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Nagroda Bursztynowego 
Mieczyka im. Macieja Płażyń-
skiego to wieloletnia inicjaty-
wą w województwie pomor-
skim. Jej głównym celem jest 
wzmocnienie i poszerzenie 
aktywności społeczności lo-
kalnych. Podstawową warto-
ścią jest praca na rzecz dobra 
wspólnego oparta na zaufaniu 
i solidarności.

Nagroda została ufundowana 
przez wojewodę pomorskiego, 
marszałka województwa po-
morskiego oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku.

 Tegoroczna edycja konkursu 
miała na celu promowanie naj-
lepszych rozwiązań tzw. do-
brych praktyk, realizowanych 
przez organizacje pozarządo-
we. Kapituła Nagrody Bursz-
tynowego Mieczyka przyznała 
nagrody za działalność w roku 
2015 w obszarach: pomoc spo-
łeczna, ochrona środowiska 
i edukacja ekologiczna oraz 
ekonomia społeczna.

W kategorii „Nagroda Oby-
watelska” nominowano aż 14 
organizacji, jedną z nich było 
Puckie Hospicjum P.W. Św. 
Ojca Pio. W wyniku głoso-
wania internetowego prawie 
29 % głosów otrzymało Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło Gdańskie. Tym 
samym stało się ono I Laure-
atem Pomorskiej Obywatel-
skiej Nagrody Bursztynowego 
Mieczyka.

Nagroda dla Władysławowa
SAMORZĄD | Gmina Władysławowo została wyróżniona za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Nagrodę 
„Bursztynowy Katamaran”  na uroczystej gali wręczania nagród Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego ode-
brał Roman Kużel, burmistrz Władysławowa.
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SAMORZĄD | 
„Bursztynowy Katamaran”  na uroczystej gali wręczania nagród Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego ode-
brał Roman Kużel, burmistrz Władysławowa.
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W konkursie skierowanym 
do wszystkich mieszkań-
ców gminy  wystartowało 
17 uczestników w wieku od 
9 do 54 lat. Partnerem wyda-
rzenia  była Akademia Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni, 
którą w Jury reprezentowała 
mgr Małgorzata Szubrycht 
z Biblioteki Głównej AMW. 
W jury zasiadali również: 
Anna Paturej – Dyrektor 
Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Kosakowo, absolwentka 
Uniwersytetu Gdańskiego 

wydz. filologiczno-histo-
ryczny; dr Karol Dettlaff 
– Asystent Wójta Gminy 
Kosakowo, absolwent nauk 
humanistycznych Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Honoro-
wymi członkami Jury byli 
Organizatorzy: Wójt Gminy 
Kosakowo Jerzy Włudzik 
oraz Radny Jacek Chajęcki – 
pomysłodawca i autor tekstu 
dyktanda.

Pierwsze miejsce, z naj-
mniejszą ilością błędów, 
zajęła – Aleksandra Chorze-

lewska z Rewy, otrzymując 
tytuł Kosakowskiego Mi-
strza Ortografii. Praca pani 
Aleksandry wyróżniała się 
znacznie na tle pozostałych, 
co Jury podkreśliło podczas 
wręczania nagród – pióra 
od Rektora-Komendanta 
AMW, nagrody finansowej 
od Radnego Jacka Chajęc-
kiego, nagród rzeczowych 
od Wójta Gminy Kosakowo, 
w tym Wielkiego Słownika 
Ortograficznego PWN z za-
sadami pisowni i interpunk-

cji z CD-ROM. Na drugim 
miejscu uplasował się Prze-
mysław Karaś z Mostów, a 
trzecie miejsce zajęła 17-
letnia Katarzyna Pietrzak 
z Rewy, uzyskując jedynie 
jeden punkt straty w sto-
sunku do miejsca drugiego. 
Jury postanowiło nagrodzić 
dodatkowo Małego Mistrza 
Ortografii, którym została 
11-letnia Iwona Ulenberg 
z Kosakowa, plasująca się 
w generalnej punktacji na 
czwartym miejscu. /GB/

Ortograficzna 
rywalizacja
RELACJA | W Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie zorganizowano  I Dyktando Kosakow-
skie – nową imprezę w kalendarzu wydarzeń gminnych.
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12 olbrzymich paczek, 
a w nich m.in. produkty spo-
żywcze, środki czystości, 
ubrania, artykuły szkolne, 
taborety, sprzęt AGD i wie-

le innych potrzebnych 
rzeczy. Do tego opał 
w postaci drewna i wę-
gla. To wszystko udało 
się zebrać pracownikom 
Starostwa Powiatowego 
w Pucku oraz radnym 
powiatowym w ramach 
akcji Szlachetna Pacz-
ka.

Wszystko trafi do ro-
dziny z Pucka, której po-

trzeby są olbrzymie, a której 
nie stać  na wiele najpotrzeb-
niejszych rzeczy. 

/GB/

Szlachetna Paczka od Powiatu
AKCJA | Starostwo Powiatowe w Pucku przyłączyło się 

do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Dla potrze-
bujących zebrano 12 paczek.
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Dotychczasowy rekord wy-
nosił 209 par. W Pucku udało 
się pobić rekord niemal dwu-
krotnie. 

Miasto Puck oraz Szkoła 
Podstawowa otrzymały certy-
fikat potwierdzający pobicie 
rekordu. 

- Niezmiernie miło powitać 
Was w zacnym gronie rekor-
dzistów Polski. Cieszymy 
się, że wysiłek który włoży-

liście w przygotowanie całe-
go wydarzenia, jak również 
czas, który poświęciliście na 
dbałość, aby żaden szczegół 
nie został pominięty mogła 
zostać przez nas nagrodzona. 
Wpis o Państwa dokonaniu 
już znajduje się w bazie re-
kordów Polski dostępnej na 
stronie www.biurorekordow.
pl – czytamy w informacji 
z Biura Rekordów.  /GB/

Polonez okazał się 
rekordowy!

REKORD | 10 listopada o godz. 12.15 na puckim rynku 
odbyło się bicie rekordu Polski we wspólnie tańczonym 
polonezie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Mariusza Zaruskiego. Ten nietypowy taniec został w 
grudniu wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.
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Podróżnik, autor książek oraz 
mieszkaniec gminy Kosakowo 
- Marcin Gienieczko w ramach  
Solo Amazon Expedition 2015 
przepłynął samotnie w canoe 
5980 km Amazonką. Wyczyn 
podróżnika ma wkrótce trafić 
do „Księgi rekordów Guinnes-
sa”; został zgłoszony w kate-
gorii: najdłuższa samotna po-
dróż canoe.

W ramach wyprawy, tra-
wersu Ameryki Południowej 
o własnych siłach, Gienieczko 
oprócz pokonania Amazonki, 
przejechał ok. 700 km przez 
Andy na rowerze i przebiegł 
w ciągu jednego dnia 80 km. 
Podróż trwała 111 dni od maja 
do września. Gienieczko swój 
wyczyn dedykował dzieciom 
z Pomorskiego Hospicjum dla 
Dzieci.

Podróżnik powiedział pod-
czas uroczystości  w Naro-
dowym Muzeum Morskim 
w Gdańsku, że nikt wcześniej 
w canoe nie przepłynął Ama-
zonki. Tłumaczył, że wybrał 
canoe, bo ta łódź ma wyższe 
burty, może pomieścić więcej 
bagażu niż np. kajak i jest też 
wolniejsza.

Podarowanie canoe muzeum 
było inicjatywą podróżnika.

- Canoe będzie cennym eks-
ponatem uzupełniającym ko-
lekcję jednostek przekazanych 
muzeum, na których dokonano 
jakiegoś wyczynu. Ale takiej 

łodzi, na której zrealizowa-
no tak ekstremalną podróż, to 
jeszcze nie mieliśmy w kolek-
cji -zaznaczył Jerzy Litwin, 
dyrektor  Narodowego Mu-
zeum Morskiego.

Canoe, w którym Gieniecz-

ko spłynął samotnie Amazon-
ką to dwuosobowa kanadyjka 
o długości 4,95 metra i wadze 
40 kg. Łódź wykonana jest 
z royalexu – kompozytowego 
materiału. W tej łodzi, oprócz 
Amazonki, podróżnik przepły-

nął m.in. rzekę Río Napo (lewy 
dopływ Amazonki) i Bałtyk 
z Bornholmu do Darłowa.

Gienieczko tłumaczył, że 
przekazując swoją łódź mu-
zeum chce pokazać np. mło-
dzieży, że nie trzeba się dobrze 

urodzić żeby realizować wiel-
kie projekty.

-Większość ludzi szuka 
okrężnych i łatwych dróg 
w życiu, Amazonka pokazuje, 
jak długie i skomplikowane 
mogą być projekty - dodał. 
Tłumaczył, że aby odebrać 
swoje canoe z urzędu celnego 
w Ekwadorze wysłał 977 ma-
ili. Przygotowania do wypra-
wy trwały dwa lata.

-Ta wyprawa pokazała mi, 
że aby przeżyć trzeba szukać 
rozwiązań w każdej sytuacji, 
trzeba przełamywać bariery, 
stawić czoło przeciwnościom, 
warto realizować marzenia” – 
przekonywał podróżnik.

Canoe początkowo będzie 
prezentowane zwiedzającym 
w siedzibie głównej Muzeum, 
w Spichlerzach na Ołowian-
ce. Dyrektor placówki podał, 
że w przyszłym roku łódź ma 
być eksponowana w nowobu-
dowanym tczewskim oddziale 
Muzeum, obok trzech zabytko-
wych jachtów: „Kumka IV”, 
„Dal” i „Opty”. Uważa, że „to 
będzie doskonałe towarzystwo 
dla canoe”.

/BG/

Canoe trafiło do muzeum
RELACJA | Do eksponatów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dołączyło canoe, w którym podróżnik Marcin Gienieczko spłynął sa-
motnie największą rzeką świata Amazonką. Gmina Kosakowo była jednym patronów tej niezwykłej wyprawy.
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Dzięki jego realizacji m.in. 
zwiększona została dostęp-
ność do portu, a także po-
prawiło się bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowe-
go w jego okolicy.

Inwestycja obejmowała 
przebudowę ulicy Portowej 
na odcinku 0,36 km oraz 
ul. Starowiejskiej (DW216) 
w obrębie skrzyżowania 
o długości 0,16 km wraz 
z chodnikami o łącznej dłu-
gości 0,87 km i ścieżkami 
rowerowymi o długości 0,35 
km. Wybudowany również  
nowy odcinek drogi wzdłuż 
torów kolejowych na prze-
dłużeniu ul. Hryniewieckie-

go w kierunku ul. Portowej 
o długości 0,17 km, a także 

przebudowano 
skrzyżowanie 
przy ul. Hry-
niewieckiego 
na odcinku 0,11 
km. W ramach 
prac zmoder-
nizowano sie-
ci i instalacje 
w obrębie pasa 
d r o g o w e g o , 

w tym urządzenia sterowania 
ruchem kolejowym.

Dzięki realizacji przedsię-
wzięcia, zapewniony został 
sprawny i bezpieczny dojazd 
do portu morskiego – terenu 
lokalnej i regionalnej aktyw-
ności gospodarczej. 

Samorządowcy liczą, że po 
zakończeniu prac gmina bę-
dzie bardziej interesującym 
pod względem biznesowym 
partnerem dla nowych inwe-

storów oraz przedsiębiorców, 
poszukujących możliwości 
rozwoju w ośrodkach takich 
jak Władysławowo. Dzięki 
połączeniu Portowej z Hry-
niewieckiego utworzona zo-
stała także mała obwodnica 
do dzielnicy Hallerowo. 

Jeszcze inny efekt inwe-
stycji to odciążenie, zatło-
czonego w sezonie letnim, 
władysławowskiego ron-
da. Poprawa parametrów 
technicznych dróg pozwala 
na zwiększenie płynności 
i przyspieszenie ruchu. Tym 
samym poprawie powinna 
też ulec przepustowość drogi 
wojewódzkiej nr 216.

Całkowita wartość realizacji 
inwestycji to około 6,7 mln 
złotych, z czego kwotę 5 mi-
lionów udało się  pozyskaćź 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013.

/BG/

Koniec przebudowy ulicy Portowej
INWESTYCJA | Władysławowo podsumowało swoją największą inwestycję w 2015 roku. 
Mowa o projekcie „Poprawa połączenia komunikacyjnego między portem morskim we Włady-
sławowie i drogą wojewódzką nr 216 poprzez kontynuację przebudowy ulicy Portowej”.
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o BEZPIECZEŃSTWO | Funk-
cjonariusze z komisariatu 
policji we Władysławowie 
patrolują już teren swojej 
gminy nowoczesnym ra-
diowozem marki KIA. 

Samochód kupiono dzięki do-
finansowaniu ze budżetu miasta, 
które wyniosło około 30 tysięcy 
złotych. Kluczyki do auta marki 
kia komendantowi wręczył bur-
mistrz Roman Kużel.

Gmina dofinansowała 
radiowóz
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Spotkanie rozpoczęło się od 
dyskusji na temat konieczno-
ści i sposobów zaangażowania 
partnerów z różnych sektorów 
w działania, czy też konkretne 
projekty, skierowane na przy-
ciąganie izatrzymanie utalen-
towanych ludzi w metropolii.

Maciej Grabski, Prezes 
Olivia Business Centre, po-
wołując się na swoje liczne 
doświadczenia stwierdził, że 
szeroko zakrojona koncepcja 
działań, ukierunkowanych na 
stworzenie atrakcyjnych wa-
runków  pracy i zamieszkania 
dla ludzi kreatywnych i otwar-
tych na wyzwania, powinna 
stać się fundamentem myśle-
nia o rozwoju metropolii.

Marcin Zagórski (do nie-
dawna Dyrektor Finansowy 
w korporacji Amazon) zazna-
czył, że od początku dyskusji 
nad Inteligentnymi Specjali-
zacjami Pomorza wskazywa-
no, iż głównym czynnikiem 
rozwoju jest kapitał ludzki: 

-Tam, gdzie powstaje masa 
krytyczna, można zaobser-
wować efekt kuli śnieżnej 

– coraz więcej kreatywnych 
osób generuje kolejne fale in-
westycji i start-upów. Moim 
zdaniem jesteśmy w miejscu, 
gdzie nasze lokalne zasoby 
się wyczerpują. Naukowcy 
często są „zasysani” przez 
firmy i okazuje się, że przez 
to wyczerpuje się możliwość 
kształcenia kolejnych genera-
cji inżynierów. Mamy dobrych 
specjalistów, ale już teraz jest 
ich za mało”. Jego zdaniem do 
przyciągnięcia młodych osób, 
a szczególnie naukowców, 
konieczne jest między innymi 
opracowanie strategii promo-
cji regionu i dotarcie do nich 
za pomocą odpowiednio prze-
myślanej i skoncentrowanej 
kampanii w mediach elektro-
nicznych – podkreślał Marcin 
Zagórski.

Mieczysław Struk, Prze-
wodniczący Rady Programo-
wej OMG-G-S, Marszałek 
Województwa Pomorskiego, 
zgodził się ze swoimi przed-
mówcami co do znaczenia 
koordynacji działań przedsta-
wicieli różnych sektorów na 

rzecz przyciągania kreatyw-
nych i wyspecjalizowanych 
pracowników do metropolii. 
Podkreślił, że współpraca 
i porozumienie pomiędzy 
wszystkimi interesariuszami 
rozwoju metropolitalnego ma 
kluczowe znaczenie w podej-
mowaniu strategicznych de-
cyzji.

Paweł Adamowicz, Prezes 
OMG-G-S, Prezydent Miasta 

Gdańska, nawiązując do celu 
Strategii Metropolii 2030, 
podkreślił, że budowa inno-
wacyjnej, zrównoważonej 
i konkurencyjnej europejskiej 
metropolii wymaga także 
od liderów samorządowych 
zmiany mentalności, otwarcia 
się na nieszablonowe rozwią-
zania instytucjonalne i po-
czucia odpowiedzialności za 
stworzenie naukowcom moż-

liwości i warunków do rozwo-
ju ich twórczego potencjału.

Wojciech Szczurek, Wice-
prezes OMG-G-S, Prezydent 
Miasta Gdyni, dodał, że coraz 
większy wpływ na decyzje 
o wyborze miejsca zamiesz-
kania, pracy oraz kształcenia 
ma jakość życia społeczne-
go: „Działania samorządów 
powinny zatem równocześnie 
zmierzać do podnoszenia po-

ziomu i dostępności edukacji 
czy atrakcyjności oferty kul-
turalnej” – powiedział prezy-
dent Adamowicz.

Po części dyskusyjnej 
uczestnicy spotkania przystą-
pili do pracy w grupach, której 
celem była identyfikacja dzia-
łań, jakie Członkowie Stowa-
rzyszenia mogliby wspólnie 
podjąć w takich obszarach jak 
budowa marki i zewnętrzna 
promocja OMG-G-S; przy-
ciąganie utalentowanych lu-
dzi z innych regionów Polski 
i Europy; wielowymiarowa 
współpraca obszarów wiej-
skich z rdzeniem OMG-G-S, 
harmonijna edukacja w zakre-
sie kluczowych kompetencji 
społecznych. 

Na koniec spotkania jedno-
głośnie zostali wybrani Wice-
przewodniczący Rady. Funk-
cje te będą pełnić: Maciej 
Grabski, Marek Olechnowicz 
(Przewodniczący Pomorskiej 
Rady Organizacji Pozarządo-
wych) oraz prof. Jacek Zaucha 
(Uniwersytet Gdański).

/GM/

Jak przyciągnąć talenty do metropolii?
Drugie w tym roku posiedzenie Rady Programowej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia sopot zorganizowano 1 grudnia w UM w Gdańsku. 
Głównym punktem spotkania była kwestia podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz przyciągania, a także zatrzymania w metropolii ludzi wyjątko-
wych, kreatywnych, obdarzonych talentami, które mogliby rozwijać na naszym obszarze metropolitalnym. Podczas posiedzenia dokonano także 
wyboru Prezydium Rady.
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Zakup sprzętu obejmo-
wał między innymi aparat 
rentgenowski, ultrasono-
graf (USG) oraz urządze-
nia endoskopowe w posta-
ci dwóch kolonoskopów, 
dwóch gastroskopów oraz 
urządzeń peryferyjnych. 
Aparat rentgenowski jest 
w pełni zautomatyzowany 
i pozwoli na uzyskanie ob-
razu cyfrowego w doskona-
łej rozdzielczości a pacjent 
otrzymuje zdecydowanie 
mniejszą dawkę promienio-
wania. Pozwala to na wy-
krywanie znacznie mniej-
szych zmian w porównaniu 
do poprzedniego aparatu 
analogowego, przy mniej-
szym narażeniu pacjenta na 
promieniowanie. Również 
ultrasonograf należy do naj-
nowocześniejszych urzą-
dzeń tego typu w Europie.

– Sprzęt, który uzyska-
liśmy, znacznie wzbogacił 
możliwości diagnostyczne 
Szpitala, a jakość naszych 
usług medycznych uległa 
znacznej poprawie – mówi 
Danuta Ceszke, prezes Szpi-

tala Puckiego.
W ramach projektu zorga-

nizowano również szkole-
nia związane ze sprawnym 
i skutecznym wykorzysta-
niem zakupionego sprzętu 
medycznego. Uczestniczyło 

w nich łącznie 42 pracowni-
ków szpitala – lekarzy i pie-
lęgniarek.

Zakup został sfinansowa-
ny ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 

na lata 2007- 2013. Łącz-
ny koszt realizacji projektu 
przekroczył 1,4 mln złotych, 
z czego blisko 1,2 mln stano-
wiło pozyskane dofinansowa-
nie ze środków unijnych.

/SP/

Sprzęt dla szpitala
INWESTYCJA | Powiat Pucki podsumował projekt „Wyposażenie szpitala im. Franciszka Żacz-
ka w Pucku w nowy sprzęt”. W jego ramach starostwo Powiatowe w Pucku zakupiło na rzecz 
spółki nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. 
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Prace budowlano-montażo-
we wykonano na ul. 12 marca 
w Karwi oraz Cetniewskiej, 
Sportowej, Rybackiej, Błę-
kitnej Armii, Gen. J. Hallera 
oraz Bohaterów Kaszubskich 
we Władysławowie.

Nawierzchnię bitumiczną 
wymieniono na wysłużo-
nych odcinkach drogowych, 
które wymagały remontu. 
Inwestor podkreśla,że dzię-
ki przeprowadzeniu robót 
na wymienionych ulicach 
poprawi się płynność ruchu 
drogowego, a co najważ-
niejsze zwiększy się bezpie-
czeństwo jego uczestników. 
-Staramy się sukcesywnie 

budować i remontować drogi 
w Gminie Władysławowo. 
Ma to niebywałe znaczenie 
dla mieszkańców, jak i od-
wiedzających nas w sezonie 
letnim turystów – podkreśla 
burmistrz Władysławowa 
Roman Kużel. 

Oprócz remontu, prze-
prowadzono również prace 
związane z regulacją kratek 
ściekowych oraz włazów 
studni rewizyjnych kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej, 
a także odtworzono oznako-
wanie poziome dróg. Szacun-
kowy koszt zrealizowanych 
robót to 650 tys. złotych.

/GB/

Odnowiono ulice
INWESTYCJA | Frezowanie, regulacja urządzeń oraz 

układanie nawierzchni – takie roboty realizowane były 
w kilku miejscach na terenie Gminy Władysławowo. 
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Nowy chodnik ma przy-
czynić się do do poprawy 
bezpieczeństwa pieszych. 
W planach jest także remont 
samej drogi. Na to zadanie sa-
morządy będą się starać o do-
finansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych.

Wcześniej w tym roku –  

w ramach tego samego zada-
nia do użytku oddano wyre-
montowany fragment ulicy 
Puckiej w Mrzezinie – na 
odcinku od przejazdu kole-
jowego do ul. Pszennej oraz 
odcinek ul. Łąkowej w Żeli-
strzewie. Prace obejmowały 
budowę chodnika oraz remont 
nawierzchni drogi. /GB/

Nowy chodnik w Smolnie
INWESTYCJA | Prawie 400 metrów chodnika wybudo-

wano w Smolnie przy ul. Puckiej. Ta wspólna inwestycja 
Starostwa Powiatowego w Pucku i Gminy Puck kosztowa-
ła około 300 tysięcy złotych.

Oferta bezpłatnego korzy-
stania z lodowiska w pierw-
szej połowie grudnia to 
efekt porozumienia Urzędu 
Miasta Pucka i MOKSiR 
Puck. Z gratisowego śli-
zgania skorzystać będą mo-
gli uczniowie szkół w ra-
mach zajęć wychowania 
fizycznego. Dla uczniów 
lodowisko, które pomieści 
jednocześnie 46osób bę-
dzie dostępne  w dni robo-
cze w godzinach 10-15. Na 
miejscu będzie można tak-
że wypożyczyć sprzęt do 
ślizgania – wypożyczenie 
łyżew to koszt 5 złotych za 
godzinę zabawy.

Lodowisko jest dostęp-
ne dla mieszkańców od 2 
grudnia, postoi na Starym 
Rynku przez trzy miesiące. 
Godziny otwarcia w dni po-
wszednie - (od poniedziałku 
do piątku) od 10.00-20.00, 
w soboty, niedziele i święta 
od 11.00-20.00.

Dzieci do lat 18 zapłacą 2 
złote z godzinę korzystania 
z lodowiska, dorośli – 4 zło-

te za godzinę. Wypożyczenie 
łyżew kosztuje 5 zł, ostrzeż-
nie -8 zł.

Grupy zorganizowane 
mogą dokonywać rezerwacji 
telefonicznej, dzwoniąc pod 

nr 58 673-20-46. Zaprasza-
my serdecznie!

(GB)

Puckie lodowisko za darmo
SAMORZĄD | sztuczne lodowisko w Pucku, które powstało na starym Rynku będzie bezpłat-
ne dla uczniów. Bez opłat będzie tam można pojeździć w ramach zajęć z Wychowania Fizyczne-
go do Świąt Bożego Narodzenia.
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Choć nagrodę główną zdo-
była firma Przewozy Auto-
busowe Gryf, w której imie-
niu odebrał ją prezes Marian 
Kotecki, a nagrodę dla sa-
morządowca najefektywniej 
współpracującego z biznesem 
otrzymał wójt gminy Przod-
kowo Andrzej Wyrzykowski, 
to jednak bohaterem dnia był  
Leon Czerwiński, któremu 
przyznano Nagrodę Specjal-
ną. Jego firma MURKAM  
obchodziła właśnie 25-lecie 
działalności.  Laureat stwo-
rzył i przez 25 lat rozwijał 
firmę, która z prostego kamie-
niarskiego zakładu usługo-
wego przeobraziła się w naj-
większą w Polsce północnej 
fabrykę przerobu kamienia 
naturalnego. Imponuje też 
zapał, energia i przedsiębior-
czość oraz zaangażowanie 
laureata w życie lokalnych 
społeczności

Kierownictwo firmy MUR-
KAM zdobyło też uznanie 
środowisk kombatanckich, 
przyczyniwszy się do uświet-
nienia licznych uroczystości 
patriotycznych i upamiętnie-

nia wielu ludzi zasłużonych 
dla Pomorza. W związku 
z tym uroczystość w Kartu-
zach zaszczyciła delegacja  
Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej Okręgu 
Pomorskiego oraz Związku 
Piłsudczyków, z prezesem 
Zarządu Krajowego Stanisła-
wem Władysławem Śliwą na 
czele. Ten ostatni zajmuje się 
zawodowo medalierstwem, co 
jest prostym uzupełnieniem 
jego najważniejszych zainte-
resowań i życiowych pasji. 
Jest szeroko znany, zarówno 
w Gminie Kosakowo, gdzie 
zamieszkuje, jak w Gdyni 
a nawet w wielu regionach 
Polski i za granicą, z pasji 
z którą organizuje uroczysto-
ści patriotyczne – szczególnie 
te związane z pamięcią mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 
Można powiedzieć, że prezes 
Leon Czerwiński i szef Pił-
sudczyków Stanisław Śliwa 
mają wspólną cenną cechę – 
obaj są strażnikami pamięci, 
jeden wykuwa ją w kamieniu, 
drugi ryje w metalu.

Anna Kłos

Pamięć w kamieniu i metalu wyryta
RELACJA | W Kartuskim Centrum Kultury, 3 grudnia 2015 po raz pierwszy w historii  został zorganizowany Powiatowy Dzień Przedsiębiorcy. 
Inicjatorem i głównym realizatorem był  przewodniczący kartuskiego oddziału PRACODAWCÓW POMORZA, szef Fundacji KAsZUBsKIE KAMIENIE, 
prezes  firmy MURKAM  leon Czerwiński.  
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W wyjeździe na południe 
Polski udział wzięli: starosta 
Jarosław Białk, Przewodni-
czący Rady Powiatu Puckie-
go – Adam Zażembłowski, 
radni Ewa Kownacka i Bru-
non Ceszke oraz podinspektor 
ds. współpracy z organizacja-
mi pozarządowym – Karol 
Miller.

Głównym celem wyjazdu 
było ustalenie programu ob-
chodów 10 lecia współpracy 
obu powiatów, które przypada 
na przyszły rok. Omawiano 

także pomysł wydania książ-
ki kucharskiej, która zawiera-
łaby najważniejsze przepisy 
kuchni śląskiej i kaszubskiej. 
Te inicjatywy mają pokazać 
wspólnotę jaką tworzą Powiat 
Pucki i Powiat Gliwicki przez 
postać Św. Barbary – patronki 
trudnej pracy wykonywanej 
przez rybaków i górników.

Delegacja z Powiatu Puc-
kiego zwiedziła też najważ-
niejsze zabytki ziemi gliwic-
kiej oraz  kopalnię Knurów 
Szczygłowice. 

/GB/

Wizyta w Gliwicach
SAMORZĄD | Delegacja Powiatu Puckiego odwiedziła 

partnerski Powiat Gliwicki. 
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Próba bicia rekordu Guin-
nessa w ilości morsujących 
w jednym miejscu była  bita 
na kilkunastu polskich plażach 
jednocześnie. Wydarzenie za-
powiedziano m.in w Gdańsku, 
Sopocie, Helu, Łebie i Włady-
sławowie. W każdym miejscu 
kąpiel rozpoczęła się o godzi-
nie 12 w niedzielę 13 grudnia. 
Minimalna ilość morsujących 
to 25 osób, czas przebywania 
w wodzie to od 3 do 5 minut. 

We Władysławowie z propo-
zycji rekordowej kąpieli, w nie-

dzielę 13 grudnia skorzystało 
83 śmiałków. Wydarzenie było 
filmowane, a Morsy otrzymały 
również ciepły poczęstunek, 
herbatę oraz słodkości.

Widowiskowa próba bicia 
rekordu miała miejsce także na 
plaży w Helu. W tej miejsco-
wości udało się do lodowatej 
kąpieli namówić aż 110 osób.

-Do bicia rekordu w Helu na 
„Początku Polski” zdecydowa-
ły się dołączyć również inne 
kluby: Morsy Bezbudkowe 
Gdańsk, Disco Morsy Włady-

sławowo, Wejherowski Klub 
Morsów. Wspomagały nas też 
Morsy niezrzeszone z różnych 
miejscowości województwa 
pomorskiego – informuje  Ma-
riusz Biernacki, kierownik Sek-
cji Morsów Miejskiego Zjed-
noczonego Klubu Sportowego 
w Helu.

W rekordową kąpiel zaanga-
żowali się również samorzą-
dowcy z tej miejscowości. 

Burmistrz Helu - Dr Klemens 
Adam Kohnke oraz zastępca 
burmistrza Helu - Jarosław Pał-

kowski, kpełnili funkcję świad-
ków bicia rekordu zgodnie 
z wymogami Guinnessa,  wi-
ceprzewodnicząca Rady Mia-
sta Helu - Ewa Helena Wójcik  
zajmowała się natomiast foto-
grafowaniem imprezy.

Warto dodać, że jednym  
z Helskich Morsów „Cold Wa-
ter” jest przewodniczący Rady 
Miasta Helu - Arnold Antkow-
ski, który regularnie bierze 
udział w zimowych kąpielach 
i w niedzielę był również obec-
ny. /GB/

Rekordowa kąpiel Morsów
MORSOWANIE | Miłośnicy lodowatych kąpieli próbowali pobić rekord Guinnesa w kate-
gorii największej ilości jednocześnie kąpiących się morsów w wielu miejscach. W niedzielę 13 
grudnia grupowe kąpiele morskie zorganizowano na plaży we Władysławowie i w Helu.
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Podczas spotkania m.in. 
oceniono obecną sytuację 
związaną z nauczaniem ję-
zyka kaszubskiego, a tak-
że dyskutowano pomysły 
podtrzymania tradycji 
i regionalizmu na terenie 
gminy. Ponadto przedsta-
wiona została prezentacja 
nt. stanu prac nad wpro-
wadzeniem tablic dwuję-
zycznych nazw miejsco-
wości. Rozmawiano także 
o współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi, 
a także szansach stojących 
za rozwojem kaszubsz-
czyzny oraz promocją 
lokalnych inicjatyw. Or-
ganizatorem spotkania był 
burmistrz Władysławowa 
oraz Stowarzyszenie Roz-
woju Władysławowa.

/GB/

Debata o tożsamości narodowej
SPOTKANIE | 14 grudnia w sali 103 Urzędu Miejskiego odbyła się debata . „Aktywizacja społeczności 
lokalnej i wzmocnienie tożsamości narodowej i etnicznej mieszkańców Gminy Władysławowo”. 
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Powstanie punktu to efekt 
wejścia w życie  ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015r. 
o nieodpłatnej pomocy praw-
nej z dniem 1 stycznia 2016r  
i decyzji starosty puckiego, 
który utworzył na terenie 
powiatu puckiego: w Kosa-
kowie, Pucku oraz Władysła-
wowie Punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej.

W Kosakowie wyznaczo-
no lokal przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
(wejście od tyłu budynku, 
za biblioteką), ul. Fiołkowa 
2b, 81-198 Kosakowo.Punkt 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej będzie czynny codziennie 
od poniedziałku do piątku   
w godzinach  8-12.

Pomoc prawną w Kosako-
wie świadczyć będą adwo-
kaci z Kancelarii Prawnej 
w Kosakowie: adw. Krzysz-
tof Maj i adw. Marcin Misz-
kiewicz. Przed udzieleniem 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej można zażądać od oso-
by uprawnionej okazania 
dokumentu stwierdzającego 
tożsamość.  Adwokat może 

z ważnych powodów odmó-
wić udzielenia nieodpłatnej 
pomocy prawnej, informując 
osobę uprawnioną o innych 

punktach nieodpłatnej po-
mocy prawnej na obszarze 
powiatu.

Adwokat lub radca prawny 

udziela nieodpłatnej pomocy 
prawnej na podstawie umo-
wy zawartej z powiatem.

/GB/

Pomoc prawna w Kosakowie
POMOC PRAWNA | Mieszkańcy Kosakowa będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy 
prawnej. Od 1 stycznia punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny codziennie od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8-12 w  Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej.
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W naradzie udział wzięli 
kierownicy miejskich i gmin-
nych Ośrodków Pomocy 
Społecznej z terenu Powiatu 
Puckiego oraz dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie – Ewa Weiss Miller. 
Obecni byli także Andrzej 
Sołtysiak i Maciej Albertin 
ze Stowarzyszenia RAZEM 

oraz mł. insp. Leszek Gurski 
– Komendant Powiatowy Po-
licji w Pucku. Uczestników 
spotkania zapoznano z re-
gulaminem ogrzewalni oraz 
rozmawiano o efektach jej 
działania.

Ogrzewalnia powstała 
w ubiegłym roku z inicjaty-
wy starosty puckiego, Jaro-

sława Białka. Służy osobom 
potrzebującym w przypad-
kach interwencyjnych – poza 
godzinami pracy instytucji 
opieki społecznej. Ogrzewal-
nia składa się z trzech pokoi, 
prysznica oraz kuchni. W cią-
gu ostatniej zimy skorzystało 
z niej kilka osób.

/GB/

Pomoc dla bezdomnych
SPOTKANIE | W Domu Pomocy społecznej w Pucku zorganizowa-
no spotkanie służb dotyczące działalności ogrzewalni dla osób bez-
domnych w sezonie zimowym 2015/16. 
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Grupa uczniów Gimna-
zjum w Kosakowie: Szymon 
Kliński, Rafał Bulczak, Da-
wid Staszewski (klasa III B) 
oraz Paweł Prętki, Michał 
Lewicki (klasa II B) pod 
opieką nauczycieli: Anny 
Gerber i Lucyny Komosy 
rywalizowała udział w kon-
kursie pt. „EKO logiczny 
uczeń”. Zadaniem było za-
proponowanie ciekawego 
doświadczenia z zakresu 
ekologii, samodzielne jego 
wykonanie oraz nakręcenie 
filmiku instruktarzowego. 
Konkurs był organizowany 

przez Fundację Edu Fun. 
Uczniowie otrzymali na-
grodę specjalną w formie 
zorganizowanego w szkole 
Pikniku, który miał miej-
sce w dniu 03 grudnia 2015 
roku. W ramach progra-
mu młodzież uczestniczyła 
w ciekawych pokazach, eks-
perymentach o tematyce: 
Fahrenheit- Temperatura, 
Pascal – Ciśnienie, Gralath 
– Elketryczność, Skłodow-
ska – Promieniotwórczość. 
W ramach pinkiku odbyły 
się również zajęcia z robo-
tyki. /UM/

Ekologiczne zmagania
nAUKA | Piknik naukowy stanowił nagrodę specjalną 

konkursu pt. „EKo logiczny uczeń” Fundacji Edu Fun. Wy-
darzenie zorganizowano w Gimnazjum w Kosakowie.
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Rywalizacja w Wieliczce była ostat-
nim turniej helskiego studia tańca 
w tym roku. 

Tańcząc 125 m. pod ziemią w kopalni 
soli, tancerze Dance Flow Hel wytań-
czyli następujące wyniki:

Fabian Panek i Laura Piskorska upla-
sowali się na miejscu 7 w stylu stan-
dardowym i 10 w tańcach latynoame-
rykańskich.Mikołaj Dykta i Klaudia 
Majchrzak wytańczyli w tańcach stan-
dardowych 10 lokatę a w tańcach laty-
noamerykańskich 12 miejsce.

Tancerze z Helu rywalizowali również 
na początku grudnia na Mistrzostwach 
Województwa Pomorskiego w Tańcu 
Sportowym w Żukowie, z tego wyda-
rzenia zabrali ze sobą 4 medal i tytuły. 
W Żukowie Paweł Struck & Natalia 
Hermann w tańcach standardowych 
uplasowali się na 3 miejscu a w tań-
cach latynoamerykańskich także na 3 
w kategorii 12-13 lat. Fabian Piskorski 
& Agata Dargacz debiutowali  w wyż-
szej klasie tanecznej i zakończyli swo-
je zmagania na miejscu 8. (14-15 lat). 
Mikołaj Dykta & Klaudia Majchrzak 
w tańcach standardowych zajęli 7 miej-
sce a w łacinie 5 (14-15 lat). Dobre 
wyniki osiągneli także tancerze - Fa-
bian Panek & Laura Piskorska, którzy  
wywalczyli w tańcach standardowych 
miejsce 2 a w latynoamerykańskich 3 
lokatę. (14-15 lat). /GB/

Udany występ w Wieliczce
TANIEC | Tancerze ze studia Tańca Dance Flow Hel uzyskali wysokie wyniki podczas Grand 
Prix Polski Ekstraklasa 14-15 lat Open w Wieliczce.
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6 grudnia w Toruniu Zastęp-
ca Komendanta Policji w Puc-
ku mł. insp. Janusz Skosolas 
i naczelnik wydziału docho-
dzeniowo śledczego zamienili 
mundur policjanta na czerwo-
ny strój św. Mikołaja. Mun-
durowi wystartowali w XIII 
edycji tego typu biegu . Tra-
sa trudna technicznie liczyła 
około 22 km i prowadziła 
podmiejskimi lasami. Około 4 
tysięcy uczestników wystarto-
wało wspólnie spod pomnika 

Mikołaja Kopernika na sta-
romiejskim rynku. Dystans 
półmaratonu ukończyło 2936 
biegaczy a wśród nich stróże 
prawa z puckiej komendy.

Ważnym elementem imprezy 
była akcja charytatywna pod 
hasłem „Biegacze dzieciom”. 
Dochód z imprezy zostanie 
przeznaczony na paczki dla 
najmłodszych z czterech do-
mów dziecka z województwa 
kujawsko-pomorskiego.

/GB/

Fukcjonariusze 
biegali w Toruniu

BiEG | zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pucku 
mł.insp. Janusz Skosolas i naczelnik wydziału dochodzenio-
wo śledczego ubrani na czerwono, wystartowali 6 grudnia 
w Xiii edycji biegu św. Mikołajów, który miał miejsce w Toru-
niu. W półmaratonie wystartowało około 4 tysięcy biegaczy.
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Pani Monika z Redy ma do zgu-
bienia prawie 30 kg. Nasza Czy-
telniczka wzięła udział w akcji 
„Schudnij z gabinetem diete-
tycznym Sylwetka i Expressem” 
i zaczęła stosować zalecenia spe-
cjalistki - mgr inż. Aleksandry 
Bigott, dietetyczki z gabinetu 
dietetycznego „Sylwetka” w Re-
dzie. Pierwsze efekty stosowania 
diety już widać. W ciągu dwóch 
tygodniu pani Monika zgubiła 
już 1,9 kg. Wykonywane pomia-
ry też napawają optymizmem 
- w obwodach talii i bioder „ze-
szło” po 4 cm!
- Spotkania z panią dietetyk od-
bywają się co tydzień, co jest dla 
mnie bardzo dobrą motywacją - 
mówi pani Monika. - Dieta bar-
dzo mnie zaskoczyła, ponieważ 
okazała się łatwa w przygotowa-
niu, a samo odchudzanie odbywa 
się bez wielu wyrzeczeń. Prze-
pisy są łatwe i smaczne, co dla 
mnie - mamy trójki dzieci - jest 
bardzo istotne. Ponieważ posiłki 
są regularne, nie chodzę głodna 
i nie mam ochoty na „podgryza-
nie” jedzenia dzieci.
Niedługo zaczyna się zima. To 
dobry czas, aby pomyśleć o tym, 
by przywitać wiosnę z nową syl-
wetką. Warto rozpocząć proces 
odchudzania już teraz, kiedy wy-
jazdów wakacyjnych i pokus jest 

zdecydowanie mniej, niż latem. 
Odchudzanie samemu często jest 
bardzo trudne, nie posiadając 
odpowiedniej wiedzy możemy 
też popełnić wiele błędów, które 
nie tylko mogą zniweczyć efekt 
odchudzania, ale też niekorzyst-
nie odbić się na naszym zdrowiu. 
Dlatego warto skorzystać z po-
mocy specjalisty. 
W gabinecie dietetycznym „Syl-
wetka” w Redzie spadki wagi 
wahają się w granicach od 0,5-
1,5 kg tygodniowo i zależą od 
wielu czynników.
- Pamiętajmy, że każdy z nas jest 
indywidualny - podkreśla Alek-
sandra Bigott, dietetyczka pra-
cująca w gabinecie dietetycznym 
„Sylwetka” w Redzie. - Są osoby 
zdrowe i chore; są leki które za-
trzymują płyny ustrojowe. Dla 

każdej odchudzanej osoby dieta 
jest więc dobierana indywidual-
nie. Tylko takie podejście gwa-
rantuje zdrowe i bezpieczne od-
chudzanie oraz trwały efekt.  
O dalszych wynikach kuracji 
odchudzającej pani Moniki bę-
dziemy pisać co dwa tygodnie na 
łamach Expressu Powiatu Wej-
herowskiego i Puckiego.

Minus 2 kg na dobry początek
Mimo tego, że minęły dopiero dwa tygodnie od momentu, gdy Moni-
ka Ostrowska rozpoczęła odchudzanie, korzystając z pomocy specja-
listki, już straciła niemal 2 kg.

GABINET DIETETYCZNY 
„SYlWETKA”
ul. Jana Brzechwy 12
Reda 84-240
tel. 728 432 003 
sylwetka.gabinetdietetyczny@wp.pl
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Celem projektu jest wy-
kształcenie u dzieci postaw 
prozdrowotnych poprzez 
uczenie ich zasad zdrowego 
odżywiania oraz przekazy-
wanie wiedzy na temat pro-
duktów służących zdrowiu 
i produktów dla zdrowia 
szkodliwych. W pierwszym 
etapie projektu zatytułowa-

nym „Smacznie, zdrowo, 
kolorowo” uczniowie  zgłę-
bili wszystkie tajemnice do-
tyczące korzyści płynących 
z jedzenia owoców i warzyw. 
Nauczyli się rozpoznawać 
owoce i warzywa za pomącą 
zmysłów, poznali ich kolo-
rystyczny podział, wybrali 
owocowego króla, czyli ten 

owoc, który posiada najwię-
cej witamin. Wzięli udział w 
konkursie „Baw się z nami 
owocami – warzywami” oraz 
w konkursie na najciekawszą 
grę terenową. Samodzielnie 
napisali komiksy pokazujące 
przewagę owoców i warzyw 
nad cukrem, z których po-
wstały „Klasowe księgi ko-

miksów”. Dużo radości spra-
wiło uczniom przygotowanie 
owocowych sałatek i kolo-
rowych kanapek. Uczniowie 
z Mostów, którzy realizują 
projekt „Zdrowo jem, więcej 
wiem” swoją  wiedzą podzie-
lili się również młodszymi 
kolegami i koleżankami. 

/UM/

Wiedz, co jedzą
EDUKACJA | Uczniowie klas drugich i trzecich Zespołu szkolno Przedszkolnego w Mostach 
wraz z wychowawcami w roku szkolnym 2015/16 uczestniczą w projekcie „Zdrowo jem, więcej 
wiem” , który realizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. 

Komisja brała pod uwagę 
m.in. koncepcję, staranność 
oraz wiek uczestników. Osta-
tecznie udało się wyłonić 
laureatów, którzy zostali na-
grodzeni cennymi nagrodami 
w postaci m.in. tabletów oraz 
zestawów klocków LEGO. 

Laureatami konkursu zosta-
li -  Karol Szmandt z Chłapo-
wa, Dawid Hincka z Włady-
sławowa, Patrycja Ławniczak 

z Władysławowa, Krzysztof 
Szczepański z Władysła-
wowa,Antonia Bisewska 
z Chłapowa, Maja Necel 
z Chłapowa, Milena Orzeł 
z Chłapowa, Amelia Okoń 
z Władysławowa, Andrzej 
Grudzień z Władysławowa, 
Piotr Szczepański z Włady-
sławowa i Aleksandra Szcze-
pańska z Władysławowa.

/GB/

Plaża w konkursie 
plastycznym

KonKUrS | zainteresowanie konkursem pn. „Plaża we 
Władysławowie – jak chcą widzieć ją najmłodsi” przerosło 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do Urzędu Miej-
skiego we Władysławowie dostarczono ponad 100 prac 
wykonanych różnymi technikami. Wybór tych najlepszych 
był dużym wyzwaniem dla komisji oceniającej.
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Kampania „Pokaż pasję, 
która uzależnia” to pozytywna 
odpowiedź na błędne stwier-
dzenie, że tylko dopalacze 
są dobre na zabawę i zabicie 
nudy. 

Organizatorem kampanii 
jest Centrum Park Chojnice 
Sp. z o.o.  Aby zwrócić uwagę 
na rosnący problem zażywa-
nia dopalaczy przez młodzież, 
akcja ma charakter ponadlo-
kalny i z założenia swoim za-
sięgiem ma objąć całe woje-
wództwo pomorskie.  Trwać 
będzie od listopada 2015 do 
końca kwietnia 2016 r.

Każdy z nas ma pasję, która 
uzależnia. Trzeba ją tylko poka-
zać! Powodzenie kampanii za-
leży od nas wszystkich. Tylko 
dzięki pomocy jak najszerszego 
grona pozytywny przekaz do-
trze do jeszcze większej liczby 
odbiorców. Dopalacze to nie 
tylko problem dzieci i młodzie-
ży z tzw. „złych domów”. Skut-
ki ich zażywania odczuwamy 
wszyscy.  Jak można pomóc? 
Jest kilka sposobów:

1. Polubić na facebooku pro-
fil Pokaż Pasję – www.fb.com/
pokazpasje

2. Zrobić film o swojej pasji 
według instrukcji pomocniczej 
– http://pokazpasje.pl/index.
php/jak-dodac-film

3. Lub zrobić zdjęcie z kartką 
z napisem #PokazPasje

Kampanię „Pokaż pasję, 
która uzależnia” honorowym 
patronatem objął Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. Dołączył tym 

samym do grona osób wspie-
rających akcję przeciw dopala-
czom. W spocie reklamującym 
dobroczynne działanie pasji 
marszałek Struk opowiadał 
o swoim największym pozy-
tywnym „uzależnieniu” – że-
glarstwie.

– Mam wiele pasji, ale naj-
silniejszą, do której najbardziej 
mnie ciągnie, jest żeglarstwo 
– powiedział marszałek Struk. 
- Już jako młody chłopak że-
glowałem pomagając swojemu 
tacie w pracy. Teraz to przede 
wszystkim przyjemność. Że-
glarstwo kształtuje również cha-
rakter, uczy pracy zespołowej 
i odpowiedzialności za załogę. 
To również poczucie wolności, 
które pozwala oderwać się od 
codziennych trosk.

Wśród wspierających akcję 
są już również m.in. Mateusz 
Kusznierewicz, Otylia Jędrzej-
czak, Andrzej Bargiel czy Alek-
sandra Kiedrowicz, finalistka 
programu „Mam talent”.
/raf/

Pokaż pasję, 
która uzależnia
POMORZE | Ruszyła kampania przeciwko do-
palaczom. „Dopalacze to zabawa, to sposób na 
nudę” - tak myśli znaczna część młodzieży. Ale 
prawdziwa zabawa dotyczy tych, co mają pasje. 

Roczne porozumienie za-
cznie obowiązywać z dniem 
1 stycznia 2016 roku i za-
kłada dostawę 146 101 203 
kWh gazu, do 206 punktów 
poboru, z czego 88 punk-
tów znajduje się w Gdyni. 
Wartość zamówienia to 12 
546 480,94 zł (netto). Na 
wolnym rynku koszt zakupu 
takiej ilości tego paliwa to 
prawie 16,3 mln zł (netto). 

Grupowej umowy na zakup 
gazu na taką skalę w Polsce 
jeszcze nie było. 

Wspólny zakup gazu
SAMORZĄD | Gdynia, wraz z gminami zrzeszonymi w Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezy-
dentów i starostów „NORDA”, firmą OPEC sp. z o.o. i piętnastoma jednostkami samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego podpisały z firmą DUON Grupa s.A., umowę o wspólnym zakupie i świad-
czeniu usług dystrybucji gazu ziemnego.

- Dzięki porozumieniu w na-
szych budżetach zostanie dużo 
pieniędzy. Po raz kolejny poka-
zujemy także, że nasza samo-
rządowa współpraca ma bardzo 
realny wymiar. Szacunkowo, 
w skali roku cała grupa zaosz-
czędzi ponad 3,7 mln złotych 
netto, czyli 23% w stosunku 
do cen rynkowych. Podpisanie 
takiej umowy jest skompliko-
wane organizacyjnie, ale dzięki 
doświadczeniom ze zbioro-
wymi zakupami energii, jeste-
śmy wiarygodnym partnerem 
- mówi Katarzyna Gruszecka-
Spychała, wiceprezydent Gdyni 
ds. Gospodarki. Wśród zrzeszo-
nych w NORD-zie sygnatariu-
szy umowy są: Gmina Miasta 
Redy, Gmina Miejska Rumia, 
Gmina Wejherowo. Umowę 
podpisały także jednostli sa-
morządu - Bałtycka Galeria 
Sztuki Współczesnej w Słup-
sku, Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Gdańsku, Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku, 

Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku,  Szpi-
tal dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. Stanisława Kryza-
na w Starogardzie Gdańskim, 
Szpital Specjalistyczny im. F. 
Ceynowy Sp. z o.o. w Wejhero-
wie,  Teatr Wybrzeże, w Gdań-
sku, Pomorski Ośrodek Ruchu 
Drogowego,  Wojewódzki Ze-
spół Reumatologiczny im. dr. 
Jadwigi Titz-Kosko w Sopo-
cie, Wojewódzki Zespół Szkół 
Policealnych nr 2 w Gdańsku,  
Szpital Specjalistyczny w Ko-
ścierzynie Sp. z o.o., Woje-
wódzkie Centrum Onkologii 
w Gdańsku Sp. z o.o., Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wod-
nych Województwa Pomor-
skiego w Gdańsku, Copernicus 
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
w Gdańsku - zarządza dwoma 
dużymi szpitalami,Samodziel-
ny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Gdańsku. 

/GB/fo
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Rada Nadzorcza Energa SA, 
która zebrała się 7 grudnia 2015 
roku, dokonała zmian w składzie 
Zarządu Spółki. Do czasowego 
wykonywania czynności Prezesa 
Zarządu na okres 3 miesięcy dele-
gowany został Członek Rady, Ro-
man Pionkowski. Obecnie w skład 
Zarządu wchodzi również Sewe-
ryn Kędra, Wiceprezes Zarządu 
ds. Finansowych. Jednocześnie 
ze składu Zarządu odwołano An-
drzeja Tersę, Prezesa Zarządu oraz 
Jolantę Szydłowską, Wiceprezes 
Zarządu ds.Korporacyjnych.

Roman Pionkowski w ostatnim 
czasie był Prezesem Energa Ope-
rator, największej spółki z Grupy 
Energa, lidera segmentu dystrybu-
cji energii elektrycznej. Od wielu 
lat związany jest z Grupą Energa 
– był członkiem Zarządu Energa 
SA oraz  Prezesem Zarządu Elek-
trownia Ostrołęka SA. Od 2013 
r. do kwietnia 2015 jako Prezes 
Zarządu PSE Inwestycje SA kie-
rował projektowaniem i nadzorem 
inwestycyjnym dla inwestycji sie-

ciowych PSE SA. Na mocy decyzji 
Ministra Skarbu, 3 grudnia został 
powołany do składu Rady Nadzor-
czej Energa SA.

Grupa Energa jest jedną z czterech 
największych grup energetycznych 
w Polsce, z wiodącą pozycją na pol-
skim rynku pod względem udziału 
energii elektrycznej pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych w produkcji 
własnej. Podstawowa działalność 
Grupy obejmuje dystrybucję, wy-
twarzanie oraz obrót energią elek-
tryczną.Dostarcza i sprzedaje prąd 
2,9 mln klientów, zarówno gospo-
darstwom domowym, jak i przed-
siębiorcom.

Grupa Energa jesttrzecim naj-
większym zintegrowanym opera-
torem systemu dystrybucyjnego 
(OSD)w Polsce pod względem 
wolumenu dostarczanej energii. 
Sieć dystrybucyjna składa się z li-
nii energetycznych o łącznej dłu-
gości ponad 184 tys.kmi obejmuje 
swoim zasięgiem obszar blisko 75 
tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. 
powierzchni kraju. /GB/

Roman Pionkowski 
Prezesem Zarządu Energi
ENERGETYKA | Rada Nadzorcza Energa sA delegowała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
Energa sA Romana Pionkowskiego, członka Rady, od lat związanego z Grupą Energa. Ze składu 
Zarządu odwołano Andrzeja Tersę oraz Jolantę szydłowską.

Organizacje pozarządowe 
mogą składać wnioski na do-
finansowanie projektów ukie-
runkowanych na zwiększenie 
zatrudnienia osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, w tym osób 
z niepełnosprawnościami.

W projektach mogą być do-
finansowane działania o cha-
rakterze:

a) społecznym, których ce-
lem jest przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji 
społecznych, zaradności, sa-
modzielności i aktywności, 
obejmujące m.in.: porad-
nictwo psychologiczne lub 
psychospołeczne, warsztaty 
terapeutyczne kształtujące 
umiejętności osobiste, porad-
nictwo prawne i obywatel-
skie;

b) zawodowym, których ce-
lem jest pomoc w podjęciu de-
cyzji dotyczącej wyboru lub 
zmiany zawodu, wyposażenie 
w kompetencje i kwalifikacje 
zawodowe oraz umiejętno-
ści pożądane na rynku pracy, 
obejmujące m.in.: kursy, szko-
lenia, poradnictwo zawodowe, 
pośrednictwo pracy,  staże;

c) edukacyjnym, których 
celem jest wzrost poziomu 

wykształcenia lub jego do-
stosowanie do potrzeb rynku 
pracy, wyłącznie w powią-
zaniu z usługami o charak-
terze zawodowym, obejmu-
jące m.in.: zajęcia szkolne, 
związane z uzupełnieniem 
wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjal-
nym, ponadgimnazjalnym lub 
policealnym, zajęcia ukierun-
kowane na rozwój zaintereso-
wań i aspiracji edukacyjnych, 
usługi wspierające aktywiza-
cję edukacyjną.

Konkurs organizowany 
jest w ramach Poddziałania 
6.1.2 Aktywizacja Społecz-
no-Zawodowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
(RPO WP).

Wnioski należy składać 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego, ul. 
Augustyńskiego 2 , 80-819 
Gdańsk (sekretariat – pokój 
nr 33).

Szczegóły – 
na stronie pomorskie.eu.  
/raf/

21 milionów zł do wzięcia!
PoMorzE | Aż 21 milionów złotych, pochodzących z fun-

duszy unijnych, jest do rozdysponowania dla organizacji 
pozarządowych. Wnioski można składać tylko do 14 grud-
nia bieżącego roku. 
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Dwudniowe spotkanie 
rozpoczęło się 3 grudnia od 
konferencji prasowej, na 
której zaprezentowano „Ra-
port atrakcyjności inwesty-
cyjnej województw - 2015”. 
Na jego potrzeby w 2015 
roku badaniami objęto około 
160 instytucji okołobizneso-
wych działających na terenie 
wszystkich województw. 
Raport jest publikowany co 
roku a jego tematyka obej-
muje potencjał inwestycyjny 
regionów, który jest wyko-
rzystywany do pozyskiwa-
nia i lokowania inwestycji 
zagranicznych w Polsce. Jest 
to jedno z nielicznych opra-
cowań obejmujących swoim 
badaniem nie tylko woje-
wództwa, ale też gminy i po-
wiaty. Z raportu wynika, że 
Pomorze, porównując z ro-
kiem poprzednim, plasuje 
się o klasę atrakcyjności wy-
żej dla inwestycji z zakresu 
przemysłu pracochłonnego, 
usług dla biznesu oraz za-
kwaterowania i gastronomii.

Tego samego dnia pod-
czas spotkania zorganizo-
wanego dla Regionalnych 
Centrów Obsługi Inwesto-
ra, Biur Obsługi Inwestora 
w Miastach Partnerskich 
oraz Specjalnych Stref 
Ekonomicznych rozstrzy-
gnięto konkurs PAIiIZ na 
najbardziej przyjazną dla 
inwestora zagranicznego 
stronę internetową. Stro-
na investinpomerania.pl 
powtórzyła sukces z 2013 
roku i zajęła pierwsze 
miejsce ex aequo z War-
mińsko-Mazurskim COI.

Z kolei w piątek podczas 
uroczystej Gali już po raz 
dziewiąty Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych nagrodziła 
największych inwestorów, 
którzy, przy jej wsparciu-
,ulokowali swój kapitał 
w Polsce. Nagrody były 
przyznawane w następują-
cych kategoriach: warto-
śćinwestycji, zatrudnienie, 
nowoczesne technologie 

oraz dynamika ekspansji. 
Wręczono też nagrodę spe-
cjalną za „całokształt dzia-
łalności”. Inwestycje ulo-
kowane na Pomorzu przy 
wsparciu Invest In Pome-
rania wygrały aż w dwóch 
z czterech kategorii – za-
trudnienie oraz nowoczesne 
technologie. 

W kategorii „zatrudnienie” 
I nagrodę zdobyła firma Sta-
te Street Bank GmbH Sp. 
z o.o. Celem projektu jest 
utworzenie w Gdańsku Cen-
trum Doskonałości Procesów 
Biznesowych, w którym fir-
ma deklaruje miejsca pracy 
dla 1200 osób. W kategorii 
„nowoczesne technologie” 
pierwsze miejsce przyznano 
firmie Jeppesen. Celem pro-
jektu jest rozwój usług prze-
twarzania danych i rozwój 
oprogramowania w zakresie 
nawigacji lotniczej i mor-
skiej oraz badania i rozwój 
w dziedzinie technologii lot-
niczych. 
/BG/

Pomorze atrakcyjne inwestycyjnie
NAGRODA | Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zorganizowała w Warszawie spotkanie podsumowujące sytuację na rynku 
inwestycyjnym. Pomorze i Trójmiasto zostało docenione za atrakcyjność inwestycyjną a Invest In Pomerania za najbardziej przyjazną dla inwestora 
zagranicznego stronę internetową.

Na zdjęciu - Rafał Stępnowski Prezes Zarządu w Jeppesen Poland Sp. z o.o. i Tomasz 
Horacek, Dyrektor Oddziału ds. Zarządzania Projektami w State Street Bank
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SPRZEDAM

Dom wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią 
za dopłatą, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13 !!!!!

Sprzedam działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

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

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

Sprzedam działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898

KUPIĘ

Kupię meble kuchenne 
i kuchenkę gazową, nie 
drogo, najlepiej z okolic 
Kartuz. Tel: 669-328-455

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

Skup aut, kasacja, awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, auto części. Tel: 
789-345-593

INNE

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczy-
ciel 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
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USŁUGI

Pożyczki prywatne pod za-
staw nieruchomości, eks-
presowo, gotówka od ręki. 
Tel: 510-908-900

Usługi dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

Usługi elektryczne, instala-
torstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

Profesjonalna fotografia 
okolicznościowa: śluby, 
wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

Kotłownie, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy cie-
pła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964
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NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ:  EXP.NZA.
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NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM:            EXP.NRS.
NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA:   EXP.NRD.
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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.

TOWARZYSKIE

ZWIERZĘTA

Sprzedam tanio rybki kar-
dynałki, młode. Tel: 58 
738-94-86 

RÓŻNE

Kupię bursztyn. Tel: 532-
110-190

Brodzik 90x90 + kabina 
prysznicowa(nowe), cena 
450 zł lub zamienię na 
meble łazienkowe, Kartu-
zy. Tel: 517-188-277

Pomoc, mam sześcioro 
dzieci, potrzebuje ubrań, 
artykułów szkolnych, che-
micznych z góry dziękuję. 
Tel: 513-757-719

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

Sprzedam dwa kaski czar-
ne jak nowe, silnik 7,5kw 
oraz piłę motorową marki 
Makita. Tel: 601-638-877

Pomoc, mam pięcioro 
dzieci, potrzebuję ubrań, 
środków czystości, arty-
kułów szkolnych, z góry 
dziękuję. Tel: 788-245-
594

Sprzedam beczki plastiko-
we 200 litrów, cena 30 zł/
szt. Tel: 511-841-826

Sprzedam piłę – krajzege, 
cena 1000zł, Luzino. Tel: 
663-613-048

Mata dla dziecka do le-
żenia i przewijania, kolor 

ZAMÓW DROBNE 
OGŁOSZENIE 
W RAMCE
OGŁOSZENIE

zadzwoń: 
tel. 660 731 138

lub napisz: 
d.bieszke@expressy.pl

Nasz specjalista przygotuje ofertę  
indywidualnie dopasowaną 
do Twoich potrzeb!

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

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

SPRZEDAM sofę 2 os. 
rozkładaną, 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 
dziewczynki, rozm.122-
128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

Sprzedam mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, 

różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

Kupię militaria (umundu-
rowanie, odznaczenia, 
ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Świa-
towej oraz antyki, tel. 793 
262 765, e-mail: ekwi-
punekwojskowy@gmail.
com

Sprzedam kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, ko-
lor biały, czarne wstawki, 
stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

Złota rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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Po  oficjalnym przywitaniu 
dzieci przez  Mikołaja przed-
szkolaki przystąpiły do kon-
kurencji sportowych zwią-
zanych ze zbliżającymi się 
świętami. 

Dzieci rywalizowały ze 
sobą w czterech konkuren-
cjach sprawnościowych: bieg 
z workiem mikołaja, jazda na 
saniach mikołaja, ozdabianie 
choinki papierowymi bomb-

kami, przenoszenie świątecz-
nej paczki.

-Wszyscy świetnie się ba-
wili uczestnicząc w poszcze-
gólnych konkurencjach i zdo-
bywając punkty dla swojej 
grupy przedszkolnej. Zawo-
dy zakończyły się wspólnym 
zdjęciem z mikołajem i otrzy-
maniem dyplomów oraz sło-
dyczy - relacjonuje Norbert 
Górski z UM Hel. /BG/

Sportowe Mikołajki
RELACJA | Przedszkolaki z Zespołu szkół Ogólnokształcących w Helu 
uczestniczyły w Mikołajkowych sportowych rozgrywkach pod hasłem: 
„Z MIKOŁAJEM NA sPORTOWO”. 
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Turniej przeprowadzony 
został dnia 9 grudnia 2015 
roku a zawodnicy rywalizo-
wali systemem “każdy z każ-
dym” w dwóch grupach wie-
kowych: młodszej – rocznik 
1975-1961 oraz starszej – 

1960 +. W grupie młodszej 
na pierwszym miejscu upla-
sował się Ryszard Śliwiń-
ski, drugie miejsce zdobył 
Ryszard Białk, na trzecim 
miejscu znalazł się natomiast 
Hieronim Korthals.

W grupie starszej pierwsze 
miejsce osiągnął Ryszard 
Szymański, drugie miejsce 
zdobył Eugeniusz Dawidow-
ski, trzecie miejsce trafiło do 
Franciszka Tuszer.

/GB/

Oldboye grali w tenisa stołowego
TENIS STOŁOWY | W sali Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu 

i Turystyki w Gminie Puck zorganizowano  III turniej klasyfikacyjny w tenisie stoło-
wym w kat. OlDBOY ZIEMI PUCKIEJ na sezon 2015/2016.

Turniej zapowiedziano na 
piątek 18 grudnia, początek 
o godzinie 17. Bazą tur-
nieju będzie Miejska Hala 
Widowiskowo-Sportowa 
w Helu.

Organizatorzy dopusz-
czają do udziału w turnie-
ju uczennice gimnazjum 
i liceum, udział w turnieju 
jest możliwy po opłaceniu 
wejściówki, zgodnie z cen-
nikiem hali (osoby posia-
dające karnet – Badminton, 
uczestniczą w turnieju bez-
płatnie).

Mecze rozgrywane będą 
systemem do dwóch wygra-
nych setów (do 21 punktów) 
uzyskując przynajmniej 2 
punkti przewagi.

Osoby chętne do gry pro-
szone są potwierdzenie 
uczestnictwa: telefonicz-
nie – 694-533-389, lub e-

mailowo – ngorski@gohel.
pl. W zgłoszeniu trzeba po-
dać imię, nazwisko i numer 
telefonu. /GB/

Rywalizacja w badmintona
ZAPOWIEDŹ | W piątek 19 grudnia odbędzie się Otwarty Turniej Badmintona dla 

Kobiet i Mężczyzn o tytuł Mistrza i Mistrzyni Helu 2015.
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5 grudnia 2015 r. w Wiej-
skim Klubie Kultury w Me-
chowie zorganizowanoszósty 
turniej Puckiej Ligi Baśki se-
zonu 2015/2016. W turnieju 
rywalizowało 126 zawodni-
ków (w tym 4 kobiety) z 22 
drużyn.

Turniej zakończył się zwy-
cięstwem Stanisława Kopy-
steckiego (Białogóra) przed 
Kazimierzem Jeske (Remus 
Żelistrzewo) oraz Wojciechem 
Malon (Rekowianie Rekowo 
Górne). W klasyfikacji dru-
żynowej turnieju zwyciężyła 
drużyna Rekowianie Rekowo 
Górne grająca w składzie: 
Wojciech Malon, Władysław 
Darżnik, Andrzej Dawidow-

ski, Andrzej Szlas, Gertru-
da Lademan oraz Tadeusz 
Gąsiorowski przed drużyną 
Białogóra oraz ekipą Dragon 
Gdynia. Najwyżej sklasyfi-
kowaną kobietą została Ger-
truda Wittbrodt (OSP Łebcz), 
która zajęła trzynaste miejsce 
w klasyfikacji ogólnej.

Piętnastu najlepszych za-
wodników, najwyżej sklasy-
fikowana kobieta oraz pięć 
najlepszych drużyn zostało 
uhonorowanych nagrodami 
rzeczowymi i pucharami.

Następny turniej zapowie-
dziano na  19 grudnia (sobo-
ta) o godz. 17:00 w Wiejskim 
Klubie Kultury w Mechowie.

/HN/

VI turniej Puckiej Ligi 
Baśki w Mechowie
BAŚKA | stanisław Kopystecki, Gertruda Wittbrodt i Rekowianie Rekowo Górne byli najlepsi 
w 6. turnieju Puckiej ligi Baśki w Mechowie.

Był to mecz o utrzymanie 
pierwszego miejsca w gru-
pie B ligi województwa po-
morskiego kadetek. Zespół 
z Redy zajmuje w tej grupie 
drugie miejsce, dlatego też 
ten mecz był bardzo ważny. 
Siatkarki z Pucka rozegrały 
dobre spokojne spotkanie 
i mimo głośniejszego do-

pingu kibiców zespołu gości 
wygrały 3:0 (do 23, 19, 14). 
Tym samym zespół umocnił 
się na pierwszym miejscu 
w grupie i jest w bardzo 
dobrym położeniu przed 
meczami wyjazdowymi 
z Gedanią Gdańsk i Treflem 
Gdynia.

/GB/

l.p.  Nazwisko i imię  Drużyna
1.  Kopystecki Stanisław  Białogóra
2.  Jeske Kazimierz  Remus Żelistrzewo
3.  Malon Wojciech  Rekowianie Rekowo Górne
4.  Buja Mieczysław  Strzecha Starzyno
5.  Darżnik Władysław  Rekowianie Rekowo Górne
6.  Konkel Franciszek  Szpela Władysławowo
7.  Treder Zenon   Dragon Gdynia
8.  Labudda Kazimierz  Strzecha Starzyno
9.  Dawidowski Andrzej  Rekowianie Rekowo Górne
10.  Stefański Stanisław  Dragon Gdynia
11.  Nowak Andrzej  Strzecha Starzyno
12.  Manicki Leszek  OSP Gnieżdżewo
13.  Wittbrodt Gertruda  OSP Łebcz
14.  Głowienka Jan  Darzlubie
15.  Dampc Mieczysław  Szpela II Władysławowo

l.p.  Drużyna   Punkty  Punkty stolikowe
1.  Rekowianie Rekowo Górne  60,0  572
2.  Białogóra   54,0  297
3.  Dragon Gdynia  53,5  420
4.  Strzecha Starzyno  52,0  246
5.  Pianka Gdynia  46,0  116
6.  Remus Żelistrzewo  45,5  17
7.  Darzlubie   45,0  204
8.  Szpela II Władysławowo  44,0  186
9.  OSP Gnieżdżewo  42,5  247
10.  Kaszubska Baśka Puck  41,0  46

CZOŁóWKA KlASYFIKACJI INDYWIDUAlNEJ 6 TURNIEJU:

CZOŁóWKA KlASYFIKACJI DRUżYNOWEJ 6 TURNIEJU:

Wygrana z TKS Reda 
Ciechocino

SIATKóWKA | 5 grudnia pierwszy zespół UKS ZATOKA 95 
PUCK pojmował w rundzie rewanżowej zespół TKS Reda 
Ciechocino. Pucki zespół wygrał pojedynek  3:0.

29 listopada 2015 r. w sali 
OSP w Jastrzębiej Górze od-
był się czwarty turniej Ligi 
Skata Sportowego Ziemi 
Puckiej sezonu 2015/2016. 
W turnieju wzięło udział 56 
zawodników z 15 drużyn. 
Turniej zakończył się zwy-
cięstwem Mieczysława Bry-
ła (ZKP Wejherowo) przed 
Władysławem Szreder (rów-
nież ZKP Wejherowo) oraz 
Danielem Nadolskim (Zeli-
strzewo). W klasyfikacji dru-
żynowej turnieju zwyciężyła 
drużyna Kłos Werblinia grają-
ca w składzie: Marek Radtke, 

Henryk Radtke, Kazimierz 
Kwidziński i Marcin Piontke 
przed drużyną ZKP Wejhero-
wo oraz ekipą MOKSiR Puck. 
Sześciu najlepszych zawodni-
ków zostało uhonorowanych 
nagrodami.

/BG/

Zawodnik z Wejherowa 
na podium

SKAT | Mieczysław Bryła oraz Kłos Werblinia zwyciężają 
w 4. turnieju ligi Skata Ziemi Puckiej.
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