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Wspólnie po fundusze europejskie sięgną trzy powiaty: wejherowski, 
kartuski i pucki. Właśnie rozpoczęła działalność sieć Lokalnych 
Punktów Informacyjnych – jeden z takich punktów powstał właśnie 
dzięki współpracy między samorządami powiatowymi. 

To ważna inicjatywa, gdyż w takich punktach każdy mieszkaniec będzie mógł zapoznać się z możliwościami 
uzyskania do� nansowania z funduszy Unii Europejskiej. A właśnie rozpoczyna się nowe – rekordowo wysokie 
dla naszego kraju – rozdanie tych pieniędzy. czytaj więcej na str. 3

TRZY POWIATY RAZEM 
PO FUNDUSZE UNIJNE
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Od lewej: 
Gabriela Lisius, 
starosta powia-

tu wejherow-
skiego, Janina 
Kwiecień, sta-
rosta powiatu 

kartuskiego 
i Jarosław Białk, 
starosta powia-

tu puckiego
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Komendant Powiatowy Po-
licji w Pucku podziękował 
trzem pracownikom poczty 
za postawę godną naślado-
wania. Listonosze ujęli 20-
latka, który włamał się do 
kufra bagażowego i ukradł 
trzy przesyłki pocztowe. Szef 
puckich policjantów wręczył 
listonoszom listy gratulacyjne 
i drobne upominki.

Trzech pracowników pocz-
ty ujęło sprawcę włamania 
do kufra bagażowego z prze-
syłkami, zamontowanego na 

motorowerze jednego z listo-
noszy. Dzięki szybkiej reakcji 
mężczyzn 20-letni mieszka-
niec gm. Puck został ujęty i 
przekazany mundurowym. 
Policjanci ustalili, że sprawca 
zabrał z kufra trzy przesyłki 
pocztowe. Po zatrzymaniu 
wyszło na jaw, że 20-latek 
okradł wcześniej samochód 
zaparkowany przy jednej z 
ulic w Pucku zabierając z nie-
go dokumenty 25-letniego 
kierowcy. Policjanci odzyskali 
skradzione mienie. (GB)

Roman Kużel, burmistrz 
Władysławowa oficjal-
nie przedstawił swojego 
zastępcę. Został nim peł-
niący dotychczas funkcję 
zastępcy kierownika Re-
feratu Gospodarki Nieru-
chomościami i Gospodarki 
Przestrzennej w Urzędzie 
Miejskim we Władysławo-
wie – Kamil Pach. Kamil 
Pach pracę na stanowisku 
zastępcy burmistrza Wła-
dysławowa rozpocznie z 
dniem 1 marca 2015 roku.

Podczas spotkania w ga-
binecie burmistrza zapre-

zentowano także sylwetkę 
Wiesławy Karczewskiej, 
która pełniła wcześniej w 
urzędzie funkcje zastępcy 
kierownika referatu gospo-
darki komunalnej, rozwoju 
lokalnej i ochrony środo-
wiska. Zgodnie z decyzją 
burmistrza Wiesława Kar-
czewska ma być drugim 
wiceburmistrzem, ale peł-
nić taką rolę nieformalnie. 
(GB)

Podziękowania dla pracowników Poczty
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Nowy wiceburmistrz 
Władysławowa
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Na zdjęciu od lewej  wiceburmistrz nieformalny Wiesława 
Karczewska i wiceburmistrz formalny Kamil Pach





BADANIA

Wiadomości 
rolnicze

330 mln zł na 
innowacje, 
także 
w rolnictwie 
Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju rozstrzygnęło kon-
kursy w dwóch  programach 
strategicznych - StrategMed 
i BioStrateg. Na badania w 
obszarze pro� laktyki i lecze-
nia chorób cywilizacyjnych 
oraz środowiska naturalnego, 
rolnictwa i leśnictwa Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju  
przeznaczy ponad 330 mln zł.
„Pro� laktyka i leczenie chorób 
cywilizacyjnych - StrategMed” 
oraz „Środowisko naturalne, 
rolnictwo i leśnictwo - Bio-
Strateg” to dwa strategiczne 
programy badań naukowych i 
prac rozwojowych. Opracowała 
je Rada NCBR na podstawie 
Krajowego Programu Badań, 
który określa strategiczne kie-
runki badań naukowych i prac 
rozwojowych. 
Celem programu BioStrateg 
jest � nansowanie badań 
obejmujących bezpieczeństwo 
żywnościowe i bezpieczeń-
stwo żywności, racjonalne 
gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, przeciwdziałanie 
i adaptację do zmian klimatu, 
ochronę bioróżnorodności i 
zrównoważony rozwój rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej oraz 
leśnictwo i przemysł drzewny. 
Program strategiczny Strateg-
Med koncentruje się natomiast 
na czterech obszarach współ-
czesnej medycyny: kardiologii 
i kardiochirurgii, onkologii, 
neurologii oraz medycynie re-
generacyjnej. Na oba programy 
Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju przeznaczyło łącznie 
1,3 mld zł.
-Inwestujemy środki w strate-
giczne obszary badań wspiera-
jąc najlepsze projekty ukierun-
kowane na transfer nowych 
technologii do gospodarki. 
Duża konkurencja wśród ubie-
gających się o do� nansowanie 
oraz znaczące zaangażowanie 
środków � nansowych przed-
siębiorców to sygnał, że współ-
praca środowiska naukowego 
i biznesu w kluczowych dla 
rozwoju Polski obszarach idzie 
w dobrym kierunku – mówi dy-
rektor Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju prof. Krzysz-
tof Jan Kurzydłowski. (GB)

Do rywalizacji przystąpiło aż 7 kół, z Bolszewa, Lu-
zina, Perlina, Brzeżna Lęborskiego, Ketrzyna, Przeto-
czyna i Sasina. Organizatorzy przygotowali pięć kon-
kurencji - kulinarną (gdzie koła przedstawiały sałatkę w 
rodzimych warzyw i owoców, edukacyjną (celem było 
przygotowanie widokówki ze swojej miejscowości), 
wokalnej (tutaj celem było zaśpiewanie piosenki kaba-
retowej), modową (Panie prezentowały tutaj stroje te-
matyczne) i taneczną (celem było przedstawienie tańca 
współczesnego).

Rywalizację wygrało KGW z Brzeźna w gminie Łęczy-
ce, które otrzymało tytuł Grand Prix. Wygrana oznacza 
także wyjazd na wojewódzką edycję konkursu, który w 
kwietniu będzie 

zorganizowany w Tczewie.
Zmaganiom kół gospodyń wiejskich towarzyszy-

ło wiele atrakcji -na pięknie przyozdobionych stolach 
odbywał się poczęstunek przy akompaniamencie re-
gionalnego zespołu ludowego, organizatorzy zapewnili 
także uczestnikom wydarzenia bowling.

Organizatorami turnieju było Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego, od-
dział terenowy w Wejherowie. (AS)

Polską wersję Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 Komisja Euro-
pejska zatwierdziła 12 grudnia 
2014 r. Dokument opisujący 
ten Program liczy ponad 700 
stron i zawiera bardzo szczegó-
łowe i rozbudowane informacje 
na temat każdego z rodzajów 
dostępnej pomocy. Korzystanie 
z tak obszernego opracowania, 
przy analizowaniu możliwo-
ści ubiegania się o pomoc w 
ramach PROW 2014 - 2020, 
byłoby dość trudne i czaso-
chłonne, dlatego Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy-
gotowało dla zainteresowanych 
uzyskaniem wsparcia specjalną 
broszurę opisującą w skróconej 
formie rodzaje pomocy z jakiej 
będzie można korzystać w ra-
mach tego Programu. Broszura 
zostanie wydrukowana m.in. 
przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa i 
już w styczniu będzie dostępna 
m.in. w palcówkach agencji.

W ramach realizacji Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europej-
skiej w latach 2014-2020 Polska 
będzie miała do wykorzystania 
w sumie 42,4 mld euro, z czego 
budżet Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014- 
2020 wynosi 13,5 mld euro 
(środki unijne i krajowe).

Najważniejszym zadaniem 
PROW 2014-2020, który jest 
podstawowym instrumentem 
� nansowym do przeprowa-
dzania zmian strukturalnych 
i inwestycyjnych na terenach 
wiejskich, jest w obecnej per-
spektywie zwiększenie konku-
rencyjności i rentowności go-
spodarstw rolnych. Na ten cel 
przewidziano aż ok. 1/3 jego 
budżetu. Prawie 20 proc. środ-
ków z nowego PROW ma tra� ć 
do gospodarstw prowadzących 
działalność rolniczą, która nie 
szkodzi środowisku natural-
nemu oraz klimatowi. Innym 
ważnym zadaniem Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 - 2020 jest wspo-
maganie rozwoju terenów wiej-
skich i podniesienie atrakcyjno-
ści gospodarczej tych obszarów. 
Mają temu służyć m.in. pienią-
dze na rozwój usług, nie tylko 
rolniczych, a także produkcji, 

Powstała broszura 
o PROW 2014-2020

przy czym do� nansowanie bę-
dzie możliwe, jeśli inwestycje 
nie będą szkodzić środowisku 
naturalnemu i klimatowi.

Nadal będą promowani mło-
dzi rolnicy, którzy oprócz więk-
szych dopłat bezpośrednich, 
będą mogli liczyć na "premie" na 
start - wynoszące 100 tys. zł, ale 
teraz wypłata nastąpi w dwóch 
etapach: najpierw 80 proc., a 
po zrealizowaniu inwestycji i 
udokumentowaniu wydatków 
- pozostałe 20 proc. Zupełnie 
nowym wsparciem w PROW 
2014-2020 będzie premia udzie-
lana na restrukturyzację małych 
gospodarstw. Będą one mogły 
dostać 60 tys. zł na inwestycje w 
poprawę swojej dochodowości, 
a kiedy zwiększą swoją rentow-
ność będą mogły korzystać z in-
nych form wsparcia z PROW.
(GB)

Ministerstwo rolnictwa 
przygotowało broszurę 
informującą o wsparciu 
z PROW 2014-2020

Rywalizowały Koła 
Gospodyń Wiejskich
Siedem Kół Gospodyń Wiejskich z gmin powiatu 
wejherowskiego rywalizowało w Gniewinie. 
W sobotę 17 stycznia zorganizowano tam szesnastą 
edycję Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.

fo
t. 

A
ne

ta
 S

uc
ha

rz
ew

sk
a

Program 
liczy ponad 
700 stron i 
zawiera bardzo 
szczegółowe i 
rozbudowane 
informacje na 
temat każdego 
z rodzajów 
dostępnej 
pomocy

Kalendarz targów rolniczych 
wzbogaci się o kolejną impre-
zę branżową. Nowe targi na-
zwano Arena Agro i odbędą 
się one 14 i 15 lutego w Ostró-
dzie. Na miejsce organizacji 
wydarzenia wybrano Arenę 
Ostróda - Centrum Targo-
wo-Konferencyjne Warmii i 
Mazur. Organizatorem tar-
gów jest Polska Izba Maszyn i 
Urządzeń Rolniczych.

Pomysł na zorganizowanie 

targów powstał  podczas spo-
tkań organizatora  z  � rmami 
członkowskimi. 

- Okazało się, że dystrybu-
torzy maszyn rolniczych z 
północno-wschodniego re-
jonu Polski już od dłuższego 
czasu narzekają na brak pro-
fesjonalnej imprezy rolniczej 
w pobliżu swojego miejsca 
zamieszkania. W związku z 
tym, postanowiliśmy wyjść 
naprzeciw zapotrzebowaniu i 

ich oczekiwaniom i zorgani-
zować dla nich wystawę bran-
żową jeszcze przed sezonem- 
mówi Renata Arkuszewska, 
wiceprezes Polskiej Izby Ma-
szyn i Urządzeń Rolniczych.

Nowa impreza targowa

Nowe targi nazwano 
Arena Agro i odbędą 
się one 14 i 15 lutego 
w Ostródzie
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Tu dowiesz się, 
jak zdobyć pieniądze
Ruszyła działalność unijnej sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu. W tym 
tygodniu na Pomorzu oficjalnie uruchomiono sześć takich punktów, jeden z nich będzie 
obsługiwał mieszkańców trzech powiatów: wejherowskiego, kartuskiego i puckiego. 

W punktach informacji o 
funduszach unijnych wszy-
scy zainteresowani będą 
mogli uzyskać informację o 
możliwościach skorzystania 
z pieniędzy z budżetu UE na 
Pomorzu w nowej perspek-
tywie 2014-2020. 

Inauguracja, z udziałem 
wiceministra infrastruktury 
i rozwoju Pawła Orłowskie-
go oraz Mieczysława Struka, 
marszałka województwa po-
morskiego, odbyła się się w 
siedzibie Głównego Punktu 
Informacyjnego Funduszy 
Europejskich (w budynku 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku). 

Jednocześnie otwarto też 
punkty lokalne. Uroczystość 
podpisania umowy i otwar-
cia takiego punktu odbyła się 
w Wejherowie. Wzięło w niej 
udział trzech starostów: Ga-
briela Lisius (wejherowski), 

- Punkt jest potrzebny, jest bowiem bardzo duże zainteresowanie i ludzie przychodzą 
i pytają się o możliwości zdobycia dofinansowania – podsumowuje starosta Gabriela 
Lisius (po środku)

300 gospodarstw domowych 
z siedmiu dzielnic Gdyni 
(Chwarzno, Redłowo, Wiel-
ki Kack, Dąbrowa, Witomi-
no, Śródmieście i Karwiny), 
które posiadają taryfę G11 i 
korzystają z liczników zdal-
nego odczytu, ma możliwość 
wzięcia w udziału w jednym 
z najbardziej innowacyjnych 
projektów energetycznych re-
alizowanych w naszym kraju. 
Energa Living Lab to projekt, 
w ramach którego powstanie 
pierwsze w Polsce i jedno z 
niewielu w Europie „żywe la-
boratorium” energetyczne.

Uczestnicy projektu będą 
mieli szansę nie tylko obni-
żyć swoje rachunki za prąd 
i nauczyć się, jak świadomie 
korzystać z energii, ale także 

testować najnowsze rozwią-
zania. Kontrolę nad rachun-
kami, bieżącym zużyciem i 
planowaniem zużycia ener-
gii ułatwią im wielostrefowe 
Programy Cenowe, oferujące 
zmienne stawki za energię w 
ciągu doby oraz innowacyjne 
usługi, takie jak raporty na te-
mat zużycia energii oraz Inte-
ligentna Sieć Domowa (ISD) 
- nowoczesny system zarzą-
dzania energią elektryczną w 
domach. Optymalizacja zu-
życia energii docelowo przy-
czyni się również do poprawy 
jakości środowiska natural-
nego poprzez redukcję emisji 
CO2.  Faza testów potrwa 18 
miesięcy, a udział w projekcie 
jest całkowicie bezpłatny.

- Tworząc to laboratorium, 

chcemy nauczyć jego uczest-
ników – klientów Grupy 
Energa – jak racjonalnie za-
rządzać zużyciem energii 
elektrycznej za pomocą no-
woczesnych narzędzi i usług, 
które będą szeroko dostępne 
w najbliższej przyszłości– 
wyjaśnia Beata Ostrowska, 
rzecznik Grupy Energa. -To 
pierwszy tego typu projekt 
w Polsce i jeden z niewielu 
w Europie. Dlatego wyniki 
gdyńskiego projektu zostaną 
wykorzystane podczas wdro-
żenia podobnych rozwiązań 
nie tylko w Polsce.

Energa Living Lab stwarza 
uczestnikom projektu szansę 
na obniżenie rachunków za 
energię: jeśli stosując nowy 
Program Cenowy uda im się 

Energa Living Lab rusza w Gdyni
Energa Living Lab to pierwsze w Polsce laboratorium nowoczesnej energetyki, stworzone przez i dla mieszkańców.  300 
gospodarstw domowych w Gdyni przetestuje najnowsze pilotażowe rozwiązania do zarządzania i świadomego zużycia energii 
elektrycznej. Rekrutacja uczestników, którzy zapoczątkują budowę innowacyjnej społeczności, ruszyła już 26 stycznia. 

obniżyć koszty energii elek-
trycznej, otrzymają zwrot nad-
płaty w stosunku do standardo-
wego rachunku. W przypadku, 
gdy wysokość rachunku według 
nowych cen okaże się wyższa od 
tradycyjnego, nie zostaną doli-
czone żadne dodatkowe koszty.

Ponadto, spośród 300 gospo-
darstw domowych zostanie 
wybranych 30, które zosta-
ną wyposażone w urządzenia 
umożliwiające pozyskiwanie 
energii z odnawialnych źródeł, 
np. panele fotowoltaiczne.

Podczas trwania projek-
tu uczestnicy będą regularnie 
otrzymywać wskazówki, które 
pomogą zmienić im dotych-
czasowe przyzwyczajenia zwią-
zane z korzystaniem z energii 
elektrycznej oraz niezbędne 
wsparcie techniczne. Ich postę-
py i wrażenia będą na bieżąco 
dokumentowane za pomocą 
wywiadów oraz ankiet. Po za-
kończeniu projektu, realizator 
opracuje raporty podsumowują-
ce oraz techniczne, które potem 
wspomogą wdrożenie systemu 
Inteligentnej Sieci Domowej.

(GB)

- To nie tylko samorządy mają 
pozyskiwać pieniądze unijne, 
ale też przedsiębiorcy, orga-
nizacje pozarządowe i sami 
mieszkańcy – wyjaśniała pod-
czas otwarcia punktu Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. 
- Zachęcamy wszystkich do 
przyjścia tu i sięgnięcia po in-
formacje, a co za tym idzie, po 
pieniądze. Pracownicy będą 
udzielać porad jak i pomagać 
w wypełnianiu wniosków, jak 
już ktoś przyjdzie z konkret-
nym pomysłem. Mało tego – 
po uzyskaniu dofinansowania 
będą pomagać w rozliczeniu 
danego wniosku. 

Pracownicy punktu będą 
jeździć po terenie wszystkich 
trzech powiatów, będą też 
ustalone dni i godziny, w któ-
rych w danym powiecie każ-
dy mieszkaniec będzie mógł 
przyjść i zasięgnąć informacji. 

- To ważne, bo mieszkań-
cy naszego powiatu nie będą 
musieli jeździć do Wejherowa, 
tylko uzyskają informację na 
miejscu – podkreśla Janina 
Kwiecień, starosta powiatu 
kartuskiego. - Dodatkowym 
ułatwieniem będzie tez możli-
wość uzyskania informacji dro-
gą mailową. Taki punkt jest bar-
dzo potrzebny dla wszystkich, 
bo informacji o możliwościach 
sięgnięcia po środki zewnętrz-
ne jest wciąż za mało. Zresztą 
to kolejne rozdanie unijne bę-
dzie nieco inne, niż poprzed-
nie. Będą więc nowe zasady i ta 
wiedza jest po prostu niezbędna 
tym, którzy chcą sięgnąć po pie-
niądze. 

Znaczenie tej inicjatywy pod-
kreśla także starosta pucki. 

- Ostatnie lata pokazały, że 
zapotrzebowanie na fundusze 
unijne jest ogromne – uważa 
Jarosław Białk. - W tej chwili 
sytuacja jest lepsza, niż jesz-
cze parę lat temu, gdyż mamy 
większe doświadczenie w 
pozyskiwaniu pieniędzy. I 
myślę, że teraz pieniądze bę-
dziemy wykorzystywać jesz-
cze skuteczniej. Np. w po-
wiecie puckim bardzo ważne 
są drogi, oświata i całe spek-
trum działań związanych z 
rynkiem pracy. W przypadku 
naszego powiatu specyfiką 
będzie też promocja regionu.

Początek działalności punk-
tu to spotkania informacyj-
ne, jakie będą organizowane 
na terenie trzech powiatów. 
Niedługo zostanie też opra-
cowany harmonogram (zo-
staną wyznaczone miejsca, 
dni oraz godziny otwarcia 
punktu w poszczególnych 
powiatach). 

- Punkt jest potrzebny, jest 
bowiem bardzo duże zainte-
resowanie i ludzie przycho-
dzą i pytają się o możliwości 
zdobycia dofinansowania 
– podsumowuje starosta 
Gabriela Lisius. - Warto za-
uważyć, że taki jeden punkt, 
uruchomiony stosunkowo 
niewielkim kosztem, może 
obsługiwać aż trzy powiaty. 

Na terenie województwa 
jest obecnie sześć takich 
punktów, z tego główny znaj-
duje się w Gdańsku. 

Janina Kwiecień (kartuski) i 
Jarosław Białk (pucki). Aby 
otworzyć ten punkt powiaty 
zawarły umowę partnerską. 

Było podyktowane to przede 
wszystkim tym, że właśnie ini-
cjatywy partnerskie są najwy-
żej oceniane i mają największą 

szansę na realizację. A że infor-
macja o funduszach unijnych 
jest niezbędna – nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać. 
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Samorząd województwa po-
morskiego rozpoczął właśnie 
działania kierowane do bez-
robotnej młodzieży z naszego 
regionu. Pozyskane fundusze 
to efekt podpisanego poro-
zumienia z Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju, 
dzięki któremu Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Gdańsku 
będzie realizował Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER). Ze środ-
ków unijnych – łącznie 92,7 
mln euro – przeznaczonych 
w tym programie dla woje-
wództwa pomorskiego, sko-
rzystają młodzi mieszkańcy 
Pomorskiego. 

– Realizacja programu Wie-
dza, Edukacja, Rozwój to dla 
samorządu województwa 

pomorskiego kolejne zada-
nie w zakresie obsługi fun-
duszy europejskich – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
- Rozpoczyna ją Wojewódzki 
Urząd Pracy w Gdańsku, któ-
ry jest w tej chwili jedyną in-
stytucją w naszym wojewódz-
twie dysponującą środkami 
z „nowego rozdania”. Tym 
razem pomoc koncentro-
wać będzie się na potrzebach 
młodzieży.  

Dzięki funduszom władze 
województwa będą wspierać 
edukację, rozwój zawodowy 
i mobilność młodych ludzi, 
by ułatwić im start na rynku 
pracy. 

– Korzystając z możliwości, 
jakie stwarza Unia Europej-

ska, młodzi mieszkańcy Po-
morza będą mogli podnosić 
kwalifikacje zawodowe, zdo-
bywać nowe umiejętności i 
kompetencje zgodnie z po-
trzebami lokalnych praco-
dawców, a w konsekwencji 
mieć łatwiejszy dostęp do 
sprawdzonych ofert pracy – 
dodaje marszałek Struk.

Oprócz działań na rzecz po-
prawy sytuacji młodych na 
pomorskim rynku pracy po-
dejmowanych przez powiato-
we urzędy pracy, wsparcie dla 
młodych będą też realizowały 
niepubliczne instytucje ryn-
ku pracy. Pierwsze konkursy 
na wyłonienie najlepszych 
merytorycznie projektów pla-
nowane są na drugą połowę 
roku 2015.

Zaplanowane działania skie-
rowane są do osób młodych, w 
wieku do 29 roku życia – bez-
robotnych, biernych zawodowo 
oraz poszukujących pracy. W 
ciągu czterech miesięcy od dnia 
zarejestrowania w powiatowym 
urzędzie pracy bądź przystą-
pieniu do projektu, uczestnicy 
otrzymają ofertę zatrudnienia, 
dalszego kształcenia, przy-
uczenia do zawodu lub stażu. 
(RaF)

Dziesiątki milionów euro dla młodzieży
POMORZE | Niemal 93 mln euro zostanie wydane na aktywizację bezrobotnej młodzieży na Pomorzu. 

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um

- Pozyskane fundusze 
pomogą skoncentro-

wać się na potrzebach 
bezrobotnej młodzieży 

– mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 

pomorskiego

Główne wydarzenia w ra-
mach WOŚP miały miejsce 
na puckim rynku, gdzie do 
wspólnej zabawy zaprosiła 
uczestników Hanna Pruch-
niewska, burmistrz Pucka. 
Zabawę zaingurowano mu-
zycznym występem Repre-
zentacyjnej Orkiestry Dętej 
Ziemi Puckiej. W trakcie or-
kiestrowania wystąpiły także 
dwie wokalistki, laureatki 
konkursu “Talenty” - Karoli-
na Zaborowska i Małgorzata 
Prange. Organizatorzy puc-
kiego finału WOŚP nie zapo-
mnieli także o najmłodszych, 
zaproponowano im spektakl 
„Kot w butach” w wykona-
niu grupy teatralnej Picorello 
oraz barwny pokaz taneczny 
dzieci ze Studia Sztuki Da 
Capo Al Fine. 

Oprócz muzyki była także 
oferta sportowa, zachęcają-
ca przybyłych do wspólnego 
treningu i aerobiku ze Sto-
warzyszeniem Osób Aktyw-
nych na Rzecz Zdrowia Od-
nowa. Wydarzenia w ramach 
WOŚP miały miejsce także w 
ratuszu, gdzie działał sektor 

Gorąca niedziela
Prawie 14 tysięcy złotych udało się zebrać podczas WOŚP w Pucku. Mimo pogody do wspólnej zabawy 
i kwestowania przyłączyło się wielu mieszkańców miasta i powiatu.

prozdrowotny i rekreacyjny. 
Dla dzieci prowadzono gry i 
zabawy wraz z paniami anima-
torkami. Były zajęcia ze spin-
ningu pod okiem Macieja An-
gielczyka (Feel Good Fitness), 
a także pokaz elementów Cross 
Treningu z trenerem personal-
nym Bartkiem Gierczakiem 

(Fit by G), jak również porady 
dietetyka i pań ze Stowarzysze-
nia Chorych na Cukrzycę, koła 
nr 16 i Sanepidu. 

Nietypowym i widowisko-
wym elementem świętowania 
była także kąpiel lokalnych 
morsów. Miłośnicy zimowych 
kąpieli kwestowali także na 

rzecz WOŚP.
Zwieńczeniem imprezy był 

występ gwiazdy, czyli zespołu 
Nocna Zmiana Bluesa. 

W trakcie tegorocznego or-
kiestrowania zebrano dokładn 
13.808,25 zł.

Finał w WOŚP był wypełniony atrakcjami. Także dla najmłodszych

Mimo pogody do wspólnego świętowania przyłączyło 
się wielu mieszkańców

Zakończeniem “orkiestrowania” było światełko do nieba
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SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM działkę sie-
dliskową 7600m2, media 
przy drodze i 5000m2 łąki w 
miejscowości Łówcz Górny. 
Tel: 782 167 653

SPRZEDAM działkę sie-
dliskową 7600m2, media 
przy drodze i 5000m2 łąki w 
miejscowości Łówcz Górny. 
Tel: 725-504-787

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. 
Sprzedam, 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 mo-
rzem w Karwińskich Błotach, 
1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 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, 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

WEJHEROWO – Nanice, 
55m2, wynajmę mieszkanie 
3 pokojowe, kuchnia ume-
blowana z wyposażeniem 
AGD, łazienka z wanną, ubi-
kacja oddzielna, 700 zł/msc 
+ media, tel. 696 304 553

WYNAJMĘ garaż i miejsca 
parkingowe na parkingu 
strzeżonym, ul. Spacerowa 
12, Wejherowo. Tel: 501-
084-005

WYNAJMĘ lokal o pow 
55m2 położony w Wejhero-
wie przy ul. Gulgowskiego 
2B. Tel: 665-060-275

WYNAJMĘ mieszkanie 3 
pokojowe, kuchnia umeblo-
wana. 700 zł plus media, tel: 
696-304-553

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

WEJHEROWO, komunalne 
76m, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, ogrze-
wanie gazowe, zamienię na 
mniejsze za dopłatą lub do-
mek. Może być inna okolica, 
tel. 510 118 155

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

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

SKUP zboża: pszenica, 
owies, jęczmień, żyto, 
pszenżyto, kukurydzę, lubin, 
bobik itp. Min 24t. Zapew-
niam transport, płace w dniu 
odbioru, tel. 509-942-079

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

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

TOWARZYSKIE

ZADBANY, wysoki, samot-
ny, pracujący 45 latek, pozna 
zadbaną kobietę do stałego 
związku z okolic Wejherowa, 
tel: 730-499-146

SAMOTNA zapozna miłego 
Pana z Kartuz w wieku 40 lat, 
tel. 507-401-133

EXTRA cycusie, wystrzało-
wa dupcia, pozna Panów 
sponsorów, tel: 514-670-725 
Sopot

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

DREWNO kominkowe i do 
co, także gałęziówka sprze-
dam. Możliwy transport 
gratis. Tel. 606-522-604

SPRZEDAM kanapę, tele-
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wizor 50 zł. Ubrania, kurtki, 
spodnie itp. Od 2 zł wzwyż 
dla dziewczynek. Tel: 501-
534-260

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

SPRZEDAM silniki 4.5kw. 
1.5kw. 1.1kw oraz przekład-
nie ślimakową. Tel: 601-638-
877

POMOC mam 5 -cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 
czystości, artykułów szkol-
nych. Z góry dziękuje. Tel: 
788-245-594

SPRZEDAM beczki plasti-
kowe 200l. 50 zł sztuka. Tel: 
503-631-333

SPRZEDAM beczki plastiko-
we, 200 l, idealne na działkę 
lub zbiornik na tańsze 
paliwo. Cena 50 zł, Gdynia. 
Tel: 503-631-333

DREWNO kominkowe i 
do co, także gałęziówka, 
sprzedam możliwy transport 
gratis. Tel: 606-522-604

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

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejhero-
wo, 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 
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: ekwipunekwoj-
skowy@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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W wydarzeniu wzięło udział 
około 100 osób, a rozpoczę-
cie sezonu rozpoczęła kąpiel 
w morzu. W sobotni pora-
nek temperatura powietrza i 
wody wynosiła około 5 stopni 
a poprzebierani miłośnicy zi-

mowych kąpieli w plażowych, 
letnich strojach skorzystali z 
uroków Zatoki Gdańskiej.

Kolejnym punktem progra-
mu wydarzenia był rajd z kij-
kami.  Uczestnicy chodzili na 
dwóch dystansach, 4 i 8 km. 

Trasa wiodła wzdłuż brzegu, 
po plaży, gdzie kierowano się 
w stronę Gdyni i z powrotem. 

Zakończenie odbyło się w 
Barze Nadmorskim przy samej 
plaży, dla każdego uczestnika 
przygotowano herbatę i ciepły 

posiłek. Wśród uczestników 
imprezy wylosowano takze 
nagrody ( koszulki, czapki, 
kubki, albumy, smycze, map-
ki). Imprezę objął patronatem 
Jerzy Włudzik, wójt gminy 
Kosakowo. (PR)

Reprezentanci Mok-
sir Jastarnia zaliczyli 
udany start podczas  III 
Mistrzostw Śląska w 
Trójboju Siłowym. 

Trzecią edycję Mi-
strzostw Śląską w 
Trójboju Siłowym 
zorganizowano 10-11 
stycznia w Rudzie Ślą-
skiej. Reprezentantami  
Moksiru Jastarnia byli 
Joanna Firek i  Kamil 
Struck, którzy startowali 
w kat. wiekowej do lat 18. 
Zawodnikom udało się 

zdobyć wysokie miejsca 
w zawodach. 

Joanna Firek wynikiem 
215 kg w kat. wagowej 63 
kg zajęła III miejsce (75 
kg- przysiad, 50 kg- ław-
ka, 90 kg- martwy ciąg), 
Kamil Struck osiągnął 
525 kg w kat. wagowej 83 
kg i zajął II miejsce (200 
kg- przysiad, 115 kg- ław-
ka, 210 kg- martwy ciąg). 
Trenerem zawodników 
z Jastarni jest Henryk 
Kohnke.
(GB)

To będzie nietypowa 
forma świętowania 95 
rocznicy Zaślubin Polski 
z Morzem. Organizatorzy 
wydarzenia zaplanowa-
nego na 8 lutego zachę-
cają bowiem do biegu z 
Władysławowa do Pucka 
albo kąpieli w lodowatej 
wodzie.

I Bieg Zaślubin Polski z 
Morzem „Od Hallera do 
Hallera” rozpocznie się o 
godzinie 12 we Włady-
sławowie. Start biegu 
to Pomnik gen. Józefa 
Hallera we Władysławo-
wie (ulica Morska) a meta 
to Pomnik gen. Józefa 

Hallera w Pucku (Port 
Rybacki). Jeszcze przed 
rozpoczęciem biegu bę-
dzie miało miejsce wspól-
ne morsowanie. Zbiórka 
uczestników o godz. 9:30 
przy Harcerskim Ośrod-
ku Morskim, gdzie dla 
„Morsów” dostępne będą 
szatnie oraz ciepły posiłek.

Organizator imprezy 
to Miejski Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji 
w Pucku. Zgłoszenia: 
moksir-puck@home.
pl,lub w dniu zawodów w 
Bosmanacie Portu Puck 
w godz. 8:00 – 10:45.
(GB)

Bieganie i Morsowanie

Sukces siłaczy z Jastarni

fo
t. 

U
M

 Ja
st

ar
ni

a

Rozpoczęcie sezonu 
Nordic Walking
Już po raz piąty gmina Kosakowo ściągnęła na plażę do Rewy miłośników łączenia 
dyscyplin – morsowania i chodzenia z kijami. W sobotę 10 stycznia zorganizowano 
tam imprezę o nazwie “Nordic Morsing”.
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