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We Władysławowie System 
Roweru Metropolitalnego ma 
powstać jako wspierający przy 
dużej inwestycji, polegającej na 
budowie węzła przesiadkowe-
go w miejscu dworca PKP.

 - Zastanawiamy się nad ro-
werami trzeciej albo czwartej 
generacji - informuje Adam 
Budzisz, główny specjalista ds. 
pozyskiwania funduszy euro-

pejskich w UM Władysławowo. 
Rowery trzeciej generacji są 
obecnie najbardziej popularne 
na całym świecie, taki system 
działa np. w Warszawie. Cha-
rakteryzuje się on automatycz-
ną , łatwą obsługą i dużą liczbą 
stacji. W wielu miastach syste-
my trzeciej generacji obsługuje 
prywatna firma, która czerpie 
również zyski z reklam. Klu-
czowym elementem systemu 
jest tzw. „smart dock”, czyli 
dok umożliwiający pobieranie 

i zwrot rowerów w stacjach do-
kowania. Najnowocześniejsze 
rozwiązanie to rowery czwar-
tej generacji, gdzie rolę doku 
przejmuje sam rower, wypo-
sażony w elektryczny zamek 
oraz wielosystemowy nadzór 
elektroniczny. Terminalem do 
wypożyczenia roweru może 
stać się natomiast smartfon.

Węzeł przesiadkowy plano-
wany jest również w Pucku. 
Tam także może powstać Sys-
tem Roweru Metropolitalnego. 

Gminy, które wstępnie zadekla-
rowały udział w przedsięwzię-
ciu, czekają jeszcze negocjacje.

- Według wstępnych usta-
leń nasza stacja oferowałaby 
20 rowerów. Dofinansowanie 
stanowiłoby 63,5% kosztów 
kwalifikowanych. Miasto do-
łożyłoby ok. 50 000 zł. Naj-
bardziej interesują nas rowery 
czwartej generacji – informu-
je Hanna Pruch-
niewska, bur-
mistrz Pucka.

Gminy promują 
rowerowe podróże

 Samorządowcy z powiatu puckiego przymierzają się 
do wprowadzenia Systemu Roweru Metropolitalnego 

czyli samoobsługowego wynajmu rowerów publicznych. 
Inwestycje te mają być powiązane z budową węzłów 

przesiadkowych i realizowane w ramach Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.
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Pomóż Królowej Ziemi 
odzyskać uśmiech
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Duże wymogi rynku zmobi-
lizowały Zarząd do podjęcia 
decyzji o rozbudowie zakładu. 
Rok 2015 był rokiem inwesty-
cji, która zakończona zostanie 
w tym roku. Rozbudowano 
obiekt,  dzięki czemu uzyska-
no znaczną powierzchnie speł-
niającą najwyższe standardy 
techniczne wymagane dla tej 
branży. Zwiększono zarówno 
powierzchnie magazynowe 
jak i produkcyjne.

Zmieniony zostanie też front 
i elewacja obiektu, już widać 
pierwsze efekty takich zmian.

Produkty Firmy  trafiają do 
aptek i sklepów zielarsko me-
dycznych na terenie całego 
kraju, są też wyróżniane na-
grodami specjalnymi.  W ubie-
głym roku do lęborskiej firmy 
trafiła nagroda Produkt Roku 
za najlepiej sprzedający się 
preparat w aptekach do inha-
lacji oraz tytuł Dobra Marka 
– jako najlepiej rozpoznawal-

ny brand w kategorii leków do 
inhalacji.

Profarm - to  również wy-
soko wykwalifikowana kadra 

pracowników. Pracuje tam 
wielu absolwentów pomor-
skich uczelni, firma organizuje 
również staże dla studentów 

i doktorantów. Profarm na co 
dzień współpracuje z gronem 
naukowców tworząc nowe 
marki i produkty. 

Profarm Lębork -26 lat doświadczenia  
i ogólnopolska renoma
ZDROWIE I URODA | Firma  „Profarm Lębork” funkcjonuje na rynku od 26 lat. Zajmuje się wytwarzaniem produktów leczni-
czych, wyrobów medycznych, kosmetyków, preparatów do aromaterapii, produkcją kontraktową dla podmiotów zewnętrz-
nych oraz usługami w zakresie opracowania receptur i technologii produkcji.

W roku 2015 firma otrzyma-
ła już po raz kolejny Certyfi-
kat Fair Play. W ten sposób 
doceniono m.in. wprowadza-

nie zasad społecznej odpo-
wiedzialności - działanie na 
rzecz lęborskiego środowiska 
jak również stworzenie bar-
dzo dobrych warunków pracy 
i opieki socjalnej dla pracow-
ników.

Trzeci rok z rzędu została 
przyznana Gazela Biznesu dla 
najbardziej dynamicznie roz-
wijających się firm oraz Cer-
tyfikat Wiarygodności Firmy 
za najwyższą ocenę stabilno-
ści firmy.

Firma jest cenionym i wia-
rygodnym partnerem dla kon-
trahentów  krajowych i zagra-
nicznych.
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Celem węzła we Władysła-
wowie jest odciążenie ruchu na 
głównej drodze prowadzącej na 
półwysep i ułatwienie korzysta-
nia z transportu alternatywne-
go - kolei, transportu wodnego 
albo na przykład rowerów. 
W ramach węzła powstaną 
także parkingi - turyści, którzy 
przyjadą do miasta, będą więc 
mogli zostawić tam swoje sa-
mochody i spacerować po mie-
ście  albo kontynuować podróż 

na półwysep w inny sposób. 
Całkowity koszt instalacji Sys-
temu Roweru Metropolitalnego 
we Władysławowie wyceniono 
na około 160 tysięcy złotych. 
Wkład własny gminy ma wy-
nieść 58 tysięcy złotych. Szacu-
je się, że dotacja unijna wyniesie 
102 tysiące złotych. Wiadomo 
już, że roczne koszty użytko-
wania Systemu Roweru Metro-
politalnego wyniosą około 26 
tysięcy. Węzeł przesiadkowy 

i System Roweru Metropolital-
nego to efekt współpracy gminy 
w ramach Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Obie inwestycje zrealizowane 
będą ze środków ZIT, czyli Zin-
tegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych.

Węzeł przesiadkowy planowa-
ny jest również w Pucku. Tam 
także może powstać System Ro-
weru Metropolitalnego. Gminy, 
które wstępnie zadeklarowały 

udział w przedsięwzięciu, cze-
kają jeszcze negocjacje.

- Według wstępnych ustaleń 
nasza stacja oferowałaby 20 
rowerów. Dofinansowanie sta-
nowiłoby 63,5% kosztów kwa-
lifikowanych. Miasto dołoży-
łoby ok. 50 000 zł. Najbardziej 
interesują nas rowery czwartej 
generacji – informuje Hanna 
Pruchniewska, burmistrz Puc-
ka.

Jak podkreślają samorzą-

Rowery przy węzłach
INWESTYCJA |  Systemy Roweru Metropolitalnego powstają zazwyczaj przy węzłach 
przesiadkowych, których celem jest zmniejszenie ruchu samochodowego i zachę-
cenie do korzystania z alternatywnych środków transportu. Takie węzły zaplano-
wano w Pucku i we Władysławowie.

dowcy z Pucka wykonano już 
koncepcję rozwoju ścieżek ro-
werowych w mieście, węzeł ma 
urealnić część z nich. 

W przyszłym roku ma powstać 
także fragment ścieżki przy ul. 
Wybickiego, łączący Rozgard 
z Błądzikowem (to część projek-
tu wojewódzkiego). Powstanie 
również mała infrastruktura przy 

tej ścieżce - toaleta, miejsce od-
poczynku i punkty widokowe

W Jastarni także rozważano po-
mysł budowy stacji Systemu Ro-
weru Metropolitalnego z 5 rowe-
rami. Według wstępnych ustaleń 
stacje tam jednak nie powstaną, 
bo w miejscowości działa wiele 
komercyjnych wypożyczalni ro-
werów. /GB/

W Pucku Systemu Roweru metropolitalnego może powstać 
w pobliżu dworca PKP.
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Urzędnicy miejscy podkre-
ślają, że każdy mieszkaniec 
może oddać tylko jeden głos na 
jeden z wybranych projektów. 
Głosowanie będzie odbywało 
się drogą elektroniczną i pa-
pierową. Karty do głosowania 
będzie można pobrać w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
przy ul. 1 Maja 13. W tym też 
miejscu stanie urna, do której 
będzie można składać głosy. 
Dodatkowo będzie można gło-
sować w dniu 1 maja we godz. 
11.00 – 15.00 w Ratuszu Miej-
skim – Ewidencja Ludności.

W ramach tegorocznej edycji 
BO będzie można głosować na 
takie projekty jak m.in – stwo-
rzenie szlaku historyczno-kul-
turowego „Kaperskie Opowie-
ści”, realizacja parkingu przy 
muzeum MDLOT, stworzenie 
placu zabaw dla psów czy też 
naprawa nawierzchni ulicy 
Chabrowej. /BG/

Skierowana głównie do dzie-
ci i młodzieży ogólnoświatowa 
kampania edukacyjno – pro-
mocyjna przewiduje sadzenie 
różnych gatunków drzew do 
uzyskania głównego założenia, 
czyli posadzenia 100 milionów 
drzewek. Do akcji w Leśnictwie 

Piaśnica włączyli się uczniowie 
z klasy o profilu Straż Granicz-
na z kłanińskiej szkoły wspólnie 
z komendantem władysławow-
skiej Straży Granicznej. W ak-
cji uczestniczyli także leśnicy, 
przedstawiciele Policji i Urzędu 
Morskiego. /GB/

Strażnicy i uczniowie 
sadzą drzewa
INICJATYWA | „100 milionów drzew do 2017 roku” to 
hasło akcji, w której uczestniczyli uczniowie z klasy o profilu 
Straż Graniczna z Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kłaninie. 
Wspólnie z ppłk. SG Krzysztofem Maluchnikiem, komen-
dantem Placówki SG we Władysławowie, młodzież posadziła 
kilkaset sadzonek dębów.

Głosowanie nad projektami
PUCK | 25 kwietnia rozpocznie się głosowanie nad projek-
tami Budżetu Obywatelskiego w Pucku. Mieszkańcy będą 
mieli czas do 15 maja by oddać swój głos.
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Podczas spektaklu mali 
widzowie dowiedzą się, jak 
zadbać o naszą planetę, aby 
z radością się zieleniła i słu-
żyła nam na długie lata. 

Królowa Ziemia jest już 
u kresu sił. Zanieczyszczenia 
i brak okazywanej jej przez 
ludzi troski doprowadzają ją 
do płaczu. Jedna z łez słyszy 
jej wołania o pomoc i po-
stanawia ratować Królową. 
Wspólnie z maluchami, któ-
re w niedzielę 17 kwietnia 
zasiądą przed sceną teatral-
ną w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan, boha-
terka wyruszy w edukacyjną 
podróż dookoła świata.

Podczas swojej teatralnej 
wędrówki Łza wraz z małymi 
widzami będzie przekonywać 
napotkane na drodze posta-
ci do dbania o naszą planetę. 
Dzięki temu uczestnicy spo-
tkania dowiedzą się między 
innymi, jak segregować odpa-
dy czy oszczędzać wodę.

Spektakl edukacyjny pt. „Łza 
Ziemi” będzie już czwartym 
spotkaniem z cyklu „Rodzin-
ne spotkania z teatrzykiem”. 

Tym razem, dzięki grze ak-
torskiej oraz plastycznym de-
koracjom, maluchy dowiedzą 
się, jak troszczyć się o środo-
wisko naturalne, a także prze-
konają się, z jak niewielkim 

wysiłkiem się to wiąże.
Edukacyjne przedstawienie 

teatralne odbędzie się w nie-
dzielę 17 kwietnia w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grunwaldz-

kiej 108. Opowieść zostanie 
zaprezentowana trzykrotnie - 
o godzinie 13.00, 15.00 oraz 
17.00. Udział w przedstawie-
niu jest bezpłatny!

/raf/

Pomóż Królowej Ziemi 
odzyskać uśmiech
RUMIA | Czemu Królowa Ziemia jest smutna i w jaki sposób ją rozweselić? Dowie-
dzą się tego wszystkie maluchy, które w najbliższą niedzielę zasiądą przed sceną 
teatralną w pasażu Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan. 
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Urzędnicy podkreślają,że 
świadczenie wychowawcze 
otrzymywać mogą rodzice, 
opiekunowie prawni lub fak-
tyczni dziecka/dzieci do 18 
roku życia. Każda rodzina 
z minimum dwojgiem nie-
pełnoletnich dzieci będzie 
mogła otrzymać 500 zł na 
drugie i każde kolejne dziec-
ko bez względu na kryterium 

dochodowe.
Wnioski o świadczenie 

wychowawcze można skła-
dać od 1 kwietnia 2016 roku 
w gminie zamieszkania – 
osobiście, za pośrednictwem 
Poczty Polskiej oraz przez 
internet.

Wnioski od 8.03.br. można 
pobierać w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Gminy 

oraz  w Biurze Polityki Spo-
łecznej. 

Biuro czynne będzie w go-
dzinach pracy Urzędu Gmi-
ny Kosakowo. Interesantów 
przyjmują pracownice biura 
- mgr Anna Głowińska i mgr 
Alicja Wawrzyniak, tel. (58) 
732-50-16 , e-mail polityka-
społeczna@kosakowo.pl

/uG/

W Kosakowie działa 
Biuro Polityki Społecznej
KOSAKOWO | Przy ul. Fiołkowej 2b (dawna siedziba Straży Gminnej/obok Ośrodka 
Zdrowia) rozpoczęło działalność Biuro  Polityki Społecznej Urzędu Gminy Kosakowo. 
Właśnie w tym miejscu mieszkańcy mogą dokonywać formalności związanych z progra-
mem 500 plus.
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„Santi Odnaleźć Orła”to 
długofalowy projekt, którego 
założeniem jest doprowadze-
nie do odkrycia miejsca spo-
czynku wraku najsławniejsze-
go chyba okrętu podwodnego 
Rzeczypospolitej Polskiej ORP 
„Orzeł” wraz z jego sześćdzie-
sięciotrzyosobową załogą oraz 
rozwikłanie zagadki przyczyn 
jego zatonięcia.

Celem projektu jest także 
odświeżenie pamięci czynów 
bohaterskiej załogi okrętu, jak 
i właściwe podkreślenie roli 
Polskiej Marynarki Wojennej, 

jaką odegrała w latach II Woj-
ny Światowej dla utrzymania 
Naszej państwowości. Ważne 
jest również kultywowanie pa-
mięci o zwykłych marynarzach 
– członkach załogi okrętu, któ-
rzy wznosząc się ponad towa-
rzyszące każdemu człowieko-
wi ułomności i lęki, dokonali 
w służbie Ojczyzny czynów 
nie znajdujących precedensu 
w historii wojen morskich.

Spotkanie poprowadzi To-
masz Stachura i Benedykt 
Hac.

/uG/

O poszukiwaniu ORP „Orzeł” 
w Pierwoszynie 
WYKŁAD | W Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbędzie się spotkanie-wykład na temat wyprawy w poszu-
kiwaniu ORP „Orzeł” – „Santi Odnaleźć Orła”. Spotkanie 
zapowiedziano na 21 kwietnia, początek o godzinie 17.

DEBATA | W Starostwie 
Powiatowym w Pucku zor-
ganizowano spotkanie samo-
rządowców z Powiatu Puc-
kiego – na czele ze starostą 
Jarosławem Białkiem oraz 
wicemarszałkiem wojewódz-
twa – Krzysztofem Trawickim 
z przedstawicielami organiza-
cji rybackich.

 Rybacy zwrócili się do samo-
rządowców o pomoc w związku 
z planami zamknięcia Zatoki 
Gdańskiej dla połowów przez 
kutry powyżej 12 metrów długo-
ści i w odległości 6 mil morskich 
od brzegu. Takie ograniczenia 
widnieją w projekcie rozpo-
rządzenia przygotowywanym 
przez Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Na wniosek starosty Jarosława 
Białka, specjaliści ze Zrzeszenia 
Rybaków Morskich, Organizacji 
Producentów „Władysławowo” 
oraz Północnokaszubskiej Lo-
kalnej Grupy Rybackiej stworzą 
wspólne stanowisko, które zo-
stanie przesłane do Warszawy.
Dokument ma być kompromi-
sem pomiędzy tym, czego chcą 
rybacy, a co jest zapisane w pro-
jekcie rozporządzenia. /SP/

Celem konkursu jest wy-
branie oryginalnego projektu 
logo Sołectwa Kosakowo, 
który stanie się oficjalną iden-
tyfikacją graficzną sołectwa. 
Logo wykorzystywane będzie 
do celów popularyzatorskich 
i działań reklamowych oraz 
promocyjnych. Logo powin-
no budzić pozytywne skoja-
rzenia oraz podkreślać cha-
rakter i specyfikę sołectwa. 
Konkurs ma charakter jedno-
etapowy i międzynarodowy. 
Adresowany jest do wszyst-
kich zainteresowanych.

Projekty można zgłaszać 3 
maja 2016 r. Każdy uczest-
nik konkursu musi wypełnić 
oświadczenie (dostępne w Re-
gulaminie konkursu). Zgło-
szenie pracy jest jednoznacz-
ne z akceptacją Regulaminu 
konkursu na projekt graficzny 

logo Sołectwa Kosakowo. 
Każdy uczestnik może zgło-
sić do konkursu maksymalnie 
3 projekty logo.

Po upływie terminu komisja 
konkursowa oceni prace i wy-
bierze najlepsze. Zwycięski 
logotyp zostanie nagrodzony 
atrakcyjną nagrodą rzeczową. 
Przewidywane są także na-
grody za wyróżnione prace. 
Projekty powinny być wyko-
nane w wersji elektronicznej. 
Można je składać osobiście 
u sołtysa wsi Kosakowo, bądź 
w Biurze Obsługi Interesanta 
w Urzędzie Gminy w Kosa-
kowie, zaadresowane na soł-
tysa wsi Kosakowo. Wszelkie 
pytania odnośnie konkursu 
można kierować adres e-mail: 
andrzej.sliwinski@kosako-
wo.pl, bądź telefonicznie: 
664-736-959. /GB/

Konkurs na logo Kosakowa
INICJATYWA | Sołectwo Kosakowo ogłasza konkurs na 
logo wsi. Każda osoba może zgłosić do konkursu maksy-
malnie trzy prace. Projekty logotypów przyjmowane są do 
dnia 3 maja 2016r. 

Samorządy 
po stronie rybaków

WŁADYSŁAWOWO | 7 
kwietnia Pani Małgorzata 
Ścigała z Władysławowa ob-
chodziła 98 urodziny. Z tej 
okazji odwiedzili ją zastępca 
Burmistrza Władysławowa 
Kamil Pach oraz dyrektor 
OPS Danuta Grzegorczyk.

Solenizantka może pochwa-
lić się 12 wnukami oraz 9 pra-
wnuków. Podczas spotkania 

opowiadała , że wstaje z sa-
mego rana (około 5), do łóżka 
nie kładzie się za wcześnie. 
Wiekowa mieszkanka Włady-
sławowa lubi także śpiewać, 
przekonali się o tym również 
goście Pani Małgorzaty. Pod-
czas wizyty życzono zdrowia, 
szczęścia, pomyślności oraz 
wszystkiego najlepszego! 

/um/

Wizyta u solenizantki
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W Polsce żyje 25 proc. 
światowej populacji bocia-
na białego. Mają one w na-
szym kraju dobre warunki do 
wychowu młodych, jednak 
w związku ze zmianami za-
chodzącymi w rolnictwie, 
na lokalizację gniazda co-
raz częściej wybierają słupy 
energetyczne. Pracownicy 
spółki Energa-Operator już 
od blisko 20 lat montują po-
wyżej linii przesyłających 
prąd specjalne platformy, 
które chronią dorosłe bociany 
oraz ich młode przed poraże-
niem prądem. Dzięki pode-
stom ptaki zyskują bezpiecz-
ne schronienie, a okoliczni 
mieszkańcy uzyskują wyższą 
niezawodność w dostępie do 
prądu. W ostatnim sezonie 
zimowym pracownicy Energi 
zainstalowali około 450 plat-
form, a łączna ich liczba to 
już blisko 10 tysięcy.

Zaangażowanie energety-
ków nie kończy się jednak na 
zamontowaniu konstrukcji. 
Platformy co kilka lat wyma-
gają renowacji, a spoczywa-
jące na nich gniazda muszą 
być „odchudzane”. Z czasem 

ich waga dochodzi bowiem 
do nawet do 1 tys. kg.

– Warunki, z którymi zma-
gają się elektromonterzy 
podczas montażu nowych 
lub wymiany konstrukcji na 
słupach, nie należą do ła-
twych - podkreśla Sławomir 
Orzechowski, dyrektor Re-
jonu Dystrybucji, Energa-
Operator SA. - Zabudowa 
platformy bocianiej trwa do 
kilku godzin. Monterzy mu-
szą najpierw czasowo wy-
łączyć prąd, aby bezpiecz-
nie zdemontować istniejące 
gniazdo. Ustawienie podestu 
odbywa się już w technologii 
prac pod napięciem. 

Zgodnie z opiniami przy-
rodników, montaż nowej 
platformy jest uzasadniony 
tylko wtedy, gdy bocianie 
gniazdo na słupie miało loka-
torów przez co najmniej dwa 
lata z rzędu. Nie wszystkie 
konstrukcje, które stworzyły 
ptaki, będą przez nie uży-
wane. Część powstała tylko 
„na próbę” i nie ma potrzeby 
odnawiania takiego gniazda 
oraz zwabiania bocianów na 
linie energetyczne.

Wynoszenie na platformy 
gniazd bocianich jest możli-
we od października do marca, 
gdy ptaków nie ma w kraju. 

Po tym okresie zabronione są 
wszelkie prace w sąsiedztwie 
gniazd, z uwagi na sezon lę-
gowy. Dlatego też energetycy 

spieszą się, aby zdążyć przed 
powrotem boćków z Afryki.

– Los jest nam szczegól-
nie bliski – mówi Jarosław 

Kozłowski, koordynujący 
współpracę Grupy Energa 
z przyrodnikami. - Zachęca-
my – wspólnie z Fundacją 
Przyrodniczą pro Natura – 
do zbierania napotkanych na 
polach i łąkach sznurków ze 
snopowiązałek. Są one wy-
korzystywane przez ptaki, 
podobnie jak gałęzie, do bu-
dowy gniazd. Często zdarza 
się, że pisklę zaplątuje się 
w nie, co może doprowadzić 
do śmierci ptaka, który nie 
jest w stanie opuścić gniazda. 
W każdym przypadku stwier-
dzenia zagrożenia dla bo-
cianów, zachęcamy do zgła-
szania tego na infolinię 801 
BOCIAN (801-26-24-26). 

Bezpłatna infolinia 801-26-
24-26 powołana została dzię-
ki współpracy Grupy Energa 
i przyrodników. W ciągu 
trzech lat jej istnienia, eks-
perci z „pro Natury” odebrali 
już około 2,5 tys. zgłoszeń. 
Interwencje dotyczą najczę-
ściej zagrożonych i wymaga-
jących remontu gniazd oraz 
opieki nad ptakami niespraw-
nymi.
/raf/

Zabezpieczyli tysiące bocianich gniazd
EKOLOGIA | Około 450 nowych bocianich platform zainstalowali w sezonie zimowym pracownicy Energa-Operator na terenie 
północnej i centralnej Polski. W ciągu ostatnich 20 lat energetycy zamontowali już blisko 10 tysięcy podestów pod gniazda. 
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SPRZEDAM
Sprzedam gospodarstwo rolne 8,20ha 
wraz z zabudowaniami. Tel: 661-895-941

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

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

KUPIĘ

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

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
Skup aut, złomowanie, kasacja, awaryjne 
otwieranie aut, sprzedaż części, pomoc 
drogowa. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z 
pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

TELEFONY

INNE

Sprzedam monitoring kompletny z kolo-
rową kamerą. Tel: 781-426-010

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

OdnawiaLne źródła energii, pompy cie-
pła, fotowoltaika, kolektory słoneczne. Tel: 
607-192-499

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OpakOwania jednorazowe, tel. 501 175 
330

usługi elektryczne, instalatorstwo, usu-
wanie awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 515 151 
370

prOfeSJOnaLna fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, 
tel. 601 677 964
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TOWARZYSKIE

singeL 34 lat, modelowy typ urody, szuka 
samotnej Pani, 30-55 lat zadbanej spon-
sorki z trójmiasta. Tel: 735-001-684

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot. Tel: 514-120-
213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam tanio 2 komody olcha dłu-
gość 130cm, szerokość 43cm, wysokość 
93cm. Druga długość 85cm, szerokość 
45cm, wysokość 75cm, cena 600 zł. Tel: 
510-501-955

Sprzedam beczki plastikowe 200 litrowe, 
mrozoodporne 50 zł/szt. Tel: 503-631-333

Sprzedam pianino oraz rollbar do piwa z 
podwójnym kranem. Tel: 781-426-010

Sprzedam albę do komunii z bolerkiem, 
torebka i ozdoba do włosów oraz suknię 
ślubną. Tel: 517-159-871

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

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 wybór, tel. 
660 731 138

Kupię militaria (umundurowanie, odzna-
czenia, ekwipunek wojskowy, części pojaz-
dów itp..) z okresu II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@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 naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

Sprzedam rowerek treningowy orbitrek, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia dziec-
ka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne meta-
lowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

OGŁOSZENIA metropolia.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!
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Rekordowy test Coopera
BIEGANIE | 7 kwietnia na bieżni stadio-
nu COS OPO Cetniewo we Władysła-
wowie stawiła się rekordowa liczba 53 
biegaczy. Każdy z nich chciał sprawdzić 
swoją kondycję biorąc udział w tzw.Te-
ście Coopera, czyli nieprzerwanej 12-
minutowej próbie biegowej. 

Test Coopera jest sprawdzia-
nem wytrzymałościowym, 
polegającym na przebiegnię-
ciu w ciągu 12 minut jak naj-
dłuższego dystansu. Wyniki 
zawodników porównywane są 
ze specjalną tabelą, w której 
znajdują się progi (z podzia-

łem na kobiety 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. /um/

Katarzyna Andryskowska •	 – Cetniewo: 2200 m
Sandra Bartosik•	  – Cetniewo: 2200 m
Wiesława Bollin •	 – Szotland: 2110 m
Kinga chmielewska •	 – Chłapowo: 1695 m
Staś chmielewski •	 – Chłapowo: 1545 m
Lilianna ciskowska •	 – Cetniewo: 1750 m
milena ciskowska •	 – Cetniewo: 2150 m
Janina czerska •	 – Żwirowa: 1450 m
marcin Dąbrowski•	  – Szotland: 2270 m
tomasz Dąbrowski •	 – Szotland: 2270 m

WyNiKi (DyStANS PRZEBiEGNięty 
Po 12-miNutAch BiEGu):

fo
t. 

Ko
nr

ad
 K

ęd
zi

or
 / 

W
ła

dy
sła

w
ow

o.
pl

W turnieju wzięło udział 54 
zawodników (1 kobieta) z 16 
drużyn. Turniej zakończył 
się zwycięstwem Kazimierza 
Tarnowskiego (LZS Sokół 
Strzelno) przed Stanisławem 
Bresińskim (Żelistrzewo) 
oraz Henrykiem Kohnke 
(Władysławowo). W klasy-
fikacji drużynowej turnieju 

zwyciężyła drużyna LZS So-
kół Strzelno grająca w skła-
dzie: Kazimierz Tarnowski, 
Przemysław Lezner, Piotr 
Stodolny oraz Florian Ram-
biert przed drużyną z Wła-
dysławowa oraz ekipą z Żeli-
strzewa. Najlepsi zawodnicy 
oraz drużyny zostały uhono-
rowanych nagrodami.

Zmagania 
w skata sportowego
SKAT SPORTOWY | 29 marca 2016 r. w Porcie Rybac-
kim w Pucku odbył się dwunasty turniej Ligi Skata Spor-
towego Ziemi Puckiej sezonu 2015/2016. 
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W zawodach wystartowało 
6 reprezentacji chłopców z te-
renu Powiatu Puckiego, które 
grały w 2 grupach systemem 
„każdy z każdym”, 2 x 10 
minut (ostatnia minuta zatrzy-
mywana), zgodnie z przepisa-
mi PZPKosz i regulaminem 
POSM w Pucku.

Reprezentacja z Gimna-
zjum w Krokowej została 
Mistrzem Powiatu Puckiego 
w Koszykówce Chłopców 
uzyskując jednocześnie awans 
do Półfinału Województwa 
Pomorskiego. Chłopcy gra-

li w składzie: Łukasz Białk, 
Karol Janik, Maciej Korthals, 
Adam Krauza, Patryk Kunc, 
Michał Maciszka, Marcin 
Okoń, Dawid Orzeł, Sebastian 
Papierak, Michał Reszka, Ja-
kub Samel, Jakub Styn, pod 

opieką Pawła Szewczaka.
Na zakończenie turnieju or-

ganizatorzy Marek Heyducki 
Dyrektor POSM Puck i Janusz 
Klimczuk Dyrektor MOKSiR 
Puck wręczyli zespołom pa-
miątkowe dyplomy i medale.

Krokowa Mistrzem Powiatu Puckiego
KOSZYKÓWKA | W hali sportowej MOKSiR w Pucku zorganizowano XVII Powia-
tową Gimnazjadę Młodzieży Szkolnej w Koszykówce chłopców. Wydarzenie, które miało 
miejsce 5 kwietnia zostało zorganizowane wspólnie przez Dyrektorów POSM w Pucku 
i MOKSiR w Pucku.
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KLASyFiKAcJA  KoŃcoWA
i   miejsce  G. Krokowa
ii  miejsce  ZS nr 1 Władysławowo
iii miejsce  G. Jastarnia
iV miejsce  G.o. Puck
V-Vi miejsce  P.G. Puck

BADMINTON |  Po raz  
piąty miłośnicy badminto-
na spotkali się na kortach 
w Szemudzie by rozegrać V 
Turniej Badmintona z cy-
klu Grand Prix Szemuda. 
W zawodach rywalizowali 
również zawodnicy z po-
wiatu puckiego.

Turniej prowadzony był 
w pięciu kategoriach gier: 
kat. Elita, Amator, Junior, Ko-
biet oraz gry podwójne. kla-
syfikacja końcowa wyglądała 
następująco:
kat. Kobiet:  

I miejsce Edyta Selke  • 
(Żelistrzewo)
III miejsce Katarzyna Flaga • 
(Hel)                 

kat. Amator: 
II Wojciech Selke  • 
(Żelistrzewo)
III miejsce Adam Hermann • 
(Hel)    /EN/

Udany występ 
w Szemudzie
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