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Ale to nie koniec emocji, w 
najbliższą niedzielę szykuje się 
dogrywka - we Władysławowie i 
Kosakowie.

We Władysławowie o fotel bur-
mistrza miasta powalczą dwie 
osoby - Grażyna Cern, aktualny 
włodarz miasta i jej rywal z KW 
Pozytywne Zmiany – Roman 
Kużel.  Podczas wyborów 16 li-
stopada w mieście frekwencja 
wyniosła 54,47 procent, Graży-
na Cern uzyskała 2 862 głosów 
(43,67 procent) a Roman Kużel 
otrzymał 1434 głosy (23 pro-
cent). Kto ostatecznie otrzyma 
fotel burmistrza miasta? Zadecy-
dują o tym wyborcy w najbliższą 
niedzielę.

Mieszkańcy Kosakowa wyka-
zali się natomiast obywatelską 
postawą, bo aż 60 procent z nich 
poszło do wyborów. Walka była 
zacięta, ale żaden z kandydatów 
nie otrzymał więcej niż połowę 
ważnie oddanych głosów, druga 
i rozstrzygająca tura będzie więc 
miała miejsce w najbliższa nie-
dzielę. O fotel wójta gminy będzie 
się ubiegał dotychczasowy “szef” 
gminy Jerzy Włudzik (otrzymał 
2138 głosów, 39,47 procent) i 
jego rywal Szymon Tabakiernik 
(1520 głosów, 28,06 procent).

Podczas wyborów samorządo-
wych w całym powiecie puckim 
zanotowano dosyć dużą frekwen-
cję, bo w wysokości 43 procent. 
Taka liczba przestaje być jednak 
imponująca po porównaniu z 
ilością nieważnych głosów, a tych 
było rekorodowo dużo, bo około 
17 procent.

 W powiecie puckim, w prze-
ciwieństwie do innych miejsc na 
mapie Pomorza wybory przebie-
gały dosyć spokojnie, nie zano-
towano przypadków naruszania 
ciszy wyborczej. W niedzielę 
mieszkańcy dwóch powiatowych 
gmin ponownie będą wybierali 
swoich reprezentantów. Jaka bę-
dzie frekwencja? Specjaliści nie 
mają wątpliwości - na pewno 
będzie mniejsza niż w przypadku 
pierwszej tury.

Uroczysta gala nagród Newsweeka 
odbyła się w Warszawie, w Bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Razem z puckim księdzem nagro-
dy otrzymali również: Małgorzata 
Kozera (TVP), Kalina Błażejowska 
(Tygodnik Powszechny), Alexandra 
Richie (Wydawnictwo W.A.B.).

- Założyciel hospicjum pod we-
zwaniem św. Ojca Pio w Pucku, sam 
od prawie 30 miesięcy zmaga się z 
rakiem. Ten człowiek pokazuje, jak 
bić się o innych, choć sam walczy o 
każdy dzień - podkreślał Tomasz Lis, 

redaktor naczelny Newsweeka.
Laureat podkreślał, że nagroda jest 

docenieniem pracy całego zespołu, 
który stworzył Puckie Hospicjum.

- Bo to jest właśnie misja obywa-
telska. Cieszę się, że tak mała ini-
cjatywa została dostrzeżona w tak 
szacownym gronie - mówił ks. Jan 
Kaczkowski

Nagroda imienia Teresy Torańskiej 
przyznawana jest w czterech kate-
goriach: najlepszy materiał dzien-
nikarski, najlepsza książka z dzie-
dziny literatury faktu, stypendium 

dla dziennikarskiego talentu (do 
30. roku życia) oraz wyróżnienie za 
działalność publiczną.

Wybierając zwycięzców kapitu-
ła, kieruje się wartościami, które w 
dziennikarstwie ceniła Teresa Tro-
jańska: rzetelnością, precyzją w wy-
rażaniu poglądów oraz wagą podję-
tego tematu.

Twórca Puckiego Hospicjum w  
tym roku został też laureatem nagro-
dy Ponti� ci (Budowniczy mostów), 
którą przyznał Zarząd Klubu Inteli-
gencji Katolickiej. (GB)

Nagroda dla  twórcy 
Puckiego Hospicjum
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Ks. Jan Kaczkowski znalazł się wśród osób nagrodzonych za działalność 
publiczną w ramach drugiej edycji Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej.

Ks. Jan 
Kaczkowski 
(na zdjęciu) 
został do-
ceniony za 
działalność 
publiczną

W NIEDZIELĘ 
DOGRYWKA!
Niespodzianka. To słowo często można było słyszeć w powiecie 
puckim po ogłoszeniu wyników ostatnich wyborów. Zaskakiwali 
bowiem samorządowcy, którzy w wyniku wyborów tracili swoje 
stanowiska i ci kandydaci, którzy je zdobywali mimo tego, 
że nikt im nie wróżył sukcesu.
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W niedzielę 30 listopada na 
II turę wyborów samorządo-
wych pójdą mieszkańcy Wła-
dysławowa i gminy Kosakowo
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W I kwartale 2015 roku funk-
cjonariusze rozpoczną proce-
durę zakupu sprzętu.

Komendant Powiatowy Po-
licji w Pucku insp. Piotr Bolin 
podpisał w Urzędzie Marszał-
kowskim w Gdańsku umowę 
o dofinansowanie ze środków 
unijnych na sprzęt do ochrony 
środowiska i walki z kłusow-
nictwem na terenie Powiatu 
Puckiego. Wnioskowana kwota 
dofinansowania wynosi po-
nad 360 tys. złotych, natomiast 
kwota całego projektu z prze-
znaczeniem na zakup m.in.: 
łodzi motorowej z przyczepą, 
samochodu terenowego oraz 
sprzętu noktowizyjnego do 
działań nocnych to ponad 520 
tys. złotych. Różnicę sfinansują 
policjantom lokalne samorządy. 

Powiat pucki to obszar posia-
dający linię brzegową Morza 
Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej 
długości aż 128 kilometrów oraz 
jeziora, rzeki i tereny rezerwa-
tów przyrody. Ta unikatowość 
środowiska przyrodniczego 
nakłada na policjantów prowa-
dzenie działań zapobiegających 
kłusownictwu oraz niszczeniu 
przyrody. Pomysł na wykorzy-
stanie pieniędzy ze środków 
unijnych na ochronę wartości 
przyrodniczej powiatu narodził 
się w ubiegłym roku. W paź-
dzierniku 2013 roku Komenda 
Powiatowa Policji w Pucku zło-
żyła do Lokalnej Grupy Rybac-
kiej we Władysławowie wniosek 
o dofinansowanie do zakupu 
sprzętu wartości ponad 520 tys. 
złotych w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównowa-
żony rozwój sektora rybołów-
stwa i nadbrzeżnych obsza-
rów rybackich 2007 – 2013”. 
Cel projektu puckich mundu-
rowych o nazwie „Walka z kłu-
sownictwem na terenie Powiatu 
Puckiego”, który będzie reali-
zowany dzięki finansowemu 
wsparciu Unii Europejskiej oraz 
lokalnych samorządów zakła-
dać będzie oprócz przeciwdzia-
łania zagrożeniom także szero-
ko rozumianą prewencję, a więc 
i edukację podnoszącą świado-
mość mieszkańców o zagroże-
niach środowiska naturalnego. 
W I kwartale 2015 roku funk-
cjonariusze rozpoczną proce-
durę zakupu sprzętu i realizację 
postawionych sobie celów.

(GB)

Policjanci z komisariatu 
w Krokowej zatrzymali 4 
mężczyzn w wieku 18-54 
lat podejrzanych o kra-
dzież około 12 ton książek 
wartych 100 tys. złotych. 
Jak ustalili funkcjonariusze 
sprawcy sprzedali książki 
w skupie makulatury za 
1000 złotych. Usłyszeli 
zarzuty kradzieży. Grozi za 
to kara nawet 5 lat pozba-
wienia wolności.

O kradzieży książek war-
tych około 100 tys.złotych 
zawiadomił policjantów 
z Krokowej mieszkaniec 
powiatu wejherowskie-
go Mundurowi od razu 
przystąpili do działania. 
Ustalili, że pokrzywdzony 
około 20 palet z książkami 
przechowywał w budynku 
gospodarczym na jednej z 
posesji na terenie gm. Kro-
kowa. Skradziono 18 palet 
z książkami będącymi 
przedmiotem sezonowego 
handlu.

Policjanci tego samego 
dnia ustalili sprawców kra-
dzieży. Zatrzymali czterech 
mężczyzn mieszkańców 
gm. Krokowa w wieku 18-
54 lat. Cała czwórka trafiła 
do policyjnego aresztu. 
Śledczy wyjaśniając oko-

liczności kradzieży ustalili, 
że 54-letni właściciel po-
sesji, na której w budynku 
gospodarczym znajdowały 
się palety z książkami 
wspólnie dwoma 18-
latkami i 25–latkiem od 
września sukcesywnie 
wywozili książki do skupu 
makulatury na terenie 
Gminy Krokowa zarabiając 
w ten sposób 1000 złotych. 
Z około 12 ton skradzio-
nych książek policjanci 
odzyskali w skupie około 
pół tony. Reszta trafiła już 
do przerobu.

Zatrzymani zostali już 
przesłuchani i usłyszeli 
zarzuty kradzieży mienia. 
Za to przestępstwo grozi 
kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.
(GB)

Stowarzyszenie „Aktywny 
Puck” zorganizowało szkolenia 
skierowane dla przedstawicieli 
podmiotów ekonomii społecz-
nej z terenu powiatu puckiego. 
Spotkania były efektem współ-
pracy z 

Ośrodkiem Wsparcia Eko-
nomii Społecznej z Gdańska, 
przedstawiciele tego ośrod-

ka byli prelegentami podczas 
szkoleń.

Szkolenie „Księgowość i fi-
nanse w organizacjach poza-
rządowych” adresowane do 
osób współpracujących z księ-
gową/księgowym poprowadzi-
ła Justyna Rostkowska w sobo-
tę 15 listopada, 

tydzień później miało miej-

sce szkolenie „Zakładanie i 
funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych” skierowane 
do członków zarządu danej or-
ganizacji. To szkolenie popro-
wadził Marek Olechnowicz.

Szkolenia były bezpłatne i od-
bywały się w w sali Portu Ry-
backiego w Pucku ul. Żeglarzy 
1. w godz. od 9:00 do 15:00.

-Na kolejne szkolenia zapra-
szamy po nowym roku – za-
chęca Katarzyna Jabłońska 
ze stowarzyszenia “Aktywny 
Puck”.
(GB)

Ukradli książki. Aż 12 ton!
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O organizacjach pozarządowych na szkoleniach
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Bezpłatne 
szkolenia 

odbywały się 
w w sali Portu 
Rybackiego w 

Pucku

Funkcjonariusze będą 
walczyć z kłusownictwem
Komendant Powiatowy Policji w Pucku podpisał w Urzędzie Marszałkow-
skim w Gdańsku umowę o dofinansowanie ze środków unijnych na sprzęt 
do walki z kłusownictwem. Kwota projektu na zakup m.in. łodzi motorowej, 
samochodu terenowego oraz sprzętu noktowizyjnego to ponad 520 tys. 
złotych. Unijne dofinansowanie wyniesie ponad 360 tys. złotych. 

Policjanci kupią łodź motorową, samochód terenowy i sprzęt 
noktowizyjny za ponad 520 tysięcy złotych
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Inwestycja w puckim szpitalu

W puckim szpitalu otwarto Centrum Radiodiagnostyki. Sprzęt radiologiczny, 
który będzie tam służył mieszkańcom należy do najnowocześniejszych w kraju.

Działa już  nowe rondo w 
Leśniewie. Inwestycja, zreali-
zowana wspólnie z udziałem 
środków z budżetów gminy 
Puck i Powiatu Puckiego 
ma za zadanie zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych na 
drogach w okolicy szkoły. W 
uroczystym otwarciu ronda 
obok wykonawców uczest-
niczł także Janusz Nowak, 
dyrektor zarządu oraz sa-
morządowcy - Tadeusz Pusz-
karczuk, wójt gminy Puck i 
Wojciech Dettlaff, starosta 
pucki. (GB)

Złoty Dyplom Akademii Muzycznej (najwyższe wyróżnienie) zdobył Młodzieżowy Chór Gminy 
Kosakowo podczas  XIV edycji Pomorskiego Przeglądu Chórów Śpiewająca Polska.

Członkowie Chóru należą do Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gmi-
ny Kosakowo, którego prezes jest Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. (GB)

W ramach stworzenia Cen-
turm Radiodiagnostyki Szpi-
tala wykonano przebudowę 
budynku, adaptację pomiesz-
czeń, a także zrównanie po-
ziomów komunikacyjnych. 
Centrum stanowi także ważny 
etap w rozwoju puckiej pla-
cówki. Centrum diagnostyki 

obrazowej obejmuje swym za-
sięgiem wielospecjalistyczną 
pracownię ultrasonograficzną, 
dużą pracownię rentgenow-
ską, gabinet radiologiczny, po-
mieszczenie służące do opisu 
uzyskanych obrazów, stacje 
techników radiologii, dużą 
poczekalnię dla pacjentów 

oraz szereg ciągów komunika-
cyjnych przystosowanych dla 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Trwają prace przysto-
sowawcze do powstania gabi-
netu badań endoskopowych: 
gastroskopii i kolonoskopii 
oraz nowoczesnej pracowni 
tomografii komputerowej.

Centrum diagnostyczne 
wyposażono w nowoczesny 
sprzęt, taki jak cyfrowy aparat 
rentgenowski oraz wysokiej 
klasy aparat ultrasonograficz-
ny. Wprowadzony zostanie 
ponadto cyfrowy system ra-
diologii pośredniej i bezpo-
średniej. Dzięki cyfrowemu 

systemowi archiwizacji i prze-
syłania obrazów PACS moż-
liwe będzie przechowywanie 
i wysyłanie danych w obrębie 
zakładu radiologii (RIS), w ob-
rębie całego szpitala (HIS) oraz 
pomiędzy szpitalami w Polsce i 
na świecie. Oddziały szpitalne 
wyposażono w konsole, dzięki 
którym personel medyczny bę-
dzie posiadał wgląd do wyni-
ków wykonanych badań.

Nowopowstałe centrum, 

dzięki nowoczesnemu sprzęto-
wi, dużej przestrzeni, klarow-
nej komunikacji  ma  znacznie 
poszerzyć możliwości diagno-
styczne puckiej placówki.

Zakup sprzętu diagnostycz-
nego sfinansowano ze środków 
pozyskanych z Unii Europej-
skiej, natomiast remont i ada-
ptację pomieszczeń wykonano 
dzięki środkom własnym Szpi-
tala Puckiego.
(BG)

Bezpieczniej 
w Leśniewie
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Doceniono Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo
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Przed rozpoczęciem sesji 
przewodniczący Rady pan 
Mirosław Marek zaprosił 
wszystkich radnych do wspól-
nego zdjęcia. Podczas LXIII 

Zwyczajnej Sesji Rady Gmin-
ny Kosakowo podjęto 12 
uchwał, które dotyczyły m.in. 
podatków lokalnych oraz 
pomocy finansowej udzielo-

nej Powiatowi Puckiemu na 
wykonanie remontów dróg 
powiatowych. Druga część 
sesji miała bardziej uroczysty 
i podniosły charakter. Prze-

Straż Graniczna zapo-
biegła wyjściu w morze 
kutrowi rybackiemu z 
władysławowskiego portu 
z nietrzeźwym szyprem. 

Podczas odprawy gra-
nicznej funkcjonariusze 
wyczuli od jednego z 
załogantów zapach alko-
holu, dlatego zdecydowali 
o przebadaniu alkotestem 
całej załogi. 43-letni 
szyper wydmuchał 1,74 
prom. alkoholu. Kuter 
wobec braku trzeźwego 

szypra nie otrzymał zgody 
na wyjście z portu. Straż-
nicy graniczni pouczyli 
nietrzeźwego szypra, że 
prowadzenie kutra w tym 
stanie byłoby przestęp-
stwem zagrożonym karą 
do 2 lat pozbawienia 
wolności i że przebywanie 
w stanie nietrzeźwości na 
terenie portu, zgodnie z 
zarządzeniem Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdy-
ni, jest zabronione. 
(GB)

Śledczy z puckiej komendy 
postawili w miniony  zarzut 
nielegalnej uprawy konopi 
45-letniemu mieszkańcowi 
Pucka. Podejrzany trafił do 
policyjnego aresztu  kiedy 
podczas interwencji w jego 
domu funkcjonariusze zna-
leźli zabronione rośliny. Na 
wniosek Policji prokuratura 
zastosowała wobec podej-
rzanego policyjny dozór. Za 
uprawę tego narkotyku grozi 
kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Zarzut nielegalnej uprawy 
konopi usłyszał  45-letni 
mieszkaniec Pucka. Mężczy-
zna został zatrzymany  pod-
czas interwencji w swoim 
domu. 45-latek wezwał inter-
wencję wobec byłej konku-
biny. Wówczas wyszło na 

jaw, że w domu znajduje się 
uprawa zabronionej rośliny. 
Śledczy wraz z technikiem 
kryminalistyki zabezpieczyli 
ususzone konopie. Mun-
durowi ustalili, że z konopi 
wytworzyć można 29 porcji 
marihuany. Mundurowi za-
bezpieczyli także m.in. wagę 
elektroniczną 
45-latek od razu trafił do 
policyjnego aresztu. Usłyszał 
już zarzut i został przesłu-
chany. Na wniosek Policji 
Prokuratura Rejonowa w 
Pucku zastosowała wobec 
podejrzanego policyjny 
dozór. 
Teraz mundurowi będą 
ustalać, czy uprawa nielegal-
nej rośliny była związana z 
handlem narkotykami.
(GB)

Promocja potraw z 
gęsiny była głównym celem 
jedenastej edycji Pikniku 
w Gęsniku. To wydarzenie 
zorganizowano przez Fermę 
Gęsi Dębogórze (w pobliżu 
Gdyni) miało miejsce 8 i 9 
listopada na terenie fermy.

Kulinarne atrakcje pikniku 
zorganizowało Stowarzysze-
nie Kucharzy Polskich, które 
przygotowało dla publiczno-
ści pokazy kulinarne potraw 
tradycyjnych przyrządzanych 
z mięsa gęsiego. Uczestnicy 
pikniku mogli więc skosz-
tować zupę brukwiowej na 
gęsinie, okrasy na żytnim 
chlebie z kiszonym ogórkiem 
oraz innych potraw z gęsiną 
w roli głównej.Piknik miał 
także handlowy i regio-
nalny charakter - podczas 
wydarzenia miała miejsce 
sprzedaż wyrobów z gęsiny 
oraz świeżych gęsi, zaprezen-

towano wystawę i sprzedaż 
produktów regionalnych z 
województwa pomorskiego 
oraz z innych województw 
(nalewki, oleje tłoczone na 
zimno, przetwory owocowe 
oraz wiele innych)- Praw-
dziwą furorę zrobił nasz 
nowy produkt, czyli pierogi 
z gęsiny - mówi Karolina 
Kryszewska-Wójcik z Fermy 
Gęsi Dębogórze.Organizato-
rzy pikniku zaprezentowali 
także pokazy artystyczne, a 
gośc specjalny sobotniego 
dnia pikniku Agnieszka 
Fitkau-Perepeczko promo-
wała w Dębogórzu swoją 
najnowszą kulinarną książkę.
Termin organizacji pikniku 
nawiązywał do Dnia Święte-
go Marcina obchodzonego 
11 listopada. W Polsce to 
święto obchodzi się serwując 
m.in gęsinę.

(GB)

Gęsina w roli głównej
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Nietrzeźwy szyper chciał 
wyjść w morze

Uprawiał konopie. 
Grożą mu 3 lata więzienia

Radni Kosakowa 
spotkali się po raz ostatni
14 radnych wraz z goścmi uczestniczyło  w ostatniej sesji VI Kaden-
cji Rady Gminy Kosakowo, która miała miejsce w środę 5 listopada.

wodniczący Rady podsumował 
dobiegającą końca kadencję, 
podziękował radnym za współ-
pracę, za to, że obdarzyli go za-
ufaniem powierzając mu funk-
cję Przewodniczącego Rady, 
podziękował sołtysom i pra-
cownikom urzędu za wspólną 
pracę na rzecz rozwoju gminy. 
Podkreślił zgodę jak panowała 
w radzie, dzięki której możli-
we było przeprowadzenie wielu 
projektów. Za dobrą współpra-
cę podziękował również Wójt 
Jerzy Włudzik. Przewodniczą-
cy Rady Mirosław Marek wraz 
Wiceprzewodniczącą Rady 
Aliną Merchel wręczyli radnym 
podziękowania oraz miniaturo-
we tablice pamiątkowe ze zdję-
ciami członków Rady oraz z 
opisem pełnionej funkcji. Prze-
kazano również dużą tablicę 
pamiątkową, która jest zawie-
szona w sali posiedzeń. (GB)
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Jerzy Włu-
dzik to nie 
tylko dobry 
gospodarz, 
ale również 
człowiek z 
wizją rozwoju 
gminy Ko-
sakowo. Na 
swoim koncie 
ma wiele 

sukcesów. Następne lata będą naj-
ważniejszymi w historii Pomorza 
jak i gminy Kosakowo. Dzięki naj-
większym w historii środkom z Unii 
Europejskiej, to właśnie następna 
kadencja zadecyduje o rozwoju 
Pomorza i Gmin, dlatego warto 
postawić na ludzi sprawdzonych 
takich jak Jerzy Włudzik.

Mieczysław Struk- Marszałek 
Województwa Pomorskiego

ZASADY wójta Jerzego Włudzika
– Jako wójt jestem konkretny i skuteczny. Nie rzucam słów na wiatr. O gminę dbam jak o własny 

dom.
– Liczba mieszkańców rośnie w imponującym tempie. LUDZIE CHCĄ TU ŻYĆ. Robimy radnymi 

wszystko, aby dawni i nowi mieszkańcy mogli tu żyć w jak najlepszych warunkach.
– Nie opieramy budżetu gminy tylko na podatkach. Udowodniliśmy jako samorząd, że potra� my 

pozyskiwać środki � nansowe z z zewnątrz, z Unii Europejskiej i z dotacji rządowych. Wykształcili-
śmy kadrę urzędników, którzy biegle orientują się w procedurach i dlatego jesteśmy skuteczni.

– Rozumiejąc, jak ważną dla gospodarczego rozwoju gminy jest działalność przedsiębiorców, sta-
ramy się ułatwiać im działalność i podejmowanie biznesowych decyzji. 90% powierzchni gminy 
ma aktualne szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego, co umożliwia przedsiębiorcom 
podejmowanie bezpiecznych decyzji co do lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw.

–  Szczególną troską otaczamy nowoczesne kształcenie dzieci i młodzieży, które pozwoli im dobrze 
zaplanować przyszłość i osiągnąć życiowe cele.

– Jako Kaszuba z dziada pradziada szanuję regionalne tradycje. Dbamy, wraz z Radą , aby zapewnić 
im poszanowanie i wzmocnić ich oddziaływanie. 

– Czcimy narodowe tradycje, wychowujemy młode pokolenie w szacunku dla najlepszych przeja-
wów patriotyzmu, szczególnie korzystając z pamięci historycznych wydarzeń, których miejscem 
była nasza ziemia.

– Korzystając z warunków naturalnych położenia gminy staramy się zapewnić społeczeństwu jak 
najlepsze warunki uprawiania sportu. Wszystkie dzieci i młodzież z naszej gminy mają zapewnio-
ne możliwości darmowego uprawiania żeglarstwa.

– Organizacjom pozarządowym staramy się zapewnić odpowiednie warunki do funkcjonowania. 
W roku bieżącym przeznaczyliśmy na ich potrzeby 300 tys. złotych. Mamy ambicję podnieść w  
krótkim czasie tę sumę do 1 miliona.   

POPIERAJĄ GO:
– Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek: Gdynia ma szczęście do dobrych sąsiadów. Jerzy Włudzik 

to doświadczony samorządowiec, otwarty na dialog i współpracę.
– Teresa Hoppe – posłanka PO Ziemi Pomorskiej, wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-

skiego: Jest pracowity i skuteczny. Nie zapomina o pielegnowaniu i kultywowaniu tradycji kaszub-
skiej

– Dariusz Męczykowski – wiceprzewodniczący Sejmiku Pomorskiego: Jego działalność opiera się 
na wywiązywaniu się z obietnic wyborczych i trosce o ludzi.

– Janusz Frackowiak – trener, szkoleniowiec Yacht Clubu Rewa: Jest to 
człowiek na którego mogę liczyć ja i młodzi ludzie zakochani w morzu.

– Andrzej Dzienisz – przedsiębiorca, właściciel Alviku – fermy gęsi 
w Dębogórzu, organizator corocznego „Pikniku w Gęśniku”: Jerzy 
Włudzik to sprawdzony gospodarz. Gwarantuje stabilność i ciągłość 
działania.

ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ:
– Aby gmina Kosakowo w dalszym ciągu była liderem we wzroście 

zamożności, aby pozyskiwała wciąż nowe fundusze zewnętrzne, 
co umożliwi dalszy rozwój infrastruktury, w tym drogowej, tu-
rystycznej, sportowej i oświatowej.

– Dla jeszcze większego podkreślenia i upamiętnienia chwaleb-
nych tradycji patriotycznych powołanie Komitetu Budowy 
Muzeum Obrońców Kępy Oksywskiej.

– W trosce o właściwe wychowanie młodzieży – organizacja 
stanicy harcerskiej w Mechelinkach

– Aby dalej kwitło życie kulturalne w gminie – � nalizowanie 
powstania Gminnej Orkiestry Dętej, której próby mają się 
rozpoczęły się już w listopadzie br.

– Powołanie Gminnej Rady Seniorów.
– Dbając o jawność życia publicznego zapowiadam trans-

misje sesji Rady Gminy w Kosakowo TV, poczynając od 
pierwszej sesji nowej Rady. Aby zapewnić wszystkim gru-
pom społecznym wpływ na najważniejsze w gminie spra-
wy, zaprosimy do zespołu konsultacyjnego wszystkich na-
szych kandydatów na urząd wójta, do Rady Gminy i Rady 
Powiatu.

Wypowiedź mieszkańca: 
– Podczas ponad 10-letnich rządów pierwszego wójta 

z wolnych wyborów - Jerzego Włudzika, nasza gmina 
przeobraziła się z peryferyjnej w nowoczesną, dynamicz-
nie rozwijającą się, postrzeganą z zewnątrz jako jedną z naj-
lepszych w województwie i regionie, jedną z najlepszych w Polsce. 
I niech tak pozostanie.

JERZY WŁUDZIK – KANDYDAT 
NA WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Kontrkandydat Szymon Tbakiernik:
Jego motto to: Nikt Wam tyle nie da, ile ja Wam mogę obiecać”

– W jego programie wyborczym są obietnice bez pokrycia, np.
– Obiecuje w ciągu 2 lat zbudowanie drogi w ciągu ul. Derdowskiego, łączącej Kosakowo z Gdynią obok 

Galerii Szperk, drogi w ciągu ulicy Chmielnej łączącej Suchy Dwór z Dębogórzem oraz obwodnicy Pier-
woszyna, tylko nie informuje za jakie fundusze i skąd je weźmie. Dlaczego tak skromnie planuje? Przecież 
można obiecać więcej...

– Uruchomimy monitoring całej gminy dostępny przez internet. Technicznie to raczej niemożliwe i dzięki 
Bogu, bo wątpię aby każdy mieszkaniec chciał być śledzony przez całą dobę i aby ta wiedza była dostępna 
dla każdego w internecie. Poza tym pytam uprzejmie ile to by kosztowało i skąd mają być pieniądze?

– Zapewnimy miejsca w przedszkolach i żłobkach – to kolejny punkt programu mego przeciwnika. Brakuje 
informacji gdzie, jak i za ile?

– Zorganizujemy sołeckie rady młodzieży, które otrzymają do wyłącznej dyspozycji budżet młodzieżowy na 
wzór budżetów sołeckich – to kolejny postulat. Postulat wciągania młodzieży w proces kierowania gminą 
jest niewątpliwie słuszny. Można zorganizować Młodzieżową Radę Gminy jako organ doradczy i w ten 
sposób kształcić przyszłych samorządowców. Jednak postulat robienia tego na poziomie sołectw to zbyt 
duże rozproszenie działań, nie mówiąc o przydziale funduszy. Czy jest to możliwe ze względów prawnych? 
Zresztą mój kolega radny dał już się poznać jako człowiek nieobliczalny, chaotyczny, biorący chciejstwo 
za rzeczywistość. Już w połowie zakończonej niedawno kadencji Rada prawie jednomyślnie odwołała go 
z  funkcji przewodniczącego i członka komisji budżetowej za brak znajomości prawa samorządowego 
i prawa � nansów publicznych, co skutkowało dezinformowaniem mieszkańców. 

CZYM SIĘ MOŻE POCHWALIĆ JERZY WŁUDZIK I RADA GMINY,
Wyniki w okresie: 2002 – 2014:

– Inwestycje realizowane na terenie Gminy Kosakowo z udziałem środków unijnych – 70,0 mln złotych, 
plus inwestycje związane z ochroną środowiska wykonane przez PEWiK – 108,4 mln. zł

– Drogi gminne: w latach 2003-2014 wykupiono 49 ha dróg, co kosztowało gminę 6 mln zł. W tym okresie 
wybudowano dróg za 23 mln, postawiono 977 latarni ulicznych i wydano ponad 2,2 mln zł na uregulo-
wanie wód opadowych.
Ważniejsze inwestycje to:

– Gimnazjum z halą sportową i pływalnią – koszt 29,4 mln zł.
– Przystań rybacka w Mechelinkach – za 15,7 mln zł.
– Aleja Zasłużonych Ludzi Morza – za 1,9 mln zł
– Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Dębogórzu – za 3,1 mln zł.
– Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Pogórzu – za 2,7 mln zł
– Przedszkole w Dębogórzu – za 1,8 mln zł
– Budynek socjalny w Pogórzu – za 2,2 mln zł
– Rewitalizacja Alei Lipowej – za 1,1 mln zł
– Kompleks boisk Złote Piaski – za 854,7 tys. zł
– Świetlica sołecka w Suchym Dworze – za 681,4 tys. zł
– Outdoor � tness w każdej wsi – za 169 tys. zł

Budżet Gminy ( w mln zł.)
– Dochody ogółem wzrosły z 19,9 w 2003 do 51,9 (stan z 30.09. 2014), w tym dochody własne z 10,7 

do 31.0 (30. 09. 2014), dochód na mieszkańca z 2.880 zł do 4.505 (30. 09. 2014)
– Wydatki: 19,9 w roku 2003, 64,3 w 2014 (plan.)
– Wydatki na inwestycje: 28,4 w latach 2002 – 2006, 65 w latach 2007 – 2010, 83,8 w latach 2011 
– 2014.
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Serdecznie dziękuję za skie-
rowane do mnie zapytanie o 
ocenę przedłożonych pro-
gramów wyborczych kandy-
datów na urząd Burmistrza 
Władysławowa. Przyznam, 
że gmina ta kojarzy mi się 
jako wspaniałe miejsce let-
niego wypoczynku, ale rze-
telna ocena wyborcza wyma-
gała ode mnie sporej pracy 
analitycznej, gdyż już bardzo 
dawno we Władysławowie 
nie byłem. Pozwoliłem sobie 
analizę pogrupować na kilka 
kryteriów.

Osoba kandydata
Zawsze młodość i świeżość 

w polityce jest atutem, to po-
twierdza historia. Kennedy 
czy Kwaśniewski wygrywali 
dzięki urodzie i młodości. Ale 
jest tu pewna bariera związa-
na z różnicą wieku kontrkan-
dydatów. Najlepsze wyniki 
notują 40 lub 50-latkowie 
startujący przeciwko kandy-
datom 70+. Wtedy zdrowie, 
energia i dłuższa perspektywa 
działania są bezwzględnym 
atutem. Chyba nie do końca 
mamy do czynienia z tym 
modelem we Władysławo-
wie, bo w prawdzie między 
kandydatami jest różnica ok. 
20 lat, ale kandydat młodszy 
będąc zaledwie 30-latkiem 
może nie wzbudzić zaufania 
u wyborców, bo za jego wie-
kiem nie stoi duże doświad-
czenie życiowe i zawodowe 
– elementy tak potrzebne do 
skutecznego rządzenia. 

Młodszy kandydat zawsze 
może promować odwagę, 
śmiałość, fantazję. Starszy, 
jeśli nie jest seniorem, a tu 
mamy do czynienia z kandy-
datką w sile wieku, będzie ko-
jarzony z rozwagą, odpowie-
dzialnością, czy stabilizacją. 
Przy kryterium osób samych 
kandydatów mamy tu dwa 
przeciwne modele: bardzo 
młody, energiczny, śmiały i 
pomysłowy, ale bez realnego 
doświadczenia zawodowego 
i życiowego kontra doświad-
czona, stabilna, choć może 
już ostrożniejsza, osoba w 
wieku średnim. Plusem na 
rzecz młodego kandydata by-
łoby także, gdyby urzędująca 
Burmistrz pełniła tą rolę od 
wielu lat. W wielu miastach w 
tych wyborach widoczne jest 
znużenie wieloletnimi wło-

Programy są dosyć zbieżne
We Władysławowie czeka nas dogrywka w wyborach na Burmistrza. O opinię na 
temat programów kandydatów prosiliśmy niezależnego eksperta. Oto co o Romanie 
Kużlu i Grażynie Cern napisał dr Wojciech Plopa:

darzami, ale obecna burmistrz 
ubiega się dopiero o drugą ka-
dencję. Młodemu kandydatowi 
z pewnością pomogłoby np. 
sprawowanie ważnej samorzą-
dowej funkcji przez następne 4 
lata w której mógłby pokazać 
swoją skuteczność i talenty, bo 
z pewnością je ma. 

Kompleksowość programu
Programy wyborcze trzeba 

analizować zawsze w kontek-
ście konkretnej gminy, a ja jak 
mówiłem nie jestem związany 
z Władysławowem i nie znam 
problemów jego mieszkańców. 
Z pewnością program radne-
go Kużla jest bardzo obszerny, 
widać że kandydat tworzył go 
z dużym zespołem doradców, 
choć nie wiem czy ponad 50 
punktów do realizacji to nie-
zbyt wiele. Szczególnie gdy 
skuteczna realizacja obietnic 
wyborczych jest uzależniona od 
Rady Miasta a do tej najwięcej 
radnych wprowadziła jego kon-
kurentka Grażyna Cern. Kandy-
datka Cern w programie podaje 
12 punktów, co jest rozsądnym 
ograniczeniem, bo nawet zain-
teresowany wyborca nie jest w 
stanie przeczytać wszystkiego. 
Na stronie internetowej kandy-
datki jest rozwinięcie programu 
wyborczego dla konkretnych 
wsi czy dzielnic więc każdy za-
pozna się z tym, co jego kon-
kretnie interesuje. 

Wydaje mi się, że w dużej 
części programy obu kandy-
datów są zbieżne, np. w chęci 
pozyskiwania środków unij-
nych, rozwoju infrastruktury 
turystycznej, remontów dróg 
i kanalizacji, rozwoju kultury, 
sportu dzieci i młodzieży czy 
troski o zdrowie mieszkańców. 
W obu programach pojawia 
się też zagospodarowanie Pro-
menady Światowida. Można 
wywnioskować, że to najważ-
niejsze problemy gminy skoro 
oboje kandydaci zwracają na to 
uwagę. Kandydatka dodaje do 
swojego zwięzłego programu 
polepszanie bezpieczeństwa, 
rozbudowę monitoringu, bu-
dowę skwerów i realizację kon-
kretnych inwestycji: bulwar 
nadmorski, kładka nad rezer-
watem, skate-park. Kontrkan-
dydat urzędującej burmistrz 
stawia na promocję odnawial-
nych źródeł energii, ekologię 
i internetowe transmisje po-
siedzeń Rady Miasta. Zamia-
ry Pana Kużla są ewidentnie 
skierowane do młodszego wy-
borcy, a Pani Cern do rodzin z 
dziećmi, osób wieku średnim 
i starszych. Tu widać podział, 
który wynika bezpośrednio z 
wieku samych kandydatów. 

Realność obietnic 
wyborczych

Znowu wracamy do ogólnej 
charakterystyki kandydatów 
na Burmistrza Władysławowa. 
Roman Kużel jest młodszy od 
Grażyny Cern o pokolenie, 
dla niego internet jest pod-
stawowym narzędziem pracy, 
zamierza zmieniać swoje oto-
czenie radykalnie i nie widzi 
barier tak jak nie ma ich w 
sieci komputerowej. Stąd w 
jego programie pojawiają się 
postulaty, pewnie chwytliwe, 
ale bezpośrednio nie związane 
z zadaniami gminy, jak walka z 
bezrobociem czy narkomanią i 
dopalaczami. 

W swoich obietnicach wy-
borczych Grażyna Cern wyraź-
nie stąpa po ziemi, stąd można 
jej zarzucić brak śmiałości. 
O planach pisze konkretnie 
i nie wykracza poza to na co 
burmistrz z radą mają wpływ, 
ale gdyby urzędujący włodarz 
pisał inaczej to by źle o nim 
świadczyło. Zawsze jest tak, 
że ubiegający się o ponowną 
kadencję wójt, burmistrz czy 
prezydent , w tym Prezydent 
RP, ma przewagę nad konku-
rentem. To logiczne, że do-
tychczasową władzę możemy 
oceniać po tym czego już do-
konała, więc jeśli obiecuje coś 
podobnego do inwestycji już 
zrealizowanych to pokłada-
my większą szansę w jej sku-
teczności niż kiedy taką samą 
obietnicę składa ktoś dotąd 
niesprawdzony. Tym samym 
kierujemy się wybierając leka-
rza, prawnika czy mechanika 
samochodowego. 

Ocena ogólna
Wyboru dokonają mieszkań-

cy gminy. Rolą politologa nie 
jest wskazywać kto jest lepszy, 
rolą politologa jest ocenianie 
polityki, w tym przypadku pro-
gramu wyborczego. Z resztą wi-
dzę, że jeden z kandydatów sam 
jest politologiem, wiec teorię na 
pewno zna doskonale. Oboje 
kandydaci mają swoje wady 
i zalety, są to dość odmienne 
osobowości. Zdecydować mu-
szą mieszkańcy, ja jako polito-
log będę mógł co najwyżej po 
fakcie analizować czemu wybór 
był taki a nie inny. 

Dr  Wojciech Plopa, 
adiunkt na Wydziale 
Politologii Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w 
Warszawie, specjalista rynku 
politycznego, autor licznych 
publikacji o preferencjach 
wyborczych.

O autorze
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Mimo nadchodzącej zimy, zgodnie z harmonogramem, ruszyła budowa dwóch kolejnych skwerów w gminie Władysławowo. 
Po sukcesie skweru Hallera, skweru na Szotlandzie z budowaną aktualnie kładka nad Rezerwatem Słone Łąki oraz skweru 
ze skate-parkiem w Cetniewie, gminna spółka Abruko przystąpiła do realizacji nowych projektów. Pierwszym jest skwer 
w Chałupach, przy wale od strony Zatoki Puckiej, z ciekawym elementem warkocza ułożonego z dwóch kolorów kostki 
brukowej. Drugi to inwestycja w Tupadłach, nawiązująca do elementów morskich i rybackich oraz legendy o tym jak rybacy 
z tej wsi uratowali króla Zygmunta III Wazę, projekt jest finansowany głównie ze środków Unii Europejskiej.

Ruszyła budowa skwerów

Cechą charakterystyczną skweru w Chałupach będzie element warkocza ułożonego z dwóch kolorów kostki brukowej
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Inwestycja w Tupadłach, nawiązująca do elementów morskich i rybackich oraz legendy o tym jak rybacy 
z tej wsi uratowali króla Zygmunta III

Prace ruszyły mimo nadchodzącej zimy
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-Zależy mi na tej współpracy, bo powiat pucki jest sąsiadem Gdyni 
-zaznaczał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni (trzeci z lewej)

Współpraca samorządów warunkiem 
skutecznego pozyskiwania środków unijnych
Pod takim tytułem odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Władysławowa we wtorek 25 listopada. W hotelu Rejs w dzielnicy 
Hallerowo spotkali się samorządowcy z powiatów puckiego, wejherowskiego i Gdyni wspólnie radząc jak zorganizować się i jeszcze 
skuteczniej pozyskiwać środki unijne z nowego budżetu na lata 2014-2020. 

Na zaproszenie Grażyny 
Cern w spotkaniu uczestni-
czyli: prezydent Gdyni Woj-
ciech Szczurek, Klemens 
Adam Kohnke, nowy bur-
mistrz Helu, Tyberiusz Narko-
wicz, burmistrz Jastarni  Hen-
ryk Doering, wójt Krokowej 
oraz radni powiatu puckiego-
Jarosław Białk, typowany na 

nowego starostę, oraz Adam 
Zażembłowski, typowany na 
nowego przewodniczącego 
rady powiatu. Zebrani podkre-
ślali możliwości aplikowania o 
środki przy współpracy Me-
tropolitalnego Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów 
NORDA, którego członkami 
są reprezentowane samorządy 

gminne. 
- Tylko wspólne wnioski po-

zwolą na realizację naprawdę 
dużych inwestycji wykracza-
jących poza granice naszych 
gmin, jak remont kluczowych 
dróg wzdłuż wybrzeża, a na 
takich nam najbardziej zale-
ży – argumentowała Grażyna 
Cern. 

- Jest szansa na przełamanie 
między Gdynią a powiatem 
puckim pewnej bariery. Cieszę 
się na współpracę z Jarkiem 
Białkiem jako starostą. Zależy 
mi na tej współpracy, bo po-
wiat pucki jest sąsiadem Gdy-
ni. Powinniśmy się regularnie 
spotykać także tematycznie, 
dlatego dziękuje za zaprosze-

nie Grażynie Cern, to cenna 
inicjatywa – argumentował 
Wojciech Szczurek.

Jarosław Białk, dotychczaso-
wy zastępca wójta Krokowej, 
typowany na nowego puckiego 
starostę zaproponował wpro-
wadzenie regularnych spotkań 
samorządowców powiatu, tak-
że w celu podziału i rozdziela-

nia środków unijnych. 
Uczestnicy zgodzili się co do 

konieczności współdziałania 
przy wyborze i opracowywa-
niu wniosków oraz wspólnym 
aplikowaniu o środki unijne w 
nowej perspektywie finanso-
wania. Jest to dobry progno-
styk dla rozwoju gmin człon-
ków NORDA.

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy z powiatów puckiego, wejherowskiego i Gdyni.
Na zdjęciu od lewej -   Jarosław Białk, radny powiatu puckiego, Grażyna Cern, burmistrz 
Władysławowa i Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Tematem spotkania samorządowców było skuteczne pozyskiwanie  środków unijnych 
z nowego budżetu na lata 2014-2020

-Tylko wspólne wnioski pozwolą na realizację naprawdę dużych inwestycji 
– podkreślała Grażyna Cern (w środku)
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Jeśli gotowanie jest Twoją pasją, chcesz wygrać 100 tysię-
cy złotych i pracować pod okiem najlepszego polskiego szefa 
kuchni - Wojciecha Modesta Amaro, zgłoś się do trzeciej edycji 
programu „Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia”.

Nie musisz być zawodowcem, ale musisz być gotowy na 
wszystko! Jeśli chcesz być sławny, potrafisz gotować i masz na-
prawdę mocne nerwy, czekamy na Twoje zgłoszenie! Zaprasza-
my w sobotę 29 listopada do Gdyni - Restauracja Abrahama. 
Szczegóły pod nr: 881771066. DK

Piekielna kuchnia 
zaprasza! 
Rusza casting do trzeciej edycji programu 
„Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia”!

Największa w Polsce scena na 
gdyńskim Skwerze Kościusz-
ki zamieni się w tym roku w 
statek, którym uczestnicy wy-
ruszą w niezapomniany rejs 
przebojów dookoła świata.

- Płynąć będziemy od bie-
guna południowego do pół-
nocnego, po drodze zawijając 
do pulsujących najgorętszymi 
rytmami portów świata. I to 
nie tylko morskich. Z Ewą 
Farną popłyniemy Wełtawą 
do Pragi, by przekonać się, że 
za naszą południową granicą 
też potrafią się bawić. Raz bę-
dziemy pływać parostatkiem 
z Krzysztofem Krawczykiem, 
innym razem jachtem z Justi-
nem Bieberem (Artur Cham-
ski), a czasem będziemy się 
przesiadać na transatlantyk, by 
z gwiazdą światowej muzyki 
tanecznej - Looną - zawinąć do 
portów na drugiej półkuli, w 
Meksyku czy Brazylii. Gorąco 
będzie nawet w miastach pół-

nocy, takich jak Sankt Peters-
burg, gdzie przeniesie widzów 
Jacek Stachursky śpiewając 
„Biełyje Rozy”. Ze zwycięzcą 
ostatniej edycji „Dancing with 
the Stars. Taniec z Gwiazda-
mi” ognistym Sycylijczykiem 
Stefano Terrazzino zwiedzimy 
Palermo, z KOMBII francuski 
„Awinion”, z Big Cycem i „Ma-
kumbą” spotkamy golasa na 
plaży w Mombasa, a z chórem 
Sound’n’Grace sięgniemy po 
„Kałasznikowy” i trafimy na 
Bałkany - zapowiadają organi-
zatorzy imprezy.

W muzyczne rejsy na Jamajkę 
ma zabrać uczestników wielbi-
ciel tamtejszych muzycznych 
klimatów Kamil Bednarek; 
z Eweliną Lisowską pójdzie-
my prosto w stronę słońca; 
Mrozu dowiedzie, że wbrew 
scenicznemu pseudonimowi, 
potrafi rozgrzewać widzów, a o 
tym, że umie to robić też Ania 
Wyszkoni - wiemy od dawna. 

Na tym królewskim rejsie nie 
może zabraknąć księżniczki 
polskiej sceny Sylwii Grzesz-
czak. Usłyszymy też piosenki 
Oddziału Zamkniętego.

Podczas sylwestrowej nocy 
wystąpią także artyści znani 
z hitowego programu „Twoja 
Twarz Brzmi Znajomo”, którzy 
wcielą się w ikony współcze-
snej muzyki. Artur Chamski 
wcieli się w Justina Biebera, Ka-
tarzyna Skrzynecka w Shakirę, 
Paweł Tucholski zaśpiewa jako 
Elton John, Maja Bohosiewicz 
przeobrazi się w Sabrinę, a Ma-
rek Kaliszuk w Nicki Minaj.

To wszystko z najsilniejszą, 
siedmioosobową ekipą pro-
wadzących. Toast noworocz-
ny wzniosą z mieszkańcami 
Gdyni i widzami gwiazdy naj-
większych produkcji Polsatu: 
Krzysztof Ibisz i Anna Gło-
gowska z „Tańca z gwiazdami”, 
Maciej Dowbor i Piotr Gą-
sowski z „Twoja Twarz Brzmi 

Znajmo”, Paulina Sykut-Jeżyna 
i Maciek Rock z „Tylko muzy-
ka. Must Be The Music” oraz 
nieustraszona Agnieszka Po-
pielewicz, która dowiedzie, że 
nie boi się wejść do tunelu cza-
soprzestrzeni, gdzie dokonują 
się przemiany Gwiazd.

Impreza odbędzie się na 
gdyńskim Skwerze Kościusz-
ki, gdzie stanie scena licząca 
2,5 tys. metrów i widownia o 
powierzchni kilku kilometrów 
kwadratowych. Przy produk-
cji koncertu pracować będzie 
1200 osób, a realizowany on 
będzie przez 20 kamer.

To już drugi Sylwester z Pol-
satem w Gdyni. Pierwszą „Syl-
westrową Moc Przebojów” 
obejrzało ponad sześć milio-
nów widzów Polsatu.
(ST)

Spotkanie podsumowują-
ce sezon turystyczny 2014, 
a w szczególności projekt 
Karta Turysty Kaszuby 
Północne zapowiedziano 
na 10 grudnia. Spotkanie 
odbędzie się w  o godz. 
10:00 w Sali Mieszczańskiej 
(I piętro) Ratusza Staromiej-
skiego w Pucku. 

Karta Turysty to oferta 
ponad 50 zniżek na gastro-
nomię, noclegi, atrakcje, 
muzea, SPA, kursy wind- i 
kitesurfingowe, korzystanie 
z obiektów sportowych i 

rekreacyjnych, jazdy konne, 
pamiątki, warsztaty arty-
styczne i inne usługi.

Na spotkaniu będziemy 
rozmiawiać o pierwszej edy-
cji projektu Karta Turysty, 
jego efektach i kontynuacji 
w 2015 roku.Zachęcamy 
obecnych Partnerów Karty 
Turysty oraz podmioty 
działające w obszarze hote-
larstwa, gasronomii, usług 
turystycznych do udziału w 
tym spotkaniu - zapowiada-
ją organizatorzy spotkania.
(GB)

Karta Turysty na spotkaniuSylwestrowa Moc 
Przebojów  w Gdyni
20 kamer, ściana monitorów wielkości solidnej kamienicy, scena licząca 2,5 tysiąca metrów 
i widownia o powierzchni kilku kilometrów kwadratowych. Polsat tegoroczny koncert 
sylwestrowy zorganizuje w Gdyni pod hasłem „Sylwestrowy Rejs Przebojów”. Podczas 
imprezy wystąpią m.in. Ewa Farna, Kamil Bednarek, Kombii czy Krzysztof Krawczyk oraz 
uczestnicy show „Twoja twarz brzmi znajomo”.

To będzie już drugi Sylwester z Polsatem w Gdyni
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Najlepsze firmy kreatywne 
z całego świata spotkały się w 
Kopenhadze podczas Creative 
Business Cup 2014. Pierwszą 
nagrodę, za projekt Professor 
Why, otrzymał zespół CTA-
dventure z Gdańska.Projekty 
z ponad 50 krajów oceniało 
międzynarodowe jury, w któ-
rego skład wchodzili ludzie 
biznesu, tacy jak Christian 
Stadil -  Thornico A/S, Sti-
ven Kerestegian Ganarillas 
- LEGO, Flavia Simon from 
Google, Håkan Nordkvist - 
IKEA, and Amy Cosper -  re-
daktor naczelny Entrepreneur 
Magazine. Światowy etap kon-
kursu, którego finał odbył się 
w Kopenhadze poprzedziły 
konkursy w poszczególnych 
krajach.Po pełnym emocji 
głosowaniu jury zdecydowało 
się przyznać pierwszą nagrodę 

Samochody dla techników 
kryminalistyki oraz bez-
kontaktowe alkomaty otrzy-
mali  pomorscy policjanci 
od marszałka województwa 
pomorskiego Mieczysława 
Struka. Zakup sprzętu został 
zrealizowany w ramach pro-
jektu „Wdrożenie zintegro-
wanego systemu łączności 
oraz zakup sprzętu ratowni-
czego i środków transportu 
na potrzeby Zintegrowanego 
Systemu Ratownictwa Wo-
jewództwa Pomorskiego”. 
Zakup sprzętu był możliwy 
dzięki oszczędnościom, po-
zyskanym w trakcie realiza-
cji tego przedsięwzięcia – w 
czerwcu 2014 roku renego-
cjowano umowę, umożliwia-
jącą sfinansowanie nowych 
zadań. W wyniku tych dzia-
łań 12 listopada marszałek 
przekazał na ręce Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku Wojciecha Sob-
czaka 95 sztuk bezkontakto-
wych urządzeń do badania 
zawartości alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, 40 sztuk 
laserowych mierników pręd-
kości, 9 sztuk samochodów 
dla techników kryminalistyki. 
- Dla nas to kolejny krok, 
który usprawni pracę policji. 
Nowy sprzęt znacznie uła-
twi analizę danych, ale także 
poprawi bezpieczeństwo na 
drogach. – powiedział Ko-

Magia świąt oraz naj-
przyjemniejsze zimo-
we atrakcje zagoszczą 
ponownie na Świątecznym 
Jarmarku przygotowanym 
przez Galerię Szperk. W 
specjalnie zaaranżowanym 
przed Galerią świątecz-
nym miasteczku po raz 
kolejny staną drewniane 
domki, wypełnione po 
brzegi bożenarodzenio-
wym klimatem, skupione 
wokół wspaniałej zimowej 
atrakcji, jaką w tym roku 
będzie lodowisko wraz z 
wypożyczalnią łyżew. Na 
wszystkich miłośników 
szusowania po lodzie, poza 
ponad 200 metrową taflą, 
czekać będzie także moc 
atrakcji w postaci warszta-
tów, pokazów i prezentacji, 
natomiast poszukujący 
świątecznych upomin-
ków znajdą tu całą masę 
wspaniałych produktów w 
postaci rękodzieła oraz re-
gionalnych specjałów. Nie 
zabraknie także typowo 
świątecznych atrybutów, 
na środku lodowiska stanie 
bowiem, wielka pięciome-
trowa choinka, a tuż obok 
kontenera przeznaczonego 
na warsztaty pojawi się 
specjalnie zaprojektowane, 
oryginalne monidło z anio-
łem przy którym będzie 

można zrobić sobie zdjęcie. 
Poza podstawowym 

zakresem działania 
Jarmarku Świątecznego 
z lodowiskiem pojawi 
się weekendowo szereg 
dodatkowych atrakcji, a 
wśród nich między innymi, 
liczne warsztaty (projekto-
wania ozdób świątecznych,  
wypiekania i ozdabiania 
bożonarodzeniowych łako-
ci, kreatywnego pakowanie 
prezentów, projektowania 
kartek i karnecików świą-
tecznych i wiele innych) 
oraz atrakcje realizowane 
na tafli lodowiska, takie jak: 
kursy jazdy na łyżwach, 
pokazy akrobacji na lodzie, 
wyścigi łyżwiarskie, turniej 
hokeja, a nawet kolędowa-
nie. Warsztaty odbędą się 
w ogrzewanym kontenerze, 
a rodzice pragnący udać 
się na zakupy będą mieli 
możliwość pozostawie-
nia swoich pociech pod 
opieką wykwalifikowanych 
animatorów.

Wszystkie te atrakcje do-
stępne będą nieodpłatnie, 
poza lodowiskiem, które 
dostępne będzie za okaza-
niem paragonu z zakupów 
w dowolnym sklepie na 
terenie Galerii Szperk za 
min. kwotę 10 zł
(GB)

Galeria zorganizuje 
jarmark świąteczny

Sprzęt dla pomorskich funkcjonariuszy
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mendant Wojewódzki Policji 
w Gdańsku Wojciech Sobczak. 
Jak podkreślił marszałek wo-
jewództwa Mieczysław Struk, 
finansowanie działań policji to 
tylko część działań wojewódz-
twa w tym zakresie - Inwe-
stujemy fundusze europejskie 
w kompleksowe rozwiązania, 

które pozwalają nam pod-
nieść system bezpieczeństwa 
w województwie. Obejmują 
one nie tylko policję, ale tak-
że np. ratownictwo medyczne. 
Projekt realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 

2007-2013. Całkowita wartość 
realizacji projektu wynosi ok. 
13 455 650 zł, poziom dofinan-
sowania stanowi 53,27 %, tj. 7 
167 698 zł. (GB)

CTAdventure najbardziej kreatywne
CTAdventure spółka Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza z Gdańska zdobyła pierwsze miejsce w Konkursie Creative Business 
Cup 2014 na najlepszą firmę kreatywną na świecie. Nagrodę wręczył Następca Tronu Królestwa Danii Książę Fryderyk.

firmie CTAdventure z Gdańska 
jako najlepszej firmie kreatywnej 
świata. Wraz z tytułem do rąk 
zwycięzców trafi nagroda w wy-
sokości 20 000 USD oraz moż-
liwość uczestniczenia w Global 
Entrepreneurship Congress w 
Mediolanie w marcu przyszłego 

roku.Jury doceniło zapropono-
wane przez firmę nowe podej-
ście do edukacji. Opracowany 
przez nich program do nauki 
takich przedmiotów jak chemia, 
fizyka, matematyka wykorzy-
stuje nowoczesną technologię 
rozszerzonej rzeczywistości 

(augmented reality), co pozwala 
zaangażować użytkowników w 
kreatywny proces nauczania.-
Rozszerzona rzeczywistość, na 
której bazuje gra, to technolo-
gia, która po raz pierwszy po-
zwala łączyć świat rzeczywisty 
z cyfrowym, co zwłaszcza w 

edukacji umożliwia pokona-
nie wielu barier, kosztowych, 
czy bezpieczeństwa” – wyjaśnia 
Marmołowski z CTAdventure.
Drugie miejsce w konkursie 
Creative Business Cup zdobyła 
firma GIGI BLOKS Ltd. z Litwy, 
zdobywcą  trzeciego miejsca jest  

PockerSky z Austrii. Nagrody 
specjalne za pomysły kreatywne 
otrzymały także Zikto z Korei 
Południowej, Bitbrain Techno-
logies with Ussens z Hiszpanii, 
Original Unverpackt z Niemiec 
oraz  Voiceitt z Izraela.
(GB)
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Lotnisko notuje ciągły 
wzrost liczby pasażerów, 
przykładowo w październiku 
obsłużonych zostało 287,6 
tys. osób – o 15 proc. więcej 
niż w tym samym miesiącu w 
zeszłym roku. Z całą pewno-

ścią te dobre wyniki lotnisko 
osiąga dzięki stale rosnącej 
liczbie połączeń, a ostatnio 
również dzięki powiększeniu 
bazy przez przewoźnika Wiz-
zAir.

Wiadomo, że 3-milionowy 
pasażer został obsłużony 
21 listopada. Z tej okazji na 
wszystkich podróżnych czeka 
wiele atrakcji, a jedną z nich 

jest konkurs, w którym w tym 
dniu można było wygrać pra-
cę na stanowisku check-in, 
czyli odprawy bagażowo-bi-
letowej. Przez dwie godziny 
zwycięzcy konkursu mogli 
obsługiwać pasażerów odla-
tujących z Gdańska.

Port Lotniczy w Gdańsku 
organizuje jeszcze jeden kon-
kurs, w którym można wy-

grać wyjazd do Madrytu. Jest 
on skierowany do osób, które 
przyczyniły się do osiągnięcia 
liczby 3 milionów obsłużo-
nych pasażerów i korzystały z 
usług lotniska od 21 lipca do 
końca br.

Skonsolidowana EBITDA 
wyniosła 1 832 mln zł przy 
24 proc. wzroście, a zysk net-
to 825 mln zł wobec 581 mln 
zł wypracowanych w tym 
samym okresie 2013 roku. 
Zarząd Spółki zaktualizował 
Program Inwestycyjny. Dzię-
ki wzrostowi efektywności w 
obszarze inwestycji, Grupa 
zrealizuje cele inwestycyjne 
przy niższych wydatkach.

Po dziewięciu miesiącach 
Grupa ENERGA wypraco-
wała 825 mln zł zysku netto, 
podczas gdy w zeszłym 
roku wyniósł on 581 mln zł. 
Skonsolidowana EBITDA 
wyniosła 1 832 mln zł i była 
o 24 proc. wyższa w ujęciu 
r/r. Bardzo dobre rezultaty 
zostały wypracowane przy 
niższych o 9 proc. przy-
chodach, które po trzech 
kwartałach wyniosły 7 792 
mln zł.W samym trzecim 
kwartale Grupa wypraco-
wała zysk netto na poziomie 
218 mln zł wobec 59 mln zł 
w tym samym okresie ubie-
głego roku. Skonsolidowana 
EBITDA wyniosła 551 mln 
zł i była wyższa o 51 proc. w 
ujęciu rok do roku. Grupa 
poprawiła swoje rezultaty we 
wszystkich segmentach, a 
największy wzrost dotyczył 
wytwarzania i poprawy w 
linii biznesowej Elektrow-
nia Ostrołęka. Przychody 
Grupy w trzecim  kwartale 
to 2 506 mln zł.W porów-
naniu do trzech kwartałów 
ubiegłego roku, istotny 
wpływ na skalę wzrostu 
wyników miał zeszłoroczny 
odpis z tytułu trwałej utraty 
wartości bloku B w ENER-
GA Elektrownie Ostrołęka 
SA, który istotnie obniżył 
wówczas wynik finansowy 
Segmentu Wytwarzanie w 
pierwszym kwartale oraz 
koszty związane z restruk-
turyzacją zatrudnienia po-
niesione w trzecim kwartale 

2013 roku. Dodatkowo na 
wyniki tegorocznych trzech 
kwartałów pozytywny 
wpływ miało rozwiązanie 
rezerwy na uprawnienia do 
emisji CO2. EBITDA po 
dziewięciu miesiącach roku 
i po wyłączeniu wpływu 
jednorazowych zdarzeń 
wzrosła o 9 proc. r/r.

- Wzrosty wyników Grupy 
- wyższe marże i wskaźniki 
rentowności - to głównie 
skutek  poprawy efektyw-
ności funkcjonowania, nad 
którą konsekwentnie  pra-
cujemy.  Na lepsze  wyniki 
częściowo wpływ miały 
zdarzenia jednorazowe, ale 
nawet bez nich widoczny 
jest stabilny wzrost w po-
równaniu do zeszłego roku 
- mówi Mirosław Bieliński, 
Prezes Zarządu ENERGA 
SA.   Łączne nakłady inwe-
stycyjne, planowane przez 
Grupę w latach 2014-2022 
roku wyniosą 18,2 mld zł i 
obejmują także dodatkowe 
inwestycje rozwojowe, które 
realizowane będą m.in.w 
obszarze OZE, akwizycji 
oraz projektów badawczo- 
rozwojowych. Aktualizacja 
Programu Inwestycyjnego 
jest m.in. efektem dotych-
czasowych dużych oszczęd-
ności: dzięki wzrostowi 
efektywności realizacji inwe-
stycji założone cele Grupa 
jest w stanie zrealizować 
przy niższych wydatkach.

- Operujemy w długoter-
minowym horyzoncie, a ak-
tualizacja Programu Inwe-
stycyjnego wynika z bieżącej 
weryfikacji naszych potrzeb. 
Podtrzymujemy strategiczne 
kierunki rozwoju Grupy 
ENERGA. Dzięki już zreali-
zowanym przedsięwzięciom 
i wzrostowi efektywności 
będziemy mogli osiągać za-
łożone cele strategiczne przy 
niższych nakładach - dodaje 
Mirosław Bieliński.

Energa informuje o fałszy-
wych mailach z wirusem, 
które wykorzystują domenę 
@energa.pl. Fałszywe wiado-
mości przychodzą z adresu  
sekrertariat@energa.pl (uwa-
ga! pisownia oryginalna – za-
wiera błąd literowy). Maile nie 

posiadają treści, tylko załącz-
nik („Cennik .xml.zip”) zawie-
rający wirusa.

- Prosimy o ignorowanie 
takiej korespondencji i nie-
otwieranie dołączonych do 
niej załączników. Informacje 
nie zostały wygenerowane 

przez Grupę Energa. Jest to 
próba podszycia się pod spół-
ki Grupy w celu zainfekowania 
komputera odbiorcy – tłuma-
czy Beata Ostrowska, rzecznik 
prasowy grupy Energa

Energa zaleca ignorowa-
nie wszelkiej korespondencji 

przychodzącej z domeny @
energa.pl, która zawiera błę-
dy literowe w adresie. Spółka 
przestrzega przed otwiera-
niem załączników, które są 
częścią takiej korespondencji. 
Może to spowodować zawiru-
sowanie komputera. (GB)

Wyższe zyski 
grupy Energa

Grupa ENERGA w trzech kwartałach 2014 roku 
odnotowała poprawę wyników. 

Grupa 
ENERGA 

wypracowała 
825 mln zł 

zysku netto, 
podczas gdy 

w zeszłym 
roku wyniósł 

on 581 mln zł.

Energa ostrzega przed fałszywymi e-mailami

Mieczysław Struk 
pracownikiem lotniska

Marszałek województwa pomorskiego odbierał bagaż, drukował karty pokładowe i odprawiał 
pasażerów do Paryża na lotnisku w Rębiechowie. Mieczysław Struk wcielił się w rolę pracownika 
odprawy bagażowo-biletowej. A wszystko to odbyło się z okazji uroczystości związanej z 
przekroczeniem przez lotnisko liczby 3 milionów obsłużonych pasażerów w ciągu roku. 
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Świetnie zaprezentowali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej z Jastarni w turnieju 
piłkarskim.

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbar-
ku”. Turniej ten istnieje już 14 lat i jest naj-
większym turniejem piłkarskim w Europie. 
7 listopada chłopcy w kat. do lat 12 rozegrali 
turniej półfinałowy w Helu. Do rywalizacji 
prócz Jastarni stanęły dwie drużyny ZSO 
Hel. Chłopcy z Jastarni nie dali rywalom 
żadnych szans gromiąc rywali 6:1 i 7:0. Na 
koniec listopada  zaplanowano w Wierzchu-
cinie finał powiatowy rozgrywek, w którym 
chłopcy z Jastarni zagrają z gospodarzami. 
Zwycięzca tego meczu awansuje do finałów 
wojewódzkich, które odbędą się wiosną. 

Reprezentacja SP Jastarnia:
Krzysztof Kamiński, Kacper Zwara, Pa-

weł Struck, Tomasz Konkel, Brunon Muża, 
Franciszek Szczepański, Kacper Macheta, 
Jakub Szymański, Wojciech Matachowski, 
Igor Winszczyk, Wiktor Budzisz, Szymon 
Konkel
Opiekun: Łukasz Boszk
(GB)

W turnieju wystartowało 
11 zawodników. Równolegle 
na trzech kortach rozegrano 
42 spotkania. - Mecze były 
widowiskowe. Sześć godzin 
walki, długich wymian i za-
ciętej gry, które często koń-
czyły się trzecim setem.Także 
w  fazie grupowej nie zabra-
kło emocji – relacjonują or-
ganizatorzy zawodów.

W turnieju głównym  ry-
walizacja była wyjątkowo 
zacięta. W finale spotkali się 
helanie Mateusz Grygowskii 
Adam Hermann, który w 
fazie grupowej nie przegrał 
żadnego seta.  Po ciekawym 
i emocjonującym pojedyn-
ku Mateusz musiał uznać 
wyższość rywala. Na trzecim 
miejscu uplasował się Adam 
Konkol  z Żelistrzewa. Miej-
sce czwarte zajął Artur Ju-
zik.W turnieju pocieszenia 
pierwszy półfinał rozegrali 
Jacek Słupek z Helu i Woj-
ciech Selke z Żelistrzewa. 
Mecz zakończył się zwycię-
stwem Wojtka, który w finale 
spotkał się z Radosławem Ra-
thnau również z Żelistrzewa. 
Dopiero trzeci set wyłonił 

22 listopada w hali MOKSiR 
w Pucku odbył się pierwszy 
turniej Puckiej Amatorskiej 
Ligi Siatkówki „Syberiada”. Do 
turnieju zgłosiło się 8 zespołów 
w kategorii „open” i 3 w kate-
gorii młodzieżowej (dziewczę-
ta i chłopcy do lat 16).  Wśród 
seniorów triumfowała drużyna 
Sokół Strzelno, natomiast 
wśród uczniów zespół „Obojęt-
nie”. Seniorzy rozgrywali swój 
turniej z podziałem na 2 grupy 
po 4 zespoły. Dwa najlepsze 
zespoły z każdej grupy grały 

później ze sobą „na krzyż” 
w półfinałach. W turnieju 
młodzieżowym rywalizowano 
systemem „każdy z każdym”. 

Kolejny turniej odbędzie 
się 13 grudnia o 14.00 w hali 
MOKSiR w Pucku,ul.Lipowa 3. 
Chętne drużyny mogą jeszcze 
się do rozgrywek zapisać pod 
numerem Tel. 507-444-715 
(Sławomir Gojka).

Koszt: kategoria „open” – 
30zł/turniej, kategoria mło-
dzieżowa - udział bez opłat. 
(GB)

Wyniki w kategorii 
młodzieżowej (do lat 16) 
Crispy Pops 
– Pozytywni 2:0 (25:16, 25:19) 
Obojętnie 
– Crispy Pops 2:0 (25:14, 
25:18) 
Pozytywni 
– Obojętnie 1:2 (29:27, 12:25, 
14:16) 

Tabela i klasyfikacja zespo-
łowa po 1 turnieju 
1. Obojętnie 100pkt 
2. Crispy Pops 90 
3. Pozytywni 85 

Wyniki w kategorii „open” 
Grupa „A” 
MOKSiR Jastarnia – Władysła-
wowo 2:0 
Sokół Strzelno – Połczyno 2:1 
Połczyno –MOKSiR Jastarnia 
0:2 
Władysławowo – Sokół 
Strzelno 1:2 
MOKSiR Jastarnia – Sokół 
Strzelno 2:0 
Połczyno – Władysławowo 0:2 
Tabela grupy „A” 
1.MOKSiR Jastarnia 9 6:0 
2. Sokół Strzelno 4 4:4 
3. Władysławowo 4 3:4 
4. Połczyno 1 1:6 
 Grupa „B” 
4 Fun – Darżlubie 0:2
XYZ Puck – PKS 0:2 
PKS – Darżlubie 2:0 
XYZ Puck – 4 Fun 2:1 
4 Fun – PKS 0:2 
Darżlubie – XYZ Puck 0:2 

Tabela grupy „B” 
1. XYZ Puck 8 6:1 
2. PKS 6 4:2 
3. Darżlubie 3 2:4 
4. 4 Fun 1 1:6 

Sokół Strzelno 
wygrał 1 turniej 
Syberiady 

Adam Hermann na podium
11 zawodników rywalizowało w Otwartym Turnieju Badmintona o tytuł Mistrza Helu 2014 w grze pojedynczej. 
Zawody zorganizowano  22 listopada 2014 w Miejskiej Hali Sportowo - Widowiskowej w Helu.
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Szkoła podstawowa nr 
3 we Władysławowie po 
raz kolejny bierze udział w 
konkursie „Tesco dla Szkół”. 
W tegorocznej edycji pod 
hasłem „Kulinarni od-
krywcy” uczniowie nagrali 
2-minutowy filmik, zachęca-
jący do zdrowego gotowania, 
które może być kreatywną i 
ciekawą zabawą.

O wyborze zwycięzców 
będą decydowały zarówno 
wyniki głosowania inter-
nautów (17 listopada – 15 
grudnia 2014 r.) jak i głosy 
jurorów. Wszyscy uczest-
nicy konkursu będą mogli 
zdobywać dodatkowe głosy 
na swoje filmy, biorąc udział 
w konkursach dodatkowych. 
Na zakończenie jury wybie-
rze 10 najlepszych filmików 
w 10 różnych kategoriach.

-Na wszystkie szkoły, które 
nie zdążyły stworzyć prac 
konkursowych, Czekaja 
dodatkowe aktywności. Two-
rząc gazetki, krótkie wiersze 
lub mini-happeningi wciąż 
mogą włączyć się do zabawy 
i wygrać dla swoich placó-
wek nawet 3 tys. złotych – 
tlumaczą organizatorzy akcji. 
(GB)

Uczniowie 
chcą zostać 
kulinarnymi 
odkrywcami

zwycięzcę, którym okazał sie 
Radosław Rathnau. Po prze-
granym półfinale Jacek Słupek 
pewnie zawalczył o miejsce 
trzecie z Jackiem Budynkiem 
z Żelistrzewa. Trzecie miejsce 
ostateczne w turnieju pociesze-
nia zajął Jacek Słupek z Helu.

Zwycięzcy pierwszych miejsc 
otrzymali wyjątkowe puchary i 
medale oraz dyplomy, zdobyw-
cy drugich i trzecich miejsc – 
medale i dyplomy. 

Następny Otwarty Mikołaj-
kowy  Turniej Badmintona 
tym razem w kat. Kobiet o ty-

tuł Mistrzyni Helu 2014 w grze 
pojedynczej zaplanowano na 6 
grudnia 2014 
(BG)

Jastarnia wygrywa 
na Tymbarku
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SPRZEDAM

SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokojowe 53m, wieżowiec, 
parter. Cena 185 tys. Wejhe-
rowo. Tel: 58 672-60-75.

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

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

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

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

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

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 465 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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

KUPIĘ

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

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 

umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo 
części nowych do motoru 
wska, oraz książek, tanio. 
Tel: 885-699-284      

SPRZEDAM tanio cztery 
opony zimowe z felgami 
155x70.13” rocz. 09. Cena 
320 zł. Tel: 510-501-955.

ABSOLUTNIE każde auto 
kupię, kasacja, złomowanie, 
umowa, gotówka od reki 
24h. Tel: 514-192-787

EDUKACJA

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, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 
505-56-70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

GOTÓWKA od ręki. Potrze-
bujesz gotówki od ręki? 
Zadzwoń. Tel: 887-840-294 
lub 533-340-404 Firma 
Marka S.A.

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

POZNAM fajną dziew-
czynę. Ja chłopak 25 lat z 
Sopotu. Tel: 696-454-028

MIŁY kulturalny chłopak 
lat 41 pozna Panią w celu 
stałego związku, Rumia. Tel: 
515-314-284.

SEX-sex-sex To Lubię. 
Gorąca blondi pozna Panów 

sponsorów. Tel: 514-120-
213. Sopot

KAWALER 45lat z własnym 
mieszkaniem, pozna Panią 
do 40lat. Tel: 692-915-998

POZNAM Pana od 60 do 65 
lat kulturalnego, zadba-
nego na stały związek. Tel: 
505-510-174

ZAPOZNAM samotną 
Panią z kartuz w wieku 40-
50 lat. Mile widziane Panie 
puszyste. Tel: 518-995-461

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

SPRZEDAM szafkę na buty 
białą 50zł. Zlew 2 komoro-
wy baterie i szafkę 50zł stan 
bardzo dobry, Wejherowo. 
Tel: 798-020-532

DREWNO opałowe do 
kominków i co. Także ciętą 
gałęziówkę sprzedam. Moż-
liwość dowozu gratis. Tel: 
503-353-421  

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!
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SPRZEDAM drewno 
kominkowe gałęziówkę i do 
pieców co. Tel: 782-846-927

SPRZEDAM odzież damską, 
rozmiar S i M, markowe i 
niemarkowe, tanio. Stan ide-
alny. Tel: 501-534-260.

POMOC, mam 6-cioro dzie-
ci. Potrzebuję ubrań, środ-
ków czystości, artykułów 
szkolnych. Z góry dziękuję. 
Tel: 512-757-719

BECZKI plastikowe 200l, 
cena 50zł/szt. Tel: 511-841-
826

SPRZEDAM drewno 
kominkowe gałęziówkę i do 
pieców co. Tel: 782-846-927

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

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i 
kompletem kluczy, wraz z 
futryną, cena 650 zł, tel. 600 
702 048 

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

SPRZEDAM nową kuchen-
kę gazowo - elektryczną 
Amica, kolor szary, 1000 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

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

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

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

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

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

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

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381
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Po 20 godzinach sportowej 
rywalizacji najlepszą drużyną 
turnieju okazała się Chojni-
czanka II, która w wielkim fina-
le pokonała Jantara Ustkę. Na 
najniższym stopniu podium 
stanęli młodzi adepci futbolu z 
Chojnic po zwycięstwie z Po-
lonią Gdańsk. Po zakończeniu 
turnieju, dzięki licznym patro-
nom i sponsorom wszystkie 
drużyny otrzymały nagrody i 
upominki, a najlepsza trójka 
komplet sprzętu sportowe-
go. W klasyfikacji końcowej 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Kaszub Cup 2005/2006 zwy-
ciężyła Chojniczanka II Choj-
nice. Drugie miejsce Jantar 
Ustka, trzecie - Chojniczanka 
I Chojnice, czwarte - Polonia 
Gdańsk, piąte - UKS Jedynka 
Reda II, szóste - KP Gdynia, 
siódme - UKS Jedynka Reda I, 
ósme – GOSRiT Luzino, dzie-
wiąte - Jaguar Gdańsk, dziesią-
te - Dragon Bojano, jedenaste 
- Elana Toruń, dwunaste - Or-
kan Rumia, trzynaste - Olim-

W hali sportowej Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Wejherowieodbył się 
finał XLIII Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w unihokeju dziewcząt. W 
rywalizacji wzięło udział 
6 najlepszych zespołów z 
województwa pomorskie-
go. Uroczystego otwarcia 
zawodów dokonał dyrektor 
PZPOW Andrzej Bycz-
kowski. Zwycięzcą turnieju 
została drużyna Szkoły 
Podstawowej w Małych Wa-
lichnowach, która w finale 
po zaciętym meczu pokonała 
Szkołę Podstawową nr 35 z 
Gdańska. W meczu o piąte 
miejsce PESS Rumia – SP 
Wrzeście 2:3, w meczu 
o trzecie miejsce SP nr 1 
Chojnice – SP Rakowiec 
1:0 a w meczu o pierwsze 
miejsce SP Małe Walich-
nowy – SP nr 35 Gdańsk 
2:0. W klasyfikacji końco-
wej pierwsze miejsce SP 
w Małych Walichnowach, 
drugie miejsce SP nr 35 w 
Gdańsku, trzecie miejsce SP 
nr 1 w Chojnicach, czwarte 
miejsce Szkoła Podstawowa 
w Rakowcu, piąte miejsce 
SP we Wrześciu i szóste 
miejsce Podstawowa Ekolo-
giczna Szkoła Społeczna w 
Rumi w składzie Agniesz-
ka Rembalska, Emilia 
Roszkowska, Julia Doan, 
Dominika Tomczyk, Maja 
Skoczke, Monika Gurska, 
Julia Kruczek i Julia Bohm.  
(DD)

Nauczyciele z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w 
Krokowej sprawdzili wśród 
uczniów zainteresowanie 
zajęciami fakultatywnymi  
z wychowania fizycznego. 
Ankietę dotyczącą zajęć 
fakultatywnych z wycho-
wania fizycznego w roku 
szkolnym 2014/2015.
wypełniło 272 osób w tym 
137 chłopców i 135 dziew-
cząt - uczniów uczęszcza-
jących do gimnazjum w 
Krokowej, w ramach prze-
prowadzonej Ewaluacji 
Wewnętrznej, dotyczącej 
zajęć fakultatywnych z 
wychowania fizycznego. 
Preferencje sportowe an-
kietowanych chłopców w 
roku szkolnym 2014/2015 
wykazały, że wśród 
uczniów nadal największą 
popularnością cieszą się 
w kolejności następujące 

dyscypliny sportowe:  po 
pierwsze piłka nożna, po 
drugie piłka ręczna i po 
trzecie piłka koszykowa i 
piłka siatkowa. Natomiast 
dziewczęta mają większą 
gamę wyboru zaintereso-
wań poszczególnymi dys-
cyplinami sportowymi. W 
roku szkolnym 2014/2015 
zdecydowanie przeważa 
piłka siatkowa. Najwięk-
szą popularnością cieszą 
się dyscypliny sportowe 
jak: piłka siatkowa, piłka 
koszykowa, piłka ręczna, 
piłka nożna i pływanie. 

Szkoła z Krokowej 
planuje teraz. dostosować 
sposób realizacji godzin fa-
kultatywnych na zasadach 
przyjętych w latach ubie-
głych i uwzględnić wyniki 
ankiety wypełnionej przez 
uczniów placówki.
(DD)u

W hali sportowej Zespo-
łu Szkół nr 1 w Wejherowie 
odbył się półfinał wojewódz-
kiej gimnazjady w unihokeju 
dziewcząt. Zawody były eli-
minacją do finału wojewódz-
kiego, który odbędzie się w 
Kwidzynie. W rywalizacji 
wzięły udział trzy drużyny, 
które reprezentowały powiaty 
pucki, wejherowski, lęborski 
i kartuski. Zwycięzcą turnieju 
został zespół z Gimnazjum nr 
3 w Wejherowie, który będzie 
reprezentować powiat w fina-
le wojewódzkim. Mistrzowie 
zagrali w składzie: Sandra Ha-
łabura, Agata Kupferschmidt, 
Irmina Majchrzak, Weronika 
Szatanik, Paulina Szymańska, 
Monika Uzdrowska, Nikola 
Wysocka, Julia Żebrowska, 
Paulina Żyła i Weronika Ży-
wicka. Zdobyli 4 punkty w 
bramkach 8:4. Drugie miejsce 
zajęło Gimnazjum w Nowej 

Piłka nożna i siatkówka 
najpopularniejsze

Finał wojewódzki 
w unihokeju

Półfinał wojewódzkiej gimnazjady
Wsi Lęborskiej z 2 punktami w 
bramkach 3:4 i trzecie miejsce 
Gimnazjum w Gołubiu z 0 punk-
tem w bramkach 2:5. Poziom za-
wodów stał dobrym poziomie, a 
forma zwycięskiej ekipy, pozwala 
mieć nadzieję na udany występ 
w Kwidzynie. Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały nagro-
dzone statuetkami oraz dyplo-
mami, które wręczał Bartłomiej 
Woźniak z PZOPW.  Szczególne 
podziękowania należą się dy-
rektorowi Zespołu Szkół nr 1 
Marzenie Misztal za udostęp-
nienie hali sportowej na turniej. 
Organizatorami zawodów byli 
Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w 
Wejherowie oraz Zespół Szkół 
nr 1 w Wejherowie. (DD)

Zwycięzcą turnieju został zespół z Gimnazjum nr 3 
w Wejherowie, który będzie reprezentować powiat 
w finale wojewódzkim (na zdjęciu)
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Ogólnopolski Turniej Kaszub 
Cup o statuetkę Stolema
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PIŁKA NOŻNA | Za nami drugi tegoroczny Ogólnopolski Turniej Kaszub Cup. Tym razem  do hali widowiskowo–spor-
towej w Luzinie zjechały 24 drużyny z pięciu województw, aby rywalizować o statuetki kaszubskiego olbrzyma „Stolema” .

pia Elbląg, czternaste - Sława 
Jedynka Sławno, piętnaste - Piki 
Gdańsk, szesnaste - Błękitni 
Łęczyce, siedemnaste - Błękitni 
2006 Wejherowo, osiemnaste 
- Błękitni Wejherowo, dziewięt-
naste - Kadra Pomorza Dziew-
cząt, dwudzieste - GOSRiT 
Dziewczyny, dwudzieste pierw-
sze - Stolem Gniewino, dwu-
dzieste drugie - Śląsk Wrocław, 
dwudzieste trzecie - KTS-K Lew 
Lębork i dwudzieste czwarte 

miejsce ProFan Gościcino. W 
uroczystości wręczenia nagród 
uczestniczyli sponsor Krystian 
Węsierski, dyrektor GOSRiT 
Piotr Klecha, piłkarz m in. Lechii 
Gdańsk, Widzewa Łódź, Górni-
ka Zabrze, Groclinu Grodzisk 
Wielkopolski i reprezentant 
Polski Rafał Kaczmarczyk oraz 
dyrektor PKS i sponsor Adam 
Galas. Zawody organizowane 
były przez Piotra Jasielskiego z 
KTS-K GOSRiT Luzino, które-

mu pomagali Adam Olejniczak 
i Grzegorz Zembrzuski oraz 
wolontariusze. Ponadto najlep-
szym zawodnikiem turnieju 
Kaszub Cup 2005/06 został Ja-
kub Staniszewski z KP Gdynia, 
najlepszym bramkarzem Jakub 
Karczewski z GOSRiT Luzino. 
Królem strzelców tu został Alan 
Klim z Polonii Gdańsk. Nagrody 
dla nich ufundowała Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów. Turniej 
Kaszub Cup objęty jest patro-

natem honorowym wojewody 
pomorskiego Ryszarda Stachur-
skiego, wiceministra rolnictwa 
Kazimierza Plocke, marszałka 
województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka, prezesa 
OZPN Radosława Michalskiego, 
rektora AWFiS prof. Waldemara 
Moska, prezesa FRKF Monikę 
Chabior, przewodniczącej Pom. 
LZS Magdaleny Kołodziejczak, 
Polskiego Związku Piłki Nożnej 
i wójta gminy Luzino.
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