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O tym, jak ważna jest droga 
nr 216, nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. To jedyna trasa 
prowadząca nad Bałtyk i Zato-
kę Pucką (z Redy do Helu). 

Inwestycja została podzielona 
na trzy etapy i tak też jest re-
alizowana. Odcinek w Redzie 
(o długości ok. 400 metrów) 
od przejazdu kolejowego (przy 

drodze na Rekowo Dolne i Po-
łchowo) do tzw. górki rekow-
skiej jest już gotowy. Drugi etap 
obejmuje modernizację trasy w 
Chałupach, natomiast trzeci - 
na terenie gminy Jastarnia. 

Mieszkańcy Półwyspu Hel-
skiego od wielu lat czekali 
na ten remont. Dzięki temu 
znacznie poprawi się bowiem 

bezpieczeństwo na tej bardzo 
ruchliwej trasie. W końcu się 
doczekali – projekt realizowany 
i � nansowany jest przez zarząd 
województwa pomorskiego. 
Zakres prac jest ogromny – do-
celowo powstanie duże rondo, 
chodniki, ścieżki rowerowe, 
odwodnienie. Wszystkie prace 
mają być zakończone do końca 

kwietnia przyszłego roku. 
To jednak nie wszystko. 

Mieszkańcy mają kolejny po-
mysł, jak ułatwić życie kie-
rowcom,  turystom i sobie. 
Niedawno pojawił się pomysł, 
aby przy drodze zainstalować 
elektroniczne tablice, wyposa-
żone w odpowiednie czujniki, 
które zliczałyby ilość samo-

chodów jadących w kierunku 
Helu i wyświetlały te informa-
cje. Dzięki temu kierowcy na 
bieżąco byliby informowani, 
jak dużo aut jest na półwyspie i 
jaki jest szacowany czas dojaz-
du na miejsce. Pomysłodawcy 
są przekonani, że byłoby to 
duże udogodnienie. 
Rafał Korbut

POJEDZIEMY NA PÓŁWYSEP 
W KOŃCU BEZ KORKÓW?
 Nowa nawierzchnia, odwodnienie, pobocza, rondo, szersze chodniki, nowoczesne 
oświetlenie – a to wszystko po to, aby zmniejszyć korki na drodze nr 216, 
prowadzącej na Półwysep Helski. Inwestycja warta jest 40 mln zł. 

Wszystkie 
prace mają być 
zakończone do 
końca kwietnia 

przyszłego 
roku

Inwestycja została zrealizo-
wana w ramach projektu “Ak-
tywny Puck”, który polegał na 
rozbudowie kompleksu spor-
towo-rekreacyjnego Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji. W ramach prac prze-
budowano budynek, kupiono 
jego wyposażenie, powstał tam 
skatepark, plac wypoczynkowy 
i pole do minigolfa. Jednym z 
elementów inwestycji było tak-
że kupno łodzi typu Conrad 
900, zwanej Turbotem, na którą 
miasto pozyskało do� nanso-
wanie w ramach Europejskiego 
Funduszu Rybackiego.

Sportowa inwestycja w mieście
Wysportowani mieszkańcy 
Pucka otrzymali do swojej 
dyspozycji skatepark, pole 
do minigolfa i plac wypo-
czynkowy.

Inaugurację kompleksu boisk 
sportowych zorganizowano w 
niedzielę 19 października a 
temu wydarzeniu towarzyszy-
ła piękna, słoneczna pogoda. 
Inaugurację oraz rozmowy 
z wysportowaną pucką mło-

dzieżą prowadzili Katarzyna 
Bartoszewicz – Stromska i 
Dawid Kass. Młodzież zapre-
zentowała swoje umiejętności 
jazdy na rolkach, desce i rowe-
rze. Młodsze dzieci sprawdza-
ły swoje zdolności na stanowi-

skach do gry w minigolfa. 
-Niech nasze miejskie, nowe 

obiekty służą wszystkim, któ-
rzy aktywnie i zdrowo spę-
dzają wolny czas - powiedział 
burmistrz Pucka Marek Rintz.
(GB)

Inwestycja 
została zrealizo-
wana w ramach 
projektu “Ak-
tywny Puck”
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Delegacja 
z Ministerstwa 
w Kosakowie

Gmina Kosakowo 
gościła delegację z 
Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji oraz 
Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Celem 
wizyty, która miała 
miejsce na początku 
października było za-
poznanie się ze stanem 
realizacji budowy sieci 
światłowodowej na te-
renie gminy.  str. 7

Zdrowe 
Śniadanie

14 października 2014 r. 
w klasach przedszkolnych 
Szkoły Podstawowej 
nr 2 we Władysławowie 
odbyła się akcja „Zdrowe 
Śniadanie”.
str. 6
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Nieduże miejscowości tu-
rystyczne, gdzie na co dzień 
mieszka niewiele osób, w se-
zonie letnim zmieniają się w 
gwarne miasteczka. Pociąga 
to za sobą oczywiste konse-
kwencje: wielokrotnie więk-
sze zużycie prądu oraz wody, 
konieczność zapewnienia ty-
siącom turystów odpowied-
niej infrastruktury i bazy 

noclegowej, transportu, itd. 
Dlatego bardzo ważne jest 
oszacowanie, ilu turystów 
odwiedza daną miejscowość 
w okresie wakacyjnym. Moż-
na to robić na wiele sposo-
bów, ale najdokładniejszym 
i najbardziej miarodajnym 
jest obliczenie ilości ścieków 
odprowadzanych do miejsco-
wych oczyszczalni. 

Jak duże są to zatem różni-
ce? Postanowiliśmy to spraw-
dzić na przykładzie gminy 
Jastarnia, która ma ok. 4 tys. 

mieszkańców. Oczywiście 
poza sezonem. Gdy tylko 
rozpoczyna się sezon letni 
Jastarnia ożywa i staje się 
nawet 40-tysięcznym mia-
steczkiem! To duże wyzwa-
nie przed samorządowcami, 
� rmami oraz instytucjami, 
których zadaniem jest za-
bezpieczenie podstawowych 
potrzeb mieszkańców i tu-
rystów. Elektrownie muszą 
bowiem dostarczyć znacznie 
więcej energii, � rmy zajmu-
jącej się dostawą wody oraz 

oczyszczalnie ścieków też 
muszą znacznie zwiększyć 
swoje dostawy i moce prze-
robowe. Zakłady muszą być 
zatem przygotowane na takie 
sytuacje. Dlatego np. oczysz-
czalnie ścieków projektuje się 
tak, aby były przystosowane 
zarówno do obsługi kilku-
dziesięciu tysięcy osób w se-
zonie, jak i zaledwie kilku tys. 
osób poza sezonem. A nie jest 
to łatwe. Dlatego budowane 
są oczyszczalnie sekwencyj-
ne. To jednak nie rozwiązuje 

Przez dwa miesiące tętnią życiem, a poza letnim sezonem świecą pustkami – tak wygląda roczny rytm 
„życia” niemal każdej miejscowości turystycznej. Zarówno dla samorządowców, przedsiębiorców, 
jak i mieszkańców bardzo ważne jest oszacowanie, ilu turystów odwiedza daną miejscowość w lecie. 
Najdokładniej można to zrobić analizując ilość... ścieków. 

W sezonie nadmorskie miejscowości turtystyczne tętnią życiem

W lecie tłumy, w zimie pustki

Andrzej Struk, kierownik oczyszczalni w Jastarni należącej do spółki Wodno-Ściekowej „Swarzewo”

Poza sezonem odbieramy ok. 600 metrów sześc. ścieków na dobę, co przy 
4 tys. mieszkańców daje ok. 150 litrów na osobę. W sezonie letnim ilość 
odbieranych ścieków wzrasta nawet ośmiokrotnie, do niemal 5 tys. 
metrów sześc. Na tej podstawie bardzo dokładnie widać, ile osób każdej 
doby przebywa w Jastarni. Różnice są na tyle widoczne, że można 
zaobserwować nawet to, jak dużo osób odwiedza miejscowość w weekend. 

Tak duże sezonowe różnice rodzą oczywiste problemy – oczyszczalnia musi być przystoso-
wana do przyjęcia dużej ilości ścieków, ale jest to potrzebne tylko na 2 miesiące. Pozostałe 
10 miesięcy oczyszczalnia jest po prostu przewymiarowana. Dlatego jest to obiekt sekwen-
cyjny, podzielony na 3 bloki. W sezonie wszystkie bloki działają, poza sezonem dwa są wy-
łączane. Tyle, że powstaje wówczas problem z fachowcami, którzy obsługują oczyszczalnię. 
Zwiększona kadra niezbędna jest tylko w sezonie, zatrudniani są więc sezonowo. I często 
znalezienie pracowników nie jest łatwą sprawą. Ale to najlepsze rozwiązanie, musimy więc 
sobie z tym radzić. 

wszystkich problemów, jak 
choćby związanych z tym, że 
takie zakłady są nieco droższe 
w eksploatacji oraz wymagają 
sezonowego zatrudniania ob-

sługi. Jest to jednak najlepsze 
z dostępnych obecnie rozwią-
zań, stosowanych nie tylko w 
Polsce, ale także w krajach za-
chodnich.



Tegoroczna edycja forum 
(trzecia z kolei) zadedyko-
wana została społeczeństwu, 
które jest najważniejszym 
elementem tworzącym me-
tropolię. 

To dwudniowe spotka-
nie uroczyście otworzyli: 
marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław 
Struk, członek zarządu Ry-
szard Świlski oraz prezydent 
Gdańska Paweł Adamo-
wicz. Inspiracją, aby właśnie 
społeczeństwu metropolii 
zadedykować tematykę te-
gorocznego forum, stało 
się podsumowanie ubiegło-
rocznej edycji pn. „smart 
metropolię tworzą smart 
obywatele”. W związku z 
nowymi wyzwaniami, jakie 
stoją przed europejskimi 
miastami, zmianą trybu ży-
cia mieszkańców i jednocze-
śnie ciągłym postępem tech-
nologicznym należy znaleźć 
odpowiedź na pytanie, jaka 
powinna być metropolia, 
aby zapewnić odpowiednią 
jakość życia i odpowiedzieć 
na potrzeby swojego spo-
łeczeństwa. Uczestnikami 
kongresu byli samorządow-
cy, przedstawiciele sektora 

Dwudziestu przedsta-
wicieli III sektora wzięło 
udział w spotkaniu infor-
macyjno-szkoleniowym 
w powiecie puckim na 
temat potrzeb i możliwości 
powoływania Rad Działal-
ności Pożytku Publicznego 
(RdPP).

Spotkanie zorganizowa-
no 15 października w sali 
Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pucku 
z inicjatywy Powiatowej 
Rady Organizacji Poza-
rządowych (PROP) w 
Pucku. Podczas spotka-
nia Magdalena Pipka ze 
Stowarzyszenia EDUQ z 
Lęborka i Mariusz Portjan-

ko - członek Pomorskiej 
Rady Organizacji Poza-
rządowych zaprezentowali 
założenia, cele i działania 
projektu skierowanego do 
Rad Działalności Pożytku 
Publicznego. Goście przed-
stawili RdPP w Modelu 
Współpracy Administracji 
Publicznej i Organiza-
cji Pozarządowych oraz 
przekazali informację o 
roli i funkcjonowaniu Rad. 
Podali również przykłady 
RdPP funkcjonujących w 
województwie pomorskim 
i całej Polsce. Prowadzący 
opowiadali o różnicach 
pomiędzy działaniami 
PROP a RdPP. 
(GB)

Smart Metropolia po raz trzeci
Pod hasłem „Metropolia Solidarności” zorganizowano Kongres Smart Metropolia.

Fo
t. 

Sł
aw

om
ir 

Le
w

an
do

w
sk

i

usług miejskich, organizacji 
pozarządowych, urbaniści, 
projektanci, naukowcy oraz 
przedsiębiorcy, m.in. z Polski, 
Holandii, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Finlandii i USA. 
Mogli oni porozmawiać na 
różne tematy podczas aż pięt-
nastu paneli tematycznych.
Goście dyskutowali m.in. o 
emigracji i skutkach gospo-

darczych zmian demogra-
ficznych, aktywizacji senio-
rów, tożsamości kulturowej, 
szansach dla ludzi młodych 
czy konkurencji i współpra-
cy między metropoliami. W 
trakcie kongresu odbyły się 
również targi recyklingu i 
ekologii Re:Miasto, podczas 
których poruszone zostały 
kwestie ochrony środowi-

ska i gospodarki odpadami. 
Organizatorami kongresu, 
któremu patronuje marszałek 
województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk, są: prezy-
dent Gdańska Paweł Adamo-
wicz, Międzynarodowe Targi 
Gdańskie SA, Gdański Obszar 
Metropolitalny, Gdańska Or-
ganizacja Turystyczna i Fun-
dacja Gdańska. (GB)

Kongres  otwo-
rzyli (od lewej): 
Paweł Adamo-

wicz, prezydent 
Gdańska,  Mie-
czysław Struk, 

marszałek 
województwa 
pomorskiego 

i Ryszard Świl-
ski, członek 

zarządu 
województwa 
pomorskiego

O radach na spotkaniu 
w powiecie

Spotkanie zdominował temat Rad Działalności 
Pożytku Publicznego
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Gminna Spółdzielnia „SCh” Sierakowice

wydzierżawi 
restaurację 
„Morenka”

Informacje pod numerem telefonu: 
698-634-400 

Sulęczyno, al.Zwycięstwa 6
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Uroczystą akademię z oka-
zji Dnia Nauczyciela zor-
gnizowano w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Kła-
ninie. W uroczystościach 
uczestniczył starosta powiatu 
puckiego Wojciech Dettlaff 
oraz patronujący szkole ko-
mendant Straży Granicznej 
we Władysławowie ppłk 
Krzysztof Maluchnik. Po-
dobny uroczysty apel z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej 
odbył się w Liceum Ogólno-
kształcącym w Pucku. Gość-
mi honorowymi spotkania 
byli wojewoda pomorski 
Ryszard Stachurski, starosta 
powiatu puckiego Wojciech 
Dettlaff i wiceminister rol-
nictwa Kazimierz Plocke. 
Uroczystość poprowadziła 
dyrektor ZSP Aldona Czer-
wińska, która podziękowała 
wszystkim nauczycielom i 
pracownikom szkoły za pra-
cę i zaangażowanie na rzecz 
szkoły. Kilkanaście osób 

ROCZNICA | W Lesie 
Piaśnickim odbyły się 
największe w tym roku 
uroczystości ku czci 
osób pomordowanych 
przez hitlerowców w 
latach 1939-1940 oraz  
w 75 rocznicę mordu w 
Piaśnicy. Mszę świętą w 
intencji ofiar odprawił ks. 
biskup Wiesław Szlachet-
ka. Współorganizatorem 
uroczystości była gmina 
Krokowa.

75 rocznica wybuchu II 
Wojny Światowej zaowo-
cowała podjęciem uchwa-
ły o uczczeniu pamięci 
ofiar zbrodni, dokonanej 
na Pomorzu Gdańskim 
w latach 1939-1940. 
Podjęta 26 września 2014 
r. przez Sejm RP uchwa-
ła i odczytana przez 
wiceministra rolnictwa 
Kazimierza Plocke, stała 
się hołdem za poległych 
w Piaśnicy. Jak co roku, 
głównym wydarzeniem 
uroczystości była msza 

święta, poprzedzona 
występem artystycznym 
młodzieży z Samorzą-
dowego Gimnazjum w 
Bolszewie. Młodzież 
pod opieką nauczycielek 
Doroty Sychowskiej i 
Marzeny Jędrzejewskiej 
przedstawiła fragmenty 
„Elegii Piaśnickiej” au-
torstwa zmarłej redaktor 
Reginy Osowickiej.  
O szczególnym charakte-
rze miejsca przekonywał 
w swoim wystąpieniu 
wójt gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło. Wójt 
zaznaczył, że dzięki 
staraniom gminy i wielu 
środowisk patriotycznych, 
obchody skupiają się na 
tym, aby dotrzeć z wiedzą 
o Piaśnicy do młodych 
ludzi. Gmina dokłada 
wszelkich starań, aby ob-
chody były kontynuowane 
i wzbogacane. DD

Certyfikaty i nagrody 
z okazji Dnia Nauczyciela

mach projektu realizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w 
Pucku pt. „Podniesienie atrak-
cyjności kształcenia zawodo-
wego w ZSP w Kłaninie”. Mło-
dzież uczestniczyła w trzech 
rodzajach szkoleń, dotyczących 
kuchni regionalnej, cateringu 
i grafiki komputerowej. Uro-
czysta akademia z okazji Dnia 
Nauczyciela zakończyła się 
przedstawieniem teatralnych 
o Powstaniu Warszawskich w 
wykonaniu uczniów. 

-Rocznica zakończenia po-
wstania choć tragiczna w swo-
im wymiarze ma wszystkim 
przypominać o ludziach, którzy 
dla ideałów i wolności ojczyzny 
poświęcili swoje młode życie – 
mówiła dyrektor szkoły.

W Liceum Ogólnokształcą-
cym w Pucku odznaczenia oraz 
nagrody wręczył starosta pucki 
Wojciech Dettlaff, wiceminister 
rolnictwa Kazimierz Plocke i 
wojewoda pomorski Ryszard 
Stachurski. (DD)

zostało wyróżnionych przez 
dyrekcję szkoły dyplomami i 
nagrodami. . Starosta powia-
tu puckiego Wojciech Dettlaff 
wręczył dwie nagrody dla dy-
rektora ZSP w Kłaninie Aldo-
ny Czerwińskiej i dla Eweliny 

Pilc–Bojke, nauczycielki przed-
miotów zawodowych i języka 
angielskiego. Podczas uroczy-
stości „Certyfikaty ukończenia 
szkoleń” odebrali uczniowie, 
którzy uczestniczyli w specja-
listycznych szkoleniach w ra-

W 75 rocznicę mordu 
w Piaśnicy
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Na wniosek Wójta Gminy 
Kosakowo i Komisji Oświaty 
Rady Gminy Kosakowo roz-
winięta zostanie oferta połą-
czeń autobusowych z Mia-
stem Gdynia. Uruchomione 
zostanie nowe połączenie 
bezpośrednie między miej-
scowościami w gminie Kosa-
kowo a centrum handlowym 
„Galeria Szperk”. Nowe połą-
czenie ruszy 8 listopada.

- Mając na uwadze wysokie 
natężenie ruchu do centrów 
handlowych występujące w 
dni, które dla dużej części 
mieszkańców są wolnymi od 
pracy, zdecydowano o uru-
chomieniu linii 165, kursu-
jącej dotychczas tylko w dni 
powszednie, także w soboty.  
W tym dniu tygodnia wyko-
nywanych będzie 5 kursów do 
Rewy i tyle samo do Gdyni, z 
obsługą Mostów, Mechelinek, 
Pierwoszyna, Dębogórza, 
Kosakowa i Pogórza. Kursy 
będą wykonywane przecięt-
nie co 90 minut, w przedziale 

Nowe połączenie do galerii

czasowym od godziny 10:00 
do 17:00 - tłumaczą urzędnicy 
gminni.

Zmiany w kursowaniu auto-
busów zostaną opublikowane 

na stronie internetowej www.
zkmgdynia.pl  oraz w postaci 
nowych rozkładów jazdy na 
przystankach.
(GB)
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16 października w hotelu 
‘Okulski Grand’ odbyły się 
obchody Europejskiego Dnia 
Seniora, a uczestniczyli w 
nich mieszkańcy Rozewia i 
sołectwa Ostrowo. Mimo le-
ciwego wieku seniorzy bawili 
się jak za dobrych lat młodo-
ści. Nie zabrakło tańców przy 

muzyce, ciekawych rozmów i 
wspomnień. Serwowane kuli-
naria także zrobiły pozytywne 
wrażenie na gościach, a ich 
ozdobą był pieczony dzik.

We Władysławowie seniorzy 
otaczani są szczególną troską. 
Organizowane w gminie Wła-
dysławowo dni seniora to już 

Październik miesiącem seniora we Władysławowie
1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych, natomiast na 20 października przypada Europej-
ski Dzień Seniora. O seniorach, podobnie jak przed rokiem 
pamiętały władze Władysławowa.

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

tradycja. Jednak polityka senio-
ralna to nie tylko potańcówki i 
śpiewy. Do tej pory odbywały 
się międzypokoleniowe mar-
sze nordic walking i warsztaty 
wytwarzania biżuterii w któ-
rych uczestniczyły wnuki wraz 
z dziadkami. Przywrócono do 
życia Uniwersytet III Wieku, 
który zrzesza kilkudziesięciu 
słuchaczy, a na początku przy-
szłego roku w gminie Włady-
sławowo wystartuje pilotażowy 
program teleopieki, który obej-
mie swym zasięgiem ludzi star-
szych, samotnych i z ryzykiem 
zaburzeń kardiologicznych. 
(CS)

We Włady-
sławowie 
seniorzy 
otaczani są 
szczególną 
troską

Zdrowe Śniadanie 
w SP 2 we Władysławowie

14 października 2014 r. w klasach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie odbyła się akcja 
„Zdrowe Śniadanie”.Przedsięwzięcie miało na celu szeroko rozumianą promocję zdrowia a w szczególności uświado-
mienie dzieciom i ich rodzicom jak ważną rolę w życiu odgrywa zdrowe odżywianie.

Cała akcja została po-
przedzona szeregiem zajęć 
dydaktycznych, dzieci od-
wiedziły stragan warzyw-
no-owocowy, wykonywały 
liczne prace plastyczne. 
Został ogłoszony rodzinny 
konkurs plastyczny, w któ-
rym dzieci wspólnie z cały-
mi rodzinami wykonywały 
plakaty do hasła: „Jemy 
zdrowo-żyjemy kolorowo”. 
Z pośród licznych prac, 
wyłoniono trzech zwycięz-
ców, którzy otrzymali ro-
dzinne karnety na basen w 
COS w Cetniewie: Gracjan 
Miller, Wiktor Foltyński 
oraz Martyna Damaszk.

Podsumowaniem wszyst-
kich działań szkolnym 
było zorganizowanie even-
tu. Dzieci wspólnie z ro-

dzicami w klasach, przygo-
towywały zdrowe dania na 
śniadanie, które prezento-
wane były na pięknie przy-
strojonych stołach. Dwie 
klasy tj. 0 „b” i 0 „c”, których 
stanowiska były najbardziej 
atrakcyjne zostały nagro-
dzone wspólną wycieczką do 
Centrum Nauki Experyment 
w Gdyni. Patronat nad całą 
akcją sprawowała Poradnia 
Dietetyczna NATUR HOUSE 
z Rumi. Całemu przedsię-
wzięciu towarzyszyła wspa-
niała atmosfera, wszyscy wy-
kazali się dużą kreatywnością 

i wielką pomysłowością w 
przygotowywaniu potraw.

Szkoła składa szczególne 
podziękowania dla głównych 
sponsorów tej akcji: dla Pana 
Jerzego Szczepankowskiego 
prezesa firmy BMC za ufun-
dowanie wyjazdu dla dzieci 
do Centrum Nauki Expe-
ryment w Gdyni, Dyrekcji 
COS w Cetniewie za karnety 
rodzinne na basen, Państwu 
Ewie i Henrykowi Milew-
skim za gry dydaktyczne 
oraz Centrum Kultury, Pro-
mocji i Sportu we Władysła-
wowie.

Dzieci wspólnie 
z rodzicami w 
klasach, przy-

gotowywały 
zdrowe dania na 

śniadanie
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Od końca września w stoli-
cach powiatów odbywają się 
publiczne dyskusje na temat 
diagnozy metropolii, opracow-
anej przez zespół ekspertów, 
którzy zajmują się przygo-
towaniem Strategii Rozwoju 
2030. Diagnoza to punkt 
wyjścia, na podstawie którego 
będzie można określić, co 
wymaga włączenia w obszar 
współpracy, zmiany lub doin-
westowania.

Rozmowy na temat stanu 
obecnego metropolii nie 
mogły się obyć bez postu-
latów, dotyczących koniec-
znych przedsięwzięć. Oto 
lista najczęściej wymienianych 
wniosków i zadań dla obszaru 
metropolitalnego:  
- zaplanowanie spójnego sys-

temu komunikacyjnego, 
przede wszystkim z naciski-
em na transport publiczny, 
także poprzez promocję tego 
rodzaju transportu wśród tu-
rystów. Dotyczy to również 

skoordynowania rozkładów 
jazdy; 

- koordynacja planów przest-
rzennych, przygotowywanych 
przez samorządy; 

-  koordynacja gospodarki od-
padami;

- tworzenie klastrów przez małe 
przedsiębiorstwa, by zwięk- 
szyć szanse eksportowe

Uczestnicy konsultacji zasta- 
nawiali się także nad moż- 
liwościami wzrostu inno-
wacyjności naszego regionu. 

– Trzeba w tym zakresie 
zmienić politykę naszych ucz- 
elni – uważa dr Piotr Ta-
mowicz, jeden z ekspertów 
przygotowujących diagnozę i 
strategię. -  Ostatnie inwesty-
cje szkół wyższych to „twarda 
infrastruktura”: budynki, par-
kingi, remonty. Obserwujemy 
natomiast spadek nakładów na 
działalność naukowo-badawczą, 
która powinna być kluczową 
aktywnością. Z kolei szukanie 
innowacyjnych rozwiązań na 

Tak rozmawiamy o diagnozie metropolii
Koordynacja transportu publicznego i ułatwienia dojazdu do rdzenia metropolii to postulat najczęściej wymieniany przez mieszkańców. Samorządowcy 
uważają, że jednym z głównych zadań metropolii jest budowa sieci szkolnictwa zawodowego w porozumieniu z przedstawicielami biznesu.

Obecni na konsultacjach 
przedsiębiorcy podkreślali z ko-
lei, że kształcenie w szkołach za-
wodowych powinno zawierać jak 
najwięcej elementów praktyki i 
zajęć warsztatowych. 

- Systemowym rozwiązaniem 
mogłoby być powstanie silnego 
samorządu gospodarczego, który 
nawiązałby stały kontakt ze 
szkołami – uważa Michał Glaser, 
dyrektor biura Gdańskiego Ob-
szaru Metropolitalnego. – Zresztą, 
analizując przykłady innych 
metropolii europejskich, da się 
zauważyć, że wiele działań metro-
politalnych bazuje na współpracy 
przedsiębiorców z samorządami, 
uczelniami czy organizacjami 
pozarządowymi.(MR)

poziomie firmy, można zacząć 
od bardzo prostych kroków: np. 
od wizyty w urzędzie patento-
wym i przejrzenia najnowszych, 
zarejestrowanych rozwiązań 
w interesującej przedsiębiorcę 
dziedzinie. Równie wiele 
zależy od promocji wśród osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą, odwagi do podej-

mowania zmian, do wdrażania 
nowych pomysłów i technologii.

Wątki edukacyjne zostały 
uznane za bardzo istotne zadanie 
metropolii także na poziomie  
szkolnictwa ponadgimnazjalnego.  

– Powinniśmy zaplanować 
przyszłe działania dotyczące 
sieci szkół zawodowych, które 
słuchaczom dają pewny fach, 

a firmom wykwalifikowanych 
pracowników – podkreślała na 
spotkaniu w Kartuzach starosta 
powiatu kartuskiego, Janina 
Kwiecień. – Konieczne jednak 
do tego jest wsparcie ze strony 
biznesu, który będzie nam i 
szkołom podpowiadał, jakie ma 
oczekiwania, jakie kierunki i 
specjalizacje należy tworzyć. 
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Konsultacje diag-
nozy potrwają do 
15 października

Konsultacje diagnozy 
potrwają do 15 października. 
Z jej projektem – w podz-
iale na sektory – można się 
zapoznać na stronie http://
www.metropoliagdansk.pl/
strategia-rozwoju-metropolii-
2030/konsultacje-spoleczne.
Na uwagi czekamy pod 
adresem: strategia@metropo-
liagdansk.pl. 

Gminę Kosakowo odwiedzili: 
Andrzej Halicki -Minister Ad-
ministracji i Cyfryzacji, Bogdan 
Dombrowski – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Admini-
stracji i Cyfryzacji, Ryszard Sta-
churski – Wojewoda Pomorski. 
Gości przyjęli: Jerzy Włudzik 
– Wójt Gminy Kosakowo,Woj-
ciech Piaseczny – Prezes Zarzą-
du spółki Pro-internet,Robert 
Cybulski – Wiceprezes Zarządu 
spółki Pro-internet,Wojciech 
Krakowski – Wiceprezes Zarzą-
du Pro-internet oraz Wojciech 
Stroiński – Dyrektor Działu 
Rozwiązań Telekomunikacyj-
nych C&C Partners Telecom.

Podczas pierwszej części spo-
tkania Wojciech Piaseczny za-
prezentował szczegóły realizo-
wanego projektu oraz omówił 
rodzaje usług, które mogą być 
świadczone za pośrednictwem 
budowanej sieci światłowodo-
wej.Następnie, Wójt Gminy Je-
rzy Włudzik oraz Wojciech Pia-
seczny odpowiadali na pytania 
przybyłych gości.Największe 
zainteresowanie Ministra oraz 
Wojewody wzbudziła techno-

Delegacja z Ministerstwa 
w Kosakowie

Gmina Kosakowo gościła delegację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Pomorskie-
go Urzędu Wojewódzkiego. Celem wizyty, która miała miejsce na początku października było 
zapoznanie się ze stanem realizacji budowy sieci światłowodowej na terenie gminy. 

logia, która została zastosowana 
na terenie gminy. Spośród wielu 
dostępnych rozwiązań, na terenie 
gminy Kosakowo została wdro-
żona technologia FTTH Point To 
Point, czyli światłowód do domu, 
punkt-punkt. Jest to odmiana 
sieci FTTH, w której światłowód 
łączy abonenta bezpośrednio z 
głównym węzłem dostępowym 
Operatora, bez jakichkolwiek 
rozdzielaczy, czy innych punktów 
pośrednich. W tym rozwiązaniu, 
każdy z Klientów ma “swoje” nie-
zależne włókno światłowodowe, 
które nie jest współdzielone przez 
innych użytkowników. Sieci tego 
typu cechuje duża prostota, nie-
zawodność oraz skalowalność 
świadczonych usług. Podkreślano 
także, że budowa sieci FTTH Po-
int To Point w gminie Kosakowo 
jest największym tego typu przed-
sięwzięciem w Polsce.

W drugiej części spotkania za-
prezentowano gościom główny 
węzeł dostępowy, który zlokali-
zowany jest w Pierwoszynie oraz 
dyskutowano na temat możliwo-
ści, które daje gminie nowoczesna 
sieć światłowodowa. 

-Poza usługami telekomuni-
kacyjnymi takimi jak: dostęp do 
internetu, telewizja kablowa czy 
telefon, już niebawem powstanie 
na terenie gminy nowoczesny 
monitoring, a od lipca dostępny 
jest w sieci program telewizyjny 
„Kosakowo TV”, który dostarcza 
mieszkańcom aktualnych infor-
macji z gminy - podkreślał wójt 
gminy Kosakowo. (GB)

Podczas spo-
tkania oglą-
dano  węzeł 
dostępowy 
do internetu,  
lokalizowany 
w Pierwoszy-
nie
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-Jak długo pełni Pan funkcję 
sołtysa?

- Funkcję sołtysa wioski peł-
nię trzecią kadencję, czyli już 
12 lat.

Co takiego właściwie robi 
sołtys we wsi?

-Sołtys zajmuje się wszyst-
kimi problemami wsi. Tych 
problemów jest bardzo dużo. 
Jest także pośrednikiem mię-
dzy ludźmi, a władzami gmi-
ny. W imieniu większej grupy 
ludzi przedstawiam zaistniałe 
problemy Burmistrzowi. Ale 
zajmuje się również sprawami 
pojedynczych osób, które cza-
sami potrzebują tylko zwykłej 
rozmowy.

-To musi zajmować sporo 
czasu. Co na to rodzina?

- Mam 68 lat, jestem żona-
ty – żona na imię ma Maria. 

Mam sześcioro dorosłych 
dzieci i szesnaścioro wspania-
łych wnucząt. Posiadam go-
spodarstwo, które prowadzę 
wraz z żona i przy pomocy 
dzieci. Oni ze zrozumieniem 
podchodzą do mojego zaan-
gażowania.

Jakie inwestycje zostały wy-
konane za Pana kadencji?

-Powiem o tych najważniej-
szych dla rozwoju sołectwa. 
Zrealizowano już więc bu-
dowę części ul. Nowej, prace 
przygotowawcze na jej kolej-
nym odcinku a w części tej 
ulicy powstało oświetlenie(7 
lamp). Powstała także droga 
tymczasowa ul. Biwakowa i 
oświetlenie drogowe ul. Kło-
sowej i ul. Myśliwskiej. Inna 
inwestycja, o której warto 
wspomnieć to budowa na-
wierzchni tymczasowej z 
płyt YOMB w ul. Obozowej, 
ul. Myśliwskiej i Dębowej. 

W przygotowaniu są nato-
miast prace mające na celu 
budowę ul. Kłosowej oraz 
budowę oświetlenia dro-
gowego ul. Kominiarskiej, 
Łowieckiej i Karwieńskiej. 
Na terenie sołectwa zamon-
towano już urządzenia gim-
nastyczne. 

Warto podkreślić, że to są 

inwestycje na łączna kwotę 
przekraczającą 1 mln 160 
tys. zł. Nigdy w przeszłości 
tyle do nas nie trafiło w tak 
krótkim czasie.

Z jakimi problemami aktu-
alnie boryka się Ostrowo?

-Najważniejszym proble-
mem jest stan dróg wiejskich 
i oświetlenie wsi. Chodzi o 
to, by widoczne były domo-
stwa. Zależy nam bowiem 
na poprawie bezpieczeństwa 
mieszkańców jak i naszych 
gości. Ważne jest także to-
,żeby łatwiej i szybciej do 
potrzebujących dojechało 
pogotowie ratunkowe, straż 
pożarna czy policja.

-Jak wygląda współpraca 
sołtysa z Urzędem Miasta 
we Władysławowie?

-Skrótowo powiem tak, 
jeśli chodzi o poszczególne 
działy, z którymi jako sołtys 
współpracuje na bieżąco, 
to muszę powiedzieć, że jest 
to dobra współpraca. Ludzie 
są kulturalni, grzeczni, mają 
podobne oczekiwania. To 
mi bardzo odpowiada. Jeśli 
chodzi o współpracę z Radą 
Miasta, z radnymi, to też do-
brze się rozumiemy - odnoszę 
pozytywne wrażenie, że Pani 

Celem jest rozwój 
Ostrowa – podkreśla sołtys
Rozmawiamy ze Stanisławem Dettlaffem, sołtysem Ostrowa.

Burmistrz Grażyna Cern ma 
wiele zrozumienia dla potrzeb 
naszej wsi.

-Co jest jeszcze do zrobienia?
-Inwestycje trzeba kontynu-

ować, nie warto się zatrzymy-
wać, czy zawracać kijem Wisły 
-jak to mówią. Mam świeży 
projekt zagospodarowania na-
szego boiska. Widać na nim 
miejsca do oglądania zawo-
dów, do wypoczynku, ładne 
kwiaty i klomby, warto o to za-
walczyć. Ostrowo też zasługu-
je na miejsce do wypoczynku.

-Czy Sołtys sam da radę to 
przeforsować?

To musi być decyzja całej 
Rady Miasta, bo to ona dzieli 

pieniądze z budżetu. I potrzeb-
na jest pomoc organizacyjna 
Burmistrza, żeby dokumenty 
przygotować, wnioski napi-
sać, sam Sołtys takim dużym 
projektom nie da rady.

Nie zamierzam się jednak 
poddawać, bo Ostrowo na to 
zasługuje. 

- Uważa Pan więc swoją wieś 
za atrakcyjną turystycznie?

-Ostrowo jest turystycznie 
atrakcyjna, na całym swoim 
obszarze, ale niestety wymaga 
doinwestowania w zakresie in-
frastruktury drogowej. To jest 
podstawowa sprawa a miesz-
kańcy jak i nasi goście zwraca-
ją uwagę na stan dróg. Nikt nie 
chce niszczyć samochodów na 

„pseudodrogach”, a takie nie-
stety w rejonie naszej wioski 
wciąż mamy, mimo dużych 
nakładów w ostatnich latach. 
Ważna jest też zmiana statusu 
gminy na miejsko-wiejską, co 
pozwoli pozyskać dodatkowe 
środki finansowe na rozwój 
naszej wsi. Prawdopodobnie 
status gminy uda się zmienić 
w przyszłym roku.

-Jakich zmian w najbliższym 
czasie możemy się spodzie-
wać w sołectwie?

-To głównie zależy od naszej 
reprezentacji w Radzie Miasta 
i tego czy w urzędzie będą na-
dal osoby nam przychylne, czy 
takie które nas po prostu nie 
lubią.

Projekt zagospodarowania boiska w Ostrowie (na zdjęciu) zakłada stworzenie  miejsc 
do oglądania zawodów, powstanie tam także miejsce do wypoczynku i elegancka zieleń
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Panie Tomaszu, w poprzed-
nich wyborach do Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
zabrakło Panu zaledwie kilku 
głosów, by zostać radnym… 
Czy startuje Pan również w 
tegorocznych wyborach?

Rzeczywiście dosłownie kil-
ku głosów zabrakło mi w 2010 
roku, by dostać się do Sejmiku. 
Dziękuję moim wyborcom, 
którzy wówczas oddali na mnie 
swój cenny głos. Obecnie mam 
nieco inne plany wyborcze, 
więc nie ubiegam się o fotel 
radnego Sejmiku Wojewódz-
twa.  Mam jednak swojego fa-
woryta wśród kandydatów. Tą 
osobą jest Bartłomiej Pobłocki. 
Znam go  i doceniam za to, co 
robi na rzecz lokalnej społecz-
ności. Dlatego swój głos oddaję 
właśnie na niego i liczę na to, że 
osoby popierające moją kandy-
daturę w poprzednich wybo-

Rozwój Regionu 
to nasza wspólna sprawa
Tomasz Fopke, Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przekazał swoje poparcie 
kandydatowi do Sejmiku Województwa Pomorskiego - Bartłomiejowi POBŁOCKIEMU.

rach, również zagłosują na Bartka 
Pobłockiego. Z pewnością będzie 
to dobrze ulokowany głos.

Dlaczego popiera Pan akurat 
Bartłomieja Pobłockiego?

Demokracja daje nam możli-
wość wyboru. Wybieramy spo-
śród nas kogoś, kto zna nasze 
problemy i wie, jak pomóc. Kto 
chce działać i ma do tego siły. 
Takim człowiekiem jest Bartło-
miej Pobłocki, twardy Kaszub, 
którego w działaniu nie zrażają 
niepowodzenia.  Jego rodzina 
od wieków zmagała się z prze-
ciwnościami losu, budując na 
Pomorzu swoje gniazdo rodowe. 
Bartek, przedstawiciel młodego 
pokolenia – kontynuuje tradycję 
odpowiedzialnej pracy dla spo-
łeczeństwa, to człowiek otwarty 
i energiczny, dla którego nie ma 
rzeczy niemożliwych. Jest osobą 
wykształconą, z ogromnym do-
świadczeniem życiowym oraz 
kwalifikacjami w zakresie biz-
nesu i działalności społecznej. 
Ma wiedzę i umiejętności, któ-
re z powodzeniem będzie mógł 
wykorzystać dla dobra regionu, 
jako aktywny radny Sejmiku 
Województwa Pomorskiego.  
Warto Mu zaufać!

Który z wyborczych prioryte-
tów Bartłomieja Pobłockiego 
jest panu najbliższy?

 Znam program wyborczy 
Bartka Pobłockiego i dlatego 
właśnie tak zdecydowanie go 
popieram. Właściwie każdy 
z jego priorytetów do mnie 
przemawia i przekonuje mnie 
do poparcia jego kandydatu-
ry. Głównym postulatem jest 
przeciwdziałanie bezrobociu i 
aktywizacja lokalnego rynku 
pracy. Jako biznesmen z do-
świadczeniem, wynikającym 
również z zatrudnienia w in-
stytucjach państwowych i fir-
mach prywatnych, dokładnie 
zna specyfikę rynku pracy i 
problemy, jakie należy w tym 
zakresie rozwiązać. Podoba mi 
się również, że duże znaczenie 
w jego programie ma rozwój 
regionu oraz aspekty tak ważne 
dla mieszkańców województwa, 
jak: swobodny dostęp do usług 
medycznych, promocja regionu 
i jego walorów turystycznych, 
poprawa bezpieczeństwa dro-
gowego i bezpieczeństwa so-
cjalnego mieszkańców, a także 
aktywne wykorzystanie środ-
ków unijnych. 

Jestem pewien, że Bartłomiej 
Pobłocki skutecznie i sprawnie 
będzie zmierzał do realizacji 
swoich priorytetów, a jego pra-
ca radnego Sejmiku przyniesie 
wiele korzyści nie tylko wo-
jewództwu jako całości, lecz 
wszystkim jego mieszkańcom. 

Takim 
człowiekiem 
jest Bartłomiej 
Pobłocki, twardy 
Kaszub, którego 
w działaniu 
nie zrażają 
niepowodzenia 
- mówi Tomasz 
Fopke (z prawej)
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W spotkaniu uczestniczyła 
Hanna Zych–Cisoń, wice-
marszałek woj. pomorskiego. 
Spodziewano się, że prezes 
NFZ  będzie  mówił  o przy-
miarce do nowego rozdania 
finansów NFZ od stycznia 
2015, więc frekwencja była 
imponująca. Dobrą wia-
domością jest, że sytuacja 
finansowa NFZ jest stabil-
na, ale niestety zakłada się 
podobny poziom wpływów, 
co w ostatnich latach (obec-
nie to 2,5 mld zł rocznie). 
Przydział na poszczególne 
województwa odbędzie we-
dług przyjętego algorytmu. 
Odstępstw od tej zasady nie 
przewiduje się, choć niektó-
re województwa bardzo o nie 
zabiegały.

Ponieważ pieniędzy więcej 
nie będzie, a niektóre świad-
czenia otrzymają priorytet, 
muszą więc nastąpić nie-
zbędne zmiany w podziale 
środków na poszczególne 
świadczenia. Przede wszyst-

kim w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Obecnie dzia-
ła ona na zasadzie wyboru 
przez potencjalnego pacjenta 
lekarza i przychodni. Podsta-
wowa stawka za zapisanego 
wynosi 96 zł rocznie, wyższe 
kwoty przewidziane są dla 
dzieci, seniorów i dla leczą-
cych się z powodu niektó-
rych schorzeń przewlekłych. 
Niestety ta najwyższa stawka 
– 288 zł rocznie (obecnie np. 
dla cukrzyków i cierpiących 
na choroby układu krążenia, 
wypłacana pod warunkiem, 
że pacjent pojawia się choć 
kilka razy rocznie w przy-
chodni), ma zniknąć. NFZ 
nie będzie płacił za osoby 
nieubezpieczone i przebywa-
jące za granicą, które często 
nie zgłaszają tego faktu. W 
sumie to 3 mln osób, wyda-
tek NFZ w wysokości 262 
mln zł rocznie. 

Uprzywilejowane będą 
działania diagnostyczne, 
wykrywające schorzenia 

Prezes NFZ u Pracodawców Pomorza
Na zaproszenie Zarządu Pracodawców Pomorza, w siedzibie tej organizacji, 
gościł Tadeusz Jędrzejczyk, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

tkaniu przedstawiciele po-
morskiej służby zdrowia byli 
zainteresowani mnóstwem 
problemów szczegółowych. 
Prezes PP Zbigniew Cano-
wiecki pytał, kiedy zostanie 
wprowadzona elektroniczna 
karta pacjenta, dzięki której 
lekarz, u którego się aktual-
nie leczy dany pacjent, od 
razu będzie miał komplet 
informacji odnośnie tego na 
co, kiedy i w jaki sposób był 
dotąd  leczony. Jak wynika 
z uzyskanej odpowiedzi, na 

razie się na to nie zanosi i to 
nie tylko ze względu na kosz-
ty, ale również ze względu 
na nierozstrzygnięte sprawy 
związane z prawną zasadą 
ochrony danych osobowych. 
Odpowiedzi udzielała, oprócz 
prezesa NFZ, Małgorzata 
Paszkowicz, nowa dyrektor  
Pomorskiego Oddziału NFZ. 
Dyskusję podsumowała Lidia 
Kodłubańska, przewodniczą-
ca sekcji ochrony zdrowia 
Pracodawców Pomorza.
Anna Kłos

Kwiaty i gratu-
lacje otrzymała 

Małgorzata 
Paszkowicz, 

nowa dyrektor 
Pomorskiego 

Oddziału NFZ. 
Tu w towa-

rzystwie Lidii 
Kodłubańskiej, 

dyr. Szpitala 
im. św. Win-

centego a’ 
Paulo w Gdyni 

i Zbigniewa 
Canowieckiego, 

prezesa PP

Głównym problemem, z któ-
rym muszą się borykać przed-
siębiorcy, są pozapłacowe koszty 
pracy, sięgające 45 – 48 %. Dług 
publiczny państwa wciąż rośnie, 
a przedsiębiorcy nie zwiększają 
zatrudnienia, bo wiedzą, że to 
obciążenie finansów firm.

Wśród innych postula-
tów, zgłaszanych z sali przez 
członków BCC, było jeszcze: 
domaganie się skrócenia cza-
su oczekiwania na zwrot VA-
T-u do dwóch, maksymalnie 
trzech tygodni, możliwości 
czasowego odroczenia płat-
ności ZUS, gdy firma nie ma 
dochodów, wstrzymania za-

lewu ustaw i podniesienia ich 
precyzyjności. 

Postulaty te, jak oznajmił 
prezes Goliszewski, pojawia-
ją się podczas jego podróży 
w każdym województwie, a 
nawet już zostały spisane i 
złożone na ręce Janusza Pie-
chocińskiego, ministra go-
spodarki i wicepremiera z 
prośbą o ich wdrożenie. 

Dużo było narzekań na 
funkcjonowanie aparatu spra-
wiedliwości, poczynając od 
sposobu doręczania pism 
sądowych, gdzie dwukrotne 
awizo jest uważane za dowód 
doręczenia. Protestowano w 

Co uwiera biznesmenów
- Chociaż oceniamy perspektywy przyszłego roku pozytywnie, przewidujemy wzrost gospo-
darczy w wysokości ok. 4 % PKB, inflację nie więcej niż 2 %, biznesowi nie będzie łatwo, a 
bezrobocie, szczególnie wśród młodych, wcale się nie zmniejszy – stwierdził na samym począt-
ku październikowego spotkania członków Loży Gdańskiej Business Centre Club, prezes Marek 
Goliszewski, przedstawiciel warszawskiej centrali.
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Prezes Marek Goliszewski

aresztowań z których później, 
jak się okazuje, nic nie wynika, 
tzw. śledztwom trałowym orga-
nizowanym na zasadzie: szero-
ko zaciągnąć sieć, a nuż coś się 
złowi. Wszystko to wprowadza 
firmy w stan kłopotów, a nawet 
upadłości. 

Marek Goliszewski zapew-
niał, że organizacja BCC speł-
nia i chce dalej spełniać rolę 
polisy bezpieczeństwa dla biz-
nesu, więc prosi o zgłaszanie 
przypadków, gdy firma jest w 
niebezpieczeństwie, a jej byt 
jest zagrożony, szczególnie w 
kontekście działań Urzędów 
Skarbowych. Anna Kłos

imieniu pokrzywdzonych w 
wyniku spektakularnych akcji 
służb specjalnych, efektownych 

we wczesnym stadium oraz 
opieka ambulatoryjna. Jak 
już wiadomo, schorzenia 
onkologiczne znajdą się w 
grupie pozalimitowej a pod-
jęcie leczenia będzie musiało 
nastąpić zaraz po zdiagnozo-
waniu, bo to zwiększa szanse 
wyleczenia. 

Okazało się też, że obecnie 

w części poradni ambulato-
ryjnych (szczególnie niedaw-
no założonych), pojawiają 
się niedowykonania i nie ma 
szansy, aby te pieniądze zo-
stały wykorzystane do końca  
roku bez aneksowania do-
tychczasowych umów.  

Wywiązała się ożywiona 
dyskusja. Obecni na spo-
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SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemię 1.72 ha 
koło Szemuda, tel. 600 994 348

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 
605 420 694

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

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

SPRZEDAM działkę budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 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

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ lokal w Rumi na 
usługi krawieckie. Tel: 504-
389-193

WYNAJMĘ lokal w Rumi na 
usługi krawieckie. Tel: 504-
389-193 

LUBOWIDZ mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia i łazienka 
wyposażona i umeblowana. Tel: 
509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
ABSOLUTNIE każde auto ku-
pie. Może być uszkodzone lub 
bez opłat, gotówka i umowa od 
ręki. Tel: 668-193-771

SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

INNE

SPRZEDAM tanio 4 opony 
zimowe z felgami 155x13. Cena 
320 zł. Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki – 
student, skutecznie i niedrogo 
30zł/60min. Tel: 607-192-499

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-
kan, gazowe, pompy ciepła. 
Całe trójmiasto i okolice. Tel: 
601-677-964

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

SKRZYWDZONY przez życie 
46 latek zapozna panią z Kartuz 
w wieku 40-50 lat. Może jest 
jakaś pani co jest tak załamana 
jak ja. Tel: 518-995-461

ZADBANY, pracujący, młodo 
wyglądający 46 latek pozna 
zadbaną kobietę do stałego 
związku z okolic Wejherowa. 
Tel: 730-499-146.

MĄŻ do wynajęcia. Tel: 729-
627-608

SEX to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot

WITAM. Jestem wysokim 
brunetem lat 40 o niebieskich 
oczach. Szukam kobiety o wraż-
liwym sercu, miłej i sympatycz-
nej na stałe. Tel: 601-775-377.

28-LETNI kawaler bez nałogów 
pozna panią do 37 lat w celu 

stałego związku. Tel: 794-956-
742

PEŁNA życia 50 latka z wiarą 
w szczęśliwa przyszłość szuka 
Pana gotowego na związek. Tel: 
664-038-355

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

KUPIĘ spawarkę wirową 
300-500A.lub bester. Tel: 666-
074-990

SPRZEDAM rower damski, 
ładny, kolor beżowo-brązowy 
z koszykiem na zakupy, stan 
bardzo dobry 320 zł. Tel: 507-
486-424

SPRZEDAM materac sprężyno-
wy 160x200x18 mało używany 
130 zł. Tel: 695-230-080

SPRZEDAM tanio stolik pod te-
lewizor wysokość 80, szerokość 
50, długość 70. Mdf dąb. Cena 
120 zł. Tel: 510-501-955

SPRZEDAM akwarium 60 
litrów, pro� lowe, szczelne z wy-
posażeniem. Tel: 504-422-179

BECZKI plastikowe 100 i 200 
litrowe. Cena 30 i 50 złotych 
sztuka. Tel: 511-841-826

POMOC, mam 6-cioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, środków 
czystości oraz artykułów 
szkolnych. Z góry dziękuję. Tel: 
512-757-719

SPRZEDAM rowerek trenin-
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gowy stacjonarny i ławeczkę 
do ćwiczeń siłowych z gryfem. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 511-
159-965

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową, silnik 3kw bardzo 
praktyczna, średnica klocka i 
sęki nie maja żadnego znacze-
nia. Tel: 601-638-877

BUKSZPAN sadzonki 3zł + 
przesyłka sztuka. 30cm. Orzech 
włoski drzewko 10zł + przesyłka 
sztuka. 120cm, pięciornik 
sadzonka 2zł + przesyłka 60cm. 
Tel:887-688-968

SPRZEDAM płaszczyk skórzany 
czarny, rozmiar M, stan bardzo 
dobry 250 zł. Płaszczyk z lnu, 
rozmiar 42 cena 200 zł. Tel: 731-
885-310

SPRZEDAM nowy kombinezon 
narciarski. Rozmiar XL. Cena 
100zł. Tel: 507-541-558

SPRZEDAM różnej wielko-
ści kryształy – cena 50zł/szt. 
(10szt.). Tel: 507-541-558

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, NOWE, zbro-
jone, z wizjerem i kompletem 
kluczy, wraz z futryną, cena 650 
zł, tel. 600 702 048 

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

OKNO drewniane, kolor 
sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, 
jednoskrzydłowe, otwierane, 
u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-
782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 

gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 501 
539 159

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

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, pamiąt-
ki z II Wojny Światowej, dojazd 
do klienta, płatność gotówką 
od ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

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

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

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 
zł, Wejherowo, tel. 505-56-70-34
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Tegoroczne biegi odbyły 
się na trasie Leśniewo – Pia-
śnica. Zbiórkę zaplanowano 
przy plebani w Leśniewie. 
Celem imprezy było uczcze-
nie pamięci pomordowanych 
w Piaśnicy oraz dalsza popu-
laryzacja i upowszechnianie 
biegów na Ziemi Puckiej. 
Przeprowadzono bieg główny 
na dystansie 6,2 km kobiet i 
mężczyzn, bieg młodzieżowy 
na koło 1,7 km dziewcząt i 
chłopców z roczników 1999, 
2000, 2001, 2002 i 2003 oraz 
bieg dla dzieci -„krasnale” 
na dystansie około 500 m z 
rocznika 2004 i młodszych. 
W biegach mogli uczestni-
czyć wszyscy bez ograniczeń 
wiekowych oraz ilościowych, 
posiadający aktualne badania 
lekarskie. W biegu głównym 
na dystansie 6,2 km zwycię-
żył Dawid Bullmann ze Świe-
cina, uzyskując czas 20 minut 
27 sekund czyli o 10 sekund 
szybciej niż pięć lat temu. 
Drugie miejsce zajął Mariusz 
Okrój, a trzecie miejsce Pa-
weł Miziarski. Wśród kobiet 
wygrała Tatiana Kukiełko. 
Drugie miejsce zdobyła Pa-
trycja Adamek a trzecie miej-
sce Aleksandra Dąbrowska. 
W biegu młodzieżowym na 
dystansie około 1,7 km w 
kategorii chłopców wygrał 
Aleksander Wittstock. Drugie 

Na terenie powiatu puckiego 
i wejherowskiego odbył się 
„Rajdowy weekend”, który 
był finałową podwójną rundą 
sezonu Oximo Spam i Pmr. 
Organizatorem cyklu imprez 
w całości poświęconej kie-
rowcom amatorom był Auto-
mobilklub Morski z Gdyni. 
Na starcie ostatniego wyścigu 
stanęło prawie 70 aut.

Na rozgrzewkę zawodnicy 
przejechali pierwszy w histo-
rii regionu amatorski wyścig 
górski  Gniewińską Górkę. Jej 
start zlokalizowano w Czy-
manowie, finisz natomiast na 
wysokości wieży widokowej 
Kaszubskie Oko 1500 metrów 
dalej. Ze względów bezpie-

czeństwa do startu w wyścigu 
dopuszczone były wyłącznie 
auta wyposażone w klatkę 
bezpieczeństwa.

Jak to bywa w przypad-
ku wyścigów duże znacze-
nia miało przygotowanie 
sprzętowe - opony na suchą 
nawierzchnię, twarde zawie-
szenie i duża moc jednostki 
napędowej. Nie bez znaczenia 
pozostała dbałość o szczegóły 
i konsekwencja zawodników. 
Wśród 34 startujących naj-
szybszy okazał się Waldemar 
Dziedzic, kierowca BMW e36 
M3 z łącznym czasem dwóch 
przejazdów 142,49 sekund. 
Ponad 10 sekund za nim upla-
sował się najszybszy w klasie 

Finałowa runda Rajdu Żarnowieckiego

czwartej Robert Bartela w VW 
Golf. Podium za kierownicą 
Forda Sierra uzupełnił Sławo-
mir Purzycki, który przez karę 
5 sekund za potrącenie szykany 
spadł 0,18 s za Bartelę. Po za-
kończeniu wyścigu przyszedł 

czas na prolog VII Rajdu Żar-
nowieckiego. Tutaj lista starto-
wa opiewała na 53 pozycje. W 
okolice kompleksu sportowego 
i Hotelu Mistral przybyły tłu-
my widzów, którzy z zapartym 
tchem przyglądali się wirażom 

w wykonaniu najmocniejszych 
aut i zamykających listę star-
tową klasycznych maluchów. 
Niedziela była intensywnym 
dniem dla zawodników i or-
ganizatorów. Ci pierwsi rano 
wyjechali na trasę w celu za-

poznania się z nią, by przed 
południem stanąć na starcie 
pierwszej tego dnia próby. Od-
cinków było łącznie cztery, a 
dwa z nich - Rybno i Tadzino 
przebiegały drogami publiczny-
mi. Po raz kolejny najszybszym 
kierowcą zaliczanym do kla-
syfikacji generalnej okazał się 
Waldemar Dziedzic, na którego 
prawym fotelu zasiadał Mar-
cin Bożkiewicz. 4,5 sekundy 
za załogą BMW uplasował się 
Tomasz Sęk i Karol Mamza w 
Hondzie Civic. Podium ze stratą 
10 sekund do lidera uzupełnili 
Radosław Suchocki i Grażyna 
Kaldarczyk w Seacie Ibiza. Na 
zwycięzców czekały pamiąt-
kowe puchary oraz nagrody 
rzeczowe. Imprezie patronował 
wójt gminy Gniewino Zbigniew 
Walczak.
(D.Dunajska)

Rywalizowano w lasach piaśnickich
Na terenie lasów piaśnickich zorganizowano XIX Biegi Pamięci Pomordowanych w Piaśnicy oraz finał biegowego Grand Prix 
powiatu puckiego na 2014 rok. Zwycięzcą okazał się Dawid Bullmann ze Świecina. 

miejsce zajął Bartosz Liedtke, 
na trzecim miejscu uplasował 
się Mateusz Krauze. W katego-
rii dziewcząt zwyciężyła Oliwia 
Kwidzińska. Drugie miejsce 
zdobyła Klaudia Sikora, a trze-
cie miejsce Karolina Thurn. Na-
tomiast w biegu dzieci „krasnali” 
na dystansie około 500 m zwy-

ciężył Szymon Groenwald. Dru-
gie miejsce zajął Filip Gadomski 
i trzecie miejsce Kewin Olczak. 
W kategorii dziewcząt pierwsze 
miejsce zajęła Amanda Rolbiec-
ka, drugie miejsce Magdalena 
Rigga i trzecie miejsce Małgo-
rzata Szymańska. Nagrodami w 
każdej kategorii biegowej dla 

uczestników za miejsca I–III 
były puchary. Za I miejsca do-
datkowo  upominki rzeczowe. 
Za pierwsze miejsca mężczyzn, 
chłopców i dzieci puchary wójta 
Gminy Puck wręczał Tadeusz 
Puszkarczuk. Za miejsca kobiet, 
dziewcząt i dzieci puchary prze-
kazał poseł Kazimierz Plocke.  

Organizatorami imprezy byli: 
parafia w Leśniewie, Zrzesze-
nie Kaszubsko–Pomorskie w 
Leśniewie, sołectwa Leśnie-
wo, Domatówko, Domatowo, 
Rodzina Piaśnicka, Starostwo 
Powiatowe w Pucku, Urząd 
Gminy Puck, Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki w Gminie 

Puck i LKS Ziemi Puckiej. Na 
zakończenie biegów delegacja 
złożyła kwiaty pod pomnikiem 
pomordowanym dzieci w La-
sach Piaśnickich.

Bieg główny zorganizowano na trasie dystansie 6,2 km

Fo
t D

ar
ia

 D
un

aj
sk

a

Na starcie 
ostatniego 

wyścigu Rajdu 
Żarnowieckiego 

stanęło prawie 
70 aut

Fo
t. 

D
ar

ia
 D

un
aj

sk
a



15www.pomorski.info/SPORT

- Zrobiłam wszystko, żeby 
dla kraju zdobyć medale – 
powiedziała Sonia Turzy-
niecka z Mikołowa, srebrna 
medalistka I MŚ w Pucku. - 
Chociaż byłam wyczerpana 
po zawodach w Wilnie, nie 
miałam czasu na regenera-
cję, marzyłam, żeby wejść 
na podium. Rozpoczęło się 
wczoraj, a skończyło dzisiaj, 
w sumie mam 2 srebra. Ale 
jestem także pod wrażeniem 
innych polskich armwrestle-
rów. Sześcioro zawodników 
– 6 medali. W sam raz.

Organizatorzy mistrzostw 
są dumni także z zawodnika, 
Dawida Łapy z Międzycho-
du, który w walkach zarówno 
na prawą, jak i lewą rękę zdo-
był złoto. 

-Armwrestling trenuję do-
piero od 1,5 roku. Jechałem 
po medal, ale  nie spodziewa-
łem się złota, i to podwójne-
go – powiedział Dawid.

Medale zdobyli także: Ma-
ria Juroszek z Cieszyna, sre-
bro na prawą rękę w kat. + 
65 kg oraz Konrad Krawczuk 
z Gdyni brąz na lewą rękę w 
kat. 90 kg.

Osobne zawody dla niepeł-
nosprawnych to kompletna 
nowość w świecie armwre-

78 zawodników rywalizowało w Pucku
Na pierwsze Mistrzostwa Świata Niepełnosprawnych w Armwrestlingu do Pucka przyjechało 78 zawodników z 14 krajów. 
Z Armwrestlingowych Mistrzostw Świata dla niepełnosprawnych Polacy przywieźli 3 medale na prawą rękę i 3 na rękę lewą.

stlingu. Nowa organizacja In-
ternational Armsport Federa-
tion for Persons with Physical 
Disabilities (IAFPPD) posta-
wiła sobie za cel zorganizować 
zawody w ściśle określonych 
kategoriach, dawno opracowa-
nych przez Komitet Olimpij-
ski. W ten sposób powstały 4 
kategorie niepełnosprawnych: 
z niedowładem kończyn: 1. 
walczących na siedząco, 2. wal-
czących na stojąco oraz 3. nie-
widomych i 4. niesłyszących.  

- Jesteśmy dumni z faktu, 
że to nam - ekipie Mazuren-
ko Armwrestling Promotion 

(MAP) - przypadł zaszczyt or-
ganizowania pierwszych takich 
mistrzostw na świecie - pod-
kreśla Paweł Podlewski, dy-
rektor � nansowy MAP. - Tym 
bardziej, że liczymy na to, iż 
będą one początkiem drogi do 
armwrestlingowych startów na 
olimpiadzie. Całe zawody zor-
ganizowaliśmy tak, by wszyscy 
zawodnicy, opiekunowie i tre-
nerzy poczuli się jak prawdziwi 
goście VIP. To dla nich przecież 
były te mistrzostwa. 

I Mistrzostwa Osób Nie-
pełnosprawnych w Armwre-
stlingu zoreganizowano 10-11 

października 2014 roku na hali 
sportowej MOKSiR w Puc-
ku. Organizatorem głównym 
była Federacja Armwrestling 

Polska, Mazurenko Armwre-
stling Promotion  przy współ-
organizacji Miasta Puck oraz 
Państwowego Funduszu Reha-

bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Patronat medialny nad 
mistrzostwami objął Express 
Powiatu Puckiego.

Maciej Gralak z miejscowości Dąbie cieszy się z wygranej walki Emocjonujące były również pojedynki juniorów
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78 zawodników rywalizowało w Pucku
Na pierwsze Mistrzostwa Świata Niepełnosprawnych w Armwrestlingu do Pucka przyjechało 78 zawodników z 14 krajów. 
Z Armwrestlingowych Mistrzostw Świata dla niepełnosprawnych Polacy przywieźli 3 medale na prawą rękę i 3 na rękę lewą.
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