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Pojawienie się pierwszej 
karetki to efekt wygospodaro-
wania pieniędzy przez Pomor-
ski Urząd Wojewódzki, który 
przekazał prawie 8 milionów 
zł na zakup 17 karetek używa-
nych przez pomorskie szpita-
le. Na kupno ambulansu, któ-
ry trafi do Szpitala w Pucku 
przekazano około 400 tysięcy 
złotych. 

-Wniosek w tej sprawie zło-
żyłem już w czerwcu, teraz 
został rozpatrzony pozytyw-
nie a nowoczesny sprzęt trafi 
także do wielu innych po-
morskich szpitali – tłumaczy 
Jarosław Białk, starosta puc-
ki. - Za środki wojewódzkie 
chcemy kupić karetkę typu 
„S”, czyli specjalistyczny po-
jazd, w którym będzie jeździł 
lekarz. W przetargu będziemy 
mogli oczywiście ustalić wy-
posażenie pojazdu, tak, żeby 

było dopasowane do potrzeb 
naszego szpitala.

Władze powiatu już od wie-
lu miesięcy próbowały zdobyć 
środki na kupno nowoczesne-
go ambulansu. Oprócz zło-
żenia wniosku do wojewody 
zastosowano także rozwiąza-
nie alternatywne i niezależne, 
czyli pozyskanie sponsorów. 
Na apel wysłany przez Sta-
rostwo Powiatowe odpowie-
działo pozytywnie kilkanaście 
firm (głównie były to prywat-

ne przedsiębiorstwa z regio-
nu) i udało się zebrać około 
300 tysięcy złotych. 

- Za te środki kupimy drugą 
karetkę, będzie to prawdopo-
dobnie karetka typu „P”,czyli 
podstawowa – zapowiada sta-
rosta pucki.

Według zapowiedzi władz 
powiatu jeden ambulans 
może być używany przez le-
karzy z Pucka jeszcze przed 
końcem 2015 roku. Druga ka-
retka będzie musiała jednak 

zostać zbudowana i skomple-
towana od podstaw, pojazd 
może więc trafić do powiatu 
w styczniu lub lutym 2016 
roku.

- Kupno dwóch karetek to 
ogromnie pozytywna wiado-
mość dla naszego regionu. 
Podczas kontraktowania bę-
dziemy bowiem dysponować 
nowoczesnym sprzętem, co 
znacznie zwiększy renomę 
naszego szpitala i jego zysk – 
podkreśla starosta pucki.

INWESTYCJA | W ciągu najbliższych miesięcy Szpital w Pucku otrzyma dwie nowoczesne karetki. Pierwszy samochód zostanie 
zakupiony ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, drugi pojawi się tam dzięki hojności lokalnych przedsiębiorców.

Dwie karetki dla szpitala

metropolia.info

NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE 
Z CAŁEGO 
POMORZA

Święto 
NiepodległoŚci 
w pucku

Nietypowym i widowisko-
wym punktem programu 
było bicie rekordu Polski 
w ilości par tańczących 
Poloneza. 
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Organizatorzy gry (Centrum 
Kultury, Promocji i Sportu 
we Władysławowie, Regio-
nalny Ośrodek Debaty Mię-
dzynarodowej w Gdańsku, 
Gmina Władysławowo) za-
dbali o atrakcyjny i nowo-
czesny charakter zabawy. 
Jej celem było bowiem od-
wiedzenie 11 miejsc na ma-
pie miasta i korzystanie ze 
wskazówek ukrytych w ko-
dach QR, które trzeba było 

odczytywać smarfonami. Do 
zabawy przystąpiło 9 zespo-
łów, łącznie 24 zawodników, 
którzy szukali wskazówek 
w atrakcyjnych i historycz-
nych miejscach Władysławo-
wa m.in w okolicy pomnika 
Hallera, czy też na skwerze 
Abrahama. Aby wygrać trze-
ba było odwiedzić wszystkie 
punkty w jak najkrótszym 
czasie i podać prawidłowe 
hasło. 

-Długość trasy, jaką musieli 
pieszo pokonać uczestnicy, 
wynosiła około 6 km. Trzem 
najszybszym drużynom uda-
ło się to w nieco ponad 50 
minut. Jak jednak pokazują 
wyniki, walka o podium była 
zacięta - drużyny szły „łeb 
w łeb” – relacjonuje Robert 
Sokołowski z Centrum Kul-
tury, Promocji i Sportu we 
Władysławowie.
(GB)

Gra Miejska „Droga do Niepodległej” 
RELACJA | 24 zawodników rywalizowało w grze miejskiej „Droga 
do Niepodległej” we Władysławowie. Wydarzenie o charakterze pa-
triotycznym i historycznym zorganizowano 11 listopada.

WyNiki: 
 
i miejsce: 
drużyna „Blondes” 
– Jastrzębia Góra 
Skład: Paulina Marzeion, 
Małgorzata Marzeion, 
Roksana Marzeion, 
Zuzanna Marzeion 
Czas: 52 minuty 
 
ii miejsce: 
drużyna „Sprzedam Opla” - 
Władysławowo 
Skład: Paweł Jeka, Jacek 
Proch, Patryk Piontke 
Czas: 53 minuty  
 
iii miejsce: 
drużyna „Poszukiwacze 
Zaginionej Pralki 
[Female Part]” – Puck 
Skład: Elżbieta Kulas, 
Magdalena Nowak 
Czas: 54 minuty

Uczestnicy oprócz wiedzy 
teoretycznej, mogli na spe-
cjalnym fantomie w prak-
tyczny sposób sprawdzić 
pozyskane umiejętności.
Organizatorem akcji, wień-
czącej kampanię „Kie-

ruj bez procentów”, była 
Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych w porozumieniu 
z Gdańskim Centrum Pro-
filaktyki Uzależnień.
(GB)

Uczniowie na zajęciach 
z udzielania pierwszej pomocy
SZKOLENIE | Uczniowie 16 klas gimnazjum Zespołu Szkół 
nr 1 we Władysławowie brali udział w zajęciach z udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanemu.

fo
t. 

U
G

 W
ła

dy
sła

w
ow

o

Przy ul. Władysławowskiej 
w Chłapowie otwarto zaple-
cze sanitarno-szatniowe Klu-
bu Sportowego Klif. W ra-
mach inwestycji wartej około 
400 tysięcy złotych powstał 
budynek z dwoma szatniami 
z prysznicami i toaletami, 
magazyny na sprzęt sporto-
wy i urządzenia do pielęgnacj 
murawy i biuro zawodów. Dla 
kibiców powstały natomiast 
toalety zewnętrzne. 
Klub Sportowy „Klif” na 
realizację zadania otrzymał 
z budżetu Władysławowa do-
tację w wysokości 261 264,17 
zł. (GB)

Budynek dla piłkarzy
INWESTYCJA | 
Piłkarski klub Chła-
powo otrzymał 
budynek z szatniami 
i zapleczem z praw-
dziwego zdarzenia.
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O temacie łączenia szpitali 
(w grę wchodziło połącze-
nie placówek w Helu, Pucku 
i Wejherowie) głośno zro-
biło się w maju bieżącego 
roku. Pomysłodawcy takiego 
rozwiązania, czyli przedsta-
wiciele powiatu puckiego 
właśnie wtedy zgłosili swój 
projekt do marszałka Mie-
czysława Struka i tłumaczyli, 
że takie rozwiązanie może 
być skutecznym sposobem na 
rozwój zaniedbanej i niedofi-
nansowanej placówki w Puc-
ku.
Jako argumenty podawano 
stratę finansową, którą Szpi-
tal Pucki poniósł w 2014 
roku i tłumaczono, że prze-
kształcenie jednostki w szpi-
tal marszałkowski zwiększy 
jego renomę i pozwoli na 
poważne inwestycje. W trak-
cie planowania przekształ-
cenia pojawiła się również 
informacja o wprowadzeniu 
10-letnich kontraktów z Na-
rodowym Funduszem Zdro-
wia. Taką zmianę oceniano 
również jako argument za łą-
czeniem szpitali - jeden, duży 
obiekt miałby bowiem więk-
sze szanse na otrzymanie 
środków, niż trzy mniejsze. 
Rewolucyjny pomysł łą-
czenia szpitali wywołał po-
ważne kontrowersje. Miesz-
kańcy i pracownicy szpitala 

podkreślali, że na zmianach 
ucierpią pacjenci a pracow-
nicy z Pucka mogą mieć po-
ważne problemy z dojazdem 
do Wejherowa. Pojawiły się 
także obawy, że łączenie jest 
pierwszym krokiem na dro-
dze do likwidacji placówki 
w Pucku. Przedstawiciele 
powiatu tłumaczyli jednak, 
że nie wyobrażają sobie moż-
liwości, żeby szpital w Pucku 
mógł przestać istnieć.
Kontrowersyjny pomysł łą-
czenia szpitali wrócił kilka 
dni temu podczas spotkania 
Starosty Puckiego z pracow-
nikami placówki. Właśnie 
wtedy poinformowano ofi-
cjalnie, że Zarząd Powiatu 
zaprzestał działań prowadzą-
cych do stworzenia szpitala 
marszałkowskiego.
- Wraz z marszałkiem Mie-
czysławem Strukiem zdecy-
dowaliśmy dać szansę no-
wemu rządowi na spełnienie 
przedwyborczych obietnic - 
tłumaczył na spotkaniu z pra-
cownikami szpitala starosta 
Pucki.
W rozmowie z Expressem 
Powiatu Puckiego Jaro-
sław Białk uzupełnił, że 
pozytywnie ocenia plany 
reformy opieki zdrowotnej 
zapowiadane przez PiS i po-
mysł likwidacji NFZ. W za-
powiedziach nowego rządu 

pojawiły się również zmiany 
związane z kontraktowaniem 
szpitali, które mogą pomóc 
placówce w Pucku.

- Ustaliliśmy, że nie warto ru-
szać z kosztownym i trudnym 
procesem przekształcenia 
szpitali, jeśli podobne efekty 

mogą dać zmiany na szczeblu 
centralnym. Przez najbliższe 
pół roku będziemy obserwo-
wać wprowadzanie reformy, 

liczymy, że jej efektem może 
być poprawa sytuacji finan-
sowej naszego szpitala- tłu-
maczy Jarosław Białk.

Nie będzie łączenia szpitali 
w Pucku i Wejherowie
ZDROWIE | Powiat Pucki wycofał się z planów połączenia szpitali w Pucku i Wejherowie. -  Jesteśmy dobrej myśli i liczymy, że sytuacja pla-
cówki może się poprawić po spełnieniu obietnic wyborczych nowego rządu - tłumaczy Jarosław Białk, starosta pucki.
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ŚWIĘTO MIASTA | Uroczystości związane z 667 rocznicą urodzin 
Pucka zorganizowano w poniedziałek 16 listopada. Świętowano pod-
czas uroczystej Sesji Rady Miasta, nagrodzono osoby działające na 
rzecz miasta, pojawiło się także aż 6 urodzinowych tortów.

667 lecie Pucka

Podczas uroczystej Sesji Rady Miasta za-
proszeni goście składali życzenia na ręce 
burmistrz Hanny Pruchniewskiej.

Na rynku wszyscy goście zaśpiewali „100 
lat”,towarzyszyła im Orkiestra Dęta Ziemi 
Puckiej.

Dla mieszkańców i gości przy-
gotowano aż 6 tortów.
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więcej o magazynie: 
tel. 791 980 155 E
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BEZPŁATNY 
MAGAZYN 
ROLNIKÓW 
- TARGI 
- PORADY 
- WIADOMOŚCI     
   BRANŻOWE

Święto Niepodległości w Pucku

W Ratuszu Miejskim zorganizowano koncert z okazji 97 rocznicy odzyskania Niepod-
ległości. Uczniowie  Publicznego Gimnazjum w Pucku zaprezentowali hymny i pieśni 
patriotyczne  a Joanna Gośniowska-Budzisz wykonała utwory Anny German, Anny 
Jantar, Hanny Banaszak i Marka Grechuty.
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Główne uroczystości w ramach Święta Niepodległości zorginizowano pod pomnikiem A. 
Abrahama.

Zorganizowano również Rowerowy Rajd Niepodległościowy. Dotarli rowerzyści z Tcze-
wa, Gdańska, Gdyni, Redy, Wejherowa i  Rumi.
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Nietypowym i widowiskowym punktem programu było bicie rekordu Polski w ilości par 
tańczących Poloneza. Dotychczasowy rekord wynosił 209 par. Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im.Mariusza Zaruskiego osiągnęli wynik 359 par. Organizatorzy czekają teraz na 
potwierdzenie rekordu.
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Statuetką Złotego Kłosa 
Kosakowo nagradza osoby 
szczególnie zasłużone dla 
rozwoju gminy. To 
najbardziej prestiżowe wy-
różnienie  wręczane jest za 
kultywowanie tradycji i war-
tości patriotycznych, promo-
wanie Kosakowa  i jej spo-
łeczności.
W tym roku statuetkę otrzy-
mali: Emilia Kula, Lucjan 
Wojciechowski, Antoni 
Wica, Sylwester Raducha, 
Mirosław Marek, Piotr Bolin, 
Adam Miklaszewicz i Marcin 
Gienieczko.
Jerzy Włudzik, wójt gminy, 
który pełni  jednocześnie 
funkcję Prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej Kosakowo, 
wręczył wraz z  Michałem 
Kuligiem, Komendantem 
OSP Kosakowo wyróżnienia 
funkcjonariuszom kosakow-
skiej Straży Pożarnej. Dy-
plomy i nagrody otrzymali: 
Emilian Pawłowski, Olimpia 
Nadolska, Piotr Taczała, An-
drzej Śliwiński, Paweł Trep-
czyk, Norbert Zioło, Janusz 
Stasiak, Michał Seweryn, 

Sławomir Murawski, Szy-
mon Maliszewski, Krzysztof 
Nadolski, Artur Szydłowski, 
Stanisław Tomeczkowski, 
Grzegorz Bławat, Mirosław 
Lewicki, Gracjan Trepczyk, 
Łukasz Krzyżański, Kamil 
Kloka, Maja Rompczyk, Ma-
ria Nawrocka, Krzysztof Na-
wrocki, Błażej Szefs, Paulina 
Tomeczkowska. Wyróżnienia 
otrzymali również seniorzy 

OSP Kosakowo Pan Mieczy-
sław Karsznia i Pan Henryk 
Tomeczkowski.
W trakcie akademii odbyło  
się również uroczyste pa-
sowanie dzieci imłodzieży 
na członka Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej Gmi-
ny Kosakowo, a członkowie 
działającej już od roku Mło-
dzieżowej Drużyny otrzy-
mali dyplomy za całoroczną 

działalność.
Część artystyczną obcho-
dów Święta Niepodległości 
wypełniły występy: Kaszub-
skiego Regionalnego Chóru 
Morzanie, Karola Dettlaffa-
oraz na zakończenie – piękny 
koncert szlagierów muzyki 
klasycznej w wykonaniu Pol-
skiej Filharmonii Kameralnej 
Sopot pod batutą Wojciecha 
Rajskiego. (JW)

Przyznano Złote Kłosy
RELACJA | W Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie zorganizowano we wtorek 10 listo-
pada Akademię z okazji Święta Niepodległości. W ramach tego wydarzenia nagrodzono osoby 
szczególnie zasłużone dla rozwoju gminy Kosakowo.
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Pracownikom Policji z po-
wiatu puckiego wręczono 
odznaczenia i wyróżnie-
nia. Z okazji Święta Służ-
by Cywilnej Komendant 
Główny Policji wyróżnił 
specjalnym listem gra-
tulacyjnym pracowni-
cę Marlenę Browarczyk. 
Już dziesiąty raz Służba 
Cywilna w Polsce obchodzi 
swoje święto. Z tej okazji 
komendant powiatowy po-
licji mł.insp. Leszek Gurski 
złożył najlepsze życzenia 
pracownikom służby cywil-
nej zatrudnionym w puckiej 
komendzie. Podziękowano 
pracownikom za profesjo-

nalizm w działaniu na rzecz 
Policji.Pani Marlenie Bro-
warczyk szef puckich mun-
durowych wręczył list gra-
tulacyjny od Komendanta 
Głównego Policji. Wyróż-
nieni pracownicy usłyszeli 
wyrazy podziękowania za 
codzienne wspieranie poli-
cji i zaangażowanie w pra-
cy na rzecz mieszkańców 
Powiatu Puckiego.
Wśród wyróżnionych zna-
lazła się m.in: pełnomocnik 
ochrony informacji nie-
jawnych Iwona Rohde (za-
trudniona w Policji od 20 
lat) oraz pracownicy kadr 
i szkoleń. (GB)

Dzień SłUżby cywilnej
UROCZYSTOŚĆ | W auli Komendy Powiatowej Policji 
w Pucku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby cywilnej.
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Celem akcji jest zapewnienie 
naszym Czytelnikom moż-
liwości zgubienia zbędnych 
kilogramów pod okiem pro-
fesjonalnego dietetyka. Chce-
my także obalić kilka mitów 
i pokazać sposób pracy z die-
tetykiem. O akcji napisaliśmy 
po raz pierwszy w naszych 
gazetach 23 października, 
wśrod zgłoszeń wylosowali-
śmy Panią Monikę Ostrowską 
z Redy. Nasza Czytelniczka 
przy wzroście 1,6 m waży 87,6 
kg. Chciałaby w ciągu najbliż-
szych miesięcy schudnąć do 
wagi 60 kilogramów.
-Jestem mamą trójki dzieci, 
w tym bliźniaków. Moja ak-
tualna waga jest efektem pod-
jadania, nieregularnych po-
siłków i braku zbilansowanej 
diety. Do dietetyczki zgłosiłam 
się także po to, żeby pozbyć się 
problemów ze stawami – opo-
wiada mieszkanka Redy.
Towarzyszyliśmy Pani Mo-
nice podczas pierwszej wizy-
ty w gabinecie „Sylwetka”. 
Podczas tego spotkania prze-

prowadzony został wywiad 
żywieniowo-medyczny, prze-
prowadzono badania.
-Ustaliliśmy m.in wagę, za-
wartość tkanki tłuszczowej 
i płynów metabolicznych, 
masę kostnej, BMI i współ-
czynnik WHR. Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że pa-
cjentka ma typ urody gruszka, 
co oznacza, że będzie jej trud-
niej pozbyć się nadmiernych 
kilogramów z dolnych części 

ciała, niż osobom z typem an-
droidalnym– informuje mgr 
inż. Aleksandra Bigott.

Przebieg całej kuracji bę-
dziemy publikować co dwa 
tygodnie na łamach Expres-
su Powiatu Wejherowskiego 
i Puckiego.

Cel – minus 28 kg
REDA | W ramach akcji „Schudnij z gabinetem dietetycznym Sylwet-
ka i Expressem” będzie się odchudzać Pani Monika Ostrowska z Redy. 
O prawidłowy przebieg diety zadba mgr inż. Aleksandra Bigott diete-
tyczka, pracująca w gabinecie dietetycznym „Sylwetka” w Redzie.

GABiNeT DieTeTyCZNy 
„SylWeTkA”
ul. Jana Brzechwy 12
Reda 84-240
tel. 728 432 003 
sylwetka.gabinetdietetyczny@wp.pl
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Obszar Metropolitalny Gdańsk
-Gdynia- Sopot spełnia wszyst-
kie warunki stawiane przez 
ustawę, jako że związki metro-
politalne mogą być tworzone 
jako zrzeszenia jednostek sa-
morządu terytorialnego poło-
żonych w strefie oddziaływania 
miasta, będącego siedzibą wo-
jewody lub sejmiku wojewódz-
twa. Taka strefa charaktery-
zować się powinna istnieniem 
silnych powiązań funkcjonal-
nych, zaawansowaniem proce-
sów urbanizacyjnych, oraz być 
zamieszkała przez co najmniej 
500 000 mieszkańców. Grani-
ce poszczególnych obszarów 
metropolitalnych ustala Rada 
Ministrów w drodze rozporzą-
dzenia przez wskazanie gmin 
wchodzących w skład takich 
obszarów.
Utworzenie związku metropo-
litalnego następować będzie 
na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów wydanego 
z własnej inicjatywy, bądź na 
wniosek rady gminy położonej 
w granicach obszaru metropo-
litalnego. Warunkiem wydania 
rozporządzenia przez Radę 
Ministrów w sprawie utworze-
nia związku metropolitalnego 
będzie uzyskanie pozytywnej 
opinii:

• rad co najmniej 70% miast na 
prawach powiatu; 
• rad co najmniej 70% gmin 
nie mających statusu miasta na 
prawach powiatu; 
• rad co najmniej 50% powia-
tów, na obszarze których leży 
co najmniej jedna gmina po-
łożona w granicach obszaru 

metropolitalnego.  Konieczna 
będzie też pozytywna opinia 
wojewody. 

Rozporządzenie tworzące zwią-
zek metropolitalny z dniem 1 
lipca musi zostać wydane nie 
później niż 30 kwietnia, z tym 
że realizację zadań związek 
metropolitalny rozpocznie 
z dniem 1 stycznia roku następ-
nego.
Nadzór nad działalnością 
związku metropolitalnego 
sprawować będzie Prezes Rady 
Ministrów oraz wojewoda, 

a w zakresie spraw finanso-
wych – regionalna izba obra-
chunkowa.

Zadania stojące przed związ-
kami metropolitalnymi będą 
bardzo ważne. Będzie do nich 
należało:

• kształtowanie ładu przestrzen-
nego poprzez sporządzanie 
ramowego studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego dla 
całego obszaru metropolitalne-
go, z uwzględnieniem ustaleń 

planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa; 
• organizacja publicznego trans-
portu zbiorowego na obszarze 
związku, związek metropo-
litalny ustanawiać też będzie 
zintegrowany system taryfo-
wo-biletowy w jego granicach 
i wprowadzać wspólny bilet, 
obowiązujący ponad granicami 
administracyjnymi gmin. Zda-
wałoby się, że to nic nowego, 
ale do tej pory miasta i gminy 
mogły wprowadzać wspólne 
bilety komunikacyjne (np. dla 
osób dojeżdżających z ościen-

nych gmin), tylko na zasadzie 
dwustronnych porozumień lub 
związków celowych - niestety, 
wiele z nich zrywano,
• współdziałanie w ustalaniu 
przebiegu dróg krajowych 
i wojewódzkich na obszarze 
związku; 
• promocja obszaru metropoli-
talnego. 

Organami związku metropo-
litalnego będą:

• zgromadzenie (składające się 
z delegatów gmin i powiatów 

należących do związku – po 
dwóch z każdej jednostki sa-
morządu terytorialnego); 
• zarząd (wybierany przez 
zgromadzenie), w składzie 3 
członków, w tym przewodni-
czący i dwu zastępców. 
Uchwały zgromadzenia po-
dejmowane będą kwalifiko-
waną większością głosów. 
Warunek ten będzie spełniony 
jeśli za przyjęciem uchwały 
zagłosuje: 
• większość jednostek samo-
rządu terytorialnego wcho-
dzących w skład związku; 
• taka liczba gmin, iż ich 
mieszkańcy stanowią więk-
szość ludności zamieszkałej 
na obszarze metropolitalnym. 
 
Podstawowymi źródłami do-
chodów związków metropo-
litalnych będą m.in.:

• udział w podatku docho-
dowym od osób fizycznych 
zamieszkałych na obszarze 
związku metropolitalnego 
(5%); 
• składki od gmin wchodzą-
cych w skład związku metro-
politalnego (zasady ustalania 
wysokości składki określa 
przepis dodawany do ustawy 
o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego); 
• dochody uzyskiwane przez 
metropolitalne jednostki bu-
dżetowe oraz wpłaty od me-
tropolitalnych zakładów bu-
dżetowych; 
• dotacje z budżetu państwa; 
• dotacje z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Anna Kłos

Ustawa o metropoliach podpisana
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REGION | Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 27 października 2015 ustawę o związkach metropolitalnych,  nie ma zatem przeszkód, aby powstawały ob-
szary metropolitalne. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Niektóre aglomeracje już przed kilku laty zaczęły się do tego przygotowywać.  Choć 
wydawało się, że najbardziej zainteresowane tym są samorządy Górnego Śląska, obecnie najbardziej zdeterminowane są: Warszawa, Gdańsk i Bydgoszcz.

Prezes tej organizacji Zbigniew 
Canowiecki wyraził radość 
i satysfakcję z faktu, że doce-
niono tych, którzy budowali 
swe przedsiębiorstwa systema-
tycznym wysiłkiem przez lat co 
najmniej kilkanaście. W gronie 
laureatów znaleźli się:
• Andrzej Biernacki – prezes 
trójmiejskiej firmy deweloper-
skiej EKOLAN z Sopotu, która 
od roku 1997 zrealizowała 30 
inwestycji, wybudowała 5 ty-
sięcy mieszkań i 15 tys. m kw. 
powierzchni komercyjnych, 
• Leszek Gierszewski – prezes 
DRUTEXU z Bytowa, szeroko 
znanej nie tylko w Polsce ale 
i na świecie firmy - wytwórcy 

stolarki okiennej, w jego imie-
niu wyróżnienie odebrał Zbi-
gniew Bartosiewicz z Przed-
siębiorstwa Handlowego 
DRUTEX S.A.,
• Henryk Jankowski – rzeczo-
znawca, twórca firmy RADIUS  
z Gdańska, która od 1995 roku 
zajmuje się wycenami nieru-

chomości i obrotem nimi,
• Józef Popławski – prezes 
MOSTOSTALU POMORZE 
S.A. od sierpnia 2003 roku, 
poprzednio (od 1991 roku), 
związany z MOSTOSTA-
LEM Chojnice, któremu uda-
ło się ocalić część będącego 
w upadłości MOSTOSTALU 

Gdańsk, obecnie firma którą 
zarządza ma się świetnie, pro-
dukując wielkogabarytowe 
konstrukcje stalowe prawie 
w 90% na eksport, głównie do 
Skandynawii.
Wyróżnienia wręczył pod-
sekretarz stanu Bogdan Do-
mbrowski.

Przedsiębiorcy wyróżnieni
POMORZE | Kolejni przedsiębiorcy, członkowie organizacji PRACODAWCY POMORZA, zostali nagro-
dzeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Gospodarki RP, ustanowioną przez Ministerstwo Gospodarki.Koncert zorganizowano w nie-

dzielę 15 listopada  w sali 103 
Urzędu Miejskiego.
Grupa Zagan Acoustic po-
wstała w 2006 roku w Aka-
demii Muzycznej w Gdańsku 
z inicjatywy Joachima Łucza-
ka i Pawła Zagańczyka - od 
którego nazwiska pochodzi 
nazwa grupy. Zespół tworzą 
czterej wykształceni klasycz-
nie nietuzinkowi instrumen-
taliści. Każdy z muzyków 
wnosi do zespołu swoje indy-
widualne spojrzenie, wpływa-
jące ostatecznie na brzmienie 
całego kwartetu. W repertu-
arze muzyków znajdują się 
głównie autorskie kompozy-
cje. Zarejestrowane zostały 

One na debiutanckiej płycie 
zatytułowanej „3:1”. Album 
nagrany został z pierwszym 
klarnecistą zespołu - przed-
wcześnie zmarłym Jakubem 
Kubalą. Na początku 2015 
roku ukazała się druga pły-
ta „Folk&Roll” zawierająca 
utwory polskich kompozy-
torów napisane specjalnie 
z myślą o zespole. Muzykom 
towarzyszy na niej Krzesimir 
Dębski a krążek otrzymał 
szereg entuzjastycznych re-
cenzji. W maju 2015 roku ze-
spół otrzymał wyróżnienie za 
kunszt wykonawczy na festi-
walu Polskiego Radia Nowa 
Tradycja. 
(GB)

TyDzień z eDiTh Piaf
MUZYKA | We Władysławowie zorganizowano Tydzień 

z Edith Piaf. Atrakcyjnym punktem tego wydarzenia był kon-
cert utworów Edith Piaf w wykonaniu zespołu Zagan Acoustic.
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Wolontariuszem może zo-
stać każdy, kto skończył 18 
lat. Wolontariusze mogą po-
magać: towarzysząc poprzez 
rozmowę, czytanie, spacery, 
pomagając w codziennych 
czynnościach (w zakupach, 
przygotowaniu posiłku, sprzą-
taniu), biorąc udział w przy-
gotowaniu i prowadzeniu za-
jęć dla pacjentów (np. terapii 
zajęciowej). Inne możliwości 
to wspieranie opiekunów ro-
dzinnych poprzez opiekę wy-
ręczającą (wytchnieniową), 
np.: zastępując ich na kilka 
godzin, by mogli wyjść z 
domu i mieć chwilę dla siebie 
albo włączanie się w prace 
administracyjne, organizacyj-
ne lub akcje charytatywne. 

Puckie Hospicjum oferuje 
zainteresowanym osobom 
wykłady, warsztaty i prakty-
ki. 

-Dzięki wykładom, warszta-
tom i praktykom zyskasz wie-
dzę, która pozwoli Ci zrozu-
mieć potrzeby podopiecznych 
i właściwie na nie odpowiadać 
– podkreślają przedstawiciele 

Puckiego Hospicjum.
Wszelkie informacje na te-

mat projektu można uzyskać 
telefonicznie pod numerem 

58 678 03 95.
Spotkanie dla wolontariuszy 

zaplanowano na 2 grudnia, 
początek o godzinie 16.30 w 

Puckim Hospicjum pw. św. 
Ojcia Pio ( ul. Dziedzictwa 
Jana Pawła II 12). 

(GB)

Strażnicy graniczni z Ko-
łobrzegu skontrolowali 
dwie firmy, w których nie-
legalnie pracowało sześciu 
obywateli Ukrainy. Zatrud-
nieni w charakterze pra-
cowników budowlanych 
cudzoziemcy nie mieli ze-
zwoleń na pracę. Podobne 
nieprawidłowości wobec 
trzech Ukraińców i obywa-
tela Gruzji wykryli podczas 
kontroli przedsiębiorstwa 
budowlanego i zakładu sto-
larskiego funkcjonariusze 
Straży Granicznej z Wła-
dysławowa oraz Szczecina. 
Cudzoziemcy otrzymali 
decyzje o zobowiązaniu 

do powrotu i roczny za-
kaz ponownego wjazdu na 
terytorium Polski. Wobec 
pracodawców zostaną skie-
rowane do sądu wnioski 
o ukaranie.

Zobowiązania do po-
wrotu i półroczne zakazy 
otrzymali też trzej obywa-
tele Ukrainy skontrolowani 
w Gdańsku przez funkcjo-
nariuszy miejscowej Stra-
ży Granicznej. Jak wyka-
zała analiza dokumentów, 
cudzoziemcy przetermino-
wali określony w wizach 
dopuszczalny okres pobytu 
w strefie Schengen.

(GB)

Nowy projekt Puckiego Hospicjum
PROJEKT | Puckie Hospicjum rusza z nowym projektem „Wolontariat opiekuńczy”. Spotkanie dla 
wolontariuszy zaplanowano na 2 grudnia, początek o godzinie 16.30 w hospicjum.

KonTrole legalności 
zaTrUDnienia i PobyTU
STRAŻ GRANiCZNA | ośmiu cudzoziemców pracowało, 
a sześciu przebywało nielegalnie w Polsce – funkcjonariusze 
Morskiego oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kolej-
ne kontrole legalności pobytu, zatrudnienia i powierzania 
pracy cudzoziemcom.
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Podczas tych działań funk-
cjonariusze ukarali 30 osób 
naruszających przepisy ru-
chu drogowego. Celem dzia-
łań jest poprawa bezpieczeń-
stwa wszystkich uczestników 
ruchu drogowego. Podczas 

akcji funkcjonariuszekładli 
nacisk na bezpieczeństwo 
pieszych, którzy także są 
sprawcami wypadków dro-
gowych. Takie akcje i działa-
nia, których celem jest bez-
pieczeństwo niechronionych 

uczestników ruchu drogowe-
go są prowadzone cyklicznie 
i będą kontynuowane.

Mundurowi przeprowadzili 
59 kontroli pojazdów i nało-
żyli 30 mandatów. W trakcie 
akcji policjanci również roz-

dawali elementy odblaskowe 
niechronionym uczestnikom 
ruchu drogowego i przy-
pominali o ich noszeniu po 
zmroku poza terenem zabu-
dowanym.

(GB)

Ukarali mandatami 30 osób
POLICJA | Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku na terenie 
powiatu realizowali akcję „Bezpieczny Powiat”. 
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Idea balu powstała jako pró-
ba przywrócenia właściwego 
sposobu przeżywania naj-
ważniejszego święta ku czci 
świętych i ukazania, że osta-
tecznym sensem ludzkiego 
życia jest zbawienie, a nie 
straszenie. W balu uczestni-
czyło ponad 50 dzieci, które 
poprzebierały się za różnych 
świętych. Przybyło także 

wielu rodziców. Całą zabawę 
prowadził wodzirej Michał 
Borkowski, który kapitalnie 
nawiązał kontakt z dziećmi 
i zachęcał wszystkich uczest-
ników do wspólnej zabawy-
,A w programie było dużo 
tańców, konkursów oraz pre-
zentacja przygotowanych ko-
stiumów. Za najlepsze prze-
brania jury (ks. proboszcz 

Jan Grzelak, pan wójt Jerzy 
Włudzik, radna Beata Gloza, 
radny Marcin Majek i pani 
Teresa Melzer) przyznało 5 
nagród. 
Bal zorganizowano we 
współpracy z sołtysami Dę-
bogórza – Józefem Melzer 
i Kosakowa – Andrzejem Śli-
wińskim.
(GB)

Bal Holy Wins
RELACJA | W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych, parafia 
pw. św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie zorganizowała dla dzieci 
Bal Wszystkich Świętych „Holy Wins – Święty Zwycięża”.
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W ramach prac zostaną wy-
konane następujące prace 
- frezowanie istniejącej na-
wierzchni, rozbiórka ele-
mentów dróg i chodników, 
wyrównanie podbudowy mie-
szanką z betonu asfaltowego, 
wykonanie nawierzchni z BA, 
wzmocnienie nawierzchni 
siatką z włókna szklanego na 
podkładzie z włókniny
wykonanie poboczy z kruszy-
wa naturalnego, wykonanie 

nawierzchni z kostki betono-
wej.
Przebudowa ze względu na 
wyznaczone roboty dodatko-
we może potrwać do połowy 
listopada.
-Prosimy wszystkich użyt-
kowników drogi o zachowa-
nie szczególnej ostrożności 
oraz zwracanie uwagi na 
tymczasowe oznakowanie 
-podkreśla inwestor prac.
(GB)

Przebudowa drogi 
w Dębogórzu
INWESTYCJA | Trwa przebudowa na-
wierzchni drogi powiatowej - ulicy Pomor-
skiej w Dębogórzu.

Europejskie Dni Dzie-
dzictwa w Rzucewie wy-
różniono min. za wystawy 
przygotowywane w na-
wiązaniu do obowiązują-
cych tematów w danym 
roku i lata współpracy 
z miejscowym oddziałem 
NID- u w Gdańsku w za-
kresie Europejskich Dni 
Dziedzictwa
- Jest to wyróżnienie dla 
wszystkich osób dzięki 
którym Europejskie Dni 
Dziedzictwa mogły być 

organizowane w Rzuce-
wie. Początki były skrom-
ne ale z dumą możemy 
odnotować że impreza 
z każdym rokiem przy-
ciąga wielu uczestników 
a nasza oferta staje się co-
raz bogatsza. Europejskie 
Dni Dziedzictwa organi-
zowane są przez : Urząd 
Gminy w Pucku, Muzeum 
Archeologiczne w Gdań-
sku, Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Turysty-
ki w Gminie Puck i Koło 

Gospodyń Wiejskich 
z Rzucewa . Uczestniczą 
w nich twórcy ludowi 
z terenu gminy i powiatu 
– tłumaczy Danuta Król z 
Muzeum Archeologiczne-
go w Gdańsku.
W organizacji Europej-
skich Dni Dziedzictwa 
w Rzucewie pomagają od 
lat  mieszkańcy Rzucewa.
- Nie sposób wymienić 
wszystkich , ale warto 
przypomnieć  dwie osoby 
które towarzyszyły nam 

od zawsze  a których już 
niema wśród nas : Pana 
Władysława  Niemczyka  
–  mieszkańca Rzucewa 
i twórcę pierwszych rzeźb 
łowców  fok oraz  Jurka 
Kamrowskiego  z Mu-
zeum Archeologicznego 
w Gdańsku , dzięki któ-
remu nasze rzucewskie 
wystawy miały zawsze 
wspaniałą oprawę pla-
styczną – dodaje Danuta 
Król.
(GB)

Rzucewo wyróżnione
NAGRODA | Park Kulturowy – Osada Łowców Fok w Rzucewie (gmina Puck) został na-
grodzony podczas  podsumowania 23 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Nagrody zo-
stały wręczone  5 listopada w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej.
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Inwestycja o mocy blisko 4 
MW jest elementem projektu 
Smart Toruń – pilotażowego 
wdrożenia inteligentnych 
sieci energetycznych przez 
Grupę Energa, obejmującego 
modernizację sieci dystrybu-
cyjnej, wytwarzanie energii 
w źródłach odnawialnych, 
inteligentne oświetlenie 
uliczne oraz elementy zarzą-
dzania popytem przy udziale 
klientów. Całkowity koszt 
projektu wyniósł 81,6 mln 
zł, z czego ponad 19,5 mln zł 
pochodzi z dofinansowania 
od Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

- Uruchomienie PV Czerni-
kowo, największego obiektu 
tego typu w Polsce, podkre-
śla zaangażowanie Grupy 
Energa w rozwój odnawial-
nych źródeł energii. Nasze 
działania na rzecz rozwoju 
i dywersyfikacji polskiego 
sektora OZE, także w za-
kresie energetyki słonecz-
nej, nabierają szczególne-
go znaczenia w kontekście 
nadchodzącego szczytu 
klimatycznego w Paryżu 
oraz związanej z nim inten-

syfikacji globalnej debaty 
na temat walki z globalnym 
ociepleniem. Fotowoltaika, 
jako jedno z najczystszych 
źródeł energii, może być 
elementem odpowiedzi na to 

wyzwanie – mówi Andrzej 
Tersa, prezes Energa SA.

Roczna produkcja energii 
elektrycznej w Czernikowie 
jest szacowana na poziomie 
3 500 MWh, co wystarczy 

na  pokrycie zapotrzebowa-
nia ok. 1600 gospodarstw 
domowych. Instalacja skła-
da się z blisko 16 tys. paneli 
– każdy o mocy 240W. Far-
ma  zajmuje powierzchnię 

ponad 24 tys. m2, co odpo-
wiada wielkości kilku boisk 
do piłki nożnej. Jest w pełni 
przyjazna środowisku natu-
ralnemu – nie zanieczysz-
cza powietrza, nie wytwarza 

odpadów ani nie emituje 
hałasu. Przy tej wielkości 
rocznej produkcji elektrow-
nia konwencjonalna wyemi-
towałaby ok. 3 tys. ton dwu-
tlenku węgla. (GB)

Największa elektrownia słoneczna w Polsce
INWESTYCJA | Grupa Energa uruchomiła w gminie Czernikowo koło Torunia największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW. 
Dzięki budowie kolejnej inwestycji w OZE spółka wpisuje się w globalny trend rozwijania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.
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Celem inicjatywy, która 
została zainaugurowana 16 
listopada, jest kontynuacja 
bliskiej, opartej na partner-
skich relacjach, współpracy 
Inwestora z gminami. Uru-
chomienie Programu pozwa-
la na stworzenie przejrzy-
stego systemu finansowania 
wartościowych, istotnych 
dla mieszkańców i rozwoju 
terenów objętych działa-
niami inwestycyjnymi pro-
jektów oraz inicjatyw. Ze 
wsparcia mogą korzystać 
zarówno urzędy i instytucje 
publiczne, jak również lo-
kalne stowarzyszenia i or-
ganizacje.

Dobrosąsiedzkie stosun-
ki i zaangażowanie w ży-
cie mieszkańców gmin, 
na terenie których może 
powstać pierwsza polska 
elektrownia jądrowa, stano-
wią dla PGE EJ 1 kluczowe 
elementy przygotowań do 
realizacji inwestycji. Spół-
ka, w uzgodnieniu z lokal-
nymi władzami, prowadzi 
szereg działań edukacyj-
no-informacyjnych  podno-
szących poziom wiedzy na 
temat energetyki jądrowej. 
Dba również o budowanie 
i utrzymanie wysokiego po-
ziomu akceptacji społecznej 
dla budowy elektrowni ją-
drowej. Co więcej, Spółka 
wspiera projekty realizowa-
ne na terenie gmin Chocze-
wo, Krokowa i Gniewino. 
Tego typu działania są reali-
zowane od początku obec-
ności Spółki w poszczegól-
nych gminach. 

Wraz z uruchomieniem 
Programu Wsparcia Rozwo-
ju Gmin Lokalizacyjnych 
współpraca Inwestora z gmi-
nami wchodzi w kolejny 
etap. W wyniku uzgodnień 
między Spółką a Wójtami 
gmin Choczewo, Gniewi-
no i Krokowa opracowane 
zostały szczegółowe zało-
żenia Programu. Inicjatywa 
powstała w odpowiedzi na 
oczekiwania lokalnej spo-
łeczności i będzie stanowić 
podstawę do dalszego za-
angażowania Spółki w roz-
wój społeczno-gospodarczy 
gmin. 

– Uruchomienie Programu 
Wsparcia Rozwoju Gmin 

Lokalizacyjnych stanowi 
bardzo ważny krok w kie-
runku budowania otwar-
tych i partnerskich relacji 
z mieszkańcami oraz wypra-
cowywania rozwiązań, które 
odpowiedzą na ich najważ-
niejsze potrzeby – podkre-
śla Jacek Cichosz, Prezes 
Zarządu PGE EJ 1. 

Celem jest rozwój gmin

Program pozwala stworzyć 
model finansowania lub do-
finansowywania projektów 
o charakterze edukacyjno-

informacyjnym, projektów 
wymagających zaangażo-
wania Spółki w realizację 
gminnych projektów infra-
strukturalnych, inicjatyw 
dobroczynnych i projektów 
sponsoringowych oraz, na 
poziomie powiatowym, dzia-
łań związanych z rynkiem 
pracy i wsparciem rozwoju 
zawodowego. O wsparcie 
w ramach Programu mogą 
się starać zarówno instytucje 
publiczne, organizacje, jak 
i osoby prywatne. Warun-
kiem koniecznym jest, aby 
planowane działania były 

realizowane na poziomie 
lokalnym, z korzyścią dla 
wszystkich mieszkańców.

Za transparentną dystry-
bucję środków finansowych 
w ramach Programu od-
powiedzialna będzie Rada 
Konsultacyjna, czyli ciało 
doradcze złożone z przed-
stawicieli Spółki, władz sa-
morządowych województwa 
pomorskiego, starostw po-
wiatowych w Pucku i Wej-
herowie oraz władz i miesz-
kańców gmin Choczewo, 
Gniewino i Krokowa. Za-

daniem Rady będzie opinio-
wanie i ocena zgłaszanych 
projektów oraz rekomen-
dowanie Zarządowi Spółki 
PGE EJ 1 tych inicjatyw, 
które spełniają wymagania 
Programu. Wśród kluczo-
wych kryteriów oceny są: 
potrzeba społeczna realiza-
cji projektu, pomysłowość 
i atrakcyjność form reali-
zacji, poziom zaangażowa-
nia społecznego w projekt, 
upowszechnianie wiedzy na 
temat energii jądrowej i pro-
jektu jądrowego oraz zasięg 
działań. 

- Program Wsparcia Roz-
woju Gmin Lokalizacyjnych 
przyczyni się do wyzwole-
nia potencjału społecznego 
lokalnych instytucji i or-
ganizacji, z korzyścią dla 
wszystkich mieszkańców – 
dodaje Jacek Cichosz. 

Nabór wniosków o finan-
sowanie rozpoczął się wraz 
ze startem Programu.Budżet 
Programu na finansowanie 
projektów zgłaszanych i re-
alizowanych do końca 2015 
roku wynosi 1 milion 200 
tys. złotych. Budżet oraz 
termin rozpoczęcia naboru 
wniosków na kolejne lata 
będzie ogłaszany nie póź-
niej niż 1 marca roku, któ-
rego nabór dotyczy.

PGE EJ 1 angażuje się w rozwój 
gmin lokalizacyjnych
PGE EJ 1, Spółka powołana do przygotowania procesu inwestycyjnego i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, opracowała razem z gmi-
nami Choczewo,  Gniewino i Krokowa Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. 

Regulamin, szczegółowa 
instrukcja sposobu ubie-
gania się o finansowanie 
oraz wzory wszystkich 
niezbędnych dokumen-
tów dostępne są na stro-
nach internetowych:

• Spółka PGE EJ 1 -
 www.pgeej1.pl,

• Urząd Gminy Choczewo -
  www.choczewo.com.pl,

• Urząd Gminy Gniewino - 
  www.gniewino.pl,

• Urząd Gminy Krokowa -
  www.krokowa.pl.

  oraz w Lokalnych 
  Punktach Informacyjnych:

• Lokalny Punkt 
  Informacyjny – 
  Choczewo, ul. Pierwszych
  Osadników 30a
   84-210 Choczewo
   info.choczewo.ej@gkpge.pl 

• Lokalny Punkt 
  Informacyjny – 
  Gniewino
  ul. Pomorska 67
  84-250 Gniewino
  info.gniewino.ej@gkpge.pl 

• Lokalny Punkt 
  Informacyjny – 
  krokowa
  ul. Pucka 2
  84-100 Krokowa
  info.krokowa.ej@gkpge.pl
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Wsparcie na start lub sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych na Pomorzu

Istota Inicjatywy JEREMIE oparta 
jest na tzw. mechanizmie zwrotnym. 
Pieniądze w formie pożyczki 
można pozyskać stosunkowo łatwo. 
Obecnie w ramach najnowszej oferty 
JEREMIE pomorscy przedsiębiorcy 
mogą skorzystać z pożyczek do kwoty 
200 tyś zł. W ofercie funduszu jest 
również pożyczka Na Start – dla 
osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą lub młodych firm, które 
działają na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. 
Tu mamy dwa warianty finansowania - do 
20 tyś z oprocentowaniem na poziomie 

1% oraz do 100 tyś z oprocentowaniem 
rynkowym 6,8%. Uzyskanie wsparcia 
z Inicjatywy JEREMIE nie wiąże się 
z dodatkowymi opłatami. 

Dotychczas w siedmiu edycjach pro-
gramu JEREMIE wsparliśmy prawie 
1.500 pomorskich firm kwotą przekra-
czającą 100 milionów złotych.

Osoby zainteresowane finansowaniem 
działalności gospodarczej ze środków 
JEREMIE zapraszamy do najbliższego 
biura Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego w Wejherowie.

www.jeremie.pl

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest marką rozpoznawalną w regio-
nie. Jako instytucja non-profit (działająca nie dla zysku) realizuje nieprzerwanie 
od lat projekty unijne, które nakierowane są na wspieranie przedsiębiorców. 
Fundusz jest jednym z największych pośredników finansowych zaangażowa-
nych w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu.

Biuro w Wejherowie
ul. 3 Maja 3 lok. 2
Tel: 607 377 767 
tel. 58 572 20 05
biurowejherowo@pfp.gda.pl



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dom wolno stojący w Wejherowie, 
działka 1202 m2, cztery garaże, 
murowane, pilnie sprzedam lub 
zamienię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 58 
672 34 13

Sprzedam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej pla-
ży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

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

Sprzedam działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
Sprzedam Renault Trafic 1,9 dci, 
2003r, opłaty do 2016, hak, elek-
tryczne szyby i lusterka, opony x2, 
cena 16500 zł. Tel: 509-023-988

Sprzedam 4 koła alufelgi 
165/65/14 + 2 opony za około 400 
zł. Tel: 509-023-988

KUPIĘ

Skup aut, kasacja, awaryjne otwie-
ranie aut, pomoc drogowa, auto 

części. Tel: 789-345-593

INNE

Sprzedam felgi 15’ z oponami zi-
mowymi do Fiata Grande Punto 
550 zł, Gościcino. Tel: 695-230-
080

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki 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 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ
Zatrudnię księgową z orzecze-
niem o niepełnosprawności, Orle 
k/Wejherowa. Tel: 667-063-492

SZUKAM PRACY

USŁUGI
Pożyczki prywatne pod zastaw 
nieruchomości, ekspresowo, go-
tówka od ręki. Tel: 510-908-900

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

Opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

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 Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964
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OGŁOSZENIA www.gwe24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

TOWARZYSKIE
Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów, So-
pot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE
Sprzedam drewno opałowe, igla-
ste, pocięte i połupane 100zł/m, 
transport gratis. Tel: 667-023-678

Mam sześcioro dzieci, potrzebuję 
ubrań, przyborów szkolnych. Z 
góry bardzo dziękuje. Tel: 512-
757-719

Sprzedam płyty CD. Mistrzowie 
muzyki 17 szt. Wojna i broń 6 szt. 
Zwierzęta świata 10 szt, cena za 
sztukę 20zł. Tel: 790-290-835 

Sprzedam drewno do CO i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927

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

SPRZEDAM fotelik 50 zł, krzeseł-
ko 150 zł,  łóżeczko 30 zł, tel. 505-
567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. rozkłada-
ną, pojemnik na pościel, 190x112, 
welur, stan idealny, 450 zł, tel. 517-
782-024

Sprzedam łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

Sprzedam ubranka dla dziewczyn-
ki, 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, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

Sprzedam kurtkę narciarską, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

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

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:  EXP.NSP.
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ:  EXP.NKU.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.
NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:  EXP.MSP.
MOTORYZACJA KUPIĘ:  EXP.MKU.
MOTORYZACJA INNE:   EXP.MIN.
EDUKACJA:   EXP.EDU.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.
SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE:  EXP.SIN.
ZWIERZĘTA:   EXP.ZWI.
RÓŻNE:    EXP.ROZ.
ŻYCZENIA:    EXP.ZCZ.

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
DAM PRACĘ: EXP.PDP.
SZUKAM PRACY: EXP.PSP.
USŁUGI:  EXP.USL.

iNSTRUkCJA na nr 72051 (2 zł + VAT) na nr 79567 (9 zł + VAT)

na nr 904868 
(4 zł + VAT)

OGŁOSZENIEMMS
załączzdjęcie!

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:                EXP.NRZ.
MOTORYZACJA SPRZEDAM:                 EXP.MTS.
MOTORYZACJA INNE:                     EXP.MTI.

Regulamin drobnych ogłoszeń
jest dostępny w naszej redakcji 
oraz na portalu www.gwe24.pl

jak nadać drobne 
ogłoszenie przez SMS

EXP.ROZ. Sprzedam 
kanapę, tanio, 
tel. 500 500 XXX

PRZykŁAD:

• Treść SMSa lub MMSa 
   nie może przekraczać 
   100 znaków. 
• MMS nie może 
   przekraczać 100 kB.
• Nie należy używać polskich 
  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.
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Organizatorem rozgry-
wek w Krokowej był Po-
wiatowy Ośrodek Sportu 
Młodzieżowego w Pucku. 
W zawodach wystartowało 
łącznie 8 zespołów ze szkół 
podstawowych z terenu Po-
wiatu Puckiego z rocznika 
2003 i młodszych. Każdy 
zespół składał się z 5 za-

wodników grających w polu 
i 5 rezerwowych + opiekun. 
Ogółem w zawodach wystar-
towało około 80 zawodników. 
Tytuł mistrza Powiatu Puc-
kiego oraz awans do Półfinału 
Województwa Pomorskiego 
wywalczyła Szkoła Podsta-
wowa w Starzynie grająca 
w następującym składzie: 

Szymon Dawidowski, Da-
wid Drafz, Kamil Falkow-
ski, Dawid Głuchaczka, Igor 
Grubba, Błażej Jeka, Piotr 
Lewicki, Robert Parchem, 
Mateusz Piepka, Krzysztof 
Rambiert. Mistrzowie grali 
pod opieką Rafała Kownatke. 
Drugiej miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa z Kro-

kowej, a trzecie – Szkoła 
Podstawowa z Żarnowca. 
Na zakończenie turnieju 
dyrektor POSM w Pucku – 
Marek Heyducki wręczył 
zespołom zajmującym trzy 
pierwsze lokaty w turnieju 
pamiątkowe dyplomy i me-
dale.
(GB)

Starzyno na czele
UNIHOKEJ | W Szkole Podstawowej w Krokowej zostały przeprowadzone XVII Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców.  Tytuł mistrza Powiatu Puckiego oraz 
awans do Półfinału Województwa Pomorskiego wywalczyła Szkoła Podstawowa w Starzynie.
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W Przodkowie na parkiecie 
spotkało się 7 reprezentacji 
szkół z: Rusocina, Skórcza, 
Bolesławowa, Przodkowa, 
Pruszcza Gdańskiego, Człu-
chowa i Kłanina. ZSP Kła-
nino reprezentowały: Julia 
Paszke, Paulina Bizewska, 
Daria Milewczyk, Weronika 
Byczkowska, Daria Bianga, 
Andżelika Lewicka i Daria 
Styn .
Każdy mecz rozegrany został 
na wysokim poziomie, a wa-
leczność i ambicja dziew-
czyn z Kłanina po wygranym 
półfinale z Pruszczem dopro-
wadziła je do finału. W ostat-
nim meczu dziewczyny spo-
tkały się z Zespołem Szkół 
Agrobiznesu z Człuchowa. 
Reprezentacja z Kłanina na 
czele z Julią Paszke i Pauliną 
Bizewską doprowadziła dru-
żynę do sukcesu i zdobycia 
I miejsca.  (GB)

Sukces siatkarek z ZSP Kłanino
PIŁKA SIATKOWA | 7 reprezentacji szkół z: Rusocina, Skórcza, Bolesławowa, Przodkowa, 
Pruszcza Gdańskiego, Człuchowa i Kłanina rywalizowało podczas  Wojewódzkich Mistrzostw 
LZS w piłce siatkowej dziewcząt w Przodkowie.  Mistrzostwa wygrał zespół z Kłanina.
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Podczas zawodów w Kiel-
cach startujący w kategorii 
wagowej 83 kg Kamil Struck 
został Mistrzem Polski do lat 
18 uzyskując wynik 590 kg 
(przysiad- 225 kg, wycisk- 
132,5 kg, martwy ciąg- 232,5 
kg). Debiutujący w trójboju 
Martin Tretyn zdobył srebr-
ny medal w kat. wag +120 
kg uzyskując wynik 520 kg 
(przysiad- 185 kg, wycisk- 

135 kg, martwy ciąg- 200 
kg). 
Jedna reprezentantka MOK-
SIRu Jastarnia Zuzanna Firek 
w debiucie zajęła wysokie 
piąte miejsce.Kamil Struck 
uzyskał najwartościowszy 
wynik do lat 18 i uzyskał no-
minacje do kadry narodowej.
Trenerem zawodników jest 
Henryk Kohnke. 
(GB)

Sukces siłaczy 
z Jastarni
TRÓJBÓJ SIŁOWY | Sekcja siłowa MOK-
SIR Jastarnia odniosła imponujące wyniki 
podczas  Mistrzostw Polski w Trójboju Siło-
wym, które zorganizowano w Kielcach.
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W biegu głównym na dy-
stansie 10 kilometrów star-
tował zawodnik BLIZY 
Władysławowo Tomasz 
Grycko, który walczył 
o zwycięstwo w całym 
cyklu Grand Prix Gdyni. 
Przed biegiem był zaliczany 
do grona faworytów, choć 
konkurentów miał bardzo 
silnych – na starcie stanę-
ło wielu medalistów Mi-
strzostw Polski oraz Mistrz 
Ukrainy w maratonie. 
Podopieczny trenera Pio-
tra Oberziga rozegrał bieg  
taktycznie: pierwsze 5 km 
biegł z całą grupą, potem 
zaatakował na 6 km, dzięki 
czemu samotnie podążał do 
mety uzyskując ostatecznie 
bardzo dobry wynik 30.25. 

Za Tomaszem przybiegli 
Krzysztof Gosiewski i Ma-
rek Kowalski. 
Dzięki zwycięstwu Tomasz 
Grycko został również 
triumfatorem całego cyklu 
Grand Prix Gdynia.
W gdyńskich biegach 
uczestniczyły także dzieci 
i młodzież z terenu gminy 
Władysławo - młodsza gru-
pa rywalizowała na dystan-
sie ok. 1300 metrów, na-
tomiast starsi na dystansie 
o 500 metrów dłuższym.
Łącznie w biegach mło-
dzieżowych wystartowało 
ok. 1200 osób z Pomorza. 
Wszyscy po ukończeniu 
biegów otrzymali pamiąt-
kowe medale i okoliczno-
ściowe koszulki. (GŻ)

biegacz z właDySławowa 
TriUmfował w gDyni
BieGi | Tomasz Grycko, zawodnik  BliZy Władysławowo 
wygrał bieg główny (na dystansie 10 km) podczas biegów 
z  okazji Dnia Niepodległości w Gdyni. Zawodnik został 
także triumfatorem całego cyklu Grand Prix Gdynia.
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Na starcie zjawiła się rekordo-
wa liczba biegaczy – w bieżą-
cym roku bieg ukończyło 310 
uczestników. W poszczegól-
nych kategoriach wiekowych 
najszybsi okazali się:Najlepsi 
zawodnicy w swoich katego-
riach wiekowych otrzymali 
z rąk Wójta Gminy Kosakowo 
Jerzego Włudzika pamiątko-
we dyplomy i upominki rze-
czowe. Specjalną nagrodę dla 
najlepszego zawodnika Wsi 
Kosakowo przygotował sołtys 
Kosakowa Andrzej Śliwiński: 
puchar trafił do Szymona Mi-
klaszewicza. Wyróżniony zo-
stał również najstarszy biegacz 
z Gminy Kosakowo – Sła-
womir Zajączkowski, puchar 
ufundował Prezes Zarządu 
Związku Piłsudczyków RP – 
Stanisław Władysław Śliwa.
Po biegu, oprócz dedykowa-
nego, odlewanego medalu, 
uczestnicy X Gminnych Bie-
gów Niepodległości otrzymali 
kawę, herbatę i rogalik święto-
marciński.

W poszczególnych katego-
riach wiekowych najszybsi 
okazali się:
Kategoria do 7 lat: dziewczy-
ny – 1. Julia Kwiatkowska, 2. 
Klara Iwoła, 3. Oliwia No-
wak; chłopcy – 1. Aleksander 
Graczuk, 2. Marcel Buja, 3. 
Maksymilian Skomski.Ka-
tegoria 8-9 lat: dziewczyny 
– 1. Natalia Waleśkiewicz, 
2. Zofia Wojciechowska, 3. 
Wiktoria Skrundź; chłopcy 
– 1. Mateusz Buśko, 2. Win-
centy Markowski, 3. Mateusz 
Kowalewski.
Kategoria 10-12 lat: dziew-
czyny – 1. Marta Gruca, 2. 
Marta Piecuch, 3. Julia Ry-
bińska; chłopcy – 1. Kon-
rad Szczepaniak, 2. Maciej 
Kaczorowski, 3. Maurycy 
Szczodrowski.
Kategoria 13-15 lat: dziew-
czyny – 1. Katerina Thoma-
idon, 2. Barbara Grzybek, 
3. Aleksandra Jachorek; 
chłopcy – 1. Karol Lipiński, 
2. Piotr Olszewski, 3. Emil 

Reszczyński.
Kategoria Open: kobiety – 
1. Patrycja Breza, 2. Mag-
dalena Gańska, 3. Izabela 

Mularczyk; mężczyźni – 1. 
Maciej Kerszen, 2. Michał 
Szulc, 3. Paweł Miziarski; 
kobiety z Gminy Kosakowo 

– 1. Izabela Mularczyk, 2. 
Magdalena Styk-Fiałek, 3. 
Natalia Murawska; mężczyź-
ni z Gminy Kosakowo – 1. 

Dariusz Rudnicki, 2. Janusz 
Skosolas, 3. Szymon Mikla-
szewicz.
(GB)

Rekordowe biegi w Kosakowie
BIEGANIE | Aż 310 uczestników rywalizowało 
w 10 edycji Gminnych Biegów z Okazji 97 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w 
Kosakowie. Bieg zorganizowano 11 listopada na 
ścieżce pieszo-rowerowej w Kosakowie.

Rodzinny sukces w Gdańsku

Speed badminton to nowy 
sport który dotarł do nasze-
go kraju z Niemiec. Podob-
ny jest do badmintona, ale 
gra się go bez siatek - znacz-
nie szybciej i znacznie pro-
ściej. Według innej definicji 
ten sport jest mixem tenisa, 
badmintona i squasha. I to 
takim mixem, który czerpie 
wszystko co najlepsze z tych 

sportów.
Zawodnicy z MZKS Hel – 
Wojciech i Urszula Pikte-
lowie oraz trójka ich dzieci 
- Julia, Kuba i Milena gra-
ją w speedmintona już od 
dwóch lat, niedawno rywali-
zowali również w Helu o pu-
char.  Wyjazd do Gdańska, 
gdzie na początku listopada 
miały miejsce I Mistrzo-

stwach Gdańska w Speed 
Badmintonie był wyjątkowo 
udany. Helanie wygrali bo-
wiem wszystkie konkuren-
cje, w których startowali.
W kategorii „Kobiety 35+” 
Urszula Piktel zdobyła 
pierwsze miejsce (50 punk-
tów), w kategorii „Men 40+” 
triumfował natomiast Woj-
ciech Piktel ( 50 punktów). 

Kategorię „Juniorzy U12Mi-
xed” zdominowały nato-
miast dzieci zawodników 
z Helu – na pierwszym miej-
scu znalazła się Julia Piktel 
(100 punktów), drugie miej-
sce zdobył Jakub Piktel (75 
punktów),  a trzecie miejsce 
zdobyła Milena Piktel (50 
punktów).
(GB)

SPEEDMINTON | Zawodnicy MZKS Hel odnieśli imponujące zwycięstwo w I Mistrzostwach 
Gdańska w Speed Badmintonie. Zawodnicy z Półwyspu Helskiego wygrali wszystkie konkuren-
cje,w których startowali.

W turnieju udział wzięło 10 
reprezentacji chłopców ze 
szkół podstawowych z tere-
nu całego Powiatu Puckie-
go.
Mistrzem XVII Powiato-
wych Igrzyskach Młodzie-
ży Szkolnej w Halowej Pił-
ce Nożnej Szkół Wiejskich 
została reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Wierzchu-
cinie w składzie: Kordian 
Dettlaff, Maciej Gawiń-

ski, Andrzej Koziczkow-
ski, Jakub Okrój, Mikołaj 
Pienszka, Jan Selonke, Ar-
tur Wiszniewski. Opieku-
nem drużyny jest Bartosza 
Pipka. Drugie miejsce zaję-
ła Szkoła Podstawowa z Po-
łchowa, a trzecie – SP Le-
śniewo. 
Organizatorem zawodów był 
Powiatowy Ośrodek Sportu 
Młodzieżowego w Pucku.
(GB)

PoDSTawówKa z wierzchUcina 
najlePSza w halówce 
PiŁkA NOŻNA | W Szkole Podstawowej w leśniewie 
zorganizowano XVii Powiatowe igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich Rywali-
zację wygrał zespół z Wierzchucina.
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