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Zestawienia miast, w których 
jest najlepsze i najgorsze po-
wietrze zostało opracowane 
przez Polski Alarm Smogo-
wy. Raport oparty został na 
danych Głównego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska 
i wskazuje zanieczyszczenie 
wielopierścieniowymi wę-
glowodorami aromatycz-
nymi (WWA) w 2014 roku. 
Za wskaźnik zanieczyszenia 
uznano średnioroczne stęże-
nia dla benzo[a]pirenu (BAP). 
- Na 98 proc. stacji pomiaro-

wych norma rocznego stęże-
nia dla benzo[a]pirenu (BAP), 
uznawanego za wskaźnik 
zanieczyszczenia wszystkimi 
WWA, została przekroczona. 
Największe zanieczyszczenie 
powietrza tymi związkami 
odnotowano w miastach po-
łudniowej i centralnej Polski. 
Na niektórych ze stacji po-
miarowych średnie roczne 
stężenie wyniosło 1700 proc. 
normy – podkreślają przed-
stawiciele Polskiego Alarmu 
Smogowego.

Norma wynosi 1 ng/m3 
a w najbardziej zanieczysz-
czonych polskich miastach 
jest ona wielokrotnie prze-
kroczona. Za najbardziej za-
nieczyszczone polskie miasto 
uznano Nową Rudę (17 ng/
m3), na drugim miejscu jest 
Opoczno (15  ng/m3), trzecie 
miejsce zajmuje Nowy Targ 
(15 ng/m3).
Według twórców raportu naj-
lepiej oddycha się w takich 
miejscowościach jak Słupsk – 
0.99 ng/m3, Działoszyn – 1,0 

ng/m3 i Liniewko - Kościer-
skie -  1,3 ng/m3. Władysła-
wowo znalazło się na piątym 
miejscu rankingu miast o naj-
czystszym powietrzu i zanoto-
wano tam wartość BAP -  1,6 
ng/m3.
Według twórców raportu naj-
brudniejsze powietrze można 
znaleźć w mniejszych mia-
stach.
- Okazuje się, że wbrew po-
wszechnej opinii, to nie naj-
większe miasta i metropolie 
w Polsce charakteryzują się 

Władysławowo 
ma czyste 
powietrze

RANKING | To powód do dumy i kolejna zachęta dla turystów. Władysławowo ma wy-
jątkowo czyste powietrze. Na liście polskich miast o najczystszym powietrzu miej-
scowość znalazła się na piątym miejscu.

najgorszą jakością powie-
trza. Wynika to z faktu, że to 
w małych miastach częściej 
stosowane jest ogrzewanie bu-
dynków paliwami złej jakości 
wykorzystujące piece i kotły 
nie spełniające żadnych norm. 

To właśnie spalanie paliw sta-
łych (węgla i drewna) w do-
mowych piecach i kominkach 
jest głównym źródłem rako-
twórczych WWA - podkreślaja 
twórcy raportu. 
Grzegorz Bryszewski
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Wójt otrzymał 
specalne wyróż-
nienie i statu-
etkę.
- P r o s i m y 
przyjąć sta-
tuetkę jako 
wyraz naszego 
uznania i sza-
cunku dla wie-
loletniej pracy na 
rzecz samorządu. Jed-
nocześnie gratulujemy efek-
tów dotychczasowej pracy 
i życzymy niegasnącej pasji 

do działań na rzecz 
gmin, sukcesów 

zawodowych, 
s z e r o k i c h 
pe r spek tyw 
rozwoju oraz 
s a t y s f a k c j i 
z realizacji ko-

lejnych przed-
sięwzięć – życzy 

Marek Olszew-
ski, Przewodniczący 

Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
/GB/

Wyróżnienie 
dla Wójta Kosakowa
NAGRODA | Wieloletnia praca Jerzego Włudzika Wójta 
Gminy Kosakowo na rzecz lokalnego samorządu zyskała 
uznanie w oczach przedstawicieli Związku Gmin Wiej-
skich Rzeczypospolitej Polskiej.

Bal zorganizowano 16 
stycznia dla dla dzieci z Dę-
bogórza, Dębogórza Wybu-
dowanie i Kosakowa. Orga-
nizatorami balu byli sołtysi 
tych sołectw – Józef Melzer, 
Bożena Wolf - Sobieralska 
oraz Andrzej Śliwiński. 
W zabawie, którą popro-
wadził pan Karol Dettlaff, 
uczestniczyło ponad pięć-
dziesiącioro dzieci, poprze-
bieranych za przeróżne po-
stacie. W programie imprezy 
nie zabrakło tańców i kon-
kursów, w których dzieci 
z przyjemnością uczestniły. 
Wybrano także Królową 
I Króla Balu, którymi zosta-

li – Agata Przyłudzka z Dę-
bogórza Wybudowanie oraz 
Jakub Dziedzic z Kosako-
wa. Zabawa zakończyła się 
po dwóch godzinach atrak-
cji, jednak sołtysi już teraz 
zapraszają na kolejny bal 
karnawałowy, który zosta-
nie zorganizowany w przy-
szłym roku.
Zabawę karnawałową wspie-
rał Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik, Referat ds. 
Kultury, Sportu, Turystyki 
i Rekreacji oraz Stowarzy-
szenie Sołtysów Gminy Ko-
sakowo. Natomiast didżejem 
podczas całej zabawy był 
Ryszard Sosnowski. /GB/

Karnawałowe atrakcje dla najmłodszych
ZABAWA | Ponad pięćdziesiącioro dzieci bawiło się na zabawie karnawałowej w Domu 
Kaszubskim w Dębogórzu. 
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Jak co roku podczas ferii zi-
mowych, które w woj. pomor-
skim będą odbywały się od 15 
do 26 lutego, nie zabraknie 
atrakcji dla naszych młodych 
mieszkańców. Najmłodsi spo-
dziewać się mogą bezpłatnych 
projekcji filmowych, przedsta-
wień teatralnych i warsztatów 
odbywających się w Gmin-
nym Domu Kultury w Pier-
woszynie. Tradycyjnie każda 
ze szkół gminnych przygo-
tuje ofertę zajęć świetlicowo 
- sportowych. W tym roku 

poza prowadzonymi przez Bi-
bliotekę oraz ZKP o. Dębogó-
rze - Kosakowo warsztatami 
odbędą się również warsztaty 
prowadzone przez Kaszubski 
Regionalny Chór Morzanie.
Gmina zachęca także do ak-
tywnego wypoczynku. Dzieci 
i młodzież ucząca się z gminy 
Kosakowo w ferie zimowe 
skorzysta z pływalni za 
połowę ceny. Po okazaniu le-
gitymacji szkolnej wstęp tylko 
6,50 zł.
/BG/

Atrakcyjne ferie
KOSAKOWO | To będą intensywne i atrakcyjne ferie 
w Kosakowie. Dla najmłodszych przygotowano m.in bezpłat-
ne projekcie filmowe, przedstawienia teatralne i warszaty.
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Pozyskane fundusze zostaną 
przeznaczone m.in. na reali-
zację projektów związanych 
z rozwojem infrastruktury 
i poprawą bezpieczeństwa. 
Zarząd PGE EJ 1 przyjął re-
komendację Rady Konsulta-
cyjnej Programu, dotyczącą 
dofinansowania wszystkich 
projektów inwestycyjnych 
zgłoszonych w pierwszym 
naborze wniosków. Umowy 
na realizację inicjatyw zawar-
te zostały 15 grudnia 2015 
r. Na ich podstawie Spółka 
przekazała gminom środki fi-
nansowe.
- Podjęliśmy decyzję o prze-
kazaniu środków finanso-
wych na projekty zgłoszone 
w pierwszej edycji Programu 
Wsparcia Rozwoju Gmin Lo-
kalizacyjnych, ponieważ speł-
niały one kryterium inicjatyw 
istotnych z punktu widzenia 
lokalnej społeczności. Zależy 

nam bowiem na tym, aby ko-
rzyści z funkcjonowania Pro-
gramu były odczuwalne dla 
jak największej liczby osób, 
a nasza współpraca z wła-
dzami gmin i mieszkańcami 
opierała się na partnerskich 
relacjach oraz rozwiązaniach 
odpowiadających na ich naj-
ważniejsze potrzeby – powie-
dział Jacek Cichosz, prezes 
PGE EJ 1.

W Gminie Gniewino pozy-
skane środki zostaną przezna-
czone na przebudowę drogi 

z Kostkowa przez Nowy Młot 
do Dąbrówki (200 000 zł) oraz 
z Tadzina do Mierzyna (200 
000 zł). Gmina Krokowa zło-
żyła wniosek o dofinansowa-
nie modernizacji oczyszczalni 
ścieków i obiektów kanaliza-
cji podciśnieniowej (400 000 
zł). Natomiast Gmina Chocze-
wo wnioskowała o fundusze 
na budowę domu socjalnego 
w miejscowości Zwartowo 
(250 000 zł) oraz na II etap re-
montu budynku i poprawę ob-
sługi w Urzędzie Gminy (150 
000 zł).
W ramach Programu Wspar-
cia Rozwoju Gmin Lokali-
zacyjnych o dofinansowanie 
projektów mogą ubiegać się 
mieszkańcy i władze gmin 
lokalizacyjnych, organizacje 
i stowarzyszenia z terenów 
gmin, jak również – przy pro-
jektach dotyczących rynku 
pracy – starostwa powiatowe 

w Pucku i Wejherowie.
Program służy pogłębianiu 
współpracy inwestora pierw-
szej polskiej elektrowni jądro-
wej ze społecznościami gmin 
lokalizacyjnych i pomaga 
w jak najlepszym wykorzy-
staniu potencjału społecznego 
lokalnych instytucji i organi-
zacji oraz możliwości rozwo-
jowych gmin.
Nabór wniosków na 2016 rok 
w ramach Programu, zostanie 
ogłoszony do końca stycz-
nia br. O wsparcie finansowe 
projektów mogą ubiegać się 
podmioty planujące realizację 
projektów edukacyjno - in-
formacyjnych propagujących 
wiedzę na temat energetyki ją-
drowej, wspierających gminne 
projekty inwestycyjne oraz 
planujące aktywności związa-
ne z lokalnym rynkiem pracy 
i szkolnictwem zawodowym. 
/PK/

Inwestor elektrowni atomowej
przekazał pieniądze gminom
INWESTYCJA | Gminy Choczewo, Gniewino oraz Krokowa otrzymały środki finansowe o łącznej wartości 1,2 mln zł w ramach uru-
chomionego w listopadzie przez Spółkę PGE EJ 1 Programowi Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. PGE EJ1 To spółka celowa, 
której zadaniem ma być wybudowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

HENRyK DoERiNG, 
Wójt Gminy Krokowa 

- PGE EJ 1 prowadzi obecnie na naszym terenie 
badania środowiskowe, które mają wykazać, jak zreali-

zować budowę elektrowni bez uszczerbku dla środowiska – szcze-
gólnie z uwagi na turystyczny charakter gminy. Wsparcie finanso-
we modernizacji oczyszczalni ścieków w Żarnowcu potwierdza 
zrozumienie Spółki w aspektach ochrony środowiska i walorów 
przyrodniczych naszej gminy.

JAcEK cicHosZ,
Prezes PGE EJ 1.

- Zależy nam  aby korzyści z funkcjono-
wania Programu były odczuwalne dla jak 

największej liczby osób, a nasza współpraca z władza-
mi gmin i mieszkańcami opierała się na partnerskich 
relacjach oraz rozwiązaniach odpowiadających na ich 
najważniejsze potrzeby – powiedział Jacek Cichosz, 
prezes PGE EJ 1.

Partnerskie relacjeWażne jest środowisko

Gmina Krokowa złożyła 
wniosek o dofinansowanie 
modernizacji oczyszczalni 
ścieków i obiektów kanali-
zacji podciśnieniowej 
(400 000 zł).

Na zdjęciu badania 
środowiskowe, czyli 

jeden z etapów przy-
gotowań do budowy 

elektrowni atomowej.
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Mimo świąt pani Monika 
schudła prawie kilogram 
(dokładnie 0,9 kg). 
Jak to możliwe, że jej waga 
spadła pomimo tego, że 
w Wigilię zjadła pierogi, 
zupę grzybową, sernik i ma-
kowca? 
- Udało się to dzięki zasto-
sowanej międzyświątecznej 
specjalistycznej diecie, która 
pozwoliła pani Monice zjeść 
świąteczne przysmaki – wy-
jaśnia mgr inż. Aleksandra 
Bigott, dietetyczka z gabine-
tu dietetycznego „Sylwetka” 
w Redzie. - Bo to właśnie do-
brze dopasowana dieta przez 

specjalistę pozwala każdemu 
osiągnąć sukces. I to nawet 
pomimo świąt, wyjazdów 
wakacyjnych, urodzin czy 
innych rodzinnych spotkań, 
podczas których na stołach 
zawsze jest sporo smakowi-

tych potraw. Dieta nie jest 
bowiem – wbrew powszech-
nemu przekonaniu - pasmem 
wyrzeczeń, ale zmianą na-
wyków żywieniowych na 
lepsze, przy których wcale 
nie trzeba „głodować”. Dieta 
to styl życia, a odpowiednio 
dopasowana poza zgubie-
niem zbędnych kilogramów 
pozwala zadbać o zdrowie 
i urodę.
Nowy Rok to czas nowo-
rocznych postanowień. Jest 
to więc doskonały moment, 
aby rozpocząć odchudzanie. 
Tym bardziej, że do wiosny 
pozostało jeszcze 10 tygo-

dni. To idealny czas na to, 
aby wiosnę powitać zarów-
no z nową sylwetką, jak 
również lepszym zdrowiem 
i samopoczuciem.
Wracając zaś do pani Moniki 
- w ciągu 7 tygodni schudła 
już 6,6 kg. A to przecież nie 
koniec, bo od kiedy zaczęła 
stosować dietę, do „zgubie-
nia” miała w sumie niemal 
30 kg.
O dalszych wynikach kuracji 
odchudzającej pani Moniki 
będziemy pisać co dwa ty-
godnie na łamach Expressu 
Powiatu Wejherowskiego 
i Puckiego. /raf/

W Nowy Rok z nową sylwetką
REDA | Monika Ostrowska, która wygrała konkurs „Schudnij z gabinetem dietetycznym 
Sylwetka i Expressem” przywitała Nowy Rok z nową, szczuplejszą sylwetką.

Dieta nie jest – wbrew 
powszechnemu prze-
konaniu - pasmem 
wyrzeczeń, ale zmianą 
nawyków żywieniowych 
na lepsze, przy których 
wcale nie trzeba „głodo-
wać”. 
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To działanie dostawcy ener-
gii elektrycznej sprawdziło 
się już w wielu lokalizacjach 
na Pomorzu. Ze względu na 
częste dewastacje tradycyj-
nie pomalowanych stacji, 
oprócz samego remontu, ich 
właściciel przychylił się do 
apelu Burmistrza Włady-
sławowa o dodatkowe wy-
malowanie tzw. murali na 
tego typu obiektach na tere-
nie Gminy Władysławowo. 
Efekty można już zobaczyć 
na stacjach transformato-
rowych przy ulicach: Na-
wigacyjnej, Róży Wiatrów, 
Masztowej i Siedleckiego 
we Władysławowie oraz na 
terenie „Szperku” w Chału-
pach. W kolejce czeka także 
stacja przy ul. Rybackiej we 
Władysławowie.

W 2016 roku odnowione 

zostaną ponadto trafosta-
cje przy Zespole Szkół nr 1 
oraz przy ulicach: Żwirowej, 
Reja, Merkleina, Harcerskiej 
i 1000-lecia Państwa Pol-
skiego we Władysławowie. 
Murale tj. wielkoformatowe 
malowidła przedstawiają 
grafiki kojarzące się z cha-
rakterem miejscowości. 

Na wyremontowanych 
transformatorach dominuje 
tematyka morska. Co cie-
kawe – każdy mieszkaniec 
może mieć wpływ na nowe 
murale. W  Referat Gospo-
darki Komunalnej, Rozwoju 
Lokalnego i Ochrony Środo-
wiska można składać pro-
pozycje treści oraz tematyki 
planowanych do realizacji 
rysunków na pozostałych 
stacjach transformatoro-
wych. /GB/

Murale 
na transformatorach
INWESTYCJA | Energa Operator SA na wniosek Gmi-
ny Władysławowo  dokonała remontu 6 stacji transfor-
matorowych, obejmującego m.in. wymalowanie ich ścian 
popularnymi muralami. W roku bieżącym planowane są 
kolejne prace.
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Gospodarzem imprezy był 
Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sierakowicach. 
Uczniów do konkursu przy-
gotowała Ewa Szymańska 
przy pomocy Artura Szymań-
skiego.

Konkurs, którego celem 
była promocja sztuki kuli-
narnej, utrwalanie wiedzy 
kulinarnej po przeprowa-
dzonych warsztatach ARR, 
popularyzowanie tradycji ku-
linarnej, był skierowany do 
uczniów szkół gastronomicz-
nych z województwa po-
morskiego biorących udział 
w szkoleniach przeprowa-
dzonych przez Stowarzy-
szenie Kucharzy Polskich. 
Do konkursu ostatecznie za-
kwalifikowało się 10 drużyn 
z Gdyni, Gdańska, Słupska, 
Kościerzyny, Bytowa, Tcze-
wa, Sierakowic, Przodkowa, 

Sukces na Pomorskiej 
Sztafecie Kulinarnej
GASTRONOMIA | Uczniowie ZSP Kłanino zajęli I miejsce w I Pomor-
skiej Sztafecie Kulinarnej Potrawy Tradycyjne zorganizowanej 
przez Agencję Rynku Rolnego i Stowarzyszenie Kucharzy Polskich. 

Somonina i Kłanina. W Sztafe-
cie uczestniczyły zespoły skła-
dające się z czterech uczniów 
szkół gastronomicznych. Ekipa 
kucharska w czasie nie dłuż-
szym niż 3 godziny musiała 
wykonać trzy dania: zakąskę, 
czyli tatar wołowy na sposób 
polski, zupę gulaszową na 
sposób kaszubski, regionalny 
deser „rucholce – ruchanki-
”oraz rozwiązać test składają-
cy się z 25 pytań o tematyce 
kulinarno – gastronomicznej. 
Podsumowanie efektów prac 
oraz ocen stanu wiedzy przy-
padło jury w składzie: Andrzej 
Ławniczak – Sekretarz Stowa-
rzyszenia Kucharzy Polskich, 
Adam Woźniak – Szef Kuchni 
Restauracji Mercato w Hote-
lu Hilton Gdańsk, Krzysztof 
Gradzewicz – Szef Kuchni 
Restauracji Browar Zamkowy 
Młyn w Olsztynie oraz Mariusz 
Gachewicz – Szef Kuchni Re-
stauracji na Zamku w Gniewie. 
Prowadzącym wydarzenie był  
Krzysztof Szulborski – Prezes 
Stowarzyszenia Kucharzy Pol-
skich. Po długich i trudnych 
zmaganiach sztafetę wygrała 
drużyna uczniów  ZSP Kłanino 
z klasy II G: Weronika Bycz-
kowska, Daria Milewczyk, An-
drzej Płocke i Czesław Kow-
natke. Uczniów do konkursu 
przygotowała Ewa Szymańska 
przy pomocy Artura Szymań-
skiego. /GB/

Nietuzinkowy kalendarz dostępny w sprzedaży
SAMORZĄD | Nowy pucki kalendarz miejski na 2016 rok jest już dostępny w sprzedaży. W rolę modelek tej nietuzin-
kowej publikacji wcieliły się pracownice magistratu. 

Pomysłodawczynią stwo-
rzenia szalonego i kre-
atywnego kalendarza jest 
Agnieszka Siebrt, sekretarz 
UM Puck, która tłumaczy-
ła, że celem publikacji było 
pokazanie urzędniczek jako 
wesołych, zabawnych i od-
ważnych kobiet.  Kalendarz 
stanowi także kreatywną pro-

mocję charakterystycznych 
wydarzeń organizowanych 
w mieście. 

Nabywcy tej nietuzinkowej 
publikacji mogą więc zoba-
czyć w lipcu zdjęcie sekre-
tarz Agnieszki Siebert z wi-
ceburmistrz Lucyną Boike 
- Chmielińską, które prze-
brane są za pilotki i promują 

Lotniczy Puck. Na stronie 
kwietniowej kalendarza poja-
wia się promocja Weekendu 
za pół ceny i znajduje się tam 
burmistrz Hanna Pruchniew-
ska z wielkimi nożycami. 

Kalendarz z modelkami- 
urzędniczkami cieszył się 
dużym powodzeniem pod-
czas puckiego finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, gdzie sześć kalandarzy  
zlicytowano na łączną kwotę 
440,00 zł.

Kalendarz dostępny jest już 
w sprzedaży dla wszystkich 
zainteresowanyh w MOKSiR 
w Pucku. 

Ilość dostępnych egzempla-
rzy ograniczona. /GB/
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Linie izolowane, znacznie 
bardziej odporne na upadki 
drzew i gałęzi, zastąpiły do-
tychczasowe „gołe” przewody 
w miejscowościach Kalisz, 
Wyrówno, Płocice, Śluza 
i Tuszkowy. Kończą się po-
dobne wymiany w okolicach 
Lipusza. Wymiana dotyczy 
ponad 18 km linii. Dokonano 

także uzgodnień dotyczących 
wymiany kolejnych 6,5 km li-
nii w okolicach Lipuskiej Huty 
i Płociczna, realizacja nastąpi 
w III kwartale 2016.

Wycinka gałęzi i drzew, któ-
re zagrażały sieci, została już 
dokonana. Podpisano także 
wieloletnią umowę z firmą, 
której zadaniem będzie dbanie 

o odpowiednią odległość gałę-
zi od przewodów. To bowiem 
drzewa, przewracane przez 
wiatr lub obciążone śniegiem 
gałęzie powodują uszkodzenia 
sieci i długie przerwy w dosta-
wach energii.

Przybliża się realizacja 
przedsięwzięcia, które wal-
nie przyczyni się do poprawy 

zasilania w tej części Kaszub.  
Zakończyło się postepowanie 
przetargowe i został wyłoniony 
wykonawca Głównego Punk-
tu Zasilania „Karsin” wraz z 
liniami WN 110 kV i SN 15 
kV. Odbyło się spotkanie kon-
sultacyjne z Wójtem Gminy 
przy udziale przedstawicieli 
inwestora, firmy realizującej 

zadanie oraz największego od-
biorcy prądu w Karsinie. Spo-
tkanie miało na celu przybli-
żenie zakresu inwestycji oraz 
omówienie ewentualnych pro-
blemów, które mogą wyniknąć 
podczas jego realizacji.

Inwestycja ta realizowana jest 
na styku działalności Energa-
Operator oraz Enea-Operator, 

co wymaga większej ilości 
uzgodnień. Stacja ta nie tylko 
zapełni „dziurę energetyczną” 
w okolicy, ale też pozwoli na 
przyłączenie nowych odbior-
ców,  jak i zapewni poprawę 
bezpieczeństwa energetyczne-
go Dziemian, Karsina, Lipusza 
oraz południowych obszarów 
Gminy Kościerzyna. /BG/

Energa buduje Główny Punkt Zasialania
ENERGETYKA | Coraz bliżej budowy Głównego Punktu Zasilania, poprawiającego bezpieczeństwo energetyczne Kaszub.Ener-
ga-Operator wzmacnia także linie energetyczne na obszarze zagrożenia awariami podczas jesiennych wichur i zimowych 
ciężkich opadów śniegu. Te prace są na ukończeniu.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dom w Wejherowie, dział-
ka 1202 m2, sprzedam, 
zamienię na dwa pokoje z 
kuchnią z dopłatą, tel. 501 
549 579

SprzeDam gospodar-
stwo rolne 8.20ha z zabu-
dowaniami. Tel: 661-895-
941

SprzeDam działkę bu-
dowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

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

SprzeDam działkę bu-
dowlaną, 600 m kw, Wej-
herowo, tel. 513-005-898 

SprzeDam działkę bu-
dowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898  

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, 
kasacja, awaryjne otwie-
ranie aut, sprzedaż czę-
ści, pomoc drogowa. Tel: 
789-345-593

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SprzeDam Fiat Seicento 
Basic 899, rok1999, cena 
1800 zł. Tel: 724-055-955

KUPIĘ

INNE

EDUKACJA

Język hiszpański, Reda/
Rumia, online. 7 Lat do-
świadczenia. enigma.
enigmatica@gmail.com 
Tel: 508-851-518

LekcJe dodatkowe z fizy-
ki 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

SZUKAM PRACY

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

Opakowania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

UsłUgi elektryczne, in-
stalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu 
agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 
151 370

profeSJonaLna fo-

tografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

pan 65 lat pozna Panią 
w celu związku. Tel: 504-
574-249

Szukam tej jedynej Pani 
mego serca z Kartuz i oko-
lic mile widziane puszyste 
Panie. Tel: 518-995-461

Super sexi blondi, pozna 
sponsorów, będzie gorąco, 
Sopot. Tel: 511-470-498

mam 47 lat poznam Pa-
nią brunetkę lub szatynkę, 
niepalącą. Tel: 692-915-
998

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Rogówka + fotel, praw-
dziwa skóra(nie rozkłada-
na) szara 799zł lub zamia-
na na dwójki, Kartuzy. Tel: 

517-188-277

SprzeDam 2 sukienki 
komunijne tanio. Tel: 505-
492-143

kUpię tanio wózek inwa-
lidzki. Tel: 505-133-593

BRodzik 90x90 plus ka-
bina prysznicowa(nowe), 
cena 450zł, Kartuzy. Tel: 
517-188-277

pomoc mam 5oro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środ-
ków czystości, artykułów 
szkolnych. Z góry dzięku-
ję. Tel: 788-245-594

SprzeDam drewno do 
CO i gałęziówkę. Możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927

SprzeDam silnik 7,5 kw 
960 obrotów. Tel: 601-
638-877

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

SprzeDam fotelik samo-
chodowy 0-13 kg, grana-
towy, 50 zł, Wejherowo, 
505-567-034

SprzeDam sofę 2 os. 
rozkładaną, pojemnik na 

pościel, 190x112, welur, 
stan idealny, 400 zł, tel. 
517-782-024

SprzeDam łyżwy figuro-
we, białe, rozm. 30, nowe, 
50 zł, Wejherowo, tel. 505-
567-034

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

SprzeDam mydła wło-
skie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży 
wybór, tel. 660 731 138

kUpię militaria (umun-
durowanie, odznaczenia, 
ekwipunek wojskowy, czę-
ści pojazdów itp..) z okre-
su II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

SprzeDam kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

złota rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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W tunieju, który zorgani-
zowano 9 stycznia 2016 r. 
w Wiejskim Klubie Kultury 
w Strzelnie rywalizowało 
116 zawodników (w tym 3 
kobiety) z 22 drużyn.

Turniej zakończył się 
zwycięstwem Mariusza 
Kaźmierczaka (Gran Kro-
kowa) przed Antonim Kle-
in (Walety Bolszewo) oraz 
Zygfrydem Klebba (OSP 
Mrzezino). W klasyfikacji 
drużynowej turnieju zwy-
ciężyła drużyna Gran Kro-
kowa grająca w składzie: 
Mariusz Kaźmierczak, An-
drzej Pipka, Ryszard Kozi-
róg, Roman Liecau, Marek 

9 Turniej Puckiej Ligi Baśki
BAŚKA | Mariusz Kaźmierczak, Maria Dominik i Gran Krokowa byli najlepsi 
w 9. turnieju Puckiej Ligi Baśki w Strzelnie!

Baran oraz Kazimierz Rohda 
przed drużyną Karo Starzyno 
oraz ekipą Kaszubska Baśka 
Puck. Najwyżej sklasyfikowa-
ną kobietą została Maria Do-
minik (Kłos Werblinia), która 
zajęła pięćdziesiąte pierwsze 
miejsce w klasyfikacji ogól-
nej.

Następny turniej odbędzie 
się 24 stycznia (niedziela) 
o godz. 14:00 w Wiejskim 
Klubie Kultury w Połczynie.

/GB/

piętnastu najlepszych za-
wodników, najwyżej skla-
syfikowana kobieta oraz 
pięć najlepszych drużyn 
zostało uhonorowanych 
nagrodami rzeczowymi 
i pucharami.
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Test Coopera jest sprawdzia-
nem wytrzymałościowym, po-
legającym na przebiegnięciu 
w ciągu 12 minut jak najdłuż-
szego dystansu. Wyniki zawod-
ników porównywane są ze spe-
cjalną tabelą, w której znajdują 
się progi (z podziałem na ko-
biety i mężczyzn oraz na wiek) 
określające jak dobry jest wynik 
uzyskany przez biegacza.

Organizatorem wydarzenia 
było Centrum Kultury, Pro-
mocji i Sportu we Władysła-
wowie.

- Jego zimowa edycja wej-
dzie na stałe do kalendarza 
imprez biegowych i razem 
z edycjami wiosenną i jesien-
ną stworzą całoroczny cykl 
testów – zapowiadają organ-
zatorzy.

Noworoczny mecz i test
BIEGI | W noworoczny piątek (1 stycznia) na stadionie 
OPO „Cetniewo” we Władysławowie zorganizowano mecz 
piłki nożnej w ramach „Nowego Roku z piłką”. Na stadionie 
zorganizowano także Test Coopera dla biegaczy.
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Turniej  im. Andrzeja Sa-
lacha zorganizowano w nie-
dzielę 10 stycznia w gdań-
skiej hali MOSiR przy ul. 
Kołobrzeskiej. Zawodnicy 
UKS Lider Dębogórze w fa-
zie grupowej zajęli bardzo 
dobre 2 miejsce, co dało im 
awans do półfinału, gdzie 
po stojącym na bardzo wy-
sokim poziomie spotkaniu 
wygrali 1-0 z drużyną Por-
towiec Gdańsk. W finale, po 
zaciętej walce zespół uległ 
jednak drużynie Pokolenie 
Lechii 2-4. 

Rolę gospodarza gdań-
skiego turnieju pełnić będą 

drużyny Szkółki Piłkarskiej 
Pokoleń Lechii Gdańsk, 
która ściśle współpracuje 
z Akademią Lechii Gdańsk. 
Oprócz gospodarzy kibicom 
zaprezentowały się również  
drużyny z ośrodków szkole-
nia młodych piłkarzy z wo-
jewództwa pomorskiego. 
Przed finałowym spotkaniem 
pokazowy mecz rozegrali 
byli piłkarze Lechii Gdańsk, 
którzy występowali razem 
na boisku z Andrzejem Sala-
chem. W hali MOSiR poja-
wił się więc Lech Kulwicki,, 
Andrzej Marchel i trener - 
Jerzy Jastrzębowski.

Wywalczyli 
drugie miejsce
PIŁKA NOŻNA | Drużyna UKS Lider Dębogórze rocznik 
2004-2005 wzięła udział w turnieju im. Andrzeja Salacha.
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Bazą turnieju była sala Ze-
społu Szkół w Starzynie. 
Podczas turnieju klasyfika-
cyjnego zawodnicy   rywa-
lizowali systemem “każdy 
z każdym” w dwóch grupach 
wiekowych: młodszej – rocz-
nik 1975-1961 oraz starszej – 
1960 +.

W grupie młodszej zwy-
ciężyli – Ryszard Śliwiński, 

Hieronim Korthals i Ryszard 
Białk, w grupie starszej na 
pierwszym miejscu znalazł 
się Franciszek Tuszer, na dru-
gim miejscu uplasował się 
Ryszard Szymański, trzecie 
miejsce zdobyła Alicja Szo-
pa.

Organizatorem turnieju był  
Ośrodek Kultury, Sportu i Tu-
rystyki w Gminie Puck. /GB/

Oldboye rywalizowali 
w tenisa stołowego
TENIS STOŁOWY | Piątą edycję turnieju klasyfikacyj-
nego w tenisie stołowym w kat. Oldboy Ziemi Puckiej zorga-
nizowano 13 stycznia.
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W ramach projektu realizo-
wanego dzięki współpracy 
Polskiego Związku Żeglar-
skiego i Grupy ENERGA, 
młodzi adepci będą mogli 
uczyć się żeglowania na 
łódkach klasy Optimist oraz 
windsurfingu. w formie co-
tygodniowych 3-godzinnych 
zajęć teoretycznych oraz 
praktycznych, na wodzie. Po 
sukcesie zeszłorocznego pi-
lotażowego programu szko-
lenia w windsurfingu, czyli 
w aktualnie najsilniejszej od-
mianie polskiego żeglarstwa, 
będzie on prowadzony już 
w 4 ośrodkach.

Nauka żeglowania w kla-
sie Optimist i windsurfingu, 
bezpieczne zachowanie nad 
wodą i zasady zdrowego 
stylu życia. To trzy kluczo-
we obszary kompleksowego 

szkolenia, które już po raz 
czwarty odbędzie się w ra-
mach programu ENERGA 
Sailing. To największy tego 
typu projekt w Polsce – swym 
zasięgiem obejmuje 10 miast 
i 7 województw, a każdego 
roku bierze w nim udział bli-
sko 1000 dzieci.

Oferta Energa Sailing 
w klasie Optimist adresowa-
na jest do chłopców i dziew-
czynek w wieku 7 – 9 lat. 
W windsurfingu swoich sił 
mogą spróbować nieco star-
si, mający od 9 do 11 lat. 
Szkolenie pływania na desce 
z żaglem było dotąd prowa-
dzone w ramach pilotażu 
w Warszawie i Sopocie. Od 
tegorocznej edycji windsur-
fingu uczyć się będą również 
dzieci z Gdańska i Kalisza. 
Zajęcia w klasie Optimist 

będą się natomiast odbywać 
w Szczecinie, Gdyni, Olsz-
tynie, Poznaniu, Warszawie, 
Wrocławiu i Krakowie.

W każdym ośrodku na 
uczestników czeka 100 
miejsc w klasie Optimist 
i 50 w windsurfingu. Połowa 
uczestników zostanie zakwa-
lifikowana do programu na 
podstawie indywidualnych 
zgłoszeń rodziców zaintere-
sowanych dzieci. Pozostałe 
miejsca zostaną przydzielone 
szkołom podstawowym, któ-
re zgłoszą swoją chęć udzia-
łu w Energa Sailing. W obu 
przypadkach kluczowa bę-
dzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do 4. edycji 
Energa Sailing przyjmowa-
ne będą od 20 stycznia do 
19 lutego 2016 roku lub do 
wyczerpania limitu miejsc. 

Zajęcia w ramach programu 
rozpoczną się 29 lutego 2016 
roku. Pierwszy etap potrwa 
do końca kwietnia i obejmo-
wać będzie naukę teoretycz-
nych podstaw żeglarstwa, 
zajęcia ogólnorozwojowe 
na lądzie, zapoznanie z za-
sadami bezpieczeństwa nad 
wodą i zdrowego stylu życia. 
W maju rozpocznie się etap 
drugi, czyli praktyczna nauka 
żeglowania na łodziach klasy 
Optimist i deskach wind-
surfingowych. Zajęcia na 
wodzie potrwają do połowy 
października.

Zapisy oraz wszystkie nie-
zbędne informacje na te-
mat zajęć będą dostępne na 
stronie internetowej www.
energasailing.pl oraz u regio-
nalnych koordynatorów pro-
gramu. /raf/

Zostań wilkiem morskim
ŻEGLARSTWO | 900 miejsc i łącznie ponad 6000 godzin bezpłatnych zajęć w 10 miastach czeka 
na dzieci w czwartej edycji ogólnopolskiego programu edukacji żeglarskiej ENERGA Sailing. 






