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Obchody 96. rocznicy Za-
ślubin Polski z Morzem 
zainaugurowano na miej-
skim rynku w środę 10 
lutego. Prezydent RP poja-
wił się na puckiej starów-
ce w asyście wojskowej 
orkiestry reprezentacyjnej 
i Kompanii Reprezentacyj-
nej Marynarki Wojennej. 
Uroczystość rozpoczęto 
od złożenia meldunku pre-
zydentowi przez dowódcę 
kompanii, podporucznika 
Pawła Narlocha. Uczestni-
cy uroczystości odśpiewali 
również Mazurka Dąbrow-
skiego, podczas którego 
biało-czerwona flaga za-

wisła na maszcie.
Burmistrz Pucka – Hanna 
Pruchniewska podkreśla-
ła, że Zaślubiny Polski 
z Morzem miały ogromne 
znaczenia dla całej Polski
-Pana obecność oznacza, 
że wydarzenie z 10 lutego 
1920 roku miało dla Polski 
niezwykłe znaczenie – 
mówiła burmistrz Pucka.
Gdy uroczystość przenio-
sła się do portu rybackie-
go Andrzej Duda otrzymał 
Pierścień Hallera - naj-
wyższe wyróżnienie Ligi 
Morskiej i Rzecznej, której 
początki sięgają 1918 
roku. W swoim wystąpie-

niu Prezydent RP wyraził 
nadzieję, że „będziemy 
znowu budowali statki 
i staniemy się w tym za-
kresie światową potęgą, że 
polskie porty będą znaczą-
cymi punktami na mapie 
przewozów oceanicznych 
i morskich na świecie”.
-Wierzę, że dzięki współ-
pracy biznesu, samorządu 
i państwa polskiego polski 
przemysł stoczniowy się 
odbuduje. To jest dla nas 
wielkie wyzwanie, żeby 
Polska rzeczywiście ko-
rzystała z morza Do tego 
potrzeba silnej i spraw-
nej marynarki wojen-

nej, dobrze działających 
portów i stoczni, które 
znów będą mogły budować 
statki – mówił prezydent. 
W trakcie uroczystości 
w porcie rybackim śmigło-
wiec wojskowy zrzucił na 
wodę wieniec ku pamięci 
wszystkich, którzy zgi-
nęli na morzu. Ostatnim 
punktem obchodów było 
złożenie przez Andrzeja 
Dudę kwiatów pod pomni-
kiem Hallera, stojącym 
w puckim porcie.  

Grzegorz Bryszewski

Prezydent 
w Pucku

RELACJA | Prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach 96. rocznicy Zaślu-
bin Polski z Morzem w Pucku.

Podręcznik 
z Kosakowa
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Dieta opracowana przez 
Aleksandrę Bigott, dietetycz-
kę z redzkiego gabinetu die-
tetycznego „Sylwetka”, przy-
nosi doskonałe efekty. Tempo 
odchudzenia jest zgodne z za-
łożonym planem. Z efektów 
diety na obecną chwilę są za-
dowolone zarówno pani Mo-
nika, jak i pani Aleksandra. 
Przypomnijmy: nasza Czytel-
niczka wzięła udział w akcji 
„Schudnij z gabinetem diete-
tycznym Sylwetka i Expres-
sem” i zaczęła stosować za-
lecenia specjalistki - mgr inż. 
Aleksandry Bigott, dietetycz-
ki z gabinetu dietetycznego 
„Sylwetka” w Redzie. 
Zadanie nie było łatwe, bo 
do „zgubienia” pani Monika 
miała sporo – ok. 30 kg. Po 
kilkunastu tygodniach efekt 
jest bardzo widoczny, zarów-
no na wadze, jak i w obwo-
dach. 
- Obecnie obwody wyno-
szą 86, 93 i 114 cm, a waga 
spadła o 12 kg i wynosi 75,6 
kg – mówi Aleksandra Bigott 
z Gabinetu Dietetycznego 
„Sylwetka”. 

Początkowo pani Monika mia-
ła sporo obaw, czy uda jej się 
stosować do zaleceń specja-

listki. Ale – jak sama podkreśla 
– gdy tylko dostałą pierwsze 
przepisy i zaczęła stosować 
się do zaleceń, okazało się, że 
wcale nie jest to trudne. 
- Nie musiałam robić zakupów 
w specjalistycznych sklepach 
ze zdrową żywnością, nie mu-
siałam wydawać dużych kwot 
na produkty, zaś potrawy są 
bardzo urozmaicone, smaczne 
i łatwe do zrobienia – mówi 
pani Monika. - Zaczęłam więc 
gotować nie tylko dla siebie, 
ale dla całej rodziny. Zarówno 
mężowi, jak i moim dzieciom 
posiłki bardzo smakują. 
Zbliża się wiosna, ta pora roku 
sprzyja odchudzaniu się. Warto 
więc już teraz o tym pomyśleć 
i skorzystać z pomocy spe-
cjalisty. To zagwarantuje, że 
w tegoroczne lato bez żadnych 
kompleksów każdy będzie 
mógł się pokazać nad morzem 
czy jeziorem, nawet w skąpym 
stroju plażowym...
Wiele osób, chcących się 
odchudzić, obawia się, że 
nie będą w stanie wytrwać 
w stosowaniu diety np. z po-
wodu licznych obowiązków, 

nienormowanego czasu pra-
cy, obowiązków związanych 
z wychowaniem dzieci, itd. 
Tymczasem takie obawy są 
zupełnie nieuzasadnione. Udo-
wadnia to m.in. pani Monika, 
która wychowuje trójkę dzieci 
i ma mnóstwo obowiązków.
Za dwa tygodnie na łamach 
Expressu Powiatu Wejherow-
skiego i Puckiego opublikuje-
my podsumowanie akcji i na-
piszemy, ile przez cały czas jej 
trwania pani Monice udało się 
schudnąć. I choć to już niemal 
finał, to przecież nie dla pani 
Moniki, bo przed nią jeszcze 
co najmniej drugie tyle do 
„zrzucenia”.... 

/raf/
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mgr inż. Aleksandra Bigott
Reda  ul. Jana Brzechwy 12, 
tel: 728-432-003

/Sylwetka Gabinet 
Dietetyczny

12 kg miej w trzy miesiące
REDA | Pomału zbliża się finał naszej akcji „Schudnij z gabinetem dietetycznym Sylwetka 
i Expressem”. Monika Ostrowska zaczęła stosować dietę ok. 3 miesiące temu. Przez ten 
czas schudła już 12 kg. 

Historie miłosne są niezwykle 
częstym tematem wielu spek-
takli, książek i piosenek. Jaka 
zatem jest ta potęga miłości? 
Dowiedzą się tego wszystkie 
dzieci, które w niedzielę 21 
lutego zasiądą przed sceną te-
atralną w Porcie Rumia Cen-
trum Handlowym Auchan. 
Bohaterami minimusicalu 
będą odważny Strach, pięk-
na Makowa Królewna oraz 
złośliwe Wróble. Najmłodsi 
widzowie wraz ze swoimi 
opiekunami będą przeżywać 
miłosne perypetie Stracha 
zakochanego z Makowej 
Królewnie. Dowiedzą się, co 
ich łączy, co dzieli i jaki plan 
knują złośliwe wróble.
Spektakl pt. „O Królewnie, 
Strachu i wróblach na dachu” 
będzie drugim w tym roku 
spotkaniem z cyklu „Rodzin-
ne spotkania z teatrzykiem”. 

Co miesiąc najmłodsi goście 
galerii handlowej będą zapra-
szani przed scenę teatralną, 
na której zaprezentowane zo-
staną pełne cennych wartości 
wychowawczych przedsta-
wienia.
Najbliższy spektakl odbę-
dzie się w niedzielę 21 lute-
go w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108. 
Przedstawienie będzie ode-
grane trzykrotnie - o godzinie 
13.00, 15.00 i 17.00. Udział 
w spotkaniu jest bezpłatny!
Kolejne spektakle: 20 marca 
- Teatr Clowna Pinezki, 17 
kwietnia - Łza Ziemi, 22 maja 
– Supełki-Niespodzianka i 19 
czerwca - Szelmostwa Lisa 
Witalisa. Wstęp na wszystkie 
spektakle jest wolny. 

/raf/

Rodzinne spotkania 
z teatrzykiem
ZAPROSZENIE | Niezwykła historia zakochanego 
w Makowej Królewnie stracha na wróble i wielkie 
muzyczne przeboje przeniosą i tych najmłodszych, 
i tych nieco starszych, w tajemniczy świat baśni. A to 
za sprawą spektakli teatralnych, jakie odbywają się 
w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan.

BEZPIECZEŃSTWO | Ko-
menda Powiatowa Policji w 
Pucku stworzy mapy zagro-
żenia. Ma to być  narzędzie, 
które pozwoli na rzetelne i 
czytelne zidentyfikowanie 
i przedstawienie społecz-
nościom lokalnym oraz in-
stytucjom współodpowie-
dzialnym za zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, skali i rodzaju 
zagrożeń. 
Policjanci podkreślają,że two-
rząc mapy zagrożenia niezbęd-
ne  jest uzyskanie informacji 
o stanie bezpieczeństwa od 
mieszkańców powiatu puc-
kiego. Osoby zainteresowane 
przekazaniem informacji poli-
cjantom mogą wypełnić spe-

cjalną ankietę, która znajduje 
się na stronie internetowej KPP 
Puck. Funkcjonariusze pytają 
tam m.in o skuteczność walki 
z przestępczością, poczucie 
bezpieczeństwa. Wypełnioną 
ankietę można dostarczyć oso-
biście, pocztą lub za pomocą 
poczty elektronicznej. 

/GB/

Policja tworzy mapy zagrożeń
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Przedstawiciele Fundacji 
Greenpeace Polska powołu-
ją się na własne informacje 
i korespondencję między 
PGE EJ 1 a Generalną Dy-
rekcją Ochrońy Środowiska. 
Według informacji fundacji 
inwestor usunął  “Chocze-
wo” z listy potencjalnych lo-
kalizacji budowy pierwszej 
elektrowni jądrowej i nie 
planuje prowadzić dalszych 
prac przygotowawczych na 
tym terenie. Taka decyzja ma 
być „dobrym krokiem w stro-
nę rezygnacji z kosztownego 
i nieefektywnego programu 
atomowego”.
- Decyzja o rezygnacji z bu-
dowy elektrowni jądrowej na 
terenie Wydmy Lubiatowskiej 
została podjęta krótko przed 
piątą rocznicą katastrofy 
w Fukushimie i stanowi istot-
ny krok w stronę wycofania 
się PGE EJ1 z kosztownych 
atomowych mrzonek. Ener-
gia jądrowa nie jest Polsce 

potrzebna, aby wycofać się 
ze spalania szkodliwego dla 
zdrowia węgla. To 
ryzykowna i zbyt kosztowna 
dla polskich konsumentów 
technologia - komentuje Jan 
Haverkamp, ekspert Greenpe-
ace CEE w zakresie energety-
ki jądrowej.
W odpowiedzi na informacje 
Greeenpeace Polska oficjalny 
komunikat stworzyła spółka 
PGE EJ1, gdzie podkreśla, że 
obie lokalizacje „Lubiatowo-
Kopalino” (gmina Chocze-
wo) oraz „Żarnowiec” (gminy 
Gniewino i Krokowa) w naj-
większym stopniu spełniają 
społeczne i środowiskowe 
kryteria bezpieczeństwa, jakim 
powinna odpowiadać lokaliza-
cja elektrowni jądrowej.
-Spółka zdecydowała o pro-
wadzeniu badań środowisko-
wych i lokalizacyjnych w tych 
dwóch wybranych lokaliza-
cjach w celu zapewnienia 
efektywności dalszych prac 

projektowych oraz wypeł-
nienia wymogów procedury 
środowiskowej.„Lubiatowo-
Kopalino” oraz „Żarnowiec” 
będą przedmiotem analiz na 
potrzeby opracowania Rapor-
tu Oceny Oddziaływania na 
Środowisko dla Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska. Decyzja o rezygnacji 
z lokalizacji „Choczewo” 
zapadnie po uzyskaniu po-
stanowienia scopingowego 
wydanego przez GDOŚ, co 
planowane jest w ciągu naj-
bliższych miesięcy. Na pod-
stawie wyników badań lokali-
zacyjnych i środowiskowych 
Spółka do końca 2017 r. wy-
bierze preferowaną i alterna-
tywną lokalizację elektrowni 
- podkreślił Witold Strzelecki, 
głowny specjalista w Biurze 
Komunikacji i Relacji Ze-
wnętrznych spółki PGE EJ1.

/GB/

W Lubiatowie nie będzie elektrowni?
INWESTYCVJA| Na terenie Wydmy Lubiatowskiej nie powstanie elektrownia atomowa - poinformowała Fundacja Greenpeace Pol-
ska. Spółka PGE EJ1, której celem jest przygotowanie budowy elektrowni w oficjalnym komunikacie zaprzeczyła jednak takim 
doniesieniom.  Według spółki ewentualna decyzja o rezygnacji z lokalizacji „Choczewo” może zapaść dopiero za kilka miesięcy.

Winda posiada napęd elek-
tryczny, a jej udźwig wynosi 
630 kg. Mieszkańcy i petenci 
wejdą do windy przez ram-
pę o łagodnym nachyleniu, 
drzwi do przedsionka otwo-
rzą się automatycznie. 
Co ciekawe, zapowiedzi 
w windzie są mówione w ję-
zyku kaszubskim, przygoto-
wało je Radio Kaszebe.
Budowa windy to wspólna 
inwestycja UM Puck i Staro-

stwa Powiatowego, w budyn-
ku przy 1 Maja 13 znajdują się 
bowiem także biura powiatu.  
- Zarówno kabina windy, jak 
również szyb, są przeszklo-
ne. W związku z tym z 2 
piętra możemy podziwiać 
wspaniały widok na Zatokę 
Pucką – podkreślają urzędnicy. 
Winda jest czynna w godzi-
nach pracy Urzędu Miasta.

/GB/

Winda w Urzędzie 
Miasta już czynna
SAMORZĄD | W budynku Urzędu Miasta 
w Pucku przy ul.1 Maja 13 pojawiła 
się winda. Inwestycja ma poprawić 
dostęp do urzędu osobom starszym 
i niepełnosprawnym.

Nowa karetka to fabrycznie 
nowy Mercedes Sprinter 319 
z 2015 roku z silnikiem die-
sla, spełniający normy emi-
sji spalin Euro VI. Silnik o 
pojemności 3000 cm3 osią-
ga moc 190 KM. Posiada 
8 stopniową automatyczną 
skrzynię biegów i większość 
z dostępnych elektronicz-
nych układów wspomagania 
jazdy.Przedział medyczny 
jest klimatyzowany i posia-

da nowoczesną zabudowę, 
centralną instalacją tleno-
wą, wyposażoną w sprzęt 
spełniający wszystkie nie-
zbędne wymogi. Są to m.in. 
wysokiej klasy defibrylator 
z dodatkowymi funkcjami: 
pulsoksymetrem, kapnome-
trem, ciśnieniomierzem, no-
sze oraz respirator.
Karetka zastąpi poprzedni 
ambulans Specjalistyczne-
go Zespołu Ratownictwa 

Medycznego, używany do 
tej pory przejdzie na Ze-
spół Podstawowy, a ten z 
Podstawowego – jako naj-
bardziej wyeksploatowany 
ze wszystkich samochodów 
pracujących w Systemie Ra-
townictwa Medycznego w 
Pucku, będzie poza sezonem 
letnim ambulansem asekura-
cyjnym, a latem będzie sta-
nowił Podstawowy Zespół 
Ratownictwa Medycznego 

we Władysławowie.
Ambulans została zakupio-
ny dzięki dotacji Wojewody 
Pomorskiego. W planach 
jest zakup drugiego ambu-
lansu na który złożyli się 
m.in. przedsiębiorcy z Po-
wiatu Puckiego. Do eksplo-
atacji ma trafić najpóźniej w 
czerwcu tego roku. 
 
/um/

Ambulans dla puckiego szpitala
ZDROWIE | Nowoczesny ambulans trafił do puckiego szpitala. Samochód zakupiono ze 
środków wojewody pomorskiego.
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Okolice dworca PKP w Puc-
ku stanowią już węzeł komu-
nikacyjny dla mieszkańców 
miasta i gminy. Bo właśnie 
tam część osób przyjeżdża 
swoimi samochodami i zo-
stawia je na parkingu, aby 
kontynuować podróż (np. 
pociągiem) do Trójmiasta. 
Plany samorządowców są 
jednak o wiele bardziej za-
awansowane. Na miejscu 
dworca PKP ma bowiem 
powstać integracyjny wę-
zeł komunikacyjny z praw-
dziwego zdarzenia. Zapla-
nowano przeniesienie kas 
PKS do budynku dworca 
PKP, budowę parkingów dla 
samochodów i innych uła-
twień, które pomogą w tym 
miejscu przesiąść się do in-
nego środka transportu. Wę-
zeł zostanie także połączony 
ze ścieżkami rowerowymi.  
Do rozpoczęcia inwestycji 
niezbędne będzie przekaza-
nie miastu terenu, na którym 
znajduje się dworzec kole-
jowy  i jego okolice. Roz-
mowy z PKP w tej sprawie 
już trwają.
-Poinformowano nas, że 
w pobliżu dworca kolejowe-

go zaplanowano budowę do-
datkowego, bocznego toru, 
na cele transportu towarowe-
go - tłumaczy Hanna Pruch-

niewska, Burmistrz Pucka. 
- To oznacza konieczność 
zmiany pewnych szczegó-
łów koncepcji węzła. Jeste-

śmy w trakcie formalności 
związanych z kupnem te-
renu w pobliżu dworca. Na 
zakupionym terenie zbudu-

jemy miejsca parkingowe. 
W przyszłości węzeł inte-
gracyjny może być również 
ciekawym rozwiązaniem 

dla turystów -  szczególnie 
weekendowych. Władze 
miasta liczą bowiem na to, 
że osoby zainteresowane 
atrakcjami Półwyspu sko-
rzystają z różnych możliwo-
ści podróżowania, np. przy-
jadą samochodem do Pucka, 
gdzie będą mogli go zapar-
kować; zwiedzą miasto na 
rowerze; a później, za po-
mocą transportu wodnego, 
dotrą do Jastarni. Taki spo-
sób to ciekawa propozycja 
dla miłośników aktywnego 
spędzania czasu wolnego. 
Będzie to również dobra 
alternatywa wobec podró-
ży samochodem do Helu. 
Budowa węzła integra-
cyjnego w Pucku to jedno 
z przedsięwzięć w ramach 
ZIT, czyli Zintegrowanych 
Inwestycjji Terytorialnych 
prowadzonych przez Ob-
szar Metropolitalny Gdań-
sk-Gdynia-Sopot. Wartość 
całej inwestycji to około 6 
mln złotych. Miasto Puck 
wynegocjowało dofinan-
sowanie realizacji projektu 
w ramach ZIT w wysokości 
4,3 mln.
/GB/

Węzeł na miejscu dworca
INWESTYCJA | Miasto Puck przygotowuje się do stworzenia integracyjnego węzła komunikacyjnego na miejscu dzisiej-
szego dworca PKP. Zaplanowano możliwość kupna biletów autobusowych i kolejowych w jednym miejscu, parkingi 
i połączenie węzła ze ścieżkami rowerowymi.
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Wizyta mobilnego mia-
steczka „Planeta Energii” to 
główna nagroda w konkursie 
edukacyjnym organizowa-
nym przez Grupę Energa. 
Do konkursu może przystą-
pić każdy nauczyciel eduka-
cji wczesnoszkolnej, który 
przeprowadzi w swojej klasie 
minimum trzy lekcje doty-
czące energii elektrycznej, 
w oparciu o udostępnione 
przez Energę materiały oraz 
podejmie dodatkowe, autor-
skie działania. Sprawozdanie 
z przeprowadzonych zajęć 
należało złożyć do 15 lutego. 
Zwycięzców konkursu po-
znamy 18 marca.
Dziesięć klas, które zreali-
zują najciekawsze zajęcia, 
wygra dla swojej miejscowo-
ści wizytę pełnego atrakcji 
mobilnego centrum nauki. 
Co ważne, miasteczko będą 
mogli odwiedzać nie tylko 
laureaci konkursu, ale wszy-
scy mieszkańcy. Na „Plane-
cie Energii” na gości czekać 
będą m.in. laboratorium na 
kółkach, czyli kosmiczny 
Energobus, liczne ekspona-

ty, w tym mini-elektrownie: 
wodna i słoneczna, ekspery-
menty i doświadczenia pro-
wadzone przez pracowników 
akademickich, projekcja fil-
mu 3D oraz multimedialne 
zabawy i quizy z nagrodami. 
Po raz kolejny rozegrany zo-
stanie także Energetyczny 
Turniej Miast, w którym 
mieszkańcy będą samodziel-
nie wytwarzać prąd i walczyć 
o dodatkową nagrodę dla 
swojej zwycięskiej klasy.
– „Planeta Energii” to dla 
dzieci świetna zabawa połą-
czona z edukacją na wyso-
kim poziomie. Podczas lekcji 
w szkole i później w czasie 
wizyty miasteczka „Plane-
ta Energii”, dzieci uczą się 
o prądzie elektrycznym i za-
sadach jego użytkowania. 
A dzięki temu, że nauka od-
bywa się poprzez zabawę, 
najmłodsi nie tylko szyb-
ciej rozumieją materiał, ale 
również fascynują się nauką 
– mówi dr Tomasz Rożek, 
popularyzator nauki, dzien-
nikarz i ambasador „Planety 
Energii”.

Mobilne miasteczko wyruszy 
w podróż po Polsce w kwiet-
niu i maju. W każdej miej-
scowości, którą odwiedzi, 
będzie stacjonować przez 
dwa dni. Energa bezpłatnie 
przywiezie do miastecz-
ka także 50 wyróżnionych 
w konkursie klas z innych 
miejscowości.
– Grupa Energa już od niemal 
6 lat zachęca nauczycieli i ro-

dziców do edukacji najmłod-
szych na temat bezpiecznego 
i racjonalnego korzystania 
z prądu. Dzięki naszemu 
wspólnemu zaangażowaniu, 
w  ciągu pięciu edycji pro-
gramu o energii elektrycznej 
uczyło się niemal 217 tys. 
dzieci z całej Polski – mówi 
Marta Dankowska, koordy-
nator programu.
Honorowy patronat nad pro-

gramem „Planeta Energii” 
sprawują Minister Edukacji 
Narodowej oraz Rzecznik 
Praw Dziecka. Patronem me-
rytorycznym jest Uniwersy-
tet Warmińsko-Mazurski
Grupa Energa jest jedną 
z czterech największych grup 
energetycznych w Polsce, 
z wiodącą pozycją na pol-
skim rynku pod względem 
udziału energii elektrycz-

nej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w produkcji 
własnej. Podstawowa dzia-
łalność Grupy obejmuje wy-
twarzanie, dystrybucję oraz 
obrót energią elektryczną 
i cieplną. Energa dostarcza 
i sprzedaje prąd ponad 2,9 
mln klientów, zarówno go-
spodarstwom domowym, jak 
i przedsiębiorcom.
/BG/

Ostatni dzwonek na Planecie Energii !
INWESTYCJA | Już wiosną mieszkańców 
dziesięciu miejscowości odwiedzi peł-
ne eksperymentów mobilne centrum 
nauki Planeta Energii. 
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Podczas spotkania, które 
miało miejsce 8 lutego w 
siedzibie UG Kosakowo po-
ruszono wiele ważnych dla 
mieszkańców gminy kwestii. 
Wójt przedstawił posłowi 
sytuację niedotrzymania zo-
bowiązań Grupy Kapitałowej 
Polskie Górnictwo Naftowe 

i Gazownictwo S.A.wobec 
gminy Kosakowo oraz dalszy 
bieg wydarzeń związany z 
działalnością PGNiG na tym 
terenie. Gospodarz spotkania 
zwrócił się z prośbą do poli-
tyka o wsparcie dla Kosako-
wa w dążeniu do pomyślnego 
rozwiązania trwającego sporu 

pomiędzy Polskim Górnic-
twem Naftowym i Gazownic-
twem S.A. a Gminą Kosako-
wo. Przyczyną tego sporu jest  
nie wywiązanie się spółki z 
zawartego w roku 1988 poro-
zumienia o wzajemnej współ-
pracy.
/GB/

Spotkanie z posłem
SAMORZĄD| Jerzy Włudzik, wójt gminy Kosakowo spotkał się 
z  Janem Klawiterem, posłem na Sejm VIII kadencji iczłon-
kiem Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Nagroda dla SP Pogórze

Podręcznik z Kosakowa

OŚWIATA | Certyfikat 
„Łowcy talentów” trafił 
do Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu.
Nagroda trafiła do placówki 
w dowód uznania profesjo-
nalizmu oraz zaangażowania 
w rozwijanie talentów i za-
interesowań uczniów biorą-
cych udział w ogólnopolskich 
konkursach przedmiotowych 
organizowanych w ramach 
ogólnopolskiego programu 

edukacyjnego Łowimy Talen-
ty 2015/2016 realizowanego 
przez Łowców Talentów Jersz 
pod patronatem Politechniki 
Wrocławskiej.
Nagroda stanowi  docenienie 
licznych sukcesów naukowych 
i wychowawczych Szkoły Pod-
stawowej w Pogórzu.
Szkoła Talentów to inicjaty-
wa, której patronuje Politech-
nika Wrocławska, jest formą 
wsparcia szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgim-

nazjalnych, w zakresie odkry-
wania i rozwijania uzdolnień 
italentów uczniów oraz kształ-
towania ich kompetencji oso-
bistych. Celem programu jest 
promocja talentów i integracja 
zdolnej młodzieży oraz  rozbu-
dzanie zainteresowań matema-
tycznych, językowych, huma-
nistycznych oraz artystycznych 
poprzez intelektualne i twórcze 
współzawodnictwo. 

/GB/

OŚWIATA | 3 lutego 2016 
r. w Żukowie odbyła się 
promocja nowych publi-
kacji do nauczania języka 
kaszubskiego i historii re-
gionu w szkołach. 
Wśród autorów publikacji są 
mieszkanki gminy Kosakowo 
- Lucyna Sorn i Aleksandra Pa-
jąk napisały kolejny podręcznik 
do nauki języka kaszubskiego 
dla klasy V – „Z kaszëbsczim 
w szkòle”.
Recenzentem podręcznika jest  
Danuta Pioch, która wyraziła w 
Żukowie sporo pozytywnych 

opinii na temat publikacji. W 
podręczniku umieszczono kil-
ka zdjęć związanych z gminą 
Kosakowo, np.: zdjęcia kapli-
czek i stacje Drogi Krzyżowej 
z Kosakowa. Do podręcznika 
została załączona płyta CD z 
nagraniami dialogów, legend, 
wyliczanek i pieśni wykona-
nych przez Zespół „Kosako-
wianie”. Nad realizacją nagrań 
i przygotowaniem płyty czuwał 
p. Tadeusz Korthals. 
Podręcznik wydany został 
przez Zrzeszenie Kaszubsko – 
Pomorskie, Gdańsk.
/BG/



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działkę siedlisko-
wą 7600m2, media przy drodze 
i 5000m2 łąki, Łówcz Górny. Tel: 
782-167-653

Sprzedam działkę zabudowa-
ną 553m2, ogrodzona, media, 
Kartuzy. Tel: 695-813-159

WejheroWo, centrum, 
piękne, słoneczne, luksusowe 
mieszkanie, 72 m2, 3 pokoje, 
377 000 zł. Tel: 533-279-086

Sprzedam działkę 1000m, 
Mezowo, koło Kartuz, tanio. Tel: 
511-646-970

dom w Wejherowie, działka 
1202 m2, sprzedam, zamienię 
na dwa pokoje z kuchnią z do-
płatą, tel. 501 549 579

Sprzedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w 
Karwińskich Błotach, 1 km do 
pięknej plaży, z prawem budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 
582 483

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

Sprzedam działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 

Wejherowo, tel. 513-005-898  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

jeStem zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach ul. 
Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 
117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

renault Laguna III Grandto-
ur 2,0 dCi, 150kM, 2008,bezwy-
padkowy,II właściciel, nawiga-
cja, klima, tempomat, alufelgi, 
kolor granat. Tel: 606-645-127

KUPIĘ

Skup aut, złomowanie, kasa-
cja, awaryjne otwieranie aut, 
sprzedaż części, pomoc drogo-

wa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i 
chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

Sprzedam telewizor marki 
Samsung, 14 cali. Cena 70 zł, 
Wejherowo. Tel: 510-688-509

PRACA

DAM PRACĘ

Zatrudnię maglarki, pracza i 
kierowcę na samochód dostaw-
czy, Pralnia Wejherowo. Tel: 
(58) 677-27-36

SZUKAM PRACY

USŁUGI

PożycZki prywatne pod za-
staw nieruchomości, ekspreso-
wo, gotówka od ręki. Tel: 510-
908-900

usługi dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

opakoWania jednorazowe, 
tel. 501 175 330

usługi elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmia-
sto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

profeSjonalna fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-

redakcja
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22
rEdaktor nacZELny: 
Piotr Ruszewski 
dyrEktor HandLoWy: 
Rafał Laskowski
dZiEnnikarZE: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut

skład: Łukasz Klein

Sekretarz dS. 
administracyjnycH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

iSSn 2299-0135

WydaWnictWo
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
tel.fax 58 736 16 92
NIP 588-131-07-65

Biuro reklam
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

druk Express Media Bydgoszcz
nakład 7 500 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

rEdakcja gdaŃsk: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

rEdakcja LęBork: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.gwe24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

510 894 627

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.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

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

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.

EXP.ROZ. Sprzedam kanape, tanio, tel. 500 500 XXX
PRZyKŁAD:

• Treść SMSa lub MMSa  
  nie może przekraczać 100 znaków. 
• MMS nie może przekraczać 100 kB.

ZAMÓW 
oGŁoSZENIE 
DROBNE

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

• Nie należy używać polskich  znaków, tj. ą, ę, ż, ó, itd.

nie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

Super seksi blondi pozna 
sponsorów, będzie gorąco, So-
pot. Tel: 511-470-498

RÓŻNE

Sprzedam radioodtwarzacz 
samochodowy do Seicento 
sprawny, cena 80 zł. Tel: 790-
290-835.

Sprzedam odkurzacz marki 
PowerMed, wielofunkcyjny i ze-
staw do prania dywanów, całość 
1000zł. Tel: 790-290-835

Sprzedam płyty CD. Mistrzo-
wie muzyki 17 szt. Wojna i broń 
6 szt, Zwierzęta świata. Tel: 790-
290-835

pomoc mam pięcioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków czy-
stości, artykułów szkolnych. Z 
góry dziękuję. Tel: 788-245-594

Sprzedam drewno do co i ga-
łęziówkę. Możliwy transport gra-
tis. Tel: 782-846-927

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

kuPię Bursztyn. Tel: 532-110-
190

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

Sprzedam fotelik samocho-
dowy 0-13 kg, granatowy, 50 zł, 
Wejherowo, 505-567-034

Sprzedam sofę 2 os. roz-
kładaną, pojemnik na pościel, 
190x112, welur, stan idealny, 
200 zł, tel. 517-782-024

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

Sprzedam ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, 505-567-034

Sprzedam mydła włoskie Ne-
sti Dante, 250 gram, różne za-
pachy, duży wybór, tel. 660 731 
138

kuPię militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Światowej 
oraz antyki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwojskowy@
gmail.com

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

Złota rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381
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W zawodach wzięło udział 
dwanaście drużyn, które roz-
grały łącznie 48 spotkań. 
Młodzi piłkarze i kibice mogli 
w przerwie tradycyjnie posilić 
się przygotowanym na tę oko-
liczność żurkiem. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale, a zwycięskie 
zespoły puchary.
Klasyfikacja końcowa:
1. Błękitni Wejherowo 
2. Arka Gdynia II 
3. Dragon Bojano 
Najlepszy strzelec: 
Ebi Belka (Arka Gdynia II) 
- 15 bramek 
Najlepszy bramkarz: 
Szymon Smuniewski 

(Błękitni Wejherowo)
Kolejne turnieje:
28.02 (godz. 15:00) DERBY 
WŁADYSŁAWOWA
05.03 (godz. 9:00) TUR-
NIEJ ROCZNIKA 2006
05.03 (godz. 15:30) TUR-
NIEJ ROCZNIKA 2000
06.03 (godz. 9:00) KIBOL 
CUP
12.03 (godz. 9:00) (godz. 
9:00) OLD BOY M+40

Organizatorami byli: 
Klub Sportowy Klif Chła-
powo oraz Centrum Kul-
tury, Promocji i Sportu we 
Władysławowie.

Igrzyska zorganizowano 10 
lutego 2016 roku w Central-
nym Ośrodku Sportowym 
OPO Cetniewo.
Uczniowie rywalizowa-
li w kategoriach szkół 
podstawowych i gim-
nazjum: indywidualnie  
i drużynowo. W kat dziew-
cząt ZSO w Helu reprezen-
towali: klasa III SP 25 m. 
styl dowolny:  Pola Deni-
siuk ( 33.23) Natalia Pieper 

(35.39), klasa III SP 25 m. 
styl dowolny:  Pola Deni-
siuk ( 33.23) Natalia Pieper 
(35.39), klasa IV SP 25 m. 
styl dowolny:  Zuzanna To-
maszewska (23.04),klasa 
VI SP 25 m. styl dowolny:  
Oliwia Kwiatek (37.09) Ju-
lia Pieszak (36.00), klasa 
II GIM  50 m. styl dowol-
ny:  Katarzyna Myszkowiak 
(38.45). W kategorii chłop-
ców ZSO w Helu reprezen-

towali klasa III SP 25 m. styl 
dowolny:  Emilian Sępiński 
(43.36), klasa IV SP 25 m. 
styl dowolny:  Hubert Skro-
bot (25.26) Kasper Rijsdam 
(25.43), Szymon Szczer-
bowski (51.47) Tymon 
Kierzkowski (27.00) Jakub 
Gromowy (37.92), klasa 
VI SP 25 m. styl dowolny:  
Przemysław Gregorczyk ( 
17.06)  Ślązkiewicz Michał 
(29.29), klasa I GIM  50 m. 

styl dowolny:  Michał Bosz-
ke (46.24).

Klasyfikacja medalowa:
II miejsce w kat klas II SP: 
Wiktoria Kohnke (27.82) 
III miejsce w kat klas II 
SP: Julia Kohnke (28.72) 
II miejsce w kat klas IV 
SP: Zuzanna Tomaszewska 
(23.04)

/NG/

Udane pływanie we Władysławowie
PŁYWANIE | Reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Helu rywalizowała podczas 
Pływackich Igrzysk Młodzieży Szkolnej we Władysławowie. 

Błękitni Wejherowo 
na podium
PIŁKA NOŻNA | W sobotę 6 lutego w hali OPO Cetniewo 
we Władysławowie zorganizowano kolejny turniej piłkarski 
o Puchar Władysławowa. Tym razem rywalizowali chłopcy uro-
dzeni w 2007 roku. Triumfował zespół Błękitnych Wejherowo.
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