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W programie na dzień 19 października prze-
widziano Marszcz Nordic Walking spod Domu 
Seniora w Pucku o godzinie 10:00. Następnie 
o 11:00 na Puckim Rynku odbędzie się spacer 
z przewodnikiem Panem J. Piotrowiczem. 
O godzinie 13:30 w Bibliotece Publicznej 
w Pucku im. Zaślubin Polski z Morzem roz-
poczną się warsztaty decoupage, na które 
obowiązują zapisy telefoniczne możliwe pod 
numerem 519 142 182. O 14:00 w Klubie Senio-
ra odbędą się warsztaty z tworzenia biżuterii.

Uroczysta część tego dnia będzie miała 
miejsce o 16:00 w Sali Mario w Pucku na 
ul. Judyckiego 8. Na przyjęcie obowiązu-
je biletowany wstęp. Zabawę poprowadzi 
Pan Marek Czarnowski, przygrywać będą 
Anna i Janusz Dubienieccy. Wystąpi Zespół 
Folklorystyczny Redzianie, Chór św. Cecylii 
i inni. Dla uczestników zabawy przewidziano 
poczęstunek. Planowane zakończenie jest na 
godzinę 21:00.
źródło: UM Puck

DZIEŃ SENIORA
PUCK | Na ten dzień zaplanowano wiele atrakcji dla najstarszych mieszkańców regio-
nu. Będą tańce i smaczne jedzenie.

fot. Pucki Klub Seniora

Rząd wielokrotnie deklarował, że prace rozpoczną 
się już lada moment ale nic się nie działo. Z pomocą 
przyszli samorządowcy z północnych rejonów woje-
wództwa pomorskiego. Zimą 2021 r. władze 9 gmin 
i dwóch powiatów podpisały list intencyjny dotyczą-
cy współpracy w sprawie drogi Via Maris. W trakcie 
prac i  konsultacji wskazywali możliwości przebiegu 
trasy, deklarowali również wsparcie finansowe. I wła-
śnie dzięki temu możliwe było podpisanie umowy na 
wykonanie dwóch niezwykle ważnych dokumentów 
czyli Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego.

By nowa droga mgła powstać wpierw trzeba pod-
jąć niezbędne kroki w  postaci setek analiz, planów 
i  koncepcji. Jest to długi i  skomplikowany proces. 
Dokument Stadium Sieciowe będzie określał katego-
rię drogi, czyli chodzi o analizę czy Via Maris będzie 
np. drogą ekspresową czy główną. Od jej klasyfikacji 
zależą parametry arterii takie jak liczba pasów, rodzaj 
skrzyżowań czy dopuszczalna prędkość. Studium da 
też odpowiedź na pytanie, kto będzie zarządcą drogi. 
Wyniki obydwu studiów będą podstawą do kolejnych 
prac planistycznych, a  w  szczególności do wykona-
nia Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowi-
skowego. Obszar analiz projektowanego połączenia 
drogowego obejmuje trzy powiaty: miasto Gdynia, 
powiat pucki oraz wejherowski. Realizacja zadania 
jest współfinansowana ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

Powstanie połączenia drogowego między Włady-
sławowem i  Gdynią jest niezbędne, ze względu na 
powstające korki, nie tylko w sezonie letnim, na dro-
dze wojewódzkiej 216. Projekt Via Maris nazywany 
jest drogą rozwoju. Będzie ona stanowić trasę tran-
zytową dla kierowców jadących w stronę północnych 
rejonów województwa pomorskiego. Ma to znacze-

nie zwłaszcza w  kontekście, planowanych działań 
związanych z  rozwojem morskich farm wiatrowych 
na Bałtyku. Via Maris znacząco usprawni dojazd do 
portów serwisowych.

W  uroczystości 14 października 2022 r. w  Pucku 
wziął udział m.in. Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego oraz lokalni samorządowcy. 

Źródło: Samorząd Województwa Pomorskiego
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Podpisano 
umowę dotyczącą 
Via Maris

POWIAT | Pod tą nazwą skrywa się nowe połączenie drogowe między 
Trójmiastem i Władysławowem. O potrzebie powstania tej trasy rozma-
wiano od dawna. Postawiono pierwsze kroki w tym kierunku.

By oddać krew wystarczy spełnić kilka nietrudnych 
warunków, tj.:
• być pełnoletnim,
• czuć się zdrowo,
• ważyć więcej niż 50 kg,
• nie występują przyczyny dyskwalifikujące.

Takimi przyczynami mogą być:
• zażywanie aspiryny lub innych leków z kwasem ace-

tylosalicylowym – 5 dni od ostatniego zażycia

• szczepienie przeciwko grypie 48h (jeżeli nie wystą-
pił odczyn poszczepienny),

• inne szczepienia,
• okres miesiączki i 3 dni po jej zakończeniu
• usuniecie zęba.

Więcej przyczyn dyskwalifikujących zapisane jest na 
stronie krew.gda.pl, gdzie można znaleźć pełen wykaz 
zaceń i wskazań przed oddaniem krwi.

Mobilne pobory krwi w  powiecie puckim w  paż-
dzierniku, listopadzie i grudniu:
• Kosakowski Klub HDK

Poniedziałek, 17 października 2022 w godz. 9:00 do 
13:00 na parkingu przy Urzędzie Gminy Kosakowo, 
ul. Żeromskiego 69

• Miejski Klub HDK PCK Władysławowo
Sobota, 22 października 2022 w godz. 9:00 do 12:00 
na placu przy kościele p.w. WNMP we Władysławo-
wie, ul. Żeromskiego 32

• Klub HDK PCK Kaper Puck
Czwartek, 1 grudnia 2022 w  godz. 9:00 do 13:00 
przy remizie OSP Swarzewo, ul. Polna 2

• Agnieszka Grucza-Tomkiewicz z PCKZiU w Pucku 
we współpracy z Kaszubskim Klubem HDK PCK
Poniedziałek, 5 grudnia 2022 w godz. 9:00 do 13:00 
przy PCKZiu w Pucku, ul. Kolejowa 7

• Kaszubski Klub HDK PCK
Sobota, 10 grudnia 2022 w godz. 8:30 do 13:00 przy 
WKK w Połchowie, ul. Św. Agaty 23

• Kosakowski Klub HDK
Środa, 14 grudnia 2022 w godz. 9:00 do 13:00 na parkin-
gu przy Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69

• Klub Honorowych Dawców Krwi w Pucku
Piątek, 16 grudnia 2022 w godz. 9:00 do 13:00 na 
Starym Rynku w Pucku
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Mobilny pobór krwi
POWIAT | Krew jest lekiem, którego nie można wyprodukować w laboratorium i to dzięki honorowym 
dawcom krwi codziennie ratowane jest ludzkie życie.



expressy.plŚroda, 19 października 2022 3

Uroczystość ta odbyła się 13 października w Przed-
szkolu Samorządowym Nr 1 we Władysławowie, 
w której uczestniczył burmistrz Roman Kużel, przed-
stawiciele Rady Rodziców, dyrektor przedszkola, wy-
chowawcy oraz rodzice.

Dla większości dzieci było to pierwsze publiczne arty-

styczne wystąpienie, do którego świetnie przygotowały 
je panie przedszkolanki. Momenty wzruszeń przeplata-
ły się z radością i powagą. Po części oficjalnej burmistrz 
wręczył nowo pasowanym przedszkolakom słodkości, 
a po chwili dzieci wróciły do beztroskiej zabawy.

Źródło: UM Władysławowo
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Trwają prace na budowie nowej mariny
PUCK | Inwestycja jest już na zaawansowanym etapie budowy, co wiąże się z wprowadzeniem tymczasowej zmiany w ruchu na jednej z ulic.

W zakresie Pomostu: kończą się prace 
związane z  pogrążaniem ścianki szczel-
nej, usunięto grunty organiczne w zakre-
sie grodzy pomostu, wykonano oczepy 
zwieńczające ściankę (w  60%), zasypa-
no grodzę ścianki szczelnej materiałem 
piaszczystym.

W  zakresie Falochronu Północnego: 
zakończono pogrążanie ścianki szczelnej 
falochronu z  wyłączeniem ścianki (24 
grodzice) i  pala wewnątrz głowicy, usu-
nięto grunty słabonośne w zakresie sekcji 
1-6, rozpoczęto czyszczenie sekcji 7, na 
sekcjach od 1 do 6 zamontowano ściągi, 
a sekcje od 1 do 5 zasypano materiałem 
piaszczystym.

W  najbliższym czasie rozpoczną się 
prace na ul. Żeglarzy, które związane są 

z wykonaniem sieci wod-kan. W związ-
ku z tym wprowadzona zostanie czasowa 
organizacja ruchu.

Z dniem 19.10.2022 r. rozpoczęto pro-
wadzenie prac związanych z  wykona-
niem sieci wod-kan w ciągu ulicy Żegla-
rzy. Od tego dnia wprowadzono czasową 
organizację ruchu zgodnie z  projektem. 
Oznacza to, że fragment ulicy Żeglarzy 
jest czasowo wyłączony z ruchu. Prze-
widywany termin zakończenia ww. prac: 
31.12.2022 r.

Inwestycja współfinansowana jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w  ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020

źródło: Miasto Puck
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Obrano jednak za cel stworzenie tam jeszcze 
bardziej komfortowych i sprzyjających 
bezpieczeństwu chorych warunków, dlatego 
Szpital Pucki Sp. z o.o., będący beneficjen-
tem projektu pn. „Rozbudowa bazy Szpitala 
Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie dia-
gnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” 
postanowił o zawnioskowanie rozszerzenia 
prac o wyposażenie oddziału internistyczne-
go poprzez:
• montaż klimatyzacji,
• montaż agregatu próżniowego,
• wymianę mebli w gabinecie zabiegowym, 

sali intensywnego nadzoru i dyżurce 
pielęgniarskiej,

• zakup kardiomonitorów do sali intensyw-
nego nadzoru.

Inwestycje w wyposażenie Oddziału Chorób 

Wewnętrznych realizowane w ramach zada-
nia pn. „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego 
Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki 
i leczenia chorób cywilizacyjnych” realizowa-
ne są za łączną kwotę ponad 4,6 mln złotych. 
Dofinansowanie, które Szpital Pucki Sp. z o.o. 
otrzymał na ten cel wynosi 90,82% (82,38% 
pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, a 4,44% z budżetu państwa).
Kwota potrzebna na doposażenie interny 
o jaką zwiększono wartość finansowanie 
to ponad 630 tys. złotych. Pucka lecznica 
otrzymała te środki dzięki Samorządowi 
Województwa Pomorskiego, który dysponuje 
unijnymi funduszami w regionie. Pełna reali-
zacja inwestycji przewidziana jest do końca 
2022 roku.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Pucku

DODATKOWE ŚRODKI UNIJNE DLA SZPITALA
POWIAT | W lipcu bieżącego roku Samorząd Powiatu Puckiego oddał do użytkowania 
odnowiony za prawie 1,6 mln zł Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Puckiego.

fot. Starostwo Powiatowe w Pucku

Pasowanie na Przedszkolaka
WŁADYSŁAWOWO | Pasowanie na Przedszkolaka to bardzo ważna chwila zarówno dla dzieci, rodzi-
ców jak i kadry przedszkola.
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„Johnny” to oparta na prawdzi-
wych wydarzeniach historia, która 
wzrusza i inspiruje. Opowiedziana 
z perspektywy podopiecznego 
Jana Kaczkowskiego, Patryka 

Galewskiego – chłopaka, który 
nie miał łatwego startu w życiu. 
Patryk włamuje się do domku 
w małym mieście. Wyrok sądu 
nakazuje mu prace społeczne 

w puckim hospicjum, gdzie pozna-
je niezwykłego ks. Jana Kacz-
kowskiego. Duchowny angażuje 
młodych chłopaków z zawodówki, 
na pozór twardych buntowników, 
w pomoc śmiertelnie chorym. 
W swojej pracy skupia się na 
bliskości, czułości i walce o relacje 
z drugim człowiekiem. Uczy em-
patii. A czyni to z hurtową ilością 
humoru, czym zyskuje ogromną 
popularność. Niedługo później Jan 
sam staje się pacjentem swojego 
hospicjum. Patryk zostaje posta-
wiony w sytuacji, która zmieni 
całe jego życie. Film prezentuje 
uniwersalne przesłanie o tym, że 
każdy zasługuje na drugą szansę. 
Choć podejmuje trudną tematykę 
przemijania, to ma optymistyczny 
charakter. Przed projekcją mini-
-koncert, wprowadzający nostal-

giczny nastrój zagrali bracia Ja-
kub i Wiktor Klemensiewiczowie. 
Seans poprzedziła również roz-
mowa z Panią Dyrektor Hospicjum 
– Anna Jochim-Labuda, która 
przybliżyła kulisy produkcji filmu, 
sylwetkę ks. Jana i zapewniła moc 
wzruszeń, pięknie opowiadając 
o wartościach niesionych przez 
ks. Jana, ale też o współczesności 
i owocach tej pracy. Publiczność 
nagrodziła film brawami. Przed 
kinem znajdowali się wolontariu-
sze kwestujący na rzecz puckiego 
hospicjum. Można też był zakupić 
książki autorstwa księdza Jana. 
Ten wieczór był pełen wzruszeń, 
pięknych historii o człowieku, któ-
ry odmienił niejedno ludzkie życie 
i był nierozerwalnie związany 
z powiatem puckim.
Źródło: Oskar Struk

POKAZ FILMU „JOHNNY” W KINIE „ ŻEGLARZ”
JASTARNIA | W jedynym na Półwyspie Helskim kinie „Żeglarz” odbył się uroczysty pokaz przedpremierowy filmu „JOHNNY”, opowiadające-
go historię księdza Jana Kaczkowskiego, twórcy puckiego hospicjum. Wydarzeniu uczestniczyła dyrektor placówki Anna Jochim-Labuda.

fot. Kino Żeglarz

Wyniki Budżetu 
Obywatelskiego

WŁADYSŁAWOWO | Uroczyste ogłoszenie wyników głosowania w VII edycji Budżetu Obywatelskiego 
miało miejsce w Urzędzie Miejskim.

Na uroczystość zostali zaproszeni wniosko-
dawcy 14 zadań, które przeszły pomyślnie etap 
weryfikacji i  zostały poddane pod głosowanie, 
a  także Radni Rady Miejskiej Władysławowa, 
Sołtysi oraz Przewodniczący Osiedli.

Na tegoroczne projekty Budżetu Obywatel-
skiego poprawnie zagłosowało 1891 osób. Fre-
kwencja utrzymała się na poziomie podobnym 
do zeszłego roku i wyniosła 14,67%.

Poniżej lista zwycięskich projektów z podzia-
łem na zadania miejskie i wiejskie, które zostaną 
zrealizowane w przyszłym roku.

- Serdecznie gratulujemy autorom zwycię-
skich projektów, a także dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom Gminy Władysławowo zaangażo-
wanym w VII edycję Budżetu Obywatelskiego. 
- informuje Urząd Miasta.

PROJEKTY MIEJSKIE:
1. Wielofunkcyjne boisko dla dzieci w wieku 
przedszkolnym z nawierzchnią poliuretano-
wą i  miasteczkiem rowerowym - 49.740,00 
zł - 304 głosy
2. Kolorowe przerwy - strefa relaksu dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wła-
dysławowie - 13.420,00 zł - 291 głosów
3. Wymiana częściowego ogrodzenia piłkar-
skiego - 50.000,00 zł - 148 głosów
4. Wirtualna promocja - 50.000,00 zł - 146 
głosów
5. Figury Rybek - Rybka we Władku - 
50.000,00 zł - 101 głosów
6. Młody adept ratownictwa - 4.500,00 zł - 
52 głosy
7. Kulturalne miejsce spotkań, czyli zago-
spodarowanie tarasu przy Ratuszu we Wła-
dysławowie - 30.827,00 zł - 42 głosy

PROJEKTY WIEJSKIE:
1. Ostrowo wita - 23.166,00 zł - 211 głosów
2. Kosimy na NORDZIE - 27.900,00 zł - 176 
głosów
3. Bezpieczny Mieszkaniec III - 48.633,98 zł 

- 138 głosów
4. Witacz, stacja meteorologiczna. Podnie-
sienie atrakcyjności miejscowości Tupadły 
- 34.735,00 zł - 115 głosów
5. Czujemy się bezpieczniej - 50.000,00 zł - 
66 głosów
6. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego - 
50.000,00 zł - 53 głosy
7. Gąski, Gąski do domu - 50.000,00 zł - 48 
głosów

Projekty miejskie, które zostaną zrealizowane:
1. Wielofunkcyjne boisko dla dzieci w wieku 
przedszkolnym z nawierzchnią poliuretano-
wą i miasteczkiem rowerowym - 49.740,00 zł
2. Kolorowe przerwy – strefy relaksu dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wła-
dysławowie - 13.420,00 zł
3. Wirtualna promocja - 50.000,00 zł
4. Wymiana częściowego ogrodzenia piłkar-
skiego - 50.000,00 zł
Razem: 163.160,00 zł

POZOSTAŁO: 36.840,00 zł
Pozostałe środki pozwolą na zrealizowanie:

1. Młody adept ratownictwa - 4.500,00 zł
2. Kulturalne miejsce spotkań, czyli zago-
spodarowanie tarasu przy Ratuszu we Wła-
dysławowie - 30.827,00 zł
Pozostało: 1.513,00 zł
Projekty wiejskie, które zostaną zrealizo-
wane:
1. Ostrowo wita - 23.166,00 zł
2. Kosimy na NORDZIE - 27.900,00 zł
3. Bezpieczny Mieszkaniec III - 48.633,98 zł
4. Witacz, stacja meteorologiczna. Podnie-
sienie atrakcyjności miejscowości Tupadły 
- 34.735,00 zł
Razem: 134.434,98 zł
Pozostało: 15.565,02 zł

Pozostała kwota po zsumowaniu 17.078,02 zł 
nie wystarczy na zrealizowanie kolejnego pro-
jektu.

Źródło: UM Władysławowo
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Zamieść ogłoszenie 
w naszej gazecie!

wyślij email: d.bieszke@expressy.pl 
lub zadzwoń: 660 731 138

expressy.pl
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Budżet Obywatelski 2023
PUCK | W dniu 17 października w sali 115 Urzędu Miasta Puck odbyo się ogłoszenie wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim 2023. 
Wydarzenie było również transmitowane online.

Poniżej lista projektów, które brały 
udział w  głosowaniu i  zostaną zrealizo-
wane:

1. Park nad stawem etap II, szacunko-
wy koszt wykonania 100 000,00 zł - 469 
głosów:

Projekt zakłada dalszą rozbudowę tere-
nu przy stawie w  postaci: ścieżek, alejek 
ze stacjami do ćwiczeń tzw. „ścieżkami 
zdrowia”, nasadzenia roślinności, przede 
wszystkim krzewy i drzewa. Wyposażenie 
terenu w psie stacje, kosze na śmieci, ta-
blice informacyjne itp.

Autorki: Joanna Szczypiorowska, Ewa 
Mączka.

2. Bezpieczny plac zabaw, szacunko-

wy koszt wykonania 92 977,04 zł - 259 
głosów:

Planowana realizacja projektu ma 
miejsce między ul. Nowy świat a  ul. 
Przebendowskiego, polega na usunięciu 
wysypanych kamieni z placu i wyłożeniu 
bezpiecznej nawierzchni o  powierzchni 
ok 140 m kw. Ponadto przewiduje się 
zamontowanie stojaka na rowery, zjazdu 
linowego z  siedziskiem i  wymianę huś-
tawki na nową.

Autorka: Angelika Okroy.
3. Ćwicz, baw się i  wypoczywaj nad 

zatoką, szacunkowy koszt wykonania 98 
269,62 zł - 141 głosów:

Proponowany projekt ma na celu pod-
nieść atrakcyjność plaży miejskiej, a tym 
samym stworzyć miejsce do aktywnego 
odpoczynku i  integracji mieszkańców 
oraz służyć rozwojowi kultury fizycznej 
i  relaksu. Przy schodach na skarpie po-
wstanie zjeżdżalnia burtowa dwutorowa, 
a na plaży urządzenia do ćwiczeń street 
workaut, bramka kratowa z koszem oraz 
elementy placu zabaw. Nie zabraknie też 
małej architektury parkowej w  postaci 
koszy na śmieci, stojaka na rowery, czy 
leżaków miejskich.

Autorka: Izabela Dubicka.
Projekty poniżej nie zdobyły wystarcza-

jącej liczby głosów by zostać zrealizowane.
Książkomat dla Czytelników Biblioteki 

Publicznej w Pucku:

Zakup i  montaż urządzenia podobne-
go w  funkcjonalności do paczkomatu. 
Jest to urządzenie samoobsługowe, które 
pozwala na odbiór zamówionych uprzed-
nio w bibliotece książek 24/7 - czyli całą 
dobę przez cały tydzień. Czytelnik składa 
zamówienie w  bibliotece, a  system po-
wiadomią o  możliwości odbioru książki; 
do otwarcia skrytki wymagane jest po-

siadanie karty bibliotecznej. Lokalizacja 
takiego urządzenia w  pobliżu budynku 
biblioteki jest dużym udogodnieniem 
dla wszystkich użytkowników biblioteki, 
w szczególności pracujących lub uczących 
się do późna, a także dla matek z dziećmi 
w wózkach i osób niepełnosprawnych.

Autorka Anna Nowak.
Psi Park – Cztery Łapy:

Specjalny ogrodzony, oświetlony nocą, 
teren na którym znajdą się urządzenia 
do zabawy oraz edukacji zwierząt: tunel, 
kładka, paliki do slalomu, podest, drew-
niane kłody. Miejsce to będzie wyposażo-
ne również w poidełka, kosze na odchody 
i ławeczki dla opiekunów zwierząt.

Autorka: Sabina Tomczyk.
Źródło: UM Puck
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Wszystkim seniorom w  dzień ich święta 
wójt gminy Kosakowo Marcin Majek złożył 
ze sceny życzenia oraz pierwszym tańcem ofi-
cjalnie rozpoczął to szczególne wydarzenie. 
Wśród muzycznych niespodzianek przepla-
tanych konkursami z  nagrodami uczestnicy 
mogli skorzystać między innymi z  możliwo-
ści otrzymania portretu w  formie zabawnej 
karykatury, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
z wykorzystaniem fotobudki jak i przyjść do 
kawiarenki, gdzie czekał na wszystkich słodki 

poczęstunek oraz gorąca kawa i herbata.
Pośród wielu konkursów z  nagrodami spe-

cjalnie przygotowanych na tę okazję, można 
było wygrać także vouchery ufundowane 
przez Poradnie Dietetyczną Mango Papaja 
Klaudia Pieniążek oraz Studio Urody Maka-
damia Magdalena Koziołek z Kosakowa. Ca-
łemu wydarzeniu towarzyszył fragment wy-
stawy „Dojrzałe Piękno” autorstwa Sławomiry 
Tomaszewskiej, na której nasi Seniorzy mogli 
podziwiać swoje portrety. Na zakończenie ta-

necznego wieczorku zgodnie z tradycją został 
wybrany Król i Królowa Balu.

Na terenie gminy Kosakowo prężnie dzia-
łają dwa kluby seniorów zrzeszające dojrza-
łych mieszkańców gminy. Jeden mieszczący 
się w Rewie prowadzony przez koordynatora 
Karola Dettlaffa oraz w Kosakowie kierowany 
przez Annę Mielnicką przy wsparciu wspa-
niałych animatorów pełnych pasji i  zaanga-
żowania.

Źródło: UG Kosakowo

Wyjątkowy wieczór dla seniorów
GMINA KOSAKOWO | 15 października w siedzibie Kosakowskiego Centrum Kultury odbył się Gminny Dzień Seniora. Wspaniała atmosfera, po 
brzegi wypełniona sala widowiskowa, a na scenie zespól Manijoce na czele ze swoim liderem Rafałem Potrykusem.

POSZUKUJESZ
PRACOWNIKÓW?

SpawaczMasażysta

Kierowca Kucharz

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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Sekcja MOKSiR Jastarnia zgłosiła do rywa-
lizacji siedmiu zawodników. Trzech siłaczy 
zakończyło zawody na pozycji medalowej, 
a  kilku z  nich otarło się o  podium. Nie za-
brakło również dobrych wyników w  klasy-
fikacji drużynowej. Złoty medal w kategorii 
wiekowej do 18 lat zdobył Oskar Kołnacki, 
uzyskując wynik 510 kg w trójboju. Z kolei 
jego ojciec wywalczył złoty medal w  kate-
gorii weterani 40-49 lat jego rezultat to 515 
kg. Warto dodać, że nie były to jedyne me-

dale przedstawicieli Jastarni. W  kategorii 
wagowej 59 kg do lat 16 na drugim miejscu 
znalazł się Tadeusz Baranowski, uzyskując 
wynik 295 kg Warto również docenić pozo-
stałych zawodników, gdyż aż trzech z nich 
uplasowało się tuż za podium. Dobre wyni-
ki zaprocentowały również wyróżnieniami 
drużynowymi. Na trzecich miejscach upla-
sowały się zespoły w  kategoriach wieko-
wych do lat 16 i 18.
Źródło: Oskar Struk

KOLEJNE SUKCESY REPREZENTANTÓW 
MOKSIR - U
TRÓJBÓJ SIŁOWY | W Będzinie odbyły się mistrzostwa Polski w trójboju siłowym. Repre-
zentanci Jastarni zdobyli trzy medale indywidualne i dwa drużynowe.

fot. MOKSiR Jastarnia

Uczestnicy, którzy wzięli udział we wszystkich czte-
rech edycjach otrzymali pamiątkowe medale w etui 
a najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Uczestnicy, którzy wzięli udział we wszystkich te-
stach:

- Jan Oreszke [Karwia]
- Dominika Lewińska [Śródmieście]
- Katarzyna Labudda [Szotland]
- Arkadiusz Labudda [Szotland]
- Artur Rymon Lipinski [Śródmieście]
W pierwszym biegu cyklu (Zimowy Test Coopera) 

punktacja wyglądała następująco: wynik bardzo do-
bry - 5 pkt, wynik dobry – 4 pkt, wynik średni – 3 pkt, 
wynik zły – 2 pkt, wynik bardzo zły – 1 pkt. Od na-
stępnych biegów (Wiosenny, Letni oraz Jesienny Test 
Coopera) punktacja została rozbudowana o element 
progresji, czyli dodawany był 1 pkt jeśli wynik uczest-
nika był lepszy niż w ostatnim biegu: wynik bardzo 
dobry 5 pkt + 1 pkt, wynik dobry 4 pkt + 1 pkt, wynik 

średni 3 pkt + 1 pkt, wynik zły 2 pkt + 1 pkt, wynik 
bardzo zły 1 pkt + 1 pkt.

Przy podsumowaniu klasyfikacji ogólnej przy rów-
nej ilości punktów, wyliczany jest współczynnik.

Współczynnik = pokonany dystans zawodnika / 
regulaminowy dystans, czyli najlepszy wynik z czte-
rech edycji dzielony na wynik, który trzeba uzyskać 
w danej kategorii zawodnika na ocenę bardzo dobrą.

Pierwsze miejsce w Lidze Coopera Gminy Włady-
sławowo 2022 zajął Jan Oreszke z Karwi [23 punkty]. 
Na drugiej pozycji uplasowała się Dominika Lewiń-
ska [20 pkt.], reprezentujące osiedle Śródmieście. Na 
trzecim stopniu podium uplasowała się Katarzyna 
Labudda z  Szotlandu [19 pkt.] Z  taką samą ilością 
punktów rywalizację zakończył Arkadiusz Labudda, 
aczkolwiek miał gorszy współczynnik.

Wydarzenie zaliczane jest do Ligi Sportowej Gminy 
Władysławowo.

Źródło: UM Władysławowo
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Poznaliśmy 
wyniki Jesiennego 
testu Coopera

BIEGI | Jesienny Test Coopera odbył się na Skwerze nad Zatoką przy ulicy 
Bohaterów Kaszubskich. W teście wzięło udział trzynaście osób. Po zakoń-
czeniu rywalizacji, podsumowano rok 2022.
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Rajdy rowerowe zapewnią wiele emocji oraz zdro-
wą sportową rywalizację. Tak też było w tegorocznym 
maratonie rowerowym NORDA Kaszëbë, który odbył 
się na terenie Gminy Krokowa i w gminach sąsiednich.

Wystartowało ponad 400 zawodników na dwóch 
dystansach szosowych o  długości 84 i  112 kilome-
trów oraz jeden szosowo-szutrowy o  długości nie-
spełna 63 km.

Na trasie maratonu były zlokalizowane stanowiska 
z  przysmakami kuchni kaszubskiej oraz regionalną 
muzyką.

Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie Rowe-
rOver,które współpracuje z Krokowskie Centrum 
Kultury w  Krokowej. Wydarzenie dofinansowano 
z budżetu Gminy Krokowa.

Źródło: UG Krokowa

Zawody odbywały 
się w  klasach: For-
muła Foil oraz Tech-
no 4.0, 5.8, 6.8, 7.8. 
Miejsca na podium 
zdobyli również re-
prezentacji Puckiego 
Klubu Żeglarskiego 
Michalina Lesnów 
w  formule Techno 
293 6.0 Dz i  Józef 
Lessnau w  formule 
FWF 7.0 M.

źródło: Pucki 
Klub Żeglarski Na 
Fali

Tegoroczny maraton NORDA 
Kaszëbë za nami

Mistrzostwa Polski na wodzie

RAJD | Wiosna - jesień to doskonałe okresy na sezon rowerowy dla wszystkich miłośników dwóch kółek.

WINDSURFING | W miniony weekend na wodach Portu Jachtowego w Pucku rywalizowało wielu 
zawodników z całego kraju.




