempa 
z Władysławowa z czasem 
8:02,3.  Drugi był Dawid Za-
liński z Błądzikowa a trzeci 
Mateusz Dettlaff z Strzelna. 
Natomiast w biegu kobiet 
i mężczyzn na dystans oko-
ło 5 km wygrali, w katego-
rii panów Paweł Borawski 
z Pucka z czasem 17:00,6. 
Drugie miejsce zajął Adam 
Struk z Słuchowa a trze-
cie Piotr Erlich z Smolna. 

W kategorii pań zwycięży-
ła Barbara Bączek-Motała 
Barbara z Rumi z czasem 
20:34,2. Drugie miejsce za-
jęła Patrycja Adamek z Kro-
kowej a trzecie Agnieszka 
Skosolas z Mostów. Ko-
lejne biegowe Grand Prix 
powiatu puckiego odbędzie 
się 27 czerwca w gminie 
Krokowa, 18 lipca w Helu, 
15 sierpnia w Jastarni, 19 
września w Władysławowie 
i 10 października w gminie 
Puck. Biegi odbywają się 
na nawierzchni naturalnej, 
gdzie o godz. 10:00 jest 
start do biegu na dystansie 
2500 m do 15 lat a o godz. 
10:30 start do biegu na 5000 
m (bieg otwarty).

(DD)

Grand Prix 
powiatu puckiego
BIEGI | Dwa pierwsze biegowe Grand Prix powiatu 
puckiego odbyły się w Pucku i gminie Kosakowo. Gospo-
darzem pierwszej imprezy oraz fundatorem nagród był 
Urząd Miasta Puck.
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