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Jerzy Włudzik, wójt gminy Kosakowo otrzymał 
nagrodę Orzeł Samorządu 2014 r. w plebiscycie 
Magazynu Pomorskiego pod honorowym 
patronatem Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Pomorskiego Jana Kleinszmidta.

Nagroda zostaje przydzielana co cztery lata najlepszemu wójto-
wi, burmistrzowi, prezydentowi oraz staroście w województwie 
Pomorskim. W czwartek, 30 października, przyznano nagrody 
za ostatnią kadencję 2010 - 2014. Uroczystość odbyła się w Ra-
tuszu Staromiejskim w Gdańsku, laudację wójtowi wygłosił prof. 
kpt. żeglugi wielkiej Daniel Duda. Swoją nagrodę dla Najlepszego 
Wójta Jerzego Włudzika w Plebiscycie Orzeł Samorządu przyznał 
również Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. 
Samorządowców doceniono za pracę na rzecz mieszkańców, zre-
alizowane Inwestycje, skalę pozyskanych funduszy unijnych oraz 
ogólny rozwój gmin, miast i powiatu. (GB)

HEL BĘDZIE MIAŁ 
NOWY BULWAR

Inwestycja ma na celu 
uporządkowanie terenu bul-
waru i nadaniu mu spójnego 
charakteru. Teraz to reprezen-
tacyjne miejsce będzie miało 
charakter ogrodu z roślinami 
nadmorskimm, znajdą się 
tam sosny i trawy morskie. 
Pasma zieleni przycięte będą 
pomostami drewnianymi 
oraz pasami posadzki kamie-
nia o zmiennym formacie i 
ułożeniu, W posadzce zost-
anie umiejscowiona nowocz-
esna fontanna - ze zmiennym 
strumieniem wody. Powstaną 
tam także ławki i śmietniki. 
Posadzka bulwaru ma zostać 
wyłożona płytami w kolorze 
piaskowca, płytami kom-
pozytowymi (o rowkowanej 
powierzchni) zostanie także 
obłożony betonowy mur od 
strony promenady.

W ramach prac zost-
anie także pogrubiony fa-
lochron, jego konstrukcja ma 
pozwolić na wkomponowanie 
wciętych długich ławek dla 
spacerujących i ukrycia dys-
kretnie koszy na śmieci. 

- W falochronach zostaną 
wkomponowane przejścia 
na plażę o długości ok. 4 m. 
Schody nie będą tylko zwyc-
zajnym pokonaniem przesz-
kody, ale służyć będą również 
za trybuny, z której można 
będzie podziwiać widoki 
na morze. Po obu stronach 
schodów wkomponowane 
będą kwietniki. Na długości fa-
lochronu rozmieszczone będą 
kwietniki z trawami morskimi 
-tłumaczą urzędnicy miejscy.

Pośrodku promenady za-
planowano również strefę 
„active”, która oferować 
będzie bogatą ofertę rozrywki 
i relaksu.

Inwestycja dofinansowana 
jest ze środków Programu 
Operacyjnego Zrównoważony 
Rozwój Sektora Rybołówstwa 
i Nabrzeżnych Obszarów Ry-
backich 2007-2013 i kosztuje 
1,8 mln brutto. Zakończenie 
prac zaplanowano na koniec 
kwietnia przyszłego roku.
Grzegorz Bryszewski

Ruszyły prace nad budową bulwaru nadmorskiego w Helu. 
Po zmianach bulwar będzie miał charakter ogrodu z roślinami 
nadmorskimi, znajdą się tam sosny i trawy morskie. 
Koszt prac to prawie 2 miliony złotych.

Po zakończeniu inwestycji bulwar w Helu ma mieć charakter ogrodu
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Doceniono wójta 
Kosakowa

O spółce 
u źródła
Kampania wyborcza 
we Władysławowie 
została mocno opar-
ta na informacjach 
związanych ze spółką 
Abruko. Porozma-
wialiśmy więc z dr 
Tomaszem Bojar-Fijał-
kowskim, prezesem 
Abruko o tym, co 
naprawdę dzieje się w 
� rmie i poprosiliśmy o 
komentarz do kontro-
wersyjnych doniesień 
prasowych. str. 9

Na ulicy Jachtowej we 
Władysławowie powstało 
największe i najbardziej 
zróżnicowane miejsce do 
rekreacji w całej gminie.

Udany Festyn

str. 7
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Drodzy mieszkańcy, zachę-
cam do zagłosowania na mnie 
i mój komitet KWW MAREK 
RINTZ. Otaczają mnie osoby, 
z którymi świetnie się doga-
duję,  z którymi dzielimy tę 
samą wizję miasta i jego przy-
szłości. Jestem przekonany, że 
nasze wspólne działania na 
rzecz miasta, byłyby zgodne, 
harmonijne i przyniosłyby 
wiele dobrego nam wszyst-
kim. Podczas poprzednich 
wyborów skutecznie przeko-
nałem Państwa do siebie moją 
wizją miasta. Dziś chciałbym 
odnieść się do ówczesnych 
postulatów mojego Progra-
mu.

1. Udało się przeprowadzić 
i z sukcesem sfinalizować bu-
dowę budynku komunalne-
go dla 28 puckich rodzin 

2. Dzięki środkom UE prze-
budowaliśmy budynek przy 
stadionie miejskim, tworząc 
piękne i nowoczesne po-
mieszczenia dla sportowców 
oraz kół zainteresowań dla 
dzieci i młodzieży. W ramach 
tego samego projektu udało 
się także wybudować minipo-
le golfowe oraz skatepark.

3. W perspektywie mamy 
budowę falochronu zachod-
niego oraz uporządkowanie 
portu i plaży. Projekt reali-
zowany będzie przez Urząd 
Morski w Gdyni. Aktualnie 
inwestycja jest na etapie przy-
gotowywania dokumentacji 

technicznej. W 2012 oddano 
do użytku budynek w porcie 
rybackim, na którego budowę 
miasto zdobyło dofinansowa-
nie ze środków UE, natomiast 
w czerwcu 2014 roku miasto 
Puck otrzymało informację 
o przyznaniu dofinansowania 
ze środków UE na zadanie 
„Renowacja kompleksu pla-
żowego przy Zatoce Puckiej”. 

4. W 2014 roku miasto Puck 
uzyskało dofinansowanie ze 
środków UE na przygotowa-
nie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i raportu OOS 
dla rozbudowy i przebudowy 
portu w Pucku w celu umoż-
liwienia rozwoju jego funk-
cji rybackich, turystycznych 
i żeglarskich. W efekcie tego 
liczymy na realizację pro-
jektu budowy nowoczesnego 
portu jachtowego „VIA MA-
RINA”. 

5. Niezmiennym punktem 
Programu jest kontynuacja 
budowy i przebudowy od-
cinków nowych ulic i chod-
ników w mieście. W ciągu 
ostatnich czterech lat wybu-
dowano i dokonano przebu-
dowy ulic: Mickiewicza, AWP, 
Abrahama, Pogodnej, Obwo-
dowej, Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego, Złotniczej, Szkut-
niczej. Chodniki: Wejherow-
ska, Młyńska, Orzeszkowa, 
Paderewskiego, Żeromskiego, 
Brzozowa, Wejhera, Gdańska, 
Derdowskiego, Reja, Ceynowy, 

KWW MAREK RINTZ
WSPÓLNIE DLA PUCKA
Już wkrótce 16 listopada przed nami wszystkimi wielkie wydarzenia- wybory samorządowe. Zweryfikujecie Państwo 
swoje zaufanie do kandydatów na burmistrzów i radnych, aby to im powierzyć los Waszego miasta. Aby oddać swój 
głos na konkretnego kandydata, musicie mieć Państwo pewność, że dokonaliście dobrego wyboru.

Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych oraz MOKSIR a także 
ok. 40 gospodarstw domowych 
otrzymają bezpłatnie kompute-
ry wraz z dostępem do Interne-
tu.

Jestem dumny, że tak wiele 
udało się zrealizować w mie-
ście podczas moich kadencji. 
Wspomnę o najważniejszych 
przedsięwzięciach, strategicz-
nych i kluczowych w zakresie 
funkcjonalności i estetyzacji 
Pucka: 

- „Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej 
miasta Puck poprzez rewitali-
zację obszaru Placu Wolności 
w celu rozwój funkcji gospo-
darczych i społecznych, etap 
I”, 

- EKO-SZKOŁA – TERMO-
MODERNIZACJA SZKÓŁ 
W POWIECIE PUCKIM,

- „Turystyczny szlak północ-
nych Kaszub budowa/przebu-
dowa publicznej infrastruktu-
ry turystycznej”

- „Modernizacja portu rybac-
kiego w Pucku: budowa budyn-
ku gospodarczo-socjalnego dla 
potrzeb rybaków wraz z zago-
spodarowaniem terenu,

- „Puck- z przeszłością 
w przyszłość. Aktualizacja sys-
temu informacji miejskiej”, 

Oprócz miejskich inwestycji, 
służących ogólnej poprawie ko-
munikacyjności i dostępności, 
staramy się w równym stopniu 
angażować w projekty unijne 
inwestujące w kapitał ludzki. 
Sukcesem okazały się dotych-
czasowe nasze projekty: „Mło-
dzi Mieszkańcy Pucka- bez 
barier szkolnych”, „Stawiamy 
na wiedzę”- dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne dla dzieci i mło-
dzieży z Pucka”, „Wsparcie na 
starcie- Pucka Akademia Przed-
szkolaka” oraz aktualnie trwają-
cy  „Pucki Klub Malucha”.

Przed nami nowy okres finan-
sowania, a więc realne szanse 
na zdobycie kolejnych funduszy 
dla Miasta i realizacji nowych 
przedsięwzięć. Poza inwesty-
cjami chciałbym zapewnić, 
że równie ważne są dla mnie 
przedsięwzięcia wspierające ka-
pitał ludzki. Liczę na różnorod-
ne bezpłatne zajęcia dodatkowe 
dla naszych uczniów oraz opie-
kę przedszkolną dla dzieci z ro-
dzin o najniższym statusie ma-
terialnym. Z myślą o rodzicach 
chcących powrócić do czynnego 
życia zawodowego chcę zapew-
nić dalsze funkcjonowanie Puc-
kiego Klubu Malucha i opiekę 
nad dziećmi do lat 3.

„Wierzę, że uda nam się zreali-
zować wiele pomysłów i planów 
w kolejnych latach, zawsze jako 
priorytet przyjmując dobro i po-
trzeby miasta. Dzięki Państwa 
wsparciu, przychylności, z pew-
nością łatwiej będzie nam sięgać 
po nowe, zdobywać kolejne do-
świadczenia i realizować intere-
sujące dla miasta projekty” 

Marek Rintz
www.marekrintz.pl

Żeromskiego, Chopina, Dunina, 
Sychty, przy stadionie. Parkin-
gi i miejsca parkingowe: osie-
dle przy ul Przebendowskiego 
i Nowy Świat, Sambora, AWP, 
Wałowa, Majkowskiego, MDL, 
Mestwina, Zamkowa, 1 Maja, 
przy stadionie. 

6. Zrealizowano kolejny etap 
prac związanych z II etapem 
rewitalizacji starówki (ulice 
dochodzące do Placu Wol-
ności). Wykonano ulice: 1-go 
Maja, 10-go Lutego, Morską, 
Judyckiego. Wykonano pra-
ce remontowe fasad kamienic 

stanowiących własność UM 
Puck. 

7. W perspektywie prze-
niesienie siedziby Puckiej 
Gospodarki Komunalnej,  
z zachowaniem miejsc pracy. 

Jak możecie Państwo zauwa-
żyć dążąc do realizacji zamie-
rzonych celów, które w więk-
szości udało mi się zrealizować, 
starałem się, aby projekty re-
alizowane były w ramach do-
finansowań ze środków unij-
nych. A co najważniejsze udało 
mi się zrealizować te inwesty-
cje bez poparcia Rady Miasta, 

której większość stanowiła opo-
zycja. 

Tak duża ilość inwestycji 
zrealizowanych w mieście nie 
zmienia faktu, że wciąż będzie-
my podejmować nowe wyzwa-
nia na rzecz poprawy jakości ży-
cia mieszkańców Pucka. Wśród 
planowanych przedsięwzięć są:

- kontynuacja budowy falo-
chronu zachodniego

- kontynuacja realizacji projek-
tu „Renowacja kompleksu pla-
żowego przy Zatoce Puckiej”

- kontynuacja realizacji pro-
jektu rozbudowy mariny w ra-
mach inwestycji rozbudowy 
i przebudowy portu w Pucku 
w celu umożliwienia rozwoju 
jego funkcji rybackich, turystycz-
nych i żeglarskich

- stworzenie strategii roz-
woju komunikacji miejskiej, 
w której zawarty zostanie har-
monogram prac budowy, prze-
budowy i modernizacji dróg na 
terenie miasta. Na podstawie 
tego dokumentu ustalony był-
by wieloletni plan inwestycyjny 
dotyczący chodników i ulic na 
terenie miasta

- realizacja II. etapu przebu-
dowy ul. Swarzewskiej 

- kontynuacja realizacji pro-
jektu „Niwelowanie barier wy-
kluczenia cyfrowego w mie-
ście Puck poprzez udzielenie 
wsparcie jej mieszkańcom”, 
w ramach którego Szkoła Pod-
stawowa, Gimnazjum Pu-
bliczne, Biblioteka Publiczna, 



Dziewiętnastu radnych po-
wiatu puckiego po raz ostatni 
w IV kadencji spotkało się na 
sesji w siedzibie Powiatowym 
Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w 
Pucku. Przewodniczący rady 
Roman Czerwiński podsu-
mował kończącą się kadencję 
i wspólnie ze starostą puckim 
Wojciechem Dettlaffem wrę-
czył zebranym podziękowa-
nia. Podkreślono, że w czasie 
kadencji na 38 sesjach radni 
przyjęli ponad 320 uchwał. Na 
ostatniej sesji radni przegło-
sowali zmiany w tegorocznym 
budżecie oraz przyjęli roczny 
program współpracy powiatu 
puckiego z organizacjami po-
zarządowymi. Starosta pucki 

Wojciech Dettlaff przekazał 
sprawozdanie z działania za-
rządu a przewodniczący rady 
powiatu Roman Czerwiński 
dokonał podsumowania prac 
rady w czasie trwania czwar-
tej kadencji. Głosowanie nad 
uchwałami było jednogło-
śne. Do trzech wprowadzono 
zmiany, jedna została podjęta. 
Ostatnia uchwała tej kadencji 
dotyczyła współpracy między 
organizacjami pozarządowy-
mi. Na zakończenie wszyscy 
radni otrzymali oficjalne po-
dziękowania za wytężoną pracę 
na rzecz społeczności lokalnej 
oraz symboliczne upomin-
ki, wręczone przez starostę i 
przewodniczącego rady.
(DD)

Już po raz kolejny na 
cmentarzach Powiatu Puc-
kiego i Wejherowskiego 
(dwa cmentarze w Redzie) 
oraz Półwyspu helskiego 
(Kuźnica, Jastarnia, Hel) 
zorganizowano 1 listopada 
akcję “Światełko dla hospi-
cjum”. W ramach niej zbie-
rano datki na działalność 
Puckiego Hospicjum pw. 
św. Ojcia Pio kwestowali na 
działa.

- Wszyscy nawiedzający 
tego dnia cmentarze, którzy 
wspomogli datkiem nasze 
hospicjum, obdarowani zo-
stali niebieskim lub żółtym 
zniczem. Każdy znicz jest 
symbolicznym akcentem 
przypominającym wszyst-
kim mieszkańcom o naszym 
hospicjum - tłumaczą orga-
nizatorzy akcji.

W tym kwestujący rozdali 
11 000 zniczy i pobito ubie-
głoroczny rekord uzyskując 
kwotę 68 135,12 zł.
(GB)

Podsumowano 4 lata pracy
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Radni powia-
tu puckiego 
IV kadencji 
przyjęli 
ponad 320 
uchwał

Hospicjum kwestowało 
na cmentarzach
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W tym roku odbyła się 
21. edycja konkursu „Pięk-
na Wieś”, która realizowana 
jest w kategoriach „Wieś” i 
„Zagroda” w trzech etapach 
– gminnym, powiatowym i 
wojewódzkim. Do konkursu, 
który trwał od 15 maja do 15 
września br. zgłoszono 140 wsi 
oraz 337 zagród z 15 powiatów 
(powiat sztumski nie przystą-
pił do konkursu, zaś lęborski i 
słupski wytypowały wyłącznie 
zagrodę). 

Marszałek Mieczysław Struk 
wręczył laureatom tegorocz-
nej edycji tytuły oraz nagro-
dy o łącznej wartości blisko 
100 tys. złotych ufundowane 
przez samorząd województwa 
pomorskiego, Sekretariat Re-
gionalny Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich, Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Gdańsku, Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Gdańsku, Związek Gmin 
Pomorskich, Pomorską Izbę 
Rolniczą i Pomorski Oddział 

W kategorii „Zagroda” 
miejsce Imię i nazwisko właścicieli wieś gmina powiat
I miejsce Bystron Izabela i Janusz Sławki Somonino kartuski

II miejsce Chamir-Gliszczyńscy Dorota 
i Paweł

Nowy 
Barkoczyn Nowa Karczma kościerski

III miejsce Antonowicz Ireneusz Marynowy Nowy Dwór Gdański nowodworski
wyróżnienie Tebinki Maria i Józef Parszkowo Krokowa pucki
wyróżnienie Jarmoch Celina i Andrzej Ogorzeliny Chojnice chojnicki
wyróżnienie Hoppe Janina i Edward Leśno Szemud wejherowski

Najpiękniejsza pomorska wieś 2014
Marszałek Mieczysław Struk wręczył nagrody laureatom konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014” 
- sołtysom najpiękniejszych pomorskich wsi i właścicielom wyróżniających się gospodarstw.
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W kategorii „Wieś” 
miejsce wieś gmina powiat
I miejsce MŚCISZEWICE SULĘCZYNO kartuski

II miejsce LALKOWY SMĘTOWO 
GRANICZNE starogardzki

III miejsce REKOWO BYTÓW bytowski
wyróżnienie KOSZWAŁY CEDRY WIELKIE gdański
wyróżnienie MIĘDZYBÓRZ RZECZENICA człuchowski
wyróżnienie LASOWICE WIELKIE MALBORK malborski

twa kulturowego oraz kształtowa-
nie krajobrazu przyrodniczego, a 
także zaangażowanie mieszkań-
ców w prace społeczne na rzecz 
swojej miejscowości, przedsię-
biorczość liderów wiejskich i jed-
ność we współdziałaniu. 

 
Uzasadnienie wyboru laure-
atów konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska 2014”:

 Przy ocenie wsi i zagród człon-
kowie Komisji Konkursowych 
uwzględniali ogólny wygląd, 
ład i porządek, wyposażenie w 
urządzenia ochrony środowiska, 
ochronę i pielęgnację dziedzictwa 
kulturowego oraz kształtowanie 
krajobrazu przyrodniczego, a 
także zaangażowanie mieszkań-
ców w prace społeczne na rzecz 
swojej miejscowości, przedsię-
biorczość liderów wiejskich i jed-
ność we współdziałaniu. 

nie tych mieszkańców Pomorza, 
którzy wykazują się szczególną 
gospodarnością oraz działania-
mi na rzecz ochrony i pielęgnacji 

dziedzictwa kulturowego i kształ-
towania krajobrazu naturalnego.  
Przy ocenie wsi i zagród człon-
kowie Komisji Konkursowych 

uwzględniali ogólny wygląd, 
ład i porządek, wyposażenie w 
urządzenia ochrony środowiska, 
ochronę i pielęgnację dziedzic-

Regionalny Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
Uroczystość uhonorowania lau-
reatów uświetniły występy Koła 
Gospodyń Wiejskich z Mścisze-
wic, chóru dziecięcego z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Mści-
szewicach oraz orkiestry z Mści-
szewic. Sekretariat Regionalny 
Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich dla Województwa Pomor-
skiego zapewnił dla uczestników 
poczęstunek przygotowany z tra-
dycyjnych potraw i produktów 
lokalnych. 

Główną ideą konkursu „Piękna 
Wieś Pomorska” jest poprawa es-
tetyki i stanu środowiska pomor-
skich wsi i zagród oraz wyróżnie-

Na zdjęciu laureaci konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014”





6 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Już po raz dziesiąty do Sa-
morządowego Gimnazjum 
w Krokowej zaproszono 
uczniów z partnerskiej gmi-
ny Schweich koło Trewiru 
w Niemczech. Dwudziestu 
jeden uczniów ze Stefa-
n-Andres-Realschule plus 
przyjechało autokarem do 
Krokowej pod opieką nie-
mieckich nauczycieli. Nie-
mieccy uczniowie zostali 
zakwaterowani w domach 
polskich rodzin. Podczas 
trwania programu cudzo-
ziemcy wspólnie z polski-
mi rówieśnikami zwiedzili 

Puck, Półwysep Helski, 
Stare Miasto w Gdańsku i 
ruchome wydmy w Łebie.  
Uczniowska wymiana była 
możliwa dzięki finansowemu 
wsparciu Urzędu Gminy w 
Krokowej i Polsko-Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży 
z siedzibą w Warszawie. Nie 
tak dawno młodzież z gim-
nazjum miała również okazję 
złożyć hołd patronowi szko-
ły, którym jest św. Jan Paweł 
II. Po raz kolejny uczniowie 
aktywnie uczestniczyli w ob-
chodach Dnia Papieskiego, 
tym razem odbywających 

się pod hasłem „Jan Paweł 
II – odwaga świętości”. Co-
roczne spotkania dla ponad 
1200 placówek oświatowych 
z kraju i zagranicy stały się 
już tradycją. W tym roku 
do Częstochowy pojechali 
uczniowie pod opieką Marii 
Styn i Marii Schmidt. Cała 
reprezentacja szkoły liczyła 
14 osób. Podczas pięciodnio-
wej wycieczki gimnazjaliści 
zwiedzili również inne cie-
kawe miejsca, związane z 
Janem Pawłem II m.in. od-
wiedzili Kraków, Wadowice 
i Toruń. (DD)

Międzynarodowa wymiana

Fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 sz

ko
ły

Niemieccy 
uczniowie 

zwiedzi-
li m.in. 

Gdańsk



7www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Mowa o zadaniu „zagospo-
darowanie terenu rekreacyjno 
– wypoczynkowego przy ul. 
Jachtowej we Władysławowie”. 
Inwestycję zrealizowano 
na powierzchni niemal 7 
tys. metrów kwadratow-
ych. I z pewnością każdy z 
odwiedzających znajdzie w niej 
coś dla siebie.

Po pierwsze, powstało boisko 
wielofunkcyjne o wymiarach 
15,1 x 28,1 metrów i nawierzch-
ni poliuretanowej. Amatorzy 
piłki ręcznej, siatkówki i ko-
szykówki mają więc powody do 
zadowolenia. Kolejnym cieka-
wym elementem powstałej in-
westycji jest pierwszy w gminie 
skatepark, w którym umieszc-
zono funbox, grinbox i spine. 
Deskorolkarze, rolkarze i osoby 
jeżdżące wyczynowo na row-
erach typu bmx w końcu będą 
mieli warunki do szlifowania 
swoich umiejętności  i nauki 
tików. Dla najmłodszych powstał 

plac zabaw dla dzieci, także z 
bezpieczną nawierzchnią, a w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie 
ustawiono urządzenia gimnas-
tyczne dla seniorów. Centralny 
punkt placu stanowi altana z 
miejscem na ognisko, która ma 
integrować mieszkańców przy 
okazji festynów, sobótek, itp. 
Tuż obok niej powstał street 
workout park – kompozytowa 
konstrukcja składająca się z 
rurek, poręczy i drabinek. Kon-
strukcja ta umożliwia wykony-
wanie ćwiczeń z wykorzystani-
em ciężaru własnego ciała. Jest 
to pierwsze tego typu miejsce w 
gminie Władysławowo.

Festyn z okazji odda-
nia inwestycji do użytku 
otworzyła burmistrz Włady-
sławowa Grażyna Cern – 
pomysłodawczyni budowy 
nowego miejsca rekreacji w 
dzielnicy Cetniewo. Następnie 
głos zabrał proboszcz loka-
lnej parafii, który dokonał 

Nowe miejsce rekreacji
9 listopada, punktualnie o godzinie 14 odbył się festyn z okazji zakończenia prac inwestycyjnych przy ulicy Jachtowej we Władysławowie, 
gdzie powstało chyba największe i najbardziej zróżnicowane miejsce rekreacji w całej gminie Władysławowo.

poświęcenia obiektu. Gdy 
formalności dobiegły końca 
rozpalono ognisko przy 
którym odwiedzający mogli 
upiec kiełbaski. Organizatorzy 
zapewnili też bigos i ciepłą 
zupę, a dla najmłodszych 
słodkie upominki. Dużą 
popularnością cieszył się pokaz 

siły i wytrzymałości w nowo 
powstałym street workout 
parku w wykonaniu członków 
grupy Street Workout Gdynia 
– Sebastiana Parata i Grzegorza 
Gołębskiego. Mimo chłodnej 
aury zabawa trwała do godzin 
wieczornych. Wiele wskazuje 
na to, że wiosną i latem nowe 

miejsce rekreacji w dzielnicy 
Ceteniewo będzie oblegane 
przez mieszkańców i turystów.

Na realizację inwestycji „za-
gospodarowanie terenu rek-
reacyjno – wypoczynkowego 
przy ulicy Jachtowej we 
Władysławowie” władze gmi-
ny pozyskały dofinansowanie 

w wysokości 368 234,00 zł ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Op-
eracyjnego Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007-2013. Całkowity 
koszt inwestycji to niemal 725 
tys. Złotych.

Pokaz siły i wytrzymałości w wykonaniu SW Gdynia ...którzy szybko znaleźli naśladowców 
wśród najmłodszych uczestników 
imprezy

Skaterpark i jego pierwsi użytkownicy

Plac zabaw dla dzieci Obok boiska powstały ławki dla publiczności

Burmistrz Grażyna Cern na festynie z okazji 
oddania inwestycji do użytku 

Tuż przed odpaleniem ogniska
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-Już od połowy października za-
uważyliśmy w naszym sklepie zwięk-
szone zainteresowanie produktami 
niezbędnymi do wykonywania ozdób 
świątecznych. Głównie chodzi o sty-
ropianowe bombki, które nasi Klien-
ci wykańczają na różnorakie sposo-
by – wykonując różnorakie wzory 
za pomocą cekinów mocowanych 
szpilkami, inni za pomocą techniki 
decoupage nanoszą papier ryżowy lub 
serwetki z bajecznymi świąteczny-
mi wzorami. Jeszcze inni odpowied-
nio gruntując najczęściej białą farbą 
akrylową bombkę, tworzą wyszukane 
wzory za pomocą farb witrażowych. - 
zdradza nam właścicielka sklepu.

Ale na bombkach styropianowych 
się nie kończy. W sprzedaży znajdują 
się również inne styropianowe „bazy”: 
stożki z których można wykonać cho-
inkę, postaci bałwanków i mikołajów, 

które można farbami udekorować, po-
stać aniołka, którą można przyozdo-
bić m.in. piórkami i filcem. Do tego 
dochodzi cała gama dzwoneczków, 
rozet, śnieżynek i wianków zwanych 
czasami oponkami.

Dodatkowo istnieje cała gama ce-
kinów, samoprzylepnych perełek, 
kryształków, koralików oraz konfetti 
z przeróżnymi wzorami i kolorami – 
nie tylko w motywach świątecznych.

Ostatnimi czasy coraz modniejszym 
staje się wykonywanie ozdób, zwłasz-
cza kwiatów, korzystając z bibuły wło-
skiej, która jest dużo grubsza i sztyw-
niejsza od zwykłej bibuły marszczonej 
i występuje w ciekawej gamie kolory-
stycznej. Zainteresowani tematem na 
pewno znajdą ciekawe wskazówki 
na portalu YouTube, gdzie pokazano 
krok po kroku w wielu filmikach jak 
je wykonywać.

- Mamy w ofercie ogromną ilość 
produktów dekoracyjnych, których 
wykorzystanie ogranicza tylko i wy-
łącznie ludzka fantazja. Wykorzy-
stując farby akrylowe, czy witrażowe 
w połączeniu z konturówkami (tzw. 
reliefami) można wyczarować piękne 
ozdoby nie tylko z okazji Bożego Na-
rodzenia, ale również na Wielkanoc, 
gdyż tam mamy też całą gamę sty-
ropianowych zajączków, jajek, kur-
czaczków etc. 

Sklep oczywiście prowadzi szerszą 
sprzedaż. Jego głównym trzonem są 
artykuły biurowe, szkolne oraz kre-
atywne i artystyczne.  W te produkty 
Klienci mogą się zaopatrywać cały 
rok na okrągło.

- Mimo, że na rynku wejherowskim 
jesteśmy od trzech lat, to nadal od-
krywają nas nowi Klienci, którzy są 
zaskoczeni szerokim wyborem i cie-

szą się, że mają taki sklep. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich Klientów, 
zarówno z powiatu wejherowskiego, 
jak i puckiego do odwiedzin naszego 
sklepu w Wejherowie. - mówi nam 
właścicielka, pani Magdalena Mu-
dlaff.

Sklep znajduje się w ścisłym cen-
trum Wejherowa przy ul. Rzeźnickiej 
12i – obok Baru Chata ( dawny sklep 
z farbami).  Telefon do sklepu to (58) 
778-43-84. Warto też w razie więk-
szego zapytania wysłać wiadomość e-
mail pod adres sklep@paper4you.pl

Od właścicielki sklepu otrzymali-
śmy zapewnienie, że na zakupy pro-
duktów niezbędnych do wykonania 
dekoracji świątecznych do końca 
roku  gwarantuje rabat w wysokości 
15% dla wszystkich tych, którzy po-
jawią się w sklepie z tym wydaniem 
Expressu!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ręcznie robione ozdoby świąteczne – już dziś 
poczuj atmosferę Świąt Bożego Narodzenia
Chociaż do Świąt jeszcze kilka tygodni, już dziś możemy rozpocząć przygotowania do tych najradośniejszych, 
rodzinnych dni tworząc wyjątkowe i niepowtarzalne ozdoby, które nie kupimy w żadnym sklepie.
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Redakcja: Kampania wybor-
cza we Władysławowie jest 
mocno oparta na informa-
cjach związanych z Państwa 
spółką. Spodziewał się Pan 
tego?

Tomasz Bojar-Fijałkowski: 
Mówiąc szczerze - tak. Wyda-
wało mi się, i to się sprawdziło, 
że obecnej burmistrz nie moż-
na przypisać jakiś szczególnych 
błędów czy afer. Stąd pewnie 
pomysł na powtarzanie starych 
plotek o naszej spółce....

Muszę podkreślić,że od 
połowy 2011 roku, kiedy zo-
stałem prezesem Abruko by-
liśmy obiektem kilkunastu 
postępowań prokuratorskich, 
kilku kontroli inspekcji pracy, 
sanepidu i skarbówki. Takie 
działania były odpowiedzią na 
“donosy” na temat działalności 
Abruko.

-Co było w tych donosach? 
- Ich treść można delikatnie 

określić jako stek bzdur i złośli-
wości. Zarzuty były też absur-
dalne -  począwszy od tego, że 
spółka kupiła cukierki a skoń-
czywszy na tym, że nasze akty 
notarialne mają zawyżoną cenę 
a ja się dzielę nadwyżką z 

notariuszem. Jak dotąd 
wszystkie postępowania proku-
ratorzy umarzali. 

-Czy coś jeszcze trwa?
-Teraz toczy się postępowanie 

przed Rzecznikiem Dyscypliny 
Finansów Publicznych, który 
oskarża mnie, że w spółce do 
końca 2012 roku nie było za-
mówień publicznych.

- A były?
- Nie było, choć ustawa wpro-

wadziła taki obowiązek już w 

2004 roku. Ciężko mi się wy-
powiadać,czemu mój poprzed-
nik ich nie wprowadził, bo nie 
mam takiej wiedzy. Wiem nato-
miast, że wprowadziłem system 
zamówień publicznych od 2013 
roku i on już teraz działa.

-W prasie dystrybuowanej w 
mieście pojawiają się zarzuty 
o nieprawidłowości w spółce 
- spadek jej obrotów,wyprze-
dawanie pojazdów, kolesio-
stwo....

-Takie “informacje” są po 
prostu nieprawdziwe. Obroty 
spółki od ponad dekady, poza 
jednym rokiem, wynoszą mię-
dzy 12 a 14 milionów i teraz 
jest 14 i pół, czyli jak zawsze. 
Busy miały po 15 a czasem 20 
lat, przebieg odpowiedni do 
eksploatacji przemysłowej, ich 
stan techniczny zagrażał bez-

O Abruko u źródła
O władysławowskiej spółce ABRUKO w kampanii samorządowej jest dość 
głośno. Rozmawiamy z dr Tomaszem Bojar-Fijałkowskim, prezesem tej spółki.

pieczeństwu a koszty napraw 
były olbrzymie. W ich miejsce 
mamy nowe, z gwarancją a rata 
leasingowa wynosi 1500 zł mie-
sięcznie, co jest kwotą mniejszą 
niż naprawy starych.

-A ten słynny „desant z Trój-
miasta”?

-Ja mieszkam w Trójmieście. 
Poza mną chyba jeszcze 2 osoby 
z firmy. To niby dużo wobec 100 
pracowników z powiatu puckie-
go? Ktoś tu chyba nie umie liczyć 
jeśli twierdzi, że Abruko opano-
wali „obcy”. 

-To jak jest naprawdę w Abru-
ko?

-Najnormalniej na świecie. 
Zatrudnienie jak w latach ubie-
głych, obroty też. Pracownicy 
pensje dostają na czas i staramy 
się zmieniać oblicze gminy Wła-
dysławowo. Budujemy nowe 
skwery, projektujemy miejskie 
zieleńce i staramy się aby nasze 
plaże zdobywały takie wyróż-
nienia jak „Błękitna Flaga”, co się 
udało latem tego roku.

„Kino pod żaglami” to, 
jedyny taki w skali Polski 
projekt (realizowany przez 
Pomorski Związek Żeglarski 
we współpracy z Andrzejem 
Minkiewiczem), którego ce-
lem jest popularyzacja szero-
ko rozumianego żeglarstwa, 
szczególnie morskiego, po-
przez film dokumentalny.

Do tej pory odbyły się jego 
dwie edycje – w Gdyni (od 
października 2013 r. do stycz-
nia 2014 r.) w siedzibie PoZŻ 
oraz w Gdańsku w Ośrodku 
Kultury Morskiej Narodo-
wego Muzeum Morskiego 
(zaczęła się w lutym 2014 r. 
zakończyła w maju 2014 r.). 
Polegały one na cotygodnio-
wych seansach filmów żeglar-
skich, które połączone były ze 
spotkaniami z ich twórcami 
albo bohaterami.Na pucką 
edycję „Kina pod żaglami” 
(współfinansowaną przez 
władze tego miasta) złożyło 
się pięć seansów. W ich trak-
cie pokazano najlepsze zagra-
niczne filmy dokumentalne o 
tematyce żeglarskiej: „O ło-
dziach i braciach”,„Szukając 

Filmy żeglarskie w mieście
Przez pięc tygodni gościło w Pucku “Kino pod żaglami”, czyli inicjatywa pokazująca najlepsze zagraniczne filmy żeglarskie.

domu”,„Bersek w Antarktyce-
”,„Kruzenshtern” i „Nieugięci”.

Wszystkie projekcje odbyły 
się o godz. 18 w sali konferen-
cyjnej w budynku MOKSiR 
w Porcie Rybackim przy ul. 
Żeglarzy 1. Podczas spotkań 
liczyć można było na coś słod-

kiego i losowanie drobnych 
upominków wśród uczestni-
ków. Każdy seans gromadził 
od 40 do 50 osób.

Podczas ostatniego seansu 
prezes PoZŻ Bogusław Wit-
kowski, jednocześnie wicepre-
zes Polskiego Związku Żeglar-

skiego, wręczył pamiątkowe 
medale z okazji 90-lecia PZŻ 
burmistrzowi Pucka Markowi 
Rintzowi, wiceburmistrzowi 
Zenonowi Dettlaffowi, dy-
rektorowi MOKSiR Januszo-
wi Klimczukowi oraz Janowi 
Matzkenowi.

Marek Rintz, 
burmistrz Pucka 
otrzymał od Bo-

gusława Witkow-
skiego, prezesa 

POZŻ pamiątko-
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„Badanie zachowań komu-
nikacyjnych mieszkańców 
GOM” obejmuje zasięgiem 
powiaty lęborski, pucki, wej-
herowski, kartuski, gdański, 
nowodworski, tczewski i mal-
borski oraz miasta na prawach 
powiatu: Gdańsk, Gdynię i 
Sopot.

- Zebrane w ramach an-
kiety informacje pozwolą na 
sporządzenie precyzyjnego 
modelu obecnego ruchu w 
metropolii. Odpowiedzą na 
pytania, skąd i dokąd jeździ-
my albo chodzimy, w jakich 
godzinach, jakimi środkami 
transportu, ile trwają nasze 
podróże. To pozwoli nam 
przygotować model komuni-
kacyjny, który zostanie wy-
korzystany przy planowaniu 
systemu transportowego oraz 
inwestycji w infrastrukturę 
transportową tak, by dopaso-
wać ją do potrzeb mieszkań-

ców, którzy są przecież naj-
istotniejsi w naszych planach 
– wyjaśnia Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska i prezes 
stowarzyszenia Gdański Ob-
szar Metropolitalny. 

Wywiady zostały zaplanowa-
ne na pierwsze dwa tygodnie 
listopada. Ankiety zawierają 
pytania o charakterze socjo-
logicznym (chodzi o zbadanie 
cech próby i jej reprezenta-
tywności) oraz pytania doty-
czące podróżowania z dnia 
poprzedzającego wywiad.

Koszt całej strategii Trans-
portu i Mobilności wyniesie 
527 000 zł. Największa część 
tej sumy to właśnie badania 
- zachowań transportowych 
mieszkańców i kompleksowe 
badanie ruchu.

- Pamiętajmy, że wiele za-
chowań transportowych 
może zmienić np. urucho-
mienie Pomorskiej Kolei Me-

Czym jeździcie do pracy i szkoły? 
Autobusem, samochodem, a może jednak rowerem lub pieszo? Takie pytania usłyszało osiem tysięcy mieszkańców metropolii, których odwiedzli 
ankieterzy PBS. Zbierają oni dane potrzebne do przygotowania Strategii Transportu i Mobilności Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. 

tropolitalnej. Samorządy mają 
w planach wiele istotnych dla 
modelu transportowego inwe-
stycji takich jak wydłużenie 
linii SKM do Wejherowa czy 

nawet do Tczewa. Strategia ma 
podpowiedzieć jak planować 
transport uwzględniając te 
zmiany oraz m.in. w jaki spo-
sób metropolitalni przewoź-

nicy powinni ze sobą współ-
pracować – mówi Sławina 
Klawiter, koordynator projektu 
z ramienia GOM. 

Prezydent Adamowicz jasno 

wskazuje, jakie są priorytety 
metropolii w tym zakresie: - 
Najistotniejszy będzie dla nas 
ruch pieszych oraz komunika-
cja publiczna, bo to na prze-
konywaniu mieszkańców do 
niej najbardziej nam zależy. 
Chcemy tak ułożyć ruch wokół 
węzłów integracyjnych różne 
środki transportu, by umożli-
wić pasażerom sprawne i wy-
godne przesiadki. Zastanawia-
my się też nad inwestycjami w 
monitorowane parkingi rowe-
rowe oraz metropolitalny rower 
publiczny.

-Wiele zachowań 
transportowych może 
zmienić np. uruchomie-
nie Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej (na zdję-
ciu) – tłumaczą autorzy 
badania
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modelu transportowego inwe-
stycji takich jak wydłużenie 
linii SKM do Wejherowa czy 

nawet do Tczewa. Strategia ma 
podpowiedzieć jak planować 
transport uwzględniając te 
zmiany oraz m.in. w jaki spo-
sób metropolitalni przewoź-

Pomorska Gala Ślubna to 
niepowtarzalna okazja dla 
par planujących organizację 
ceremonii ślubnej i przyjęcia 
weselnego. Swoje stoiska wy-
stawiennicze będzie prezen-
tować wiele � rm. Narzeczeni 
będą mogli poznać oferty 
fotografów, makijażystek, 
zobaczyć najnowsze kolek-
cje zaproszeń ślubnych, sto-
isko z dekoracjami, a przede 
wszystkim suknie ślubne. 
Czyż każda panna młoda o 
tym nie marzy? 

Największą atrakcją będzie 
z pewnością pokaz sukien 
ślubnych. Nie zabraknie zna-
nych marek! Pojawią się pro-
jekty Pronovias, Rosa Clara 
czy Cymbeline, a także pre-
mierowy pokaz hiszpańskiej 
marki YolanCris. Jeśli chce-
cie znaleźć swoją wymarzoną 

kreację, musicie tu być!
Oczywiście nie zabrak-

nie niespodzianek i nagród. 
Główne nagrody to dowol-
na suknie ślubna z kolekcji 
SWEETHEART 2015 - ufun-
dowana przez gdyński salon 
Celebrity BRIDAL, garnitur 
- ufundowany przez � rmę 
PAWO oraz pakiet fryzjer-
sko-kosmetyczny dla panny 
i pana młodego o wartości 
2500 zł - ufundowany przez 
Salon Urody Le Sourire.

Oprócz tego poznacie naj-
nowsze trendy wśród za-
proszeń ślubnych, dekoracji 
weselnych czy kompozycji 
� orystycznych. Poznacie sto-
iska najlepszych cukierni 
oraz fotografów. Bez wątpie-
nia zainteresuje Was pokaz 
makijażu!

Nie zapominamy również o 

Wielka ślubna 
gala już blisko!
VIII Pomorska Gala odbędzie się już 23 listopada 2014 r. panach. Pojawią się też stoiska 

z modą męską oraz luksusowe 
auta i limuzyny do ślubu. Poza 
tym – panowie - powinniście 
wytrwale wspierać partnerkę 
we wszystkich etapach przy-
gotowań. Pomorska Gala Ślub-
na to jeden z takich etapów, 
które pomogą Wam dokonać 
dobrych wyborów, którymi 
będziecie w pełni usatysfak-
cjonowani. Ceremonia ślubna 
i przyjęcie weselne to w końcu 
najważniejszy dzień w Waszym 
życiu. Każdy się z nami zgodzi, 
że warto zadbać aby ten dzień 
był niepowtarzalny i szczegól-
ny!

Jest to już VIII edycja! Dla 
par młodych jest to niezwykłe 
wydarzenie. 

- Nie może Was zabraknąć! 
Zapraszamy serdecznie – za-
chęca Paweł Binert z Pomor-
skiego Serwisu Ślubnego, or-
ganizator. Oprac. DK
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Ile środków unijnych zo-
stało wykorzystanych w 
ostatnich 7 latach na Pomo-
rzu? Ile w ciągu kolejnych 
7 lat miliardów złotych trafi 
do naszego regionu? Na te i 
inne pytania odpowiedzie-
li uczestnicy konferencji 
„Kształtując Przyszłość”, 
poświęconej podsumowaniu 
efektów wdrażania funduszy 
europejskich w wojewódz-
twie pomorskim w latach 
2007-2013. Przedstawiony 
został również stan negocja-
cji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020 z Komisją Europejską. 
Podczas konferencji o po-
morskich doświadczeniach 
w zarządzaniu funduszami z 
perspektywy programów kra-
jowych opowiedział podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Orłowski. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamo-

wicz mówił o Obszarze Me-
tropolitalnym Trójmiasta i 
wspólnym, zintegrowanym 
rozwoju. A jak Pomorskie 
wykorzystało fundusze euro-
pejskie, aby zostać krajowym 
liderem w branży technolo-
gicznej? Na to pytanie odpo-
wiedział rektor Politechniki 
Gdańskiej Henryk Krawczyk. 
- Trudno przecenić rolę fun-
duszy europejskich w roz-
woju województwa pomor-
skiego. Większość inwestycji 
mogła powstać tylko i wy-
łącznie dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej. Bilans wdraża-
nia funduszy europejskich w 
województwie pomorskim w 
latach 2007-2013 to prawie 
21 miliardów złotych dofi-
nansowania, dzięki którym 
zrealizowano blisko 17 ty-
sięcy projektów. Nie może 
zatem dziwić fakt, że w po-
lityce samorządu wojewódz-
twa, zarządzanie programami 
operacyjnymi jest elementem, 
na którym koncentrujemy się 
ze szczególną uwagą –mówił 
marszałek województwa po-

Na konferencji o funduszach europejskich
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morskiego Mieczysław Struk. 
– W maju 2014 roku Regio-
nalny Program Operacyjny 
Województwa Pomorskiego 
jako pierwszy spośród 16 pro-

gramów regionalnych reali-
zowanych w Polsce osiągnął 
poziom 100% wykorzystania 
środków europejskich dostęp-
nych na lata 2007-2013.

Marszałek przedstawił rów-
nież przykłady projektów 
finansowanych z funduszy 
europejskich. – Mogę wymie-
nić m.in. budowę Pomorskiej 

Kolei Metropolitalnej, która 
całkowicie odmieni oblicze 
transportu publicznego w Trój-
mieście i na Kaszubach, a także 
powstanie nowoczesnego ter-
minalu w Porcie Lotniczym w 
Gdańsku, co pozwoliło zwięk-
szyć jego przepustowość do 5 
mln pasażerów rocznie. Dzięki 
wspólnej inicjatywie samorzą-
dowej Invest in Pomerania bli-
sko 40 światowych koncernów 
ulokowało centra usługowe, 
produkcyjne i badawcze na 
Pomorzu, dając realne korzy-
ści w postaci blisko 6 tysięcy 
nowych miejsc pracy w na-
szym regionie. Istotną część 
środków unijnych będących w 
dyspozycji Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego skiero-
wano na kwestie edukacyjne i 
społeczne: stypendia dla naj-
zdolniejszych młodych Pomo-
rzan, kształcenie zawodowe, 
aktywizację osób bezrobot-
nych i wykluczonych społecz-
nie, a także służbę zdrowia. Od 
2004 roku w naszym regionie 
powstało 214 tysięcy nowych 
miejsc pracy. 

- Większość inwestycji mogła powstać tylko i wyłącznie dzięki wsparciu 
Unii Europejskiej – podkreślał marszałek Struk
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SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę Mieroszy-
no 1000m. Cena 50 tys. do ma-
łej negocjacji. Tel: 607-563-067

SPRZEDAM mieszkanie 3 po-
kojowe 53m, wieżowiec, parter. 
Cena 195 tys. Wejherowo. Tel: 
(58) 672-60-75.

SPRZEDAM ziemię 2500m2 
w Lówczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292.

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem 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 budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem 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 pokój umeblo-
wany, mile widziana kobieta. 
Bolszewo, Tel: 781-426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Seat Ibiza lll 2002r 
1,2b srebrny Stan Idealny 
z Niemiec cena:7700zł Kaliska. 
Tel: 508-902-036

SPRZEDAM Seat Arosa 2002r. 
Stan Idealny z Niemiec 1,0 mpi 
Kaliska. Tel: 508-902-036

KUPIĘ

AUTO Skup, skupujemy 
wszystkie marki i roczniki. 
Super ceny, dojazd. Tel: 784-
136-136

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

MOTOCYKL jawa 350 twin 
sport, Tczew. Tel: 728-185-466

INNE
SPRZEDAM tanio cztery 
opony zimowe z felgami 
155x70x13.rocz.09. 09. Cena 
320 zl. Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

POMOC w nauce matematyki 
i � zyki. Egzaminy maturalne, 
nauczyciel specjalista. Gdynia, 
Tel: (58) 623-30-45 

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

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE
SPRZEDAM tv samsung lcd 
37 cali. Stan bardzo dobry 2 
letni, cena 550 zł, Gdynia. Tel: 
888-787-322

PRACA

DAM PRACĘ

ZOSTAŃ konsultantem d/s 
planowania � nansowego. 
Wyślij CV na adres: midtrade@
onet.pl 

PRACA dodatkowa tylko 
Wejherowo i okolice. Sprzedaż 
pożyczek. Tel: 518-016-213

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-
kan, gazowe, pompy ciepła. 
Cale 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

TOWARZYSKIE

KAWALER 45 lat z własnym 
mieszkaniem, pracujący, niepa-
lący pozna Panią.

SEX-sex-sex To Lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów. Tel: 514-120-213. Sopot

SINGEL 33 lat modelowy typ 
urody, penis 20cm, szukam 
pani 30 – 55lat sponsorki z kla-
są. Tel: 728-185-466. Sopot

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM warchlaki 20-30 
kg. Sztuk 150. Cena 160zł/szt. 
Tel: 723-157-876

RÓŻNE

ALE szybka gotówka – nawet 
10 000 zł! Proste zasady, bez 
zbędnych formalności. Provi-
dent: Polska S.A. - 600-400-295 
(opłata wg taryfy operatora)

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

F. MEKOWSKI – kartuski 
malarz. Sprzedam dwa obrazy 
malowane na desce o wym 

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

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

pomorski.info

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski, 

Rafał Korbut, Daria Dunajska

SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke
redakcja@expresspowiatu.pl
www.gwe24.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2299-0135

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Drukarnia Gdańsk PolskaPress
NAKŁAD 5 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

23/49. Tel: 607-154-049

SPRZEDAM komplet skórzany 
ecri kanapa + 2 fotele. Całość 
rozkładana, nowe. Cena 4000 zł. 
Tel: 790-398-115

SPRZEDAM komplet skórzany 
ecri „Bolonia” rozkładana ka-
napa + dwa rozkładane fotele. 
Nowy 4000 zł. Tel:790-398-115.

SPRZEDAM tanio stolik pod 
telewizor wysokość 80 cm, 
szerokość 50 cm, długość 70 
cm, MDF dąb. Cena 120 zł. Tel: 
510-501-955

SPRZEDAM beczki plastikowe 
200 litrów – 50zł sztuka. Tel: 
503-631-333

SPRZEDAM Odkurzacz Power-
Med, wielofunkcyjny przeciw 
alergiczny z pojemnikiem na 
kurz z wodą. Mało używany, 
plus cały zestaw do prania dy-
wanów i tapicerek. Cena 3400 
zł. Tel: 796-400-131 Sierakowice

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

SPRZEDAM kanapę, telewizor, 
krzesło obracane, tanio. Tel: 
501-534-260.

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 pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

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.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ideal-
ny, Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIĘ militaria, antyki, 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 napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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W hali sportowej Gminnego Ośrodka Spor-
tu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie zorgani-
zowano półfinał wojewódzkich igrzysk mło-
dzieży szkolnej w halowej piłce nożnej szkół 
wiejskich. Zawody były eliminacją do finałów 
wojewódzkich, które odbędą się w Przechle-
wie. W rywalizacji wzięły udział  4 zespoły re-
prezentujące powiat pucki, lęborski, kartuski i 
wejherowski. Zwycięzcą zawodów została dru-
żyna Szkoły Podstawowej w Luzinie z 9  pkt. 
w bramkach 5:0, w składzie: Beniamin Damps, 
Mikołaj Nastały, Igor Wiczkowski, Mateusz 
Gruba, Filip Angel, Konrad Formela i Szymon 
Landowski. Awans do finału wywalczyła rów-

nież Szkoła Podstawowa z Sierakowic z 4 pkt 
w bramkach 3:5. Drugie miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa w Sierakowicach, trzecie miejsce 
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej z 
3 pkt w bramkach 1:2 i czwarte miejsce Szkoła 
Podstawowa w Wierzchucinie z 1 pkt w bram-
kach 1:3. Forma i poziom sportowy pozwala 
na uzyskanie dobrego wyniku w finałach. Tur-
niej stał na bardzo wysokim poziomie a mecze 
były emocjonujące. Na zakończenie zawodów 
zespoły zostały nagrodzone statuetkami oraz 
dyplomami, które wręczał Bartłomiej Woźniak 
z PZPOW w Wejherowie.
(DD) W Dobrzewinie Karczem-

kach odbył się półfinał woje-
wódzkich igrzysk młodzieży 
szkolnej i wojewódzkiej gim-
nazjady w szachach. Zawody 
były eliminacją do finałów 
wojewódzkich, które odbędą 
się w Kwidzynie. W rywali-
zacji, w każdej kategorii wie-
kowej wzięły udział cztery 
zespoły z powiatu puckiego, 
lęborskiego, kartuskiego i 
wejherowskiego. Zwycięzcą 
w kategorii szkół podstawo-
wych została drużyna Szko-

ły Podstawowej z Żukowa. 
Drugie miejsce zajęła Pod-
stawowa Ekologiczna Szkoła 
Społeczna w Rumi w składzie 
Agnieszka Rembalska, Tymo-
teusz Kisielewski, Alan We-
nglikowski i Artur Mazurkie-
wicz, trzecie miejsce Szkoła 
Podstawowa w Łebie i czwar-
te miejsce Szkoła Podstawo-
wa w Żelistrzewie. Natomiast 
w turnieju szkół gimnazjal-
nych zwyciężyło Społeczne 
Gimnazjum w Karczemkach 
w składzie Jakub Garbowski, 

Dorota Chańko, Dawid Ma-
zur i Cezary Rybak. Drugie 
miejsce zajęło Gimnazjum 
nr 2 w Żukowie, trzecie miej-
sce Publiczne Gimnazjum 
w Pucku i czwarte miejsce 
Gimnazjum w Łebie. 

-Poziom turnieju był bar-
dzo wysoki – ocenili organi-
zatorzy zawodów.

Na zakończenie zwycięzcy 
otrzymali statuetki i dyplo-
my, które wręczała Hanna 
Garbowska.
(DD)

Młodzież rywalizowała 
w Dobrzewinie

Zawody były eliminacją do finałów wojewódzkich, które odbędą się w Kwidzynie
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Półfinał Wojewódzkich 
Igrzysk Szkół Wiejskich

W rywalizacji wzięły udział  4 zespoły reprezentujące powiat pucki, 
lęborski, kartuski i wejherowski
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Uczniowie z Samorządowe-
go Gimnazjum w Krokowej 
zajęli miejsca w drugiej dzie-
siątce, choć byli mistrzami 
na swoim terenie. Największe 
sukcesy odnieśli w rywaliza-
cji chłopców szkół podsta-
wowych oraz gimnazjalnych 
sztafety Szkoły Podstawowej 
z Luzina oraz Gimnazjum nr 
1 z Redy. Obie ekipy wygra-
ły swoje biegi i zdobyły złote 
medale. Chłopcy z Luzina po-
konali w bezpośredniej walce 
Publiczną Szkołę Podstawową 
nr 1 w Starogardzie Gdańskim 
oraz Szkołę Podstawową nr 8 z 
Lęborka. Natomiast gimnazja-
liści z Redy wygrali z silnym 

Gimnazjum w Brusach oraz 
z Gimnazjum ze Skarszew. W 
kategorii dziewcząt ze szkół 
gimnazjalnych wywalczono 
ogromny sukces, zdobywając 
srebrny medal. Na drugim 
miejscu uplasowało się Samo-
rządowe Gimnazjum z Bolsze-
wa, ulegając tylko Gimnazjum 
nr 33 z Gdańska, a pokonując 
Gimnazjum w Rychnowych. 
W rywalizacji dziewcząt ze 
szkół podstawowych na dzie-
wiątym miejscu uplasowała 
się Szkoła Podstawowa nr 9 z 
Rumi. W kategorii szkół śred-
nich wśród dziewcząt Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Wejherowie zajął piąte 

miejsce, zaś chłopcy z Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 z Rumi zdobyli srebrny 
medal. W sumie powiat wej-
herowski zdobył w klasyfika-
cji drużynowej cztery medale: 
dwa złote oraz dwa srebrne 
medale co jest ogromnym suk-
cesem. Start w tegorocznych 
mistrzostwach województwa 
pomorskiego był bardzo uda-
nym występem dla biegaczy 
z powiatu puckiego, którzy 
powtórzyli występ z ubiegłego 
roku. (DD)

W Centralnym Ośrodku 
Sportu w Cetniewie miała 
miejsce  konferencja szkole-
niowa dla instruktorów Po-
wiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo–Wychowawczych 
oraz innych działaczy spor-
towych z terenu powiatu. 
Spotkanie otworzył dyrektor 
PZPOW Andrzej Byczkowski. 
Głównym punktem konferen-
cji było wystąpienie kierowni-

ka Centrum Rehabilitacji Ru-
chowej w Olsztynie doktora 
Ryszarda Biernata na temat m 
in. obszarów decydujących o 
prawidłowej postawie u mło-
dego sportowca oraz ćwiczeń 
rekomendowanych i niereko-
mendowanych. Prowadzący 
to szkolenie skupił się także 
nad nowym spojrzeniem na 
prawidłowy przysiad u spor-
towców oraz przekazał im in-
formacje na temat mobilności 
i elastyczności biodra. Szkole-
nie było podzielone na dwie 
części. W pierwszej odbył 

się wykład oraz zajęcia prak-
tyczne. Kolejnym punktem 
tej konferencji były również 
sprawy związane z organizacją 
współzawodnictwa sportowe-
go szkół ponadgimnazjalnych 
w powiecie wejherowskim, 
interpretacja regulaminów 
poszczególnych dyscyplin, jak 
również ustalenie kalendarza 
Powiatowej Licealiady na rok 
szkolny 2014/2015. Patronat 
nad konferencją w Cetniewie 
objął wicestarosta powiatu 
wejherowskiego Jan Domań-
ski.

Szkolenie dla instruktorów sportowych
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Odbiorcą szko-
lenia byli dzia-
łacze sportowi 

z regionu

Dobre wyniki w Garczynie
Zawodnicy z powiatu puckiego bardzo dobrze wypadli w mistrzostwach 
województwa pomorskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich 
w sztafetowych biegach przełajowych. Zawody tradycyjnie odbyły się w Garczynie.

W zawodach w Garczynie dobrze wypadli biegacze ze Szkoły Podstawowej z Luzina 
oraz Gimnazjum nr 1 z Redy
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