
Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
puckim

Środa, 23 września 2015 r. 
Nr 9 (37)  NAKŁAD 7500 EGZ.

Uroczystość  wmurowa-
nia  kamienia  węgielnego 
pod  inwestycję  w  zakła-
dzie  w  Łebczu  miała  miej-
sce    w  piątek  11  września. 
W  tym  wydarzeniu,  oprócz 
przedstawicieli  firmy  Dr. 
Oetker  i  wykonawcy  inwe-
stycji    wzięli  udział  także 
lokalni  samorządowcy  – 
wicestarosta  Tomasz  Herr-
mann  i Magdalena Wanser-
ska,  skarbnik  gminy  Puck. 
W trakcie uroczystości pod-
pisano  akt  erekcyjny,  który 
trafił do tuby razem z aktu-
alną  prasą  lokalną,  polski-
mi  monetami,  materiałami 
z  logo  firmy  i  listem  gra-
tulacyjnym  od  wójta  gmi-
ny  Puck.  Wszystko  wmu-
rowano  uroczyście  razem 

z  kamieniem  węgielnym 
w nowy budynek hali.
Rozbudowa  zakładu 

w  Łebczu  to  część  dużej 
inwestycji    nazwanej  PO-
LCAP_2 (POLish pizza CA-
Pacity extension 2). Projekt 
realizowany będzie w kilku 
etapach aż do 2018 roku.
W  ramach  pierwszej  fazy 

powstanie budynek produk-
cyjny,  dwukondygnacyjny 
i  techniczny,  druga  faza 
polegać  będzie  na  nadbu-
dowie istniejącego budynku 
socjalnego  i  budowie  pod-
czyszczalni ścieków, trzecia 
i  ostatnia  faza  to  natomiast 
budowa/rozbudowa nowego 
magazynu  wysokiego  skła-
dowania  i  budynku  ekspe-
dycji produktu.
Firma  Dr.  Oetker  swo-

ją  działalność  rozpoczęła 
w  Polsce  już  w  1922  roku, 

gdy  w  Gdańsku  otworzo-
no  pierwszą  fabrykę  spe-
cjalizującą  się  w  produkcji 
ciast w proszku  i dodatków 
do  pieczenia.  Piętnaście 
lat  temu  ta  znana  na  całym 
świecie  marka  rozszerzyła 
swój  asortyment  o  produk-
ty  mrożone,  efektem  takiej 
zmiany było m.in wykupie-
nie fabryki w Łebczu. 
Aktualnie  firma  zatrud-

nia  około  650  pracownikó 
w  całej  Polsce  i  posiada 
trzy fabryki w kraju – dwie 
na  Pomorzu  –  w  Gdańsku 
i  Łebczu  i  jedną w  pobliżu 
Płocka.
Podczas  uroczystości 

wmurowania  kamienia  wę-
gielnego  przedstawiciele 
firmy  tłumaczyli,  że wybór 
lokalizacji  do  rozbudowy 
nie  był  łatwy.  O  realiza-
cji  inwestycji  w  zakładzie 

w  Łebczu  zadecydowało 
m.in  zaangażowanie  pra-
cowników.
-  Tutaj  mamy  bardzo  za-

angażowanych,  kompetent-
nych i bogatych w doświad-
czenie pracowników, którzy 
od  lat  przyczyniają  się  do 
wzrostu  produkcji  i  rozwo-
ju  tej  fabryki.  Ich  wiedza 
i  doświadczenie  wykorzy-
stywane są nie  tylko na ha-
lach produkcyjnych, ale  też 
przy  projektach  i  planach 
inwestycyjnych – podkreślił 
Robert Zieliński, prezes Dr. 
Oetker.
Rozbudowa  zakładu 

w Łebczu ma także wpłynąć 
na  zwiększenie  zatrudnie-
nia.  Firma  nie  ustaliła  jed-
nak jeszcze ilu nowych pra-
cowników  produkcyjnych 
będzie  potrzebnych  w  roz-
budowanym zakładzie.

Nowa inwestycja, 
nowe miejsca pracy
ROZBUDOWA | Jedna z największych fi rm z powiatu puckiego - Dr. Oetker w Łebczu rozbudowuje swój Zakład Produkcji Pizzy. 
Ultranowoczesna hala produkcyjna, która powstanie w zakładzie ma zapewnić nowe miejsca pracy dla mieszkańców powiatu.
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NARODOWE 
CZYTANIE W PUCKU 

Miasto przyłączyło się do 
ogólnopolskiej akcji Narodo-
we Czytanie. W ramach tej 
inicjatywy zapoczątkowanej 
przez Prezydenta RP – 
Bronisława Komorowskiego, 
w całej Polsce czytano 
„Lalkę” Bolesława Prusa. 

FESTIWAL PIOSENKI 
ŻOŁNIERSKIEJ

Dziewiątą edycję Festiwalu 
Piosenki Żołnierskiej zorga-
nizowano 19-20 września 
w Gminnym Domu Kultury 
w Kosakowie. Nagrodę 
Grand Prix o wysokości 3 
tys. złotych  i Złoty Buzdy-
gan zdobył  zespół „Target” 
z Kosakowa.
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W Pucku spotkania odbędą się 
w  dniach:  24.09,  1.10,  15.10 
i 29.10, godz. 10 w Miejskiej  
Bibliotece  Publicznej  im.  Za-
ślubin  Polski  z  Morzem  (ul. 
Sambora 16).
Spotkania  są  otwarte  i  bez-
płatne, można na nie dołączyć 
w  każdej  chwili.  Obowiązują 
na  nie  zapisy  poprzez  stronę 
www.mamyzmorza.org  lub 
w bibliotece.
W  ramach  projektu  odbędzie 
się  12  spotkań,  po  cztery 
w  każdym  mieście,  podczas 
których  odbędą  się  warszta-
ty na  temat  tego,  jak powołać 
i prowadzić klub rodzica, spo-

tkanie z przykładowym lokal-
nym partnerem (gmina, powiat, 
biblioteka),  który  podpowie, 
jak  może  pomóc  w  funkcjo-
nowaniu  klubu,  spotkanie  za-
bawowe,  którego  celem  jest 
pokazanie, jak spotkania klubu 
mogą wyglądać oraz warsztaty 
motywacyjne.  Na  wszystkie 
zajęcia  będzie  można  przyjść 
z dziećmi.
Realizatorem  projektu  jest  
Fundacja Mamy z Morza. Part-
nerzy  projektu:  Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna 
im.  Josepha  Conrada  Korze-
niowskiego w Gdańsku - part-
ner  z  sektora  samorządowego 

Clementoni – producent zaba-
wek - partner z sektora prywat-
nego.
Fundacja Mamy z Morza dzia-
ła na rzecz rozwoju rodziny od 
2012 r., integrując lokalną spo-
łeczność rodziców. 
-Działamy po  to,  żeby wspie-
rać  i  aktywizować  rodziców 
małych dzieci. Naszymi  dzia-
łaniami  pokazujemy,  że  czas 
spędzony z dzieckiem na urlo-
pie  macierzyńskim/rodziciel-
skim, jest czasem, który warto 
wykorzystać  do  stworzenia 
trwałej i mądrej więzi z dziec-
kiem oraz że jest to doskonały 
moment  na  inwestycję w  sie-

bie i tworzenie nowych relacji 
z innymi rodzicam – tłumaczą 
przedstawiciele fundacji.
Do  tej  pory  Fundacja  zre-
alizowała  projekty  takie  jak 
m.in.: „O matko, Ty szyjesz!” 
,  „Gdyńskie  Kluby  Rodzica” 
- , projekt „Integracja-Interak-
cja” finansowany z grantu fir-
my AXA w  ramach konkursu 
„Wpieramy mamy” i „Zdrowy 
brzuszek  maluszka”  -  cykl 
spotkań  dla  przyszłych  rodzi-
ców  i  rodziców małych  dzie-
ci  związany  ze  zwiększaniem 
świadomości  na  temat  zdro-
wego żywienia.
(GB)

Pucki Klub Rodziców
INICJATYWA | Pod koniec września ruszają w Pucku bezpłatne spotkania dla rodziców małych 
dzieci (0-3 lata) w Bibliotece Publicznej (ul. Sambora 16). Podczas czterech spotkań rodzice na-
uczą się ciekawych zabaw, będą mieli szansę poznać innych rodziców małych dzieci i wymienić się 
z nimi swoimi doświadczeniami a także dowiedzieć się, czym są kluby rodziców i jak je prowadzić.
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W Swołowie  nie  mogło  też 
zabraknąć  stoiska  Powiatu 
Puckiego,które  było  nietu-
zinkowe.  Nikt    inny  z  wy-
stawców  nie  prezentował 
się bowiem na łodzi. Oprócz 
samej  łódki,  przedstawiciele 
powiatu mieli do dyspozycji-
zapas przepysznych ryb z fir-
my  Graal,  które  rozdawano 
zwiedzającym  razem  z  ma-
teriałami i gadżetami promo-
cyjnymi Powiatu Puckiego. 
Święto Plonów w Swołowie 
rozpoczęło  się Mszą  Święta 
celebrowaną  przez  księdza 
biskupa  Edwarda  Dajcza-
ka.  Korowód  dożynkowy 
na  plac  dożynkowy  popro-
wadziła  strażacka  orkiestra 
dęta  z  Gniewina.Następnie 
Biskup pobłogosławił chleby 
i wieńce  dożynkowe.  Staro-
stowie, którymi w  tym roku 

byli  państwo  Maria  i  Piotr 
Powęzka  z  Bruskowa Wiel-
kiego, wręczyli chleb na ręce 
Marszałka  Województwa 
Pomorskiego – Mieczysława  
Struka,  Starosty  Słupskiego 
Zdzisława  Kołodziejskiego 
oraz Wójta Gminy Słupsk – 
Barbary Dykier.
Podczas  uroczystości  wrę-
czono  odznaczenia  resorto-
we  „Zasłużony  dla  Rolnic-
twa”  najlepszym  rolnikom 
powiatu słupskiego i statuet-
ki „Bursztynowe Kłos”.
Dużą atrakcją dla gości uro-
czystości  było  bezpłatne 
zwiedzanie Muzeum Kultury 
Ludowej Pomorza w Swoło-
wie.  W  ramach  wydarzenia 
zorganizowano również  po-
kazy dawnych sprzętów rol-
niczych i płodów rolnych.
(GB)

Doceniono wieńce 
Dożynkowe
DOŻYNKI | Wieńce dożynkowe z Powiatu Puckiego oceniono 
jako najlepsze w województwie pomorskim. Na Dożynkach 
Wojewódzkich w Swołowie w gminie Słupsk pierwsze miejsce 
zajął wieniec wsi Brudzewo, a drugie – Rekowa Górnego.
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INWESTYCJA | Clinica 
Medica otworzyła w Gdyni 
prywatny oddział położni-
czo - neonatologiczny. 

Nowoczesny  i  komforto-
wy oddział posiada I stopień 
referencyjności,  natomiast 
wyposażony  jest  w  sprzęt 
do  ratowania  życia  matki 
i  noworodka,  kwalifi kujący 
do  wyższego  -  II  stopnia. 

-  Z  biegiem  czasu  oraz  na-
bieranego  doświadczenia 
będziemy przyjmować przy-
padki adekwatne dla II stop-
nia referencyjności – podkre-
ślają  przedstawiciele  kliniki. 
Zespół  oddziału  położniczo 
-  neonatologicznego  two-
rzą specjaliści z wieloletnim 
doświadczeniem  w  dzie-
dzinie  ginekologii,  położ-
nictwa,  neonatologii  oraz 
anestezjologii.  Wysoko  wy-
kwalifi kowana  kadra  lekar-
ska  stanowi  gwarancję  bez-
piecznej opieki zarówno nad 
matką,  jak  i  nad  dzieckiem.
Położne  i pielęgniarki ukoń-
czyły  liczne  kursy  specjali-
styczne  uprawniające  m.in. 
do poradnictwa laktacyjnego, 

pobierania  krwi  pępowino-
wej, wykonywania szczepień 
ochronnych  noworodków.
Nowo  powstały  oddział 
położniczy  jest  jedynym 
prywatnym  oddziałem  na 
obszarze  województwa  po-
morskiego. 
-Dyżurujemy  24h  na 

dobę,  przez  7  dni  w  tygo-
dniu.  Każda  przyszła  mama 
może  liczyć  na  komfort, 

bezpieczeństwo  i  opiekę 
medyczną  na  najwyższym, 
światowym poziomie- zapew-
niają  przedstawiciele  kliniki

Wszelkie  dodatkowe  in-
formacje  i  szczegóły  udzie-
lane  są  pod  dedykowanym 
numerem telefonu i adresem 
e-mail (24h) oraz dostępne są 
na  stronie  internetowej  i FB 
Kliniki:

58 661 01 03 
poloznictwo@clinica-medica.pl

Nowa oFerTa 
cliNica medica

Przychodnia i Szpital 
Clinica Medica
ul. Mireckiego 11
81-229 Gdynia
Rozwijamy się dla Was!

Przygotowania  do  nietypo-
wego  i  ekstremalnego  tria-
thlonu  trwały  prawie  trzy 
lata. Wyprawa  na Amazon-
kę  miała  także  charakter 
charytatywny.  Podróżnik 
w  ramach wyprawy  zbierał 
pieniądze  dla  z  Pomorskie-
go  Hospicjum  dla  Dzieci. 
Celem jest sfi nansoanie wy-
jazdu  kuracyjnego  dla  naj-
bardziej potrzebujących. 
-Chcę  po  raz  pierwszy  nie 
tylko  osiągnąć  ambitny 
i daleki cel, ale także dzięki 
wielkiemu  projektowi  chcę 
pomóc  innym. Dla mnie  to 
będzie  podwójna  motywa-
cja:osiągnąć  cel  (nie  tylko 
dla  siebie  ale  także  dla  in-
nych) oraz dzieciom zafun-
dować  nie  lada  przeżycia– 
tłumaczył podróżnik.
Cała  wyprawa  trwała  111 
dni  –  od maja  do  początku 
września. Ambitny cel, czy-
li  przemierzenie  Ameryki 
Południowej  w  „poprzek” 
udało  się  się  zrealizować. 
Podróżnik pokonał najpierw 
700  km  na  rowerze  przez 
góry  Andy,  potem  prze-
płynął  w  łódce  typu  canoe 
najdłuższą  rzekę  świata  – 
Amazonkę.  Po  prawie  100 
dniach  płynięcia  ostatni 
etap  ekstremalnej  wyprawy 

(z Belem na wyspę Moskie-
ro  nad  Atlantykiem  Gie-
nieczko)  pokonał  marszo-
biegiem.
Podróżnik  musiał  zmierzyć 
się  z  wieloma  przeciwno-
ściami  –  morderczym  wy-
siłkiem,  insektami,  wężami 
w namiocie; najbardziej bał 
się natomiast podczas groź-
nego spotkania z handlarza-
mi kokainą w Peru.
Ekstremalna  wyprawa mia-
ła  trafi ć  do  Księgi  Rekor-
dów Guinnessa i w jej udo-
kumentowaniu  pomagała 
nowoczesna  technologia, 
czyli  dwa  nadajniki  GPS, 
które informowały o aktual-
nym  położeniu  podróżnika. 
Ostatecznie  rekord  został 
pobity a Marcin Gienieczko 
trafi ł  do  Księgi  Rekordów 
Guinessa  jako  człowiek, 
który najszybciej przepłynął 
Amazonkę  w  canoe  -  5890 
km w ciągu 94 dni. Inny od-
notowany  rekord  polskiego 
podróżnika  to  najszybszy 
trawers Ameryki  Południo-
wej  z  zachodu  na  wschód 
w ciągu 111 dni.
Podróżnik  wrócił  do  kraju 
w  piątek  11  września.  Na 
lotnisku  w  Warszawie  po-
witała go również delegacja 
gminy Kosakowo.

Marcin Gienieczko 
zdobył Amerykę
WYPRAWA | Udało się! Marcin Gienieczko  zakończył swoją ekstremalną wyprawę Energa 
Solo Amazon Expediti on 2015. Podróżnik pokonał w poprzek Amerykę Południową – rowerem, 
w łódce canoe i marszobiegiem. Marcin Gienieczko mieszka w Kosakowie, gmina była jednym 
z partnerów jego wyprawy.
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Nie  inaczej  było w Pucku. 
Punktualnie o 14.00 na Placu 
Wolności fragmenty powieści 
odczytał Sławomir Rybicki – 
Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta.  To  właśnie  od 
był  jednym z współtwórców 
akcji przed czterema laty i – 
jak podkreślał – cieszy się, że 
obecny prezydent  – Andrzej 
Duda –  tę  tradycję kontynu-
uje. W  „Narodowym Czyta-
niu” w Pucku wziął również 
udział  starosta  pucki,  Jaro-
sław Białk, który (już w ratu-
szu, gdzie przeniesiono akcję 
ze względu na pogodę) prze-
czytał spory fragment klasy-
ka Bolesława Prusa. (GB)

Narodowe Czytanie w Pucku 
AKCJA | Miasto przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytenie. W ramach tej 
inicjatywy zapoczątkowanej przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego, w całej Polsce 
czytano „Lalkę” Bolesława Prusa. 

Warsztaty  prowadzo-
ne  przez  Piotra  Kajetana 
Matczuka  (rozmowazpi-
ramidami.pl)  odbędą  się 
w  dniach  26-27  września 
oraz  17–18  października 
2015  roku  i  zakończy  je 
wspólny koncert.

Osoby  chętne  do  wzię-
cia  udziału  proszone  są  o  
przesłanie na adres biuro@
ckpis.pl  danych  zgłosze-
niowych  zawierających: 
imię  i  nazwisko  uczestni-

ka,  miejsce  zamieszkania 
i numer telefonu.
Zapisywać  można  się 

również  osobiście  w  biu-
rze Centrum Kultury, Pro-
mocji  i  Sportu we Włady-
sławowie:  Urząd  Miejski, 
ul.  Hallera  19,  pok.  327 
lub  telefonicznie:  58  674 
54 41.

W  ciągu  nadchodzących 
miesięcy  zaplanowanych 
jest  kilka  edycji  bezpłat-
nych warsztatów. (GB)

warsztaty 
wokalne 
Dla młoDzieży
SZKOLENIA | Centrum Kultury, Promocji i Sportu we 
Władysławowie zaprasza na jesienną edycję bezpłatnych 
warsztatów wokalnych dla młodzieży zamieszkałej lub 
uczącej się na terenie Gminy Władysławowo.
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Postępowanie zintegrowane 
to  jeden z najważniejszych 
procesów, które poprzedzą 
realizację budowy elektrow-
ni jądrowej w Polsce. Spółka 
PGE EJ 1 prowadzi obec-
nie badania środowiskowe 
i lokalizacyjne, które pozwo-
lą wybrać  lokalizację  tej  in-
westycji. Niedawno złożono 
do Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska KIP 
(Kartę  Informacyjną Przed-
sięwzięcia), czyli pierwszy 
oficjalny dokument przedsta-
wiający podstawowe założe-
nia planowanej  inwestycji. 
Dokument stanowi podsta-
wę do wszczęcia procedury 
oceny oddziaływania na śro-
dowisko, niezbędnej w pro-
cesie wyboru bezpiecznej 
lokalizacji elektrowni.

Ważny przetarg 

Uruchomienie postępowa-
nia zintegrowanego, czyli  
przetargu, którego efektem 
będzie wybór konsorcjum 
firm odpowiedzialnych za 
strategiczne kwestie doty-
czące budowy i  funkcjono-
wania pierwszej elektrowni 
jądrowej w Polsce zaplano-
wano na koniec 2015 roku.

- Przygotowujemy się do 
uruchomienia postępowania 
w wyznaczonym terminie. 
Według naszych  informacji, 
potencjalni oferenci również 
rozpoczęli analogiczne przy-
gotowania po swojej stro-
nie – mówi Jacek Cichosz, 
prezes zarządu spółki PGE 
EJ 1.

Wg. przewidywań Spółki do 
przetargu może stanąć 4-5 
konsorcjów. Spółka prowa-
dzi  rozmowy z dostawcami 
technologii z  takich krajów 
jak: Japonia, Stany Zjed-
noczone, Francja, Kanada. 
W spotkaniach uczestniczą 
również ich potencjalni part-
nerzy, gdyż zakres postępo-
wania poza dostawą  techno-
logii reaktora obejmuje m.in. 
generalne  wykonawstwo 
elektrowni, usługi wsparcia 
prowadzenia i utrzymania jej 
ruchu, dostawy paliwa jądro-
wego oraz program transferu 
kompetencji do PGE EJ 1. 
Oferenci zostaną poprosze-
ni  także o przedstawienie 

możliwego zaangażowania 
kapitałowego w realizację 
inwestycji. 
-  Budowa  elektrowni  ją-
drowej  w  Polsce  to  naj-
większe  przedsięwzięcie 
gospodarcze realizowane 
w naszym kraju po 1989 r. 
Ze względu na zakres  jaki 
obejmuje  tzw. postępowanie 
zintegrowane, a  także  jego 
szacowaną wartość,  jest  to 
najpoważniejszy przetarg 
w całym projekcie budowy 
elektrowni.– podkreśla Jacek 
Cichosz. 

Kluczowe elementy

W  ramach  postępowania 
zintegrowanego  poten-

cjalni oferenci zostaną po-
proszeni o przedstawienie
w swoich ofertach kluczo-
wych elementów realizacji 
inwestycji:
•  dostawy  technologii  elek-
trowni  jądrowej  wraz  z  ge-
neralnym wykonawstwem, 
•  dostawy  usług  wsparcia 
prowadzenia  i  utrzymania 
ruchu elektrowni wraz z pro-
gramem transferu kompeten-
cji do PGE EJ 1, 
• dostawy paliwa  jądrowe-
go, 
• zaangażowania kapitałowe-
go partnera strategicznego 
m.in w formie  finansowania 
dłużnego Agencji Kredytów 
Eksportowych  i banków ko-
mercyjnych.

Przygotowania 
do przetargu

Spółka PGE EJ 1 przepro-
wadziła  już  szereg  dzia-
łań przygotowawczych do 
przeprowadzenia  postę-
powania  zintegrowanego. 
Po  pierwsze,  odbyły  się 
trzy  tury  rozmów  z  po-
tencjalnymi  partnerami 
w  ramach  tzw.  dialo-
gu  wstępnego.  Miały  one 
pomóc potencjalnym oferen-
tom we właściwym zrozu-
mieniu koncepcji przyjętej 
przez PGE EJ 1. W trakcie  
bezpośrednich spotkań firmy 
miały możliwość zaprezen-
towania swojego spojrzenia 
na projekt  i wskazania, co 

z ich strony jest możliwe do 
zaoferowania. 
- Wiosną    tego  roku prze-
prowadziliśmy kolejną  turę 
spotkań  z  potencjalnymi 
oferentami.  Na  podstawie 
zebranych  w  jego  trakcie 
informacji,  PGE  opracuje 
ostateczny zakres postępo-
wania zintegrowanego,  jego 
regulamin oraz powiązaną 
dokumentację przetargową. 
Zgodnie z założeniami, po-
stępowanie powinno zostać 
uruchomione  pod  koniec 
2015 roku – tłumaczy prezes 
PGE EJ 1.

We wrześniu 2014 r. PGE EJ 
1 podpisało umowę z brytyj-
ską firmą Amec Foster Whe-

eler, która pełni  funkcję  In-
żyniera Kontraktu  i wspiera 
PGE EJ 1 w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu postępo-
wania zintegrowanego. 

Nowoczesna 
i bezpieczna technologia

Realizacja  inwestycji 
o  takiej  skali wzbudza duże 
zainteresowanie 
społeczeństwa.

PGE  EJ  1  tłumaczy,  że 
w Polsce zostaną zastoso-
wane reaktory  III/III + ge-
neracji, które są najnowo-
cześniejszym i najbardziej 
bezpiecznym z dostępnych 
na rynku rozwiązań.

Inwestor elektrowni wybierze 
fi rmy do współpracy
INWESTYCJA | Spółka PGE EJ 1, odpowiedzialna za przygotowanie do budowy elektrowni jądrowej w Polsce planuje uruchomienie tzw. 
postępowania zintegrowanego, które ruszy pod koniec 2015 roku. Będzie to rodzaj złożonego przetargu, który wyłoni konsorcjum fi rm odpo-
wiedzialnych za dostarczenie technologii reaktora, budowę elektrowni, jej uruchomienie i bieżącą eksploatację, dostawy paliwa oraz wsparcie 
fi nansowania budowy elektrowni. 

- Budowa elektrowni jądrowej w Polsce to 
największe przedsięwzięcie gospodarcze 

realizowane w naszym kraju po 1989 r. 
Ze względu na zakres jaki obejmuje tzw. 

postępowanie zintegrowane, a także jego 
szacowaną wartość, jest to najpoważniejszy 

przetarg w całym projekcie budowy elek-
trowni - mówi Jacek Cichosz,prezes PGE EJ 1

”
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Trwają też konsultację społecz-
ne Strategii 2030, które potrwa-
ją  do końca września  br. Kon-
sultacje  prowadzone  są  online 
i  wspierane  przez  internetową 
grę strategiczną „My w 2030”. 
Ponadto,  w  każdym  z  powia-
tów  Obszaru Metropolitarnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot  odbędą 
się  spotkania  konsultacyjno-
informacyjne.  Konsultacje  te 
rozpoczęło  ww.  inauguracyjne 
posiedzenie  Rady  Programo-
wej OMG-G-S, które otworzył 
Paweł Adamowicz  - Prezydent 
Gdańska.  Przewodniczącym 
Rady został Mieczysław Struk, 
Marszałek  Województwa  Po-
morskiego. 

Tym chcemy być

Zgodnie  z  zaproponowaną 
w  projekcie  dokumentu  wizją, 
OMG-G-S ma być w 2030 roku 
innowacyjną,  zrównoważoną 
i  konkurencyjną  metropolią 
XXI  wieku.    Celem  Strategii 
2030  jest  stworzenie mechani-
zmów mających  umacniać  ko-
ordynację  działań,  współpracę 

międzysektorową  oraz  uzyski-
wanie  kompromisowych  roz-
wiązań  dla  lepszego  rozwoju 
każdego z partnerów OM.
Dzięki  współpracy  zaangażo-
wanych partnerów, Obszar Me-
tropolitarny  do  2030  roku  ma 
być m. in. :
1. Trzecim centrum 
     gospodarczym kraju, 
2. Obszarem zamieszkałym
     przez 1,5 miliona 
     mieszkańców,
3. Metropolią atrakcyjną dla
     przyjezdnych, w tym 
     obcokrajowców,
4. Metropolią 
    ze skoordynowanym 
    systemem planowania 
    przestrzennego,
5. Krajowym liderem 
    w zakresie wykorzystania 
    mobilności aktywnej
    i rozwiązań multimodalnych,
6. Największym nadbałtyckim
     zespołem portowym 
     i węzłem logistycznym,
7. Największym w basenie
    Morza Bałtyckiego centrum 
    czasu wolnego i turystyki, 
8. Najważniejszym w Polsce

    miejscem dialogu 
    społecznego.

Cele strategiczne i obszary 
współpracy

Strategia wskazuje trzy główne 
cele  strategiczne,  a  w  każdym 
z  nich  priorytetowe  obszary 
współpracy. 
Pierwszym  celem  strategicz-
nym  jest  rozwój  społeczny, 
który  obejmuje  edukację  oraz 
szeroko  rozumiane  sprawy 
mieszkańców. W  celach  tema-
tycznych znalazły się  takie za-
łożenia  jak:  rozwój  i  poprawa 
jakości  edukacji,  wsparcie  dla 
rodzin  i  ograniczenie  odpływu 
migracyjnego, poprawa dostęp-
ności  i  jakości  usług  publicz-
nych.
Kolejnym celem strategicznym 
jest  kreowanie  innowacyjnej 
i  aktywnej  gospodarki,  a  dzia-
łania,  które  będzie  obejmować 
to  promocja  i  inwestycje  oraz 
innowacyjność  i  przedsiębior-
czość.  Zadanie  ma  być  zre-
alizowane  poprzez  wsparcie 
metropolitarnego  rynku  pracy, 

rozwoju turystyki i przemysłów 
czasu wolnego oraz wspieranie 
lokalnych  przedsiębiorstw  na 
rynku globalnym.
Ostatni  cel  strategiczny, 
„zrównoważona  przestrzeń” 
,  obejmuje  rozwój  transportu, 
koordynację  planowania  prze-
strzennego oraz ochronę środo-
wiska  poprzez  takie  działania 
jak  usprawnienie  zarządzania 
transportem  publicznym,  two-
rzenie  stref  przemysłowo  – 
usługowych, rozwój energetyki 
odnawialnej  oraz  podnoszenia 
efektywności energetycznej. 

Strategia OM 2030  dla miesz-
kańców

Dokument Strategii 2030 będzie 
dostępny  na  stronie  www.me-
tropoliagdansk.pl,  gdzie  znaj-
dzie  się  kontakt  do  przesyła-
nia  uwag.  Pod  adresem  http://
myw2030.metropoliagdansk.
pl  jest  dostępna gra  strategicz-
na, dzięki której będzie można 
poznać  mechanizmy  zarządza-
nia  metropolią  i  wskazać  kie-
runki jej rozwoju.

Obszar Metropolitalny buduje strategię 
POMORZE | 24 sierpnia w Olivia Business Centre odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot (OM-G-G-S), który będzie czuwać nad realizacją Strategii 2030. W jej skład wchodzą przedstawiciele: największych uczelni pu-
blicznych metropolii, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, biznesu oraz mediów. 

Posiedzenie 
Rady Programo-
wej Obszaru Me-

tropolitarnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot komentuje Zbigniew 
Canowiecki – prezes Pracodaw-
ców Pomorza:

- Rada Programowa to dobre 
forum wymiany różnych opinii na 
tematy trudne, związane z bu-
dowaniem spoistości myślenia 
o wspólnym działaniu w ramach 
Obszaru Metropolitarnego. Jej 
skład gwarantuje możliwość po-
znawania różnorodnych opinii i 
rozmaitych punktów widzenia, 
jednak najtrudniejszym zadaniem 
w budowaniu Metropolii jest prze-
łamywanie schematów myślenia, 
zmiana ludzkiej mentalności, zro-
zumienie, że tylko we wspólnym 
działaniu możemy zbudować naj-
lepszą strategię rozwoju naszej 
Metropolii a w konsekwencji woje-
wództwa. Służyć temu będzie fakt, 
że przewodniczącym Rady Progra-
mowej został marszałek Mieczy-
sław Struk. Ponieważ skład Rady 

gwarantuje bardzo duży potencjał 
intelektualny, wysłuchaliśmy wielu 
cennych wypowiedzi. Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz mówił 
o procesie budowania świadomo-
ści społeczeństwa obywatelskiego 
tworzącego Obszar Metropolitarny. 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju Paweł Or-
łowski i b. europoseł Jan Kozłowski 
przekonywali o konieczności prze-
dłużenia działalności Obszaru Me-
tropolitarnego poza horyzont roku 
2020, kiedy skończą się korzystne 
dla Polski przydziały środków unij-
nych. Jan Szomburg z Instytutu 
Badań nad Gospodarką Rynkową 
uczulał środowiska gospodarcze 
na zjawiska z którymi zetkną się 
one niebawem, czyli zmiany poko-
leniowe w kierownictwach wielu 
małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz znaczne podwyżki płac pra-
cowników w ramach równania do 
pensji w UE. Z ciekawym pomysłem 
wystąpił Jan Ryszard Kurylczyk – b. 
wojewoda pomorski, b. wicemini-
ster infrastruktury. Uważał on, że 
nazwa OM-G-G-S jest zbyt długa, 
mało zrozumiała i może zniechęcać 
społeczeństwo. Zaproponował na-
zwę TRIOTON, co idealnie oddaje 
istotę sprawy, wiadomo, że chodzi 
głównie o współpracę trzech i żeby 
to był jeden ton.

NAJTRUDNIEJ 
ZMIENIĆ 
MENTALNOŚĆ

W tym roku mija 25 lat 
działalności Agencji Rynku 
Rolnego. Proszę opowiedzieć 
o początkach działalności 
Agencji.

- Powołanie ARR w 1990 r. 
było jednym z ważniejszych 
przejawów zmian instytucjo-
nalnych w otoczeniu polskiego 
sektora  rolno-spożywczego. 
ARR ułatwiła  producentom 
rolnym i innym podmiotom 
działającym w tym obszarze 
dostosowanie się do funkcjo-
nowania w realiach gospodarki 
wolnorynkowej. W celu prze-
ciwdziałania wahaniom cen 
uruchamiano zakupy nadwy-
żek produktów rolno-spożyw-
czych i realizowano zadania 
związane z gospodarowaniem 
państwowymi  rezerwami 
produktów rolnych i żywno-
ściowych. Agencja stosowała 
także inne formy interwencji, 
umożliwiające podmiotom go-
spodarczym realizację skupu, 
takie jak umowy z autoryzo-

wanymi magazynami, zalicz-
ki oraz poręczenia kredytów. 
ARR przejęła część państwo-
wych magazynów zbożowych 
i  stworzyła na ich bazie dużą 
spółkę  przechowalniczą. 
Wspierała również powstawa-
nie pierwszych giełd rolnych 
i rynków hurtowych. 

Przez kolejne lata zadania 
ARR ulegały zmianie. Jakie 
były kluczowe daty dla dzia-
łałalności Agencji?

- Ważna data to rok 1999, gdy  
rozpoczęły się przygotowania 
do spełnienia przez ARR wy-
mogów unijnej agencji płatni-
czej. Strukturę organizacyjną, 
zasady funkcjonowania i pro-
cedury dostosowano wówczas 
do standardów unijnych. Inny, 
ważny punkt zwrotny to 1 maja 
2004 roku, gdy polski rynek 
rolno-spożywczy stał się czę-
ścią jednolitego rynku. ARR 
powierzono realizację wybra-
nych mechanizmów wspólnej 

polityki rolnej. 
W  ciągu  ostatnich  jedena-
stu  lat  kierunki  aktywności 

Agencji  zmieniały  się wraz 
z ewolucją WPR, potrzebami 
uczestników  rynku  i  poja-

wiającymi się wyzwaniami. 
Realizacja nowych zadań nie 
byłaby możliwa bez zaanga-
żowania  wykwalifi kowanej 
kadry pracowniczej, sprawnie 
funkcjonujących  systemów: 
organizacyjno-technicznego, 
fi nansowo-księgowego,  in-
formatycznego  oraz  audytu 
i kontroli. Coraz częściej wy-
stępujące na rynkach rolnych 
zjawiska kryzysowe wzmocni-
ły potrzebę doskonalenia pro-
cedur szybkiego reagowania 
oraz utrzymywania gotowości 
instytucjonalnej w tym zakre-
sie. W minionych latach Agen-
cja wielokrotnie wspomagała 
różne  grupy  producentów 
dotkniętych sytuacjami kryzy-
sowymi na rynku. Wypłacała 
szczególne środki wsparcia na 
rynku mleka oraz rekompen-
sowała  producentom  straty 
spowodowane  m.in.:  ptasią 
grypą,  bakterią  Escherichia 
coli, wirusem afrykańskiego 
pomoru świń u dzików oraz 
rosyjskim  embargiem.ARR 

Już 25 lat wspieramy rozwój 
sektora rolno-spożywczego
WYWIAD | Z Radosławem Szatkowskim, Prezesem Agencji Rynku Rolnego rozmawia Grzegorz Bryszewski.

administrowała również innymi 
działaniami mającymi na celu 
stabilizację  rynków  rolnych, 
takimi jak zakupy interwencyjne 
i dopłaty do prywatnego prze-
chowywania oraz kwotowanie 
produkcji. Wypłacała refundacje 
wywozowe, płatności uzupeł-
niające na rynku tytoniu i ziem-
niaków skrobiowych, a także 
szereg dopłat mających za za-
danie zarówno stymulowanie 
popytu na surowce pochodzenia 
rolniczego, jak i zwiększenie 
opłacalności produkcji. 

Wiem, że ARR stawia duży 
nacisk na wspieranie kon-
sumpcji...

- Tak. W tych ramach  realizowa-
liśmy niezwykle ważne społecz-
nie programy, przyczyniające 
się  do  kształtowania  właści-
wych nawyków żywieniowych 
u dzieci – „Mleko w szkole”, 
w którym uczestniczyło 2,5 mln 
dzieci, oraz „Owoce i warzywa 
w szkole”, dzięki któremu 1,3 
mln uczniów otrzymało bez-
płatnie 262 mln porcji owoców, 
warzyw i soków. 
Warto podkreślić, że Polska jest 
w czołówce wśród krajów UE 
w realizacji obu programów. Nie 
mniej istotny ze społecznego 
punktu widzenia był program 
pomocy żywnościowej dla osób 
najuboższych, w ramach które-
go dostarczono ok. 1 mln ton 
gotowych artykułów spożyw-
czych o wartości 2,4 mld zł.
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Podczas  spotkania 
zaprezentowano  wy-
niki  dotychczasowych 
działań  projektowych, 
konsultacji  społecz-
nych  oraz  wnioski 
wynikające  z  opraco-
wania „Koncepcja pro-
gramowo-przestrzen-
na  w  obszarze  Delty 
Wisły,  części  Zalewu 
Wiślanego  oraz  wy-
brzeża  Zatoki  Gdań-
skie.  Organizatorzy 
spotkania przedstawili 
również  wyniki  prac 
nad    Strategią  kreacji 
i promocji marki Pętli 
Żuławskiej  i  Zatoki 
Gdańskiej.

Spotkanie 
o turystyce wodnej
DEBATA | W siedzibie PLGR – Centrum Edukacji i Promocji „Merk” we Władysławowie od-
było się spotkanie dotyczące przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej 
w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Organizatorem spotkania, które zorganizowa-
no 17 września był Samorząd Województwa Pomorskiego
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W 76.  rocznicę  tych wyda-
rzeń,  w  honorowej  asyście 
Kompanii  oraz  Orkiestry 
Reprezentacyjnej  Marynar-
ki  Wojennej,  samorządowcy, 
przedstawiciele  dowódz-
twa  Marynarki Wojennej  RP 

w  Gdyni,  radni,  sołtysi,  pre-
zesi  stowarzyszeń,  przedsta-
wiciele  kombatantów  i  gór-
ników  represjonowanych, 
młodzież  z  gminnych  szkół, 
oddali cześć poległym składa-
jąc wiązanki kwiatów.

Mszę Świętą w intencji wal-
czących odprawili ksiądz Sta-
nisław Ziółkowski, proboszcz 
parafii  p.w.  Podwyższenia 
Krzyża  Świętego  w  Pierwo-
szynie  wraz  z  księdzem  se-
niorem  oraz  ksiądz  kanonik 

Jan Grzelak, proboszcz parafii 
p.w.  Św. Antoniego w Kosa-
kowie.  O  oprawę  muzyczną 
liturgii zadbał regionalny chór 
„Morzanie”, pod batutą profe-
sora  Przemysława Stanisław-
skiego. (GB)

76. rocznica walk 
o Kępę Oksywską
UROCZYSTOŚCI | W sobotę 19 września, tradycyjnie przy obelisku w Mostach, miały miej-
sce uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające heroiczną walkę żołnierzy broniących 
Kępy Oksywskiej w 1939 r.
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Impreza  nawiązywała  do 
wydarzeń  z  września  1939 
i  marca  1945  roku,  jakie 
miały miejsce  na  tym  tere-
nie. Rekonstruktorzy zadbali 
o atrakcyjny i wierny histo-
rycznie  scenariusz  insceni-
zacji, powstał on bowiem na 
podstawie opowieści miesz-
kańców,  którzy  pamiętali 
okres II wojny światowej.
Inscenizacji  towarzyszył 

pokaz  sprzętu  militarne-
go.  Uczestnicy  mogli  więc 
zobaczyć  dwa  czołgi  T-34, 

Schwimmwagen,  czyli  sa-
mochód-amfibię,  dwa  nie-
mieckie  transportery  pół-
gąsienicowe    Sd.Kfz.251 
i    działka  przeciwlotnicze 
Flak 20 mm.
Organizatorami  przedsię-

wzięcia byli: Muzeum Tech-
niki  Militarnej  i  Historii 
Pomorza  w  Kłaninie,  Mu-
zeum  Techniki  Wojskowej 
„GRYF” w Dąbrówce  oraz 
Centrum Kultury,  Promocji 
i  Sportu  we  Władysławo-
wie. (GB)

emocjonująca 
inscenizacja bitwy
RELACJA | Plac przy Alei Żeromskiego we Władysławowie 
w pierwszy weekend  września stał się miejscem działań wo-
jennych. Wszystko w ramach ekspozycji sprzętu militarnego 
oraz rekonstrukcji historycznej „Bitwy o Wielką Wieś”.
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W dniu 8 kwietnia na terenie 
miasta Puck zaczął obowiązy-
wać  lokalny program wspie-
rający  rodziny  wielodzietne 
„Nasza Duża Rodzina”. Pro-
gram ten ma służyć umocnie-
niu,  wspieraniu  i  promowa-
niu  pozytywnego wizerunku 
rodzin  wielodzietnych  oraz 
poprawie  ich  warunków  ży-
cia a także promocji przedsię-
biorców, którzy mogą się stać 
partnerami w  jego  realizacji.
Na  zaproszenie  Burmistrz 
Miasta  Puck  do  współpracy 
przy  realizacji programu od-
powiedziało już 15 firm.
Aby zostać Partnerem Pro-

gramu  wystarczy  złożyć 
wniosek  o  przystąpieniu  do 
realizacji  Programu  „Nasza 
Duża  Rodzina”  z  propozy-
cją  zniżek  i  ulg,  które mogą 

Państwo  zaoferować  rodzi-
nom wielodzietnym a następ-
nie  podpisać  porozumienie 
z  Burmistrzem Miasta  Puck 
określające  warunki  współ-
działania.
Urząd Miasta Puck ze swo-

jej strony zapewnia promocję 
firmy  poprzez  publikowanie 
rodzaju  oraz  wysokości  ulg 
i  zniżek oraz znaków firmo-
wych  i  danych  teleadreso-
wych  Partnerów  Programu 
na stronie  internetowej urzę-
du,  w  publikacjach  oraz  na 
innych nośnikach.
Szczegółowe  informacje 

o programie  uzyskać w pok. 
109 Miejskiego Ośrodka Po-
mocy  Społecznej  w  Pucku, 
ul.  1 Maja  13,  84-100  Puck 
oraz pod nr. Tel. (58) 673-05-
28. (GB)

Program dla 
Dużych roDzin
INICJATYWA | Samorządowcy z Pucka zapraszają  kolej-
ne firmy do włączenia się do lokalnego programu „Nasza-
Duża-Rodzina”!
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Dlaczego warto wspierać 
szkolnictwo zawodowe?

-  Strategiczne  myślenie 
o  rozwoju  regionu  wymaga 
bardzo  szerokiej  perspek-
tywy.  Nie  można  liczyć  na 
pozyskanie  dla  wojewódz-
twa  poważnych  inwestorów 
i związany z tym wzrost licz-
by atrakcyjnych miejsc pracy 
bez pokazania, iż na Pomorzu 
potrafi my dobrze kształcić na 
każdym  etapie  edukacji,  że 
absolwenci pomorskich szkół 
mogą  stanowić  znakomite 
zaplecze  kadrowe  szybko 
dostosowujące się do potrzeb 
sygnalizowanych  przez  pra-
codawców.  To  wielkie  wy-
zwanie  wymagające  od  nas 
wszystkich nowego myślenia 
o  potrzebach  szkolnictwa 
zawodowego.  Musimy  dą-

żyć do odwrócenia negatyw-
nych  tendencji  związanych 
z  deprecjacją  szkolnictwa 
zawodowego  w  pierwszym 
okresie  polskiej  transforma-
cji.  Efektem  tego  była  zbyt 
duża - w stosunku do potrzeb 
i  możliwości  –  grupa  mło-
dzieży  trafi ająca  do  szkół 
ogólnokształcących.  Spora 
część tej grupy nie miała ani 
pomysłu na dalsze kształcenie 
na studiach, ani konkretnego 
zawodu  –  co  istotnie  utrud-
niało  ich odnalezienie się na 
rynku  pracy.  Jednocześnie 
pracodawcy sygnalizowali, iż 
coraz trudniej znaleźć dobrze 
przygotowanych  pracowni-
ków. Pojawiła się wręcz cała 
grupa  defi cytowych  w  na-
szym  województwie,  a  bar-
dzo  ważnych  dla  rozwoju 
regionu  zawodów,  stale  bra-

kuje  np.  spawaczy  czy  wy-
kwalifi kowanych  opiekunów 
osób  starszych.  Przełamanie 
niechęci  do  szkolnictwa  za-
wodowego jest ważne zarów-
no ze względu na pokazanie 
młodym ludziom ścieżki ka-
riery  pozwalającej  na  szyb-
kie znalezienie ciekawej pra-
cy,  jak  i  z  punktu  widzenia 
potrzeb  regionalnego  i  lo-
kalnego  rynku  pracy.  Obec-
nie w szkołach zawodowych 
w województwie pomorskim 
(110  zasadniczych  szkół  za-
wodowych,  115  techników, 
178  szkół  policealnych,  25 
szkół  przysposabiających  do 
pracy)  kształci  się  ogółem 
68  769  uczniów,  co  stanowi 
56,7%  wszystkich  uczniów 
szkół  ponadgimnazjalnych 
(odsetek  uczniów  szkolnic-
twa  zawodowego  w  kraju 

Szkolnictwo zawodowe szansą 
na dobrą pracę i płacę
WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, radnym Sejmiku Województwa Pomor-
skiego, przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

ok. 5 mln euro na projekt syste-
mowy Samorządu Wojewódz-
twa  Pomorskiego:  „Pomor-
skie – dobry kurs na edukację. 
Szkolnictwo  zawodowe w  re-
gionie a wyzwania rynku pra-
cy”.  Projekt  ten  realizowany 
był we współpracy samorządu 
województwa z organami pro-
wadzącymi  ponadgimnazjalne 
szkoły zawodowe – w ogrom-
nej większości z samorządami 
powiatowymi,  które  odpo-
wiadają  za  ten  etap  edukacji. 
Powiaty  współfi nansowały 
m.in.  zakupy  pomocy  dydak-
tycznych  dokładając  swoją 
złotówkę  do  każdych  dwóch 
złotych wydanych ze środków 
projektowych na wyposażenie 
szkolnych pracowni. Dla przy-
kładu szkoły zawodowe w po-
wiecie  kościerskim  otrzymały 
wyposażenie  o  łącznej warto-
ści  przekraczającej  246  tysię-
cy  złotych.  Zakupiono  sprzęt 
komputerowy  wraz  z  nowo-
czesnym  oprogramowaniem, 
wyposażenie pracowni gastro-
nomicznych,  elektrycznych 
i mechanicznych, kupiono  też 
sprzęt laboratoryjny. Wszystkie 
te działania już przyczyniły się 
do poprawy kondycji szkolnic-
twa zawodowego i – co bardzo 
ważne – pomogły lepiej dosto-
sować kształcenie w  szkołach 
zawodowych do potrzeb rynku 
pracy.  Wyzwania  związanie 
z  modernizacją  tego  obszaru 
edukacji  są  jednak  tak  duże, 
iż  wymagają  jeszcze  wielu 
kolejnych  lat  wspólnej  pracy 
i samorządów lokalnych, i sa-
morządu województwa,  i  pra-
codawców.

Co jeszcze przed nami? Jak 
Samorząd Województw Po-
morskiego zamierza wspie-
rać szkolnictwo zawodowe 
w najbliższych latach – o tym 
na mojej stronie internetowej 
www. darekmeczykowski.pl

kość  i  niedopasowanie  oferty 
kształcenia  zawodowego  do 
zmieniającej  się  gospodarki 
(często o kierunkach kształce-
nia  decyduje  tradycja,  poten-
cjał  kadry  dydaktycznej  oraz 
zgłaszane deklaracje absolwen-
tów gimnazjum). Historycznie 
ukształtowana  sieć  lokalnych 
szkół  zawodowych  nie  odpo-
wiada  już  subregionalnemu 
i  regionalnemu  charakterowi 
rynków  pracy.  Brakuje  po-
nadlokalnej  współpracy  orga-
nów  prowadzących  (np.  są-
siadujące  powiaty  prowadzą 
te  same  kierunki  kształcenia) 
oraz  regionalnej  koordynacji 
oferty  szkolnictwa  zawodo-
wego  (w  tym  ustawicznego), 
uwzględniającej ponadlokalny 
wymiar rynków pracy.
Z  tych  też powodów zarów-

no  Marszałek  Mieczysław 
Struk,  jak  i  kierowana  w  tej 
chwili  przeze  mnie  sejmiko-
wa Komisja Nauki,  Edukacji, 
Kultury  i  Sportu  zabiegała 
o  to,  by  ująć  problematykę 
szkolnictwa  zawodowego 
w  najważniejszych  regional-
nych  dokumentach  strate-
gicznych:  Strategii  Rozwoju 
Województwa  Pomorskiego 
2020, Regionalnym Programie 
Strategicznym  Aktywni  Po-
morzanie oraz w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.  Działania  otwie-
rają  drogę  pozyskania  dodat-
kowych funduszy na wsparcie 
i  modernizację  pomorskich 
szkół zawodowych.

Jakie działania wspierają-
ce szkolnictwo zawodowe 
podejmował do tej pory 
Samorząd Województwa 
Pomorskiego?

- W perspektywie na lata 2007 
– 2013 w ramach Europejskie-
go  Funduszu  Społecznego 
na  szkolnictwo  zawodo-
we  w  województwie  po-
morskim  przeznaczono 
20,24  mln  euro,  z  czego 

wynosi  54,5%). Samorządowi 
Województwa  Pomorskiego 
zależy  na  zwiększeniu  odset-
ka  młodzieży  wybierającej 
kształcenie zawodowe. Trzeba 
jednak pamiętać, iż aby szkoły 
zawodowe były atrakcyjne dla 
uczniów  i  potrzebne  praco-
dawcom, muszą  się  zmieniać. 
Stałej  modernizacji  wymaga 
nie tylko wyposażenie pracow-
ni  kształcenia  zawodowego, 
ale  przede  wszystkim  progra-
my  nauczania  i metody  pracy 
z uczniem. Szczególnie ważna 
jest  też  autentyczna,  systema-
tyczna współpraca szkół z pra-
codawcami. 

Z jakim problemami bo-
ryka się nasz region?

Problemem  województwa 
pomorskiego jest też niska ja-

żyć do odwrócenia negatyw-
nych  tendencji  związanych 
z  deprecjacją  szkolnictwa 

kuje  np.  spawaczy  czy  wy-
kwalifi kowanych  opiekunów 
osób  starszych.  Przełamanie 

Kultury  i  Sportu  zabiegała 
o  to,  by  ująć  problematykę 
szkolnictwa  zawodowego 
w  najważniejszych  regional-
nych  dokumentach  strate-
gicznych:  Strategii  Rozwoju 
Województwa  Pomorskiego 
2020, Regionalnym Programie 
Strategicznym  Aktywni  Po-
morzanie oraz w Regionalnym 

wynosi  54,5%). Samorządowi 
Województwa  Pomorskiego 
zależy  na  zwiększeniu  odset-

Dariusz Męczykowski, Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 
i prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Jarecki podczas jednej 
z debat na temat zapotrzebowania pomorskiego rynku pracy.

Dariusz Męczykowski

Przy  podpisaniu  umowy 
o  nawiązaniu  stosunków 
partnerskich  towarzyszyli, 
ze  strony  Chin  przedsta-
wiciele  gminy  Fengjing, 
Konsul  Generalny  Chiń-
skiej  Republiki  Ludowej 
w  Polsce,  przedstawicie-
le  Polsko-Chińskiej  Izby 
Przemysłowo-Handlowej. 
Stronę  polską  reprezento-
wał  wójt  gminy,  przewod-

Współpraca partnerska 
z chińską gminą
SAMORZĄD | Gmina Kosakowo nawiązała ofi cjalne stosunki part-
nerskie z gminą Fengjing, dystrykt Jinshan, miasto Szanghaj, w Chiń-
skiej Republice Ludowej. 

niczący  Rady  Gminy  wraz 
z radnymi. 
Po  części  ofi cjalnej  spotka-

nia goście poznali teren gminy 
Kosakowo,  w  Domu  Kultury 
w  Pierwoszynie  wysłuchali 
występu  zespołu  regionalne-
go „Kosakowianie”, zwiedzili 
nowe  inwestycje:  kompleks 
gimnazjum, promenadę w Re-
wie i w Mechelinkach. 
Inicjatorami  nawiązania 

współpracy  byli  członkowie 
Polsko-Chińskiej  Izby  Prze-
mysłowo-Handlowej, za spra-
wą których, właśnie w gminie 
Fengjing  powstał  i  z  powo-
dzeniem  funkcjonuje  obiekt 
turystyczny, do złudzenia po-
dobny  jak  ten  w  Szymbarku, 
dom  do  góry  nogami.  Strona 
chińska  zainteresowana  jest 
budową  inwestycji  o  profi lu 
turystycznym w Rewie.

(GB)Fo
t. 

U
G

 K
os

ak
ow

o

Ofi cjalne obcho-
dy rocznicy odbę-
dą  się  w  dniach 
25. i 26. września 
2015 roku. Pierw-
szy dzień uroczy-
stości  rozpocznie 
się  mszą  świę-
tą,  dziękczynną 
o godzinie 8.30 w  
kościele  św.  Pio-
tra i Pawła w Pucku. W bu-
dynku  liceum w godzinach 
9-14  odbędą  się    występy 
artystyczne  uczniów,  roz-
grywki sportowe, konkursy, 
prezentacje  umiejętności 
i  uzdolnień  uczniów,  póź-
niej  liceum  zostanie  udo-

stępnione do zwiedzania.
W  sobotę  26  września 

szkoła zostanie udostępnio-
na do zwiedzania w godzi-
nach  9-14,  na  godzinę  17 
zapowiedziano  natomiast 
ofi cjalne  uroczystości  dla 
zaproszonych  gości  w  Ra-
tuszu Miejskim. (GB)

70-lecie i lo 
ŚWIĘTO | I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Że-

romskiego w Pucku świętuje w tym roku 70 – lecie swojego 
istnienia.
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Każdego roku Sopockie Targi 
Seniora przyciągają kilka tysię-
cy osób. To jedyna okazja aby 
w  jednym  miejscu  zapoznać 
się  z  różnorodnymi  ofertami 
odpowiadającymi  na potrzeby 
dzisiejszych  seniorów,  dzięki 
którym  mogą  dłużej  cieszyć 
się  zdrowiem,  sprawnością 
fi zyczną  oraz  radzić  sobie 
w  codziennym  życiu  z  uśmie-
chem. To możliwość uzyskania 
praktycznych informacji na te-
mat  różnych  form  aktywizacji 
i wsparcia seniorów. 
W  tym  roku motywem prze-

wodnim  są  „innowacje  i  in-
spiracje”.  Podczas Targów bę-
dziemy promować nowoczesne 
rozwiązania  podwyższające 
jakość  życia  osób  starszych, 
prezentować produkty i usługi, 
które wspierają seniorów, a tak-
że  inspirować  do  aktywności 
w różnych dziedzinach życia.
‒  Chcemy  pokazać  rozwią-

zania,  które  wykorzystują  no-
woczesne technologie. Nowin-
ki,  które  są  już  codziennością 
w innych krajach europejskich 
i powoli również pojawiają się 
w  Polsce,  np.  z  obszaru  tele-
opieki i  telemedycyny – mówi 
Anna  Jarosz,  dyrektor  Miej-
skiego  Ośrodka  Pomocy  Spo-
łecznej  w  Sopocie,  pomysło-
dawca i organizator Sopockich 

Targów Seniora. 
–  Mamy  nadzieję,  że  Targi 

zainspirują  do  działania,  do 
podjęcia  aktywnego  i  zdrowe-
go  stylu  życia – mówi  Joanna 
Woźniczka, prezes Spółdzielni 
Socjalnej  Kooperacja,  współ-
organizator Targów. Do aktyw-
ności  i  ruchu  zachęcać  będą 
m.in.  siatkarki  z  PGE  Atomu 
Trefl a  Sopot  oraz  Klub  Spor-
towy  Calypso.  Będzie  nauka 
tańca  i  wspólna  gimnastyka 
dla wszystkich. Dla  osób  tych 
mniej  sprawnych  mamy  nie-
spodziankę  „gimnastykę  na 
siedząco”. Na warsztatach kuli-
narnych pokażemy, jak przygo-
tować  zdrowy  prosty  posiłek, 
nauczymy  się  tworzenia  mini 
ogródków warzywnych w mie-
ście, będziemy wykonywać rę-
kodzieła a także pokażemy jak 
przygotować  naturalne  domo-
we kosmetyki.
Uczestnicy Targów będą mo-

gli  skorzystać  z  bezpłatnych 
badań,  min.  wzroku,  słuchu, 
skóry,  gęstości  kości,  wyko-
nać mammografi ę (w niedzielę 
w  mammobusie  przed  Halą), 
zmierzyć ciśnienie, poziom cu-
kru  i  tkanki  tłuszczowej.  Spe-
cjaliści  będą  udzielali  porad 
prawnych,  psychologicznych, 
z zakresu świadczeń emerytal-
no-rentowych,  dofi nansowania 

dla  osób  niepełnosprawnych. 
Dyżurować  będą  także  rzecz-
niczki osób starszych. 
To  nie  wszystko!  Sopockie 

Targi  Seniora  to  również  bo-
gaty  program  edukacyjno-kul-
turalny,  m.in.  występ  chóru 
„Mundus  Cantat”  Sopotu oraz 
„Echo” z Tczewa, pokazy tań-
ca,  warsztaty  artystyczne,  za-
jęcia  ruchowe, konkursy z na-
grodami,  warsztaty  z  nowych 
technologii,  m.in.  z  obsługi 
komputera,  tabletu,  smartfo-
na,  korzystania  z  e-czytników 
czy  robienia  zdjęć  telefonem 
komórkowym a także rozstrzy-
gnięcie  konkursu  na  Super 
Seniora  2015.  Drugiego  dnia 
Targów, ważnym punktem pro-
gramu będą na pewno  spotka-
nia  z  inspirującymi  osobami, 
wśród których swój udział za-
powiedzieli  znani  trójmiejscy 
społecznicy,  sportowcy,  hima-
laiści i artyści.
6  Sopockie  Targi  Seniora 

odbędą  się  w  Hali  100-lecia 
Sopotu przy ul. Goyki 7, 3 paź-
dziernika w godz. 10.00-16.00 
i 4 października w godz. 10.00 
– 15.00. Wstęp wolny. Główni 
partnerzy Targów: Saur Neptun 
Gdańsk S.A. oraz Polskie Cen-
trum Opieki Sp. z o.o.
Więcej  informacji  na  stronie 

www.targiseniora.pl.

Inspiracje 
dla Seniorów
TARGI | W pierwszy weekend października – w Hali 100-lecia Sopotu, 
odbędzie się 6. edycja Sopockich Targów Seniora. W tym roku moty-
wem przewodnim Targów są „Innowacje i Inspiracje”. Na osoby, które 
odwiedzą Targi czeka szereg atrakcji, m.in. produkty i usługi dedykowa-
ne seniorom, bezpłatne badania, warsztaty, porady i pokazy.
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Salon  przy  ul.  Grunwaldz-
kiej 472 w Gdańsku jest naj-
większą  i  najnowocześniej-
szą  placówką  sprzedażową 
fi rmy.  Na  powierzchni  200 
m2 znajdzie się do 10 stano-
wisk  obsługowych,  w  zależ-
ności  od  aktualnych  potrzeb 
i liczby klientów. Będzie tam 
można  zawrzeć  umowę  na 
sprzedaż  energii  elektrycz-
nej, aktywować nowe usługi, 
czy zmienić posiadaną taryfę. 
W  estetycznie  i  funkcjonal-
nie  urządzonym  wnętrzu  do 
dyspozycji  klientów  zostanie 
oddany  specjalny  infokiosk, 
w którym samodzielnie będą 
mogli zalogować się do elek-
tronicznego  Biura  Obsługi 
Klienta,  a  także  panel  tele-
foniczny  do  kontaktu  z  tele-
fonicznym  Biurem  Obsługi 
Klienta.  Ewentualne  oczeki-
wanie na obsługę umili moż-
liwość skorzystania z konsoli 
Microsoft  XBOX  One,  a  na 
najmłodszych  czeka  specjal-
ny kącik zabaw.
- Rozwiązania  zastosowane 

w  naszym  fl agowym  salonie 
sprzedaży w Olivia Business 

Center to odpowiedź na ocze-
kiwania  klientów.Do  ich  po-
trzeb dostosowaliśmy nie tyl-
ko liczbę stanowisk, ale także 
wystrój wnętrza,  jego estety-
kę  i  funkcjonalność,  a  także 
dodatkowe  elementy,  które 
pojawią  się w  salonie po  raz 
pierwszy. Stawiamy także na 
jakość  obsługi  i  dokładamy 

wielu  starań,  aby  klient  czuł 
się  komfortowo  i  przyjaźnie 
obsłużony – mów Marcin Lu-
dwicki,  wiceprezes  Zarządu 
Energa Obrót SA.
Salon jest czynny od ponie-

działku  do  piątku w  godz.  9 
- 17.
Kilka  dni  po  otwarciu  fl a-

gowego  salonu  w  OBC  roz-

poczęła  działalność  kolejna 
nowa placówka sprzedażowa 
Energi –w Galerii Przymorze 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 
1. Wyjątkowo długie godziny 
otwarcia, od poniedziałku do 
soboty od godz.9 do godz. 21 
a w niedzielę od godz. 10 do 
19,  będą  udogodnieniem  dla 
klientów.

- To  kolejna  nasza  placów-
ka  w  centrum  handlowym. 
Uważnie  wsłuchujemy  się 
nie  tylko  w  trendy  na  ryn-
ku  energetycznym,  ale  także 
w zmieniające się preferencje 
klientów. Polacy coraz więcej 
czasu  spędzają  na  zakupach 
w galeriach handlowych, stąd 
nasza obecność tam, gdzie są 
klienci,  którzy  oczekują  za-
łatwienia kilku  innych spraw 
w jednym miejscu - tłumaczy 
Marcin Ludwicki.
Nowe  placówki  Energi  za-

stąpią  dotychczasowe  przy 
ul. Brzozowej oraz ul. Grun-
waldzkiej 472 (także w OBC), 
które zostały zamknięte.
Poza tymi punktami w Trój-

mieście funkcjonuje także sa-
lon  sprzedaży w Gdyni  przy 
ul.  10  Lutego  33  oraz  punkt 
partnerski  przy  ul.  Wielko-
polskiej  33,  a  w  Gdańsku  - 
w Centrum Handlowym Oso-
wa  przy  ul.  Spacerowej  48. 
z W każdym z punktów Ener-
gi , także w innych miastach, 
można  zawrzeć  umowę  na 
sprzedaż energii elektrycznej, 
aktywować nowe usługi,  czy 

zmienić posiadaną taryfę. do-
stępne są wszystkie produkty, 
w tym m.in. ciesząca się dużą 
popularnością  oferta  Offi ce 
z Energią, która zawiera rocz-
ną subskrypcję pakietu Offi ce 
365  od Microsoft  za  1,23  zł 
oraz  gwarancję  niezmienno-
ści  cen  sprzedaży  prądu  do 
końca obowiązywania oferty.
Natomiast sprawy związane 

z  reklamacjami,  windykacją, 
a także z rozliczeniem faktur 
za  zużycie  energii  elektrycz-
nej  realizowane  są  poprzez 
telefoniczne  Biuro  Obsługi 
Klienta,  dostępne  od  7  do 
22  pod  numerem  555  555 
555.  Kilkudziesięciu  kon-
sultantów  mających  dostęp 
do  konta  klientów  wyjaśnią 
sprawy związane z zaległymi 
płatnościami  bądź  dotyczące 
przywrócenia  energii  elek-
trycznej.  Dzięki  temu  klient 
może  załatwić  swoją  sprawę 
bez  potrzeby  wychodzenia 
z domu. Do dyspozycji pozo-
staje  też Elektroniczne Biuro 
Obsługi  Klienta,  dostępne 
pod adresem ebok.energa.pl.

(GB)

Dwa nowe salony sprzedaży Energi
POMORZE | W kompleksie Olivia Business Centre w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej Energa otworzyła nowy, większy salon sprzedaży. Kolejny powstał  
w Galerii Przymorze przy ul. Obrońców Wybrzeża  Nowe, bardziej komfortowe placówki zastąpią dotychczasowe przy ul. Grunwaldzkiej i Brzozowej.

fot. Energa
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PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk
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Festiwal  Piosenki  Żoł-
nierskiej  został  powołany 
z  inicjatywy  Wójta  Gminy 
Kosakowo  Jerzego  Włudzi-
ka w celu uczczenia pamięci 
ofiar  Obrony  Kępy  Oksyw-
skiej  oraz  kultywowania 
wartości  patriotycznych. 
Dziewiąta  edycja  wydarze-
nia,  organizowanego  przez 
Wójta  Gminy  Kosakowo 
oraz  Zrzeszenie  Kaszubsko-
Pomorskie o. Dębogórze-Ko-
sakowo miała miejsce 19-20 
września.Honorowy  patronat 
nad  tym  wydarzeniem  ob-
jęli  Arcybiskup  Metropolita 
Gdański  gen.  Sławoj Leszek 
Głódź  oraz  Szef Wojewódz-
kiego  Sztabu  Wojskowego 
w Gdańsku płk dypl. Tadeusz 
Krawczyk.
Festiwal  przebiegał    dwu-

etapowo: w  sobotę  19 wrze-
śnia odbyły się przesłuchania 
konkursowe,  a  w  niedzielę 
20  września  –  koncert  galo-
wy. Gościem specjalnym Fe-
stiwalu  był  Zespół Wokalny 
Klubu  Marynarki  Wojennej 
Riwiera.  Niebywałą  gratką 
dla widzów festiwalu był wy-
stęp członków jury - Krysty-
ny  Gorzelniak-Pyszkowskie 
i  Piotra  Lempy,  którzy  po-
stanowili wesprzeć  uczestni-
ków festiwalu prezentując się 
również w repertuarze patrio-

tycznym.
Podczas  festiwalu    rywa-

lizowali  wokaliści  i  zespoły 
z  gminy,  Trójmiasta,  Rumi, 
Wejherowa,  Żagania,Koło-
brzegu  okolic  Poznania  oraz 
Wrocławia. 
Nagroda Grand  Prix  o wy-

sokości 3 tys. złotych i Złoty 
Buzdygan  trafiła  do  zespołu 

„Target”  z  Kosakowa.  Na-
groda  Specjalna  Pułkownika 
Związku  Piłsudczyków Rze-
czypospolitej  Polskiej  Jaro-
sława  Biereckiego  trafiła  do 
Wojskowego Zespołu Wokal-
nego „Wiarusy” ze Słupska.
W kategorii dorośli -soliści 

wygrała  Klaudia  Groth  (Ru-
mia),  w kategorii dorośli oraz 

zespoły  –  studenci  pierwsze 
miejsce  zdobyła  grupa  „Ter-
cet  Wokalny”  (Kołobrzeg). 
Wśród  solistów  ze  szkół 
gimnazjalnych  i  ponadgim-
nazjalnych wygrała Karolina 
Grzybowska  (Kołobrzeg), 
wśród  zespołów  nagrodzono 
grupę Reling z Gdyni.
(GB)

Festiwal Piosenki 
Żołnierskiej
WYDARZENIE | Dziewiątą edycję Festiwal Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan zorgani-
zowano 19-20 września w Gminnym Domu Kultury w Kosakowie. Nagrodę Grand Prix o wyso-
kości 3 tys. złotych i Złoty Buzdygan zdobył  zespół „Target” z Kosakowa.
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Inwestycja w Rewie otrzy-

mała wyróżenienie podczas 
V  Kongresu  Urbanistyki 
Polskiej, który miał miejsce 
10 września w Łodzi. Aleja 
otrzymała  Wyróżnienie  od 
Towarzystwa  Urbanistów 
Polskich w Ogólnopolskim 
Konkursie na Najlepiej Za-
gospodarowaną  Przestrzeń 
Publiczną  w  kategorii 
Nowo  Wykreowana  Prze-
strzeń Publiczna w Zieleni. 
Nagrodę  odebrał  Marcin 
Kopitzki,  przewodniczący 
Rady  Gminy  Kosakowo 
i  Olga  Jaśniewska-Narbut, 
przedstawicielka  referatu 
inwestycji  w  UG  Kosako-
wo.
Wyróżnienie  przyzna-

no  za  stworzenie  ram  dla 
malowniczego  krajobrazu 
strefy brzegowej i poprawę 

czytelności  w  przestrzeni 
największej  przyrodniczej 
atrakcji  turystycznej  miej-
scowości - Cypla Rewskie-
go - oraz zwiększenie spój-
ności  zagospodarowania 
przestrzennego  miejsco-
wości poprzez kontynuację 
bulwaru  nadmorskiego. 
Uwagę  zwraca  szacunek 
dla  istniejącej  zieleni  przy 
tworzeniu  założeń  oraz 
wykorzystania  rodzimej, 
odpowiadającej  siedlisku, 
roślinności,  a  także  solid-
ności i rozwaga w doborze 
materiałów  i  wykonaniu 
detali.  Inwestycja zakotwi-
czona  w  historii  i  tradycji 
morskiej obszaru stworzyła 
wizytówkę  miejscowości, 
podkreślającą  tożsamość 
lokalnej społeczności. 

(GB)

Nagroda 
dla alei  
WYRÓŻNIENIE | Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie 

otrzymała wyróżnienie Towarzystwa Urbanistów Polskich.
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USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto i 
okolice KS.EL, tel. 515 151 370

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

MALOWANIE cekolowanie pod-
łogi remonty kompleksowe do-
świadczenie wolne terminy solid-
nie tel.786841627

TOWARZYSKIE

RÓŻNE
ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

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

SPRZEDAM fotelik samochodo-
wy 0-13 kg 80 zł, krzesełko do 
karmienia  kółka 200 zł, łóżeczko 
drewniane 50 zł, tel. 505-567-034

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

POMOC mam pięcioro dzieci. Po-
trzebuje ubrań, środków czysto-
ści, artr szkolne. Z góry dziękuje. 
788245594

BURSZTYN kupię tel. 532 110 
190

SPRZEDAM silnik 7 5 kw 960 obr 
oraz piłe motorową Makita  mało 
używana tel. 601 638 877

PIEC kafl owy oddam Tel. 515 411 
954

DREWNO do CO i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport gratis 
782 846 927

SPRZEDAM długi czarny płaszcz 
damski skóro podobny nowy roz. 
42-44. 
Tel 790 890 442

SPRZEDAM fi rany nowe 2szt. 
markizeta w szlaki haftowane 
uszyte na miarę 150 zł tel. 798 
758 373

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejhero-
wie, działką 1202 m2, cztery ga-
raże, murowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje z kuch-
nią za dopłatą, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

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

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

SPRZEDAM lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

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

SPRZEDAM działkę budowla-
ną Pomieczyno gm Przodkowo 
740m woda prąd kanalizacja cena 
55 tys. zł. 505564519

DOM wolno stojący w Wejhero-
wie, działką 1202 m2, cztery ga-
raże, murowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje z kuch-
nią za dopłatą, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ lokal na nieuciążliwa 
działalność komercyjną(kancela-
ria biuro)ul Sobieskiego deptak 
I piętro pow. 35 tel. 696 614 321

JESTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermi-
nowa umowa, tel. 665 117 489

MAM do wynajęcia mieszkanie 2 
pokoje Wejherowo os 1000 lecia 
blisko PKP PKS tel. 605 651 466

MAM do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe z balkonem Wejherowo 
os 1000 lecia blisko PKP PKS tel. 
605 651 466

MAM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe z balkonem piwnica 
Wejherowo os 1000 lecia blisko 
PKP PKS tel. 605 651 466

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SPRZEDAM skuter Aprilia cena 
700 zł tel. 570 410 197

SPRZEDAM dwa kaski jak nowe 
czarne oraz silnik 7.5 kw 960 obr 
tel. 601 638 877

KUPIĘ

AUTO skup wszystkie marki 
i roczniki gotówka tel.784 136 
136

SKUP AUT aut kasacja awaryjne 
otwieranie aut pomoc drogowa 
auto części   tel. 89345593
 

INNE

EDUKACJA

SPRZEDAM atrakcyjny księgo-
zbiór z lat 1945-1970  tel. 58 624 
35 66 

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE
KAMERY rejestratory. TANIO  
Możliwy montaż tel. 519 597 365

CENTRALE alarmowe powia-
domienie o alarmie na telefon. 
TANIO  Możliwy montaż tel. 519 
597 365

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

510 894 627
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W  rozgrywkach  wzięło 
udział  9  zespołów  z  całej 
Polski m.in. Chemik Police a 
najlepszą  zawodniczką  tego 
turnieju  (MVP)  została  puc-
czanka Nikola Łysakowska.
W  drodze  do  finału  pucka 

drużyna  pokonała  bez  stra-
ty  seta  kolejno  SAPS  Gim-
nazjum  Libero  Banie,  TKS 
Reda  Ciechocino,  KaEmKa 

Starogard  Gdański  oraz APS 
Rumia.  W  trzyzespołowym 
finale  przegrały  najpierw  z 
SAPS  Gimnazjum  Libero 
Banie  1:2,  a  następnie  poko-
nały  GKS  Wieżycę  Stęży-
cę  2:0,  co  wystarczyło  żeby 
triumfować  w  całym  finale. 
W  ostatnim  finałowym  me-
czu  Wieżyca  Stężyca  poko-
nała  2:0  Libero  Banie  2:0.  

Młodziczki  UKS  Zatoka  95 
Puck zagrały w  składzie: Ni-
kola  Łysakowska,  Paulina 
Sonnberg, Natalia Glowienke, 
Agnieszka Stankowska, Wik-
toria  Sztamborska,  Zuzanna 
Herrmann,  Natalia  Adrjan, 
Agata  Płóciennik.  Trenerem 
drużyny jest Sławomir Gojka.
W czasie zakończenia wzru-

szenia ze zwycięstwa puckiej 

drużyny nie krył wójt Gminy 
Kosakowo  Jerzy  Włudzik, 
który  wspomniał  że  kilka-
dziesiąt lat temu był prezesem 
Klubu  KS  Zatoka  Puck  i  do 
dzisiaj  kibicuje  wszystkim 
drużynom  Zatoki.  Wójt  po-
nadto wręczył  najlepszym ze-
społom medale i puchary oraz 
nagrody rzeczowe.

(GB)

Sukces siatkarek 
UKS Zatoka 95 Puck
PIŁKA SIATKOWA | Siatkarki UKS Zatoka 95 Puck zajęły pierwsze miejsce w III Ogólnopol-
skim Turnieju Młodziczek (rocznik 2001 i młodsze) o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. 
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Zajęcia  realizowane  były 
3 razy w tygodniu w każdy 
poniedziałek, środę i piątek 
od godziny 10.00 - 12.00
Celem  zajęć  było  za-

poznanie  dzieci  i  mło-
dzieży  z  tą  dyscypliną 
sportu,  propagowanie  
i  rozpowszechnianie  tenisa 
ziemnego wśród mieszkań-
ców  Helu  jako  atrakcyjnej 
formy  aktywnego  spędze-

nia wolnego czasu w okre-
sie  wakacji.W  progra-
mie  szkolenia  była  nauka 
podstaw  gry,  zapoznanie 
uczestników  z  przepisami 
gry i zwyczajami tenisowy-
mi,  kształtowanie  kultury 
zachowań  sportowych  na 
korcie,  nauka  sędziowania 
oraz liczenia punktów pod-
czas gry.

(GB)

Finał letniej szkoły 
TeNisa ZiemNego
PODSUMOWANIE | Na  kortach ziemnych „Barakuda” 
w Helu organizowano zajęcia Letniej Szkoły Tenisa Ziem-
nego dla dzieci i młodzieży. Szkołę powołoano dzięki 
inicjatywie Burmistrza Helu.

Do  gry  stawiło  się  7  ze-
społów  w  kategorii  Open 
i 3 w kategorii Gimnazjum: 
FC Bartek, Fanatycy Gdyń-
skiej Arki  i Leśne Sarenki. 
Pierwsze mecze rozgrywali 
gimnazjaliści,  po  których 
przystąpiono  do  losowania 
dwóch  grup  w  kategorii 
Open: w grupie A znalazły 
się  dwa  najmocniejsze  ze-
społy ligi sołeckiej w Gmi-
nie Kosakowo: Rewa i Dę-
bogórze Wybudowanie oraz 
Kazimierz  i  Kosakowo; 
w  grupie  B  z  kolei:  Suchy 
Dwór  (Leśne  Ludki),  Ko-
ciołki Suchy Dwór i Korsa-
rze Trójmiasto  (zespół gra-
jący na co dzień w lacrosse). 

Najlepszymi strzelcami tur-
nieju zostali: Sebastian Kar-
nat z Rewy (8 bramek) oraz 
wśród gimnazjalistów – Ra-
dek Nowicki z FC Bartek (5 
bramek).  Turniej  odbył  się 
12 września 2015 na boisku 
Orlik 2012 w Mostach.

(GB)

rewa NajlePsZa 
w TurNieju 
PIŁKA NOŻNA | W Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wój-
ta i Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo zwyciężyła 
drużyna Rewy, która w meczu finałowym pokonała ekipę 
Suchego Dworu. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja 
Kazimierza. Turniej zorganizowano 12 września 2015 na 
boisku Orlik 2012 w Mostach.
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W  puckim  turnieju  ry-
walizowało  7  zespołów 
w kategorii Juniorzy (m.in 
Błyskawica Szczecin, Bu-
dowlanka  Toruń  i  Trefl 
Gdańsk)  oraz  dwanaście 
zespołów w kategorii Ka-
deci ( m.in Alpat Gdynia, 
Jurand  Malbork  i  SPS 
Lębork). W  puckich  roz-
grywkach  rywalizowały 
również drużyny  z Litwy 
i Rosji.

Po  trzech  dniach  in-
tensywnych  rozgrywek 
w  klasyfikacji  końcoweh 
w kategorii Juniorzy zna-
lazły  się  zespoły:    Trefl 
Gdańsk  SA  (1  miejsce),  
PCKZiU  Puck  i  GKS 
Stoczniowiec  Gdańsk. 
W  klasyfikacji  końco-
wej  w  kategorii  Kadeci 
wygrał  zspół   UMKS Ju-
rand Malbork,  na  drugim 
miejscu znalazł się zespół 
z  Kaliningradu,  trzecie 
miejsce  zdobył  natomiast 
zespół    GKS  Stocznio-
wiec Gdańsk.

(GB)

Siatkówka Wśród Gwiazd
RELACJA | Puck był gospodarzem Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Juniorów 
i Kadetów Korab Cup 2015 – Siatkówka Wśród Gwiazd. Rozgrywki miały miejsce w hali MOK-
SIRu w dniach 18-20 września. Dzięki uprzejmości i współ-

pracy z Dyrektorem Miejskie-
go  Ośrodka  Kultury  Sportu 
i  Rekreacji  w  Pucku  mecze 
ligowe  oraz  pucharowe  roz-
grywane  będą  na  pobliskiej 
kręgielni. 
-Należy podkreślić, iż w naj-

bliższym  czasie  pragniemy 
rozszerzyć  swoją  działalność 
o sekcje kręglarstwa klasycz-
nego dzieci i młodzieży i za-
chęcić  tym  samym  do  upra-
wiania  tej  dyscypliny  sportu 
– podkreślają przedstawiciele 
klubu. (GB)

nowy klub kręglarski
KRĘGLE | Od nowego sezonu 2015/2016 roku powstał 
nowy klub kręglarski pn. OKSIT Gmina Puck. Władze 
klubu otrzymały licencję klubową nr 31/KK/2015 upraw-
niającą do udziału we współzawodnictwie sportowym 
w sporcie kręglarskim. Klub swoje rozgrywki rozpocznie 
od gry w pierwszej lidze kręglarskiej sekcją seniorów. 

W  tym  roku  w  rozgryw-
kach wzięło udział 12 drużyn 
z  całego  Pomorza.  Najlepsi 
okazali  się  jednak  piłkarze 

–  amatorzy  z  Rumi.  Drugie 
miejsce  zajęła  drużyna  Ga-
laktycznych Hel,  a  trzecie  – 
Yogi Team. (GB)

BalTic cuP 2015. 
najlepszy zespół z rumi
PIŁKA NOŻNA | Drużyna La Magika z Rumi najlepsza 
podczas piątej edycji Otwartego Turnieju Piłkarskiego 
Baltic Cup 2015 o Puchar Radnego Powiatu Puckiego 
Jerzego Tomasika „Siekiery”. 
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