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REKLAMA                                                        134/2015/RL

Młodzi adepci żeglarstwa, 
uczęszczający do klubu Elite 
Sails Academy, rozegrali re-
gaty. Po zakończeniu rywali-
zacji odbyła się uroczystość 
wciągnięcia bandery – wzięli 
w niej udział żeglarze, ich ro-
dzice, trenerzy, a także władze 
samorządowe.

- Gmina Kosakowo, mimo że 
znajduje się nad morzem, była 
do tego morza nieco odwróco-
na plecami – powiedział Jerzy 
Włudzik, wójt gminy. - Teraz 
mamy dwa kluby żeglarskie 
(w Mechelinkach i w Rewie), 
dzięki którym odwracamy się 
coraz bardziej przodem do 

morza, otwieramy się na nie. 
Wójt zapowiedział też inwe-

stycje w żeglarstwo. 
- Chcemy tu wybudować 

obiekt, coś w rodzaju Domu 
Rybaka, w którym znajdzie 
się duża świetlica i pomiesz-
czenia, z których jedno bę-
dzie przeznaczone dla klubu 

żeglarskiego ESA – zapowie-
dział  Jerzy Włudzik. 

Wójt wręczył młodym spor-
towcom pamiątkowe dyplo-
my. 

Pogoda tego dnia była jak na 
zamówienie i tylko młodzi że-
glarze nieco narzekali, że tro-
chę za słabo wiało...

Wiatr w żagle, 
bandera na maszt!

ŻEGLARSTWO | Regaty, uroczyste wciągnięcie bandery 
na maszt i wspólne, rodzinne grillowanie – tak oficjalnie rozpo-

częto sezon żeglarski w Mechelinkach. 

Nowa karetka 
dla Szpitala 
Puckiego

str.  3
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Organizatorzy targów -  pucki 
oddział Ośrodka Doradztwa 
rolniczego we współpracy z  
Ośrodkiem Sportów Motoro-
wych Speed Star przygotowali 

dla wystawców powierzchnię 
wystawową o wielkości 140 
tys. m2. Z propozycji udziału 
w targach skorzystało 60 wy-
stawców braży rolniczej – zwie-

dzający mogli więc zapoznać 
się z ofertą nowego sprzętu, 
nasion i nawozów, na targach 
udzielano także informacji na 
temat warunków kredytowania 

w bankach inwestycji rolni-
czych, podpowiadano również, 
w jaki sposób wypełnic wnio-
ski o dopłaty.
Targom  towarzyszyła wysta-

wa kolekcjonerska ciągników 
rolniczych oraz  widowiskowe 
zawody rangi Mistrzostw Polski 
w Motocrossie. Organizatorzy 
zadbali również o atrakcje mu-

zyczne – imprezie towarzyszy-
ły  koncerty zespołów disco-
polo, wystąpiły  grupy – Van 
Davi, Di Dżej Mietek, 4Ever 
i zespół Basta. (GB)

Branża wystawiała się w Sobieńczycach
PoD NAsZym PAtRoNAtEm

TARGI | 60 wystawców branży rolnej zaprezentowało swoją ofertę w Sobieńczycach (gmina Krokowa). W dniach 7-8 maja 2016 
roku na terenie Ośrodka Sportów Motorowych Speed Star w tej miejscowości zorganizowano drugą edycję targów rolnych – 
Krokowska Agro Wystawa. 
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Wystawę zorganizowano 23 
kwietnia w ramach Rajdu 
„Morska Bryza”.W sobotnie 
popołudnie na promenadę 
przyjechało łącznie około 
50 samochodów. Wśród nich 
największą uwagę przycią-

gały dwa klasyczne modele: 
Mark II oraz XK150.
Organizatorem wydarzenia 
były: Jaguar Club Poland Fo-
undation oraz Centrum Kul-
tury, Promocji i Sportu we 
Władysławowie. (GB)

Jaguary w mieście
WYSTAWA | Na terenie Alei  Gwiazd Sportu we Włady-
sławowie można było podziwać atrakcyjne modele samo-
chodów marki Jaguar.  
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INWESTYCJA|  Włady-
sławowo przygotowuje się 
do sezonu i dba o czystość 
swojej plaży. Niedawno do 
miejscowości trafiła nową 
maszyna do oczyszczania 
piasku na plaży.

Samorządowcy podkreśla-
ją, że maszyna jest wysokiej 
jakości i pozwala na wyjąt-
kowo skutecznie posprząta-

nie plaży. Zbiera m.in. pety, 
butelki, kapsle, kamienie, 
gałęzie, a nawet sprzęt pla-
żowy. Podczas przesiewania 
piasku na odcinku z Włady-
sławowa do Chłapowa oczy-
ściła plażę z blisko 16 ton 
takich odpadów! Kilka dni 
później w Chłapowie zebrała 
6 ton, w Chałupach 300 kg, 
a w Karwi ok. 400 kg. (GB)

Maszyna do oczyszczania plaży
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REKLAMA                  33/2016/DB

W tym roku uroczysta in-
auguracja sezonu letniego 
Gdyni i Północnych Kaszub 
odbyła się w Muzeum Techni-
ki Wojskowej „Gryf”’ w gm. 
Luzino. Co roku w kwietniu 
przedstawiciele gmin i po-
wiatów, członków Metropo-
litalnego Forum Wójtów, 
Burmistrzów, Prezydentów 
i Starostów NORDA, orga-
nizują konferencję prasową, 
podczas której nie tylko roz-
poczynają sezon letni Gdyni 
i Północnych Kaszub, ale też 
przedstawiają najważniejsze 
atrakcje turystyczne i zapla-
nowane wydarzenia w regio-
nie. 
We wtorek 19 kwietnia 

w Luzinie spotkali się przed-
stawiciele 24 gmin. Głów-
nym celem tej konferencji 
było przekazanie informacji 
o miejscowych atrakcjach, 
z których każdy zaintereso-
wany – mieszkaniec czy tury-
sta - może skorzystać w okre-
sie od maja do września. 
A w tym roku atrakcji nie za-
braknie. Wśród wakacyjnych 
propozycji znajdują się m.in. 
wystawy, koncerty, festiwa-
le muzyczne, przedstawienia 
teatralne, biesiady, festy-
ny, warsztaty artystyczne 
i zajęcia sportowe dla dzieci, 
regaty, półmaratony i rajdy. 
Gminy zachęcają również do 
skorzystania z ofert przygoto-

wanych przez placówki kultu-
ralne, czyli muzea, skanseny, 
domy kultury, filharmonie, 
teatry. Czas wiosenno-letnio-
zimowy to również okazja 
do skorzystania z walorów 
przyrodniczych Północnych 
Kaszub. Amatorzy spacerów, 
nordic walking, wędkarstwa, 
sportów wodnych czy wy-
cieczek rowerowych z pew-
nością odnajdą tu dla siebie 
wiele atrakcji.
- Gmina Luzino nigdy nie była 
i nie będzie gminą typowo 
turystyczną, ponieważ jeste-
śmy jedyną kaszubską gminą, 
która nie ma „wielkiej wody”, 
czyli jeziora – mówi Jarosław 
Wejer, wójt gminy Luzino. - 

Ale mamy co pokazać: piękna 
przyroda, piękne lasy, piękne 
tereny, atrakcyjna rzeźba 
terenu (wzgórza morenowe). 
Jeśli więc ktoś chce pobiegać 
czy pojeździć na rowerze, to 
u nas znajdzie wspaniałe wa-
runki. Są też ścieżki zdrowia 
w lasach, gdzie można po-
biegać i p[oćwiczyć. Z atrak-
cji turystycznych mamy też 
Muzeum Techniki Wojskowej 
„Gryf” i Muzeum Saperskie. 
Ciekawostką jest, że wszyst-
kie eksponaty są sprawne 
technicznie. Warto dodać, 
że odbywają się u nas także 
rozmaite imprezy, choćby 
dożynki, które odbywają się 
w ostatnią niedzielę sierpnia. 

Jak podkreśla wójt, gmina 
promuje się turystycznie 
w ramach NORDY już od 
kilku lat. Wspólnie z Gdynią 
i innymi gminami z Kaszub 
Północnych wspólnie przygo-
towujemy materiały promo-
cyjne, przez co trafiają one do 
większej ilości mieszkańców 
i turystów, poza tym jest to 
zwyczajnie tańsze. 
Zalety współpracy podkreśla 
też Piotr Bochiński, wicepre-
zydent Wejherowa. 
- Turystyka jest jednym 
z istotnych elementów Nor-
dowej polityki – podkreśla 
wiceprezydent Bochiński. 
- Tę całą północną część na-
szego województwa chcemy 

promować wspólnie, po-
nieważ będzie łatwiej i na 
pewno ciekawiej. Zależy nam 
na tym, aby tu – na Północ-
ne Kaszuby – ściągnąć ludzi, 
którzy nas nie znają i pokazać 
mieszkańcom, że mamy wiele 
atrakcji i warto tu spędzać 
wolny czas. Wspólne działa-
nia są tańsze dla poszczegól-
nych gmin i takie działania są 
bardziej skuteczne. 
Inauguracji sezonu letniego 
Gdyni i Północnych Kaszub 
towarzyszył plener malarski 
Akademii Malarstwa i Ry-
sunku „Pro Bono” w Luzinie 
oraz wystawa gdyńskiej fun-
dacji „Nadaktywni”. 
Rafał Korbut

Sezon letni już rozpoczęty
SAMORZĄD | - Sezon letni to nie tylko okres letnich wakacji – przekonują samorządowcy z Gdyni, powiatów oraz gmin z powia-
tów wejherowskiego, lęborskiego, puckiego, kościerskiego i gdańskiego. I oficjalnie ogłaszają rozpoczęcie sezonu letniego. 
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Uroczystość  przekaza-
nia  karetki zorganizowano 
przy pięknej  pogodzie, na  
rynku w Pucku. Po prze-
cięciu wstęgi na samocho-
dzie starosta pucki Jarosław 
Białk przekazał klucze do 
karetki Danucie Ceszke, 
prezes Szpitala Puckiego. 
Nowy nabytek to karetka 
paramedyczna typu „P”, 
która będzie służyła przede 
wszystkim przewozom 
asekuracyjnym do innych 
szpitali czy na badania. 
Auto kosztowało ponad 
300 tysięcy złotych. Udało 
się je zakupić dzięki środ-
kom przekazanym Powia-
towi Puckiemu przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz firmy i pry-
watnych przedsiębiorców: 
PGNiG, Operator Systemów 
Magazynowania PGNiG, 

Fundacja PGE Energia 
z Serca, Dr Oetker, Zygmunt 
Skoczke, Zoeller Tech, Pie-
karnia Cukiernia Konkol, 

WMW, Polinord, DS Deve-
lopment, Hotel Szafir, Glem-
bud.
(sP)

Nowa karetka dla Szpitala Puckiego
ZDROWIE | Pucki Szpital otrzymał do użytku nową, już druga w tym roku karetkę. Pojazd kosztował ponad 300 tysię-
cy złotych i został sfinansowany także przez lokalnych przedsiębiorców.
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Szerokie społeczne zaufa-
nie do marki Poczty Pol-
skiej, doświadczenie przy 
wypłatach rent  i emerytur, 
rozwinięta infrastruktura 
i przeszkoleni pracownicy to 
kluczowe zasoby spółki, któ-
re umożliwią jej zapewnienie 
sprawnej obsługi wszystkich 
grup obywateli przy wdro-
żeniu i obsłudze programu 
świadczeń RODZINA 500+. 

- RODZINA 500+ to naj-
bardziej kompleksowy, pro-
demograficzny i prorodzinny 
program w historii Polski. 
Poczta Polska jako narodowy 
operator wyznaczony i je-
dyna w 100 procentach tak 
duża spółka państwowa ob-
sługująca program RODZI-
NA 500+ może być ważnym 
elementem funkcjonowania 
systemu.Naszym celem jest 
odciążenie urzędów pań-
stwowych i  zapewnienie jak 
najlepszej obsługi Rodzinom 
– podkreślił Marek Chibow-
ski, Prezes zarządu Poczty 
Polskiej.

Poczta Polska przygotowała 
dla klientów specjalną stronę 
www.pocztapolskarodzina.pl 
na której znajdują się wszyst-

kie najważniejsze informacje 
o programie i dedykowanych 
dla niego produktach Grupy 
Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Klienci mogą się zapoznać 
z zasadami i warunkami Pro-
gramu oraz pobrać wszelkie 
niezbędne dokumenty potrzeb-
ne do złożenia wniosku do wy-
syłki w Placówce Pocztowej. 
Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie www Poczty 
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Progra-
mu dzięki funkcji video czat. 
Poczta Polska uruchomiła 
również Infolinię - 436 500 
500 - dedykowaną programowi 
Rodzina 500+.Po pozytywnej 
weryfikacji wniosku, Poczta 
doręczy decyzje o przyznaniu 
świadczenia. Beneficjenci, któ-
rzy wybrali Pocztę będą mogli 
skorzystać z jednego z trzech 
sposobów wypłaty środków – 
wypłata gotówki w placówce 
pocztowej, przekazem poczto-
wym lub na rachunek w Banku 
Pocztowym.

Poczta Polska umożliwia 
również pomoc osobom z nie-
pełnosprawnością np. poprzez 
odebranie wniosku z miejsca 
zamieszkania i doręczenie 
świadczenia w formie gotów-
kowej.

Osoby niesłyszące mogą uzy-
skać na stronie internetowej  
pomoc w wypełnieniu wnio-
sku o przystąpieniu do Pro-
gramu dzięki funkcji natych-
miastowego połączenia wideo 
z tłumaczem języka migowego 
z poziomu przeglądarki interne-
towej, aplikacji mobilnej oraz 
dowolnego urządzenia wypo-
sażonego w kamerę i z podłą-
czeniem do Internetu.

Program 500 plus 
na poczcie

Poczta Polska została partnerem Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia i obsługi 
programu świadczeń RODZINA 500+. 

Poczta Polska przygo-
towała dla klientów 
specjalną stronę www.
pocztapolskarodzina.
pl na której znajdują się 
wszystkie najważniej-
sze informacje o pro-
gramie i dedykowanych 
dla niego produktach 
Grupy Poczty Polskiej. 

REKLAMA                          21/2016/PR

Nowe oświetlenie drogowe 
powstanie łącznie w 10 lokali-
zacjach na terenie gminy: czę-
ści ul. Nadbałtyckiej w Karwi, 
ul. Obozowej w Ostrowie, czę-
ści ul. Wiatrakowej i ul. Wido-
kowej w Tupadłach, części ul. 

Kuracyjnej w Jastrzębiej Gó-
rze, ul. Dolnej w Chłapowie, 
części ul. Hryniewieckiego, 
łączniku ul. 1000-lecia PP, ul. 
Na Stoku oraz przy drodze 
dojazdowej od ul. Portowej 
we Władysławowie, a także 

Nowe lampy
INWESTYCJA | Władysławowo kontynuuje rozbudowę 
oświetlenia drogowego. Okablowanie oraz fundamenty nie-
zbędne do umocowania elementów lamp zostały już wykonane, 
teraz pora na montaż słupów i zakładanie LEDowych opraw.

na skwerze rekreacyjno-
wypoczynkowym w Cha-
łupach. W wymienionych 
miejscach instalowane będą 
lampy wykorzystujące ener-
gooszczędną technologię 
typu LED. Są one droższe od 
swoich sodowych poprzed-
niczek, ale za to zdecydo-
wanie bardziej ekonomiczne 
i przyjazne dla środowiska.
Inwestycja, której koszt to 
blisko 400 tysięcy złotych, 
ma zostać zakończona na 
początku czerwca bieżącego 
roku. (uG)
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RELACJA|  To były cztery dni wypełnione atrakcjami. 30 kwietnia we Władysławowie rozpoczęła się Majówka.

Wyjątkowo aktywna Majówka
Jedną z atrakcji 
30 kwietnia był 

występ Kabaretu 
z Konopii

Na estradzie koncertowej za 
Domem Rybaka wystąpił także 

Andrzej Grabowski
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3 maja jedną z at-
krakcji był turniej 
łuczniczy.

1 maj miał sportowy charakter. 
Na zdjęciu - zajęcia crossfit
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Zgłoszenie przesłane przez 
szkołę do I edycji konkursu 
„Szkoła zawodowa najwyż-
szej jakości”, zostało zakwali-
fikowane jako dobra praktyka 
w zakresie zapewniania jako-

ści w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym. Szkoła z Kła-
nina znalazła się też w gronie 
finalistów konkursu i tym sa-
mym pretenduje do otrzyma-
nia jednej z trzech głównych 

nagród lub wyróżnienia.
Uroczysta gala, podczas 

której ZSP Kłanino otrzy-
ma tytuł „Szkoły zawodo-
wej najwyższej jakości” oraz 
nagrodę bądź wyróżnienie 

odbędzie się 3 czerwca 2016 
roku w Warszawie, w ramach 
Konferencji Finałowej pro-
jektu „Europejskie rozwią-
zania w zapewnianiu jakości 
– ESQA”. (GB)

Nagroda dla ZSP Kłanino
EDUKACJA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie uzyskał tytuł „Szkoły zawodowej najwyższej jakości”
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ce Szef Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy opowia-
dał o Przystanku Woodstock, 
pokazywał filmy i zdjęcia, 
np. jak powstaje scena oraz 
jak wygląda zabezpieczenie 
medyczne imprezy. Gość 
przestrzegał również przed 
dopalaczami i narkotykami.

Oczywiście w rozmowie nie 
dało się ominąć tematu Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, w której nastolatki 
z puckiego Zespołu Szkół 
im. Macieja Płażyńskiego 
biorą udział.

-Sztaby powstają na całym 
świecie, wszędzie tam, gdzie 
są Polacy, znajdzie się grupka 
osób chętnych do zbierania 
pieniędzy - opowiadał Jurek 
Owsiak.

(GB)

Jurek Owsiak w Pucku
WIZYTA |  Jurek Owsiak, Szef Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej odwiedził uczniów Zespołu Szkół im. Macieja Pła-
żyńskiego w Pucku.
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Konkurs organizowany 
były wraz z organizacją As-
sociation for Information 
Systems (AIS).  W zmaga-
niach pod nazwą AIS SC 
Competition, co roku udział 
biorą setki studentów z ca-
łego świata. AIS jest to glo-
balna organizacja, obecnie 
największa, zajmująca się 
zagadnieniem wykorzystania 
informatyki w biznesie. Ce-
lem tegorocznego konkursu 
było stworzenie najbardziej 
innowacyjnego rozwiązania 
wspierającego przeciwdzia-
łanie nielegalnych aktywno-
ści w Internecie, takich jak 
m.in.: cyberprzemoc, cyber-
terroryzm, wymuszenia itp.

Projekt o nazwie Cyber-
Watch opracowany przez 

zespół studentów z Polski, 
pod kierownictwem młodego 
mieszkańca Gminy Kosako-
wo – Kamila Wojewskiego, 
przygotował rozwiązanie 
służące do rozpoznawania 
aktów cyberprzemocy w In-
ternecie, takich jak: pejora-
tywna komunikacja społeczna 
(wiadomości, komentarze), 
rozgłaszanie nieprawdzi-
wych informacji, stalking, 
wymuszanie niepożądanych 
zachowań. Integracja roz-
wiązania u klientów jako de-
dykowane rozszerzenie prze-
glądarki pozwala uniknąć, 
jak i odpowiednio reagować 
na wymienione zagrożenia. 
Innowacyjny system inte-
gruje najnowsze technologie 
przetwarzania treści w sieci, 

takie jak: rozproszony Wat-
son oraz zintegrowany REST 
Service, co zapewnia kom-
pleksowość i wieloplatfor-
mowych wdrożenia m.in. na 
aplikacje webowe, mobilne 
i desktopowe.

Rozwiązanie studentów 
zostało docenione podczas 
finału konkursu i zajęło bar-
dzo wysokie III miejsce. 
Ponadto, jury składające się 
z członków koncernu techno-
logicznego IBM, przyznało 
nagrodę dodatkową za naj-
bardziej efektywne wykorzy-
stanie chmury IBM Bluemix.

Mieszkaniec Mostów, 
Kamil Wojewski jest pre-
zesem organizacji Gdansk 
Association for Information 
Systems SC oraz prezesem 

koła naukowego systemów 
informatycznych E-XPERT 
działającego przy katedrze 
Informatyki Ekonomicznej, 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
W zeszłym roku jego zespół 
stworzył rozwiązanie Safe-
Watch pozwalające na dys-
kretne wzywanie pomocy 
w sytuacji zagrożenia przy 
użyciu gestów, wówczas jego 
zespół jako jedyny z Europy 
zakwalifikował się do finału 
konkursu AIS SC, podczas 
którego studenci zajęli III 
miejsce w kategorii systemu 
służącego społeczeństwu. Od 
tego czasu zespół rozpoczął 
procedurę patentową rozwią-
zania i planuje je wypuścić 
na rynek po zakończeniu 
fazy beta testów. (uG)

Informatyczny sukces
INFORMATYKA | Projekt o nazwie CyberWatch opracowany przez zespół studentów 
z Polski, pod kierownictwem młodego mieszkańca Gminy Kosakowo – Kamila Wo-
jewskiego  zajął bardzo wysokie - III miejsce podczas finału konkursu IBM Bright 
ICT w Stanach Zjednoczonych.
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Sztafeta przebiegając cały 
dystans maratonu (42,195 
km) z czasem 3:11:00 za-
jęła siódme miejsce open 
oraz czwarte w kategorii 
sztafet mieszanych (męsko-
żeńskich). Czteroosobową 
reprezentację stanowili: 
Andrzej Śliwiński – soł-
tys (przebiegł dystans ok. 

16,5 km – uzyskując czas 
1:11:59), Szymon Miklasze-
wicz (ok. 8 km – 0:36:50), 
Tomasz Dera (ok. 10,3 km 
– 0:48:34), Aleksandra Śli-
wińska (7,4 km – 0:33:37). 
Drużynę sztafety wsparła 
firma PHU CELSTAN z Ko-
sakowa.

(uG)

Dobry wynik 
na 2 PZU 
Maraton Gdańsk
RELACJA |  Sztafeta reprezentująca Sołectwo Kosako-
wo dobrze wypadała podczas  2. PZU Maratonu Gdańsk, 
który zorganizowano 15 maja.
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Z okazji 20. urodzin Centrów 
Handlowych Auchan w Polsce 
w wybranych sklepach zorga-
nizowane są rozmaite atrakcje 
zarówno dla najmłodszych, 
jak i tych nieco starszych, 
będzie też można skorzystać 
z wyjątkowych promocji i ra-
batów. 

Urodzinowe atrakcje 
dla dzieci

Wiele radości i dobrej za-
bawy zagwarantuje spotkanie 
teatralne z cyklu „Rodzinne 
spotkania z teatrzykiem”. 
W niedzielę 22 maja mali 
widzowie zobaczą przedsta-
wienie pt. „Supełki-niespo-
dzianka”. Wraz z bohaterami – 
Hortensją i Emilem – maluchy 
dowiedzą się, jak za pomocą 
prostych przedmiotów wycza-
rować wspaniałą zabawę. 

Z kolei w weekend 28 i 29 
maja w pasażu galerii odbę-
dzie się akcja „Czytaj dzie-
ciom, bo warto”. Każdy 
rodzic, który przyłączy się 
do akcji i publicznie prze-
czyta najmłodszym fragment 
książki, zdobędzie atrakcyjne 
książkowe upominki. 

Konsultacje 
ze specjalistami

Maj jest również okazją, 
aby zasięgnąć porad spe-
cjalistów. Od 19 do 22 maja 
w pasażu galerii odbędą 

się targi zdrowia i urody. 
Uczestnicy wydarzenia 
mogą liczyć na fachowe po-
rady kosmetyczne czy kon-
sultacje z dietetykiem, a tak-
że poznać najnowsze trendy 
dzięki stoiskom ze zdrową 

żywnością i ekologicznymi 
kosmetykami. Targi dostęp-
ne będą w godzinach otwar-
cia galerii handlowej. 

W sobotę 28 maja odbędą 
się również bezpłatne bada-
nia profilaktyczne. Zainte-
resowane osoby będą mo-
gły wykonać badanie EKG, 
badanie poziomu choleste-
rolu we krwi, pomiar ci-
śnienia tętniczego czy obli-
czyć wskaźnik BMI. Akcja 
rozpocznie się o godzinie 
10.00 i potrwa do godziny 
18.00.

Kultowe marki

Dodatkowo w weekend 21 
i 22 maja wybrane sklepy 
Portu Rumia Centrum Han-
dlowego Auchan zaoferują 
swoim klientom wyjątkowe 
promocje i rabaty. W atrak-
cyjnych cenach będzie 
można nabyć między inny-
mi wiosenno-letnie styliza-
cje w salonach Quiosque, 
Promod czy Orsay, buty 
w CCC lub Deichmann oraz 
dodatki. Rabaty sięgną na-
wet 70 procent! 

/raf/

Moc urodzinowych atrakcji i rabatów
RUMIA | Rodzinne spotkania z teatrem, targi zdrowia i urody oraz atrakcyjne pro-
mocje i rabaty sięgające nawet 70 proc. - między innymi takie atrakcje czekają 
w maju na gości Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan. 

W czwartek 12 maja Szko-
łę Podstawową im. Macieja 
Płażyńskiego w Pucku od-
wiedziła policjantka z puckiej 
komendy, która zajmuje się 
profilaktyką społeczną. Funk-
cjonariuszka przeprowadziła 
z dziećmi prelekcję na temat 
przemocy w sieci i zaprezen-
towała im za pośrednictwem 
prezentacji multimedialnej 
jakie zagrożenia mogą do-
tknąć młodych ludzi, którzy 
korzystają z różnorodnych 

możliwości, jakie dają nowe 
technologie i świat wirtualny.

Główny cel, jaki postawiła 
sobie policjantka, to uczulenie 
uczniów na agresję w sieci, 
która może dotknąć każdego, 
kto korzysta z Internetu. Pod-
kreśliła jak łatwo można stać 
się ofiarą lub sprawcą prze-
stępstwa, poprzez obecność 
na portalach społecznościo-
wych i omówiła konsekwen-
cje prawne stalkingu w sieci.

(BG)

Profilaktyczne spotkanie
POLICJA | Policjantka zajmująca się profilaktyką spo-
łeczną spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Ma-
cieja Płażyńskiego. Funkcjonariuszka przedstawiła proble-
matykę zjawiska cyberprzemocy, wskazując dzieciom jak 
mają postępować aby uchronić się przed niebezpieczeństwa-
mi czyhającymi na nie w sieci. Dzieci z zainteresowaniem 
uczestniczyły w dyskusji na ten temat.
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W uroczystościach uczest-
niczyli -  Prezes Zarządu 
Krajowego Związku Pił-
sudczyków Rzeczpospolitej 
Polskiej Generał Związku 
Stanisław Władysław Śliwa, 
Wiceprezes Zarządu Świa-
towego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Po-
morski kpt. Tomasz Kuplicki 
kapitan w st. spocz oraz Pre-
zes Okręgu Kaszubskiego 
Związku Piłsudczyków płk. 
Władysław Paciuch.

Najbardziej uroczystym 
punktem spotkania było od-
znaczenie Sztandaru i uho-
norowanie pani Dyrektor 
medalem Armii Krajowej. 
Zarząd Krajowy Związku Pił-
sudczyków Rzeczypospolitej 
Polskiej za wybitne zasługi 
w krzewieniu idei i czynów 
Marszałka Józefa Piłsudskie-
go odznaczono Sztandar na-
szej szkoły Złotym Krzyżem 
Związku Piłsudczyków RP.

Pani Dyrektor Halinie Fol-
tynowicz, w podziękowaniu 
za wysiłek w szerzeniu pa-

triotyzmu w szkole, Świato-
wy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręgu Pomor-
skiego, na podstawie decyzji 
Prezydium, przyznał Medal 
Pamiątkowy XXV. Lecia 
Działalności Okręgo Pomor-
skiego.

Spotkanie stało się tak-
że okazją do niecodziennej 
lekcji historii. Temat spo-
tkania: „Patriotyzm w życiu 
młodzieży” przedstawił pan 
Stanisław Władysław Śliwa. 
O swoim życiu opowiadał 
również  kapitan Tomasz 
Kuplicki.

Pod koniec spotkania zo-
stały wyświetlone wybrane 
prezentacje o Żołnierzach 
Wyklętych, które chętni 
uczniowie wykonali podczas 
ferii, a uczeń Jędrzej Szczy-
gieł wyrecytował wiersz 
„Wilki”Zbigniewa Herberta, 
jednego z nielicznych po-
etów, który poprzez swoją 
twórczość walczył o pamięć 
Żołnierzy Niezłomnych.

(uG)

Narodowy Dzień 
Żołnierzy Wyklętych
RELACJA | W Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. 
Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego w Dębogórzu zorganizowano uroczystości z 
okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.
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Celem wystawy jest prze-
kazanie zwiedzającym kom-
pleksowej wiedzy o trzystu-
letnich dziejach tego miejsca. 
Narracja w dwóch wersjach 
językowych - polskiej i an-
gielskiej - wychodzi naprze-
ciw potrzebom turystów za-
granicznych, a nowoczesna 
forma wizualna wystawy, 
będąca kompromisem po-
między plakatem a opisem 
historycznym, pozwala 
zwiedzać to miejsce pamięci 
narodowej w sposób cieka-
wy, i jednocześnie pogłębić 
wiedzę historyczną.

Dzieje Westerplatte zosta-
ły przedstawione za pomocą 
ponad 200 planów, rycin, 
fotografii i dokumentów. 
Wystawa jest podzielona na 
cztery obszary, odpowiada-
jące kolejnym etapom dzie-
jów Westerplatte. Pierwszy 
z nich opowiada o powstaniu 
półwyspu i usytuowanym tu 
kurorcie, który funkcjono-
wał do momentu zakończe-
nia I wojny światowej. Drugi 
obszar został poświęcony 
polskiej Wojskowej Składni-
cy Tranzytowej istniejącej tu 
w okresie międzywojennym. 
Trzecia część koncentruje 
się na obronie Westerplat-
te we wrześniu 1939 roku, 
a w czwartej zwrócono uwa-
gę na rolę, jaką Westerplatte 
odgrywało w zbiorowej pa-
mięci historycznej Polaków 
i polityce władz komuni-
stycznych w latach 1945-
1989. 

Otwarto też przygotowaną 
przez Muzeum ścieżkę edu-
kacyjną na Westerplatte, któ-

ra rozciąga się od reliktów 
Bramy kolejowej do Pomni-
ka Obrońców Wybrzeża. Jest 
to praktyczny przewodnik po 
istniejących i nieistniejących 

obiektach byłej Wojsko-
wej Składnicy Tranzytowej. 
Tworzą ją tablice informa-
cyjne, które mają pokazać 
zwiedzającym jak wyglądał 

teren w trakcie walk wrze-
śniowych. 

Wstęp na wystawę jest bez-
płatny. 

/r/
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Odwiedź plenerowa wystawę
WESTERPLATTE | Plenerowa wystawa, otwarta kilka lat temu przez Muzeum II Woj-
ny Światowej, no si tytuł „Westerplatte. Kurort – Bastion – Symbol”. Od tej pory zo-
stała uzupełniona i poszerzona. 
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W piątek 29 kwietnia wPo-
wiatowym Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Pucku odbyła się 
uroczystość wręczenia świa-
dectw ukończenia szkoły ab-
solwentom klas IIIa LO i IIIb 
LO. Oprócz dyrekcji w oso-

bach dyrektora Jarosława Lis 
oraz dyrektora Grzegorza Pa-
łuckiego, wychowawców: Ka-
riny Mazurek-Błażejewskiej 
oraz Wioletty Zboińskiej, na-
uczycieli i oczywiście samych 
absolwentów, uroczystość tą 
zaszczycili swoją obecnością: 

wicestarosta pucki Tomasz 
Herrmann, naczelnik Wydzia-
łu Edukacji Zdrowia Kultury 
i Promocji Iwona Domachow-
ska oraz Główny Specjalista ds 
Edukacji Romuald Głuszko.

Starosta Tomasz Herrmann 
podziękował wszystkim ab-

solwentom za wytrwałość 
i umiejętność łączenia życia 
zawodowego i osobistego 
z wymaganiami edukacji oraz 
życzył powodzenia na dalszej 
ścieżce życiowej, a także wrę-
czył Nagrody Starosty dla naj-
lepszych.

Dyrektor przekazał w imieniu 
grona pedagogicznego podzię-
kowania i życzenia absolwen-
tom wręczając Nagrody Dyrek-
tora a w asyście wychowawców 
Nagrody Wychowawcy i świa-
dectwa ukończenia szkoły, na-
tomiast absolwenci wręczyli 

zarówno przedstawicielom Sta-
rostwa jak i też Dyrekcji, wy-
chowawcom i nauczycielom 
kwiaty i wygłosili mowę poże-
gnalna podsumowującą w za-
bawny i wzruszający sposób 3 
lata nauki spędzone w murach 
PCKZiU.  (sP)

Świadectwa dla absolwentów
OŚWIATA | Absolwenci szkół dla dorosłych w PCKZiU w Pucku odebrali świadectwa ukończenia szkoły. 
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Uroczystość zorganizowa-
no 13 maja na placu w Ro-
zewiu, gdzie znajduje się 
popiersie Józefa Piłsudskie-
go. Pierwszy raz odsłonięto 
je jeszcze przed II Wojną 
Światową. Później zostało 

ono zakopane w celu uchro-
nienia przed Niemcami. 
Szczęśliwie po ponad 40 la-
tach - w 1985 roku podczas 
robót ziemnych przypadko-
wo odkopano pomnik, po 
czym przechowywano go aż 

do 1990 roku. W 2011 roku 
popiersie odsłonięto w uro-
czystych okolicznościach. 
Jest to zasługą lokalnych 
działaczy oraz okolicznych 
mieszkańców.

(GŻ)

Poświęcenie sztandaru Związku 
Piłsudczyków RP 
RELACJA | W Rozewiu odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru dla 
Okręgu Północnego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej.
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Podczas wspólnej akcji Ka-
szubskiego Klubu HDK PCK 
z Połchowa i Klubu HDK 
PCK Dar Serca z Darzlubia 
ponownie rozdano ponad 40 
ton jabłek. Akcję zorganizo-
wano 11 maja.

-Dzięki współpracy z rad-

nymi, sołtysami, ze szkołami 
i Wiejskimi Klubami owoce 
rozeszły się błyskawicznie. 
Teraz trafią m.in. do potrze-
bujących podkreśla Marcin 
Sikora, prezes Kaszubskiego 
Klubu HDK PCK.

(GB)

Rozdano ponad 40 ton jabłek

Po zmianach, na nowym od-
cinku drogi udało się umiej-
scowić w przekroju drogo-
wym chodniki o normatywnej 
szerokości oraz wyznacze-
nie miejsc postojowych. 
W pobliżu dojazdu 
do szkoły 
podstawo-
wej, w bez-
pośrednim 
sąsiedztwie 
istniejących ga-
raży, zaprojektowa-
no parking umożliwia-
jący postój samochodów 
osobowych i autobusów. 
Dodatkowo przy ul. Derdow-
skiego przewidziano budowę 
zatoki parkingowej krótkie-
go postoju, przeznaczoną dla 

rodziców dzieci uczęszczają-
cych do szkoły podstawowej. 
Na etapie koncepcji założono, 
że jezdnia ul. Nowy Świat bę-

dzie posiadała na-
wierzchnię bitu-
miczną, chodniki 
i ścieżki rowero-
we nawierzchnię 
z kostki betono-
wej. Koszt szacun-
kowy prac ustalono 
na 1,7 mln. 
Mimo gotowego 

projektu nie ustalono 
terminu rozpoczęcia 
prac. Powodem jest 

brak  środków na taką 
inwestycję w budżecie na rok 
2016. 

(GB)

Nowy Świat z nowym 
przebiegiem
INWESTYCJA| Gotowy jest już projekt  nowego przebie-
gu jezdni ulicy Nowy Świat na odcinki pomiędzy skrzyżowa-
niem ul. Nowy Świat z Aleją Lipową w Pucku.

Misją Muzeum jest stwo-
rzenie nowoczesnej placów-
ki, w której opowiedziana 
zostanie historia wojny jako 
największego kataklizmu XX 
wieku. Jest to zadanie ciągle 
aktualne, ponieważ pomimo 
upływu ponad 75 lat od wy-
buchu II wojny światowej, nie 
ma w Europie muzeum, które 
w sposób całościowy ukazy-
wałoby przebieg i charakter 
tego konfliktu.

Otwarcie Muzeum II Woj-
ny Światowej zaplanowano 
na przełomie 2016/2017. Po-
wierzchnia budynku wynosi 
około 23 tys. m2. Na wystawę 
główną przeznaczono oko-
ło 5 tysięcy m2, co uczyni ją 
jedną z największych wystaw 
prezentowanych przez mu-

zea historyczne na świecie. 
W nowoczesny sposób ma 
ona prezentować II wojnę 
światową zarówno z per-
spektywy ówczesnej wielkiej 
polityki i przede wszystkim 
— przeżyć zwykłych ludzi. 
Ekspozycja ma przedstawiać 
nie tylko losy Polaków, ale 
też doświadczenia innych 
narodów. Poza wystawą stałą 
w Muzeum znajdzie się także 
tysiąc metrów powierzchni 
na wystawy czasowe. Oprócz 
funkcji wystawienniczych 
Muzeum będzie pełnić rolę 
ośrodka edukacji, kultury 
i nauki. 

Część naziemna Muzeum 
będzie miała kształt pochylo-
nego graniastosłupa o podsta-
wie trójkąta i wysokości ok. 

40 m w najwyższym punkcie. 
Znajdą się tam m.in. biblio-
teka, sale dydaktyczne, zaś 
na najwyższym poziomie ka-
wiarnia i restauracja z wido-

kiem na panoramę Gdańska. 
Muzeum II Wojny Świa-

towej w oprócz działalności 
ściśle muzealnej, polegającej 
na gromadzeniu i opracowy-

waniu eksponatów, organizuje 
wystawy czasowe, wydaje pu-
blikacje naukowe, współpra-
cuje z instytucjami w Polsce 
i za granicą, organizuje wy-

kłady otwarte, projekty edu-
kacyjne dla dzieci i młodzieży 
oraz imprezy terenowo-histo-
ryczne.

/r/

Pamięć o wojnie przetrwa w muzeum
HISTORIA | Muzeum II Wojny Światowej powstaje w Gdańsku przy ulicy Wałowej, nad Motławą, blisko historycznego centrum miasta. 
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Grupa Energa odnotowa-
ła w I kwartale 2016 roku 
przychody na poziomie 2 621 
mln zł wobec 2 913 mln zł 
w analogicznym okresie ub. 
r. EBITDA wyniosła 645 
mln zł i była niższa o 7 proc. 
W stosunku do wyniku sprzed 
roku. Na poziom zysku net-
to, który wyniósł 11 mln zł, 
wpływ miało rozpoznanie 
odpisów aktualizujących 
wartość niefinansowych ak-
tywów trwałych. Zdarzenie, 
które jednorazowo obniżyło 
wynik operacyjny o 305 mln 
zł, a zysk netto o 279 mln zł 
netto, ma jedynie charakter 
księgowy i nie wpływa na sy-
tuację finansową i płynność 
Grupy. 

-Zmieniające się warunki 
rynkowe, w tym związane 
z regulacjami prawnymi, sta-
nowią wyzwanie dla całego 
sektora energetycznego. Tym 
bardziej cieszy nas stabilna 
sytuacja Grupy. Świadczą 
o tym nie tylko jej wyniki 
finansowe, lecz także odno-
towany w minionym kwar-
tale wzrost inwestycji o 42 

procent, a także poprawa nie-
zawodności dostaw energii, 
co znajduje potwierdzenie 
w skróceniu czasu awarii 
oponad 70 procent, a ich 
liczby - o ponad połowę. Na 
uwagę zasługuje także wzrost 
wolumenu sprzedanej energii 
o 14 proc., a dystrybuowanej 
- o 3 procent - podkreśla Da-
riusz Kaśków, prezes zarządu 
Energa SA.

Wyniki w poszczególnych 
obszarach działalności:

Segment Dystrybucji - klu-
czowy dla Grupy obszar 
pomimo mniej sprzyjają-
cych warunków rynkowych 
i regulacyjnych w I kwartale 
utrzymał wynik EBITDA na 
zeszłorocznym poziomie 499 
mln zł. Na rezultaty pozytyw-
ny wpływ miał wzrost wolu-
menu dystrybuowanej energii 
o 3 proc., przy jednoczesnym 
spadku średniej stawki sprze-
daży usług dystrybucyjnych 
(efekt niższej taryfy obowią-
zującej w 2016 roku). Ne-
gatywny wpływ miały także 
niższe niż w poprzednim 
roku przychody z tytułu opłat 

przyłączeniowych.
Segment Sprzedaży– wy-

pracował wynik EBITDA na 
poziomie 28 mln zł wobec 49 
mln zł w tym samym okre-
sie rok wcześniej. Główną 
przyczyną spadku jest niższa 
marża na energii elektrycz-
nej, co jest przede wszystkim 
efektem nieujętych w pro-
cesie kontraktacji sprzedaży 
kosztów białych certyfikatów 
(obowiązek na 2016 rok zo-
stał przedłużony dopiero pod 
koniec grudnia 2015 roku). 
Jednocześnie Segment konse-
kwentnie rozwija działalność 
handlową w obszarze gazu. 
Nastąpił dziesięciokrotny 
wzrost wolumenu (z 67 GWh 
w I kwartale 2015 roku do 
671 GWh w I kwartale bieżą-
cego roku, co spowodowało 
wzrost marży na sprzedaży 
gazu o 6 mln zł w ujęciu rok 
do roku.

Segment Wytwarzania- 
EBITDA wyniosła 133 mln 
zł wobec 153 mln w I kwar-
tale ub. r. Biorąc pod uwagę 
niższy o 0,2 TWh wolumen 
produkcji energii oraz reduk-

cję wsparcia zielonymi certy-
fikatami dla EW Włocławek 
i współspalania biomasy są 
to solidne rezultaty. Odpo-
wiedzią na niesprzyjające 
otoczenie było obniżenie 

kosztów paliw do produkcji 
– wydatki na węgiel i bioma-
sę zostały zmniejszone o 50 
mln zł wobec I kwartału 2015 
roku co z jednej strony było 
efektem spadających wolu-

menów produkcji, zmiany 
miksu paliwowego (odej-
ście od droższej biomasy), 
a z drugiej niższych kosztów 
jednostkowych zakupu wę-
gla. (GB)

Stabilne wyniki i  wzrost inwestycji
PODSUMOWANIE | Pomimo zmieniających się warunków rynkowych Grupa Energa zanotowała stabilne wyniki finansowe. W I kwar-
tale Grupa wypracowała 2 621 mln zł przychodów. EBITDA wyniosła 645 mln zł. Jednorazowe odpisy na kwotę 305 mln zł brutto 
miały wpływ na zysk netto, który wyniósł 11 mln zł. Przed odpisami wynik netto ukształtował się na poziomie 290 mln zł.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
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

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę parter domu w Bolszewie. Tel: 781-
426-010

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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
KUPIĘ

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

INNE

EDUKACJA

LekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, w tym za-
dania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wej-
herowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO
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Rozpowszechnianie redakcyjnych 
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niezamówionych oraz zastrzega sobie 
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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

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

Sprzedam tanio kamerę tv, Skype, Samsung 
vg -etc 4000, cena 230 zł i mysz bezprzewodo-
wą. Tel: 510-501-955

PRACA

DAM PRACĘ

ZatRuDnię kobiety do obsługi magla w Pralni. 
Tel: 58 677-27-36

SZUKAM PRACY

USŁUGI

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OpakOWaNIa jednorazowe, tel. 501 175 330

uSŁuGi elektryczne, instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

prOfeSJONaLNa fotografia okolicznościowa: 

śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

Sprzedam tanio komodę olcha szerokość 
130cm, wysokość 93 cm, głębokość 43cm, cena 
280 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam bryczkę na 1-konia dla 5 osób, typu 
dokard. Stan idealny, hamulec, Wejherowo. Tel: 
507-724-008

Sprzedam piłę tarczową 2.2 kw 380W, samo-
robną z kółkami, cena 650zł. Tel: 695-230-080

Sprzedam drewno do CO i gałęziówkę. Możli-
wy transport gratis. Tel: 782-846-927

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

Sprzedam 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, Wejhero-
wo, 505-567-034

Sprzedam mydła włoskie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 660 731 
138

Kupię militaria (umundurowanie, 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 naprawy, sprzątanie 
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, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia dziecka, 
zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne metalowe, 
100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

OGŁOSZENIA metropolia.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!
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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)
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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.
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Regaty odbyły się na jach-
tach klasy Delphia 40, or-
ganizatorem rywalizacji 
był Ośrodek Szkolenia Że-
glarskiego Marynarki Wo-
jennej.Wśród siedmiu ekip 
biorących udział w rega-
tach była też reprezentacja 
Helu w składzie: Zbigniew 
Wiekiera - sternik, Irena 
Sojecka, Barbara Tabor, 

Magdalena Kohnke, Dawid 
Bubienko i Norbert Górski. 
Regaty wygrała reprezen-
tacja Wejherowa, drużyna 
z Helu znalazła się na drugim 
miejscu. Miejsce czwarte za-
jęła drużynaz Redy, na miej-
scu czwartym znalazła się re-
prezentacja Jastarni. Miejsce 
piąte zdobyła Rumia.
(GB)

Hel na drugim miejscu
REGATY| Reprezentacja Helu zdobyła II miejsce w Regatach Samorządowych Trój Cup 2016. Siódma edycja regat została zor-
ganizowana 7-8 maja na Zatoce Gdańskiej.

fo
t. 

N
or

be
rt 

G
ór

sk
i

Czteroosobowa reprezenta-
cja klubu nie zawiodła. W ka-
tegorii Weteranów Masters 2 
Wiesław Dominik zajął IV 
miejsce przegrywając walkę 
o medal brązowy wagą ciała, 
uzyskując rekordowy swój 
wynik 242,5 kg w wadze do 
105,0 kg. Czwarte miejsce 
zajął też junior Szymon Czer-
wicki w kat. do 93,0 kg, nie-
znacznie przegrywając walkę 
o podium. Ten utalentowany 
zawodnik jest jeszcze 2 lata 
juniorem. Władze klubu liczą 
na to, że w następnych star-
tach jego występ będzie jesz-
cze lepszy.

Już po raz czwarty na po-
dium Mistrzostw Świata sta-
nął Paweł Hadas zdobywając 
tym razem medal brązowy 
w kat. do 59,0 kg .Ostatni rok 
startów Pawła w kategorii ju-
niorów do 23 lat, mimo wielu 
przeciwności losowych, na-
leży uznać za bardzo udany. 
W dotychczasowych startach 

na Mistrzostwach Świata Pa-
weł Hadas zdobył 1 medal 
złoty, 1 srebrny i 2 brązowe.

Swą pozycję w Świecie po-
twierdził startem zawodnik 
Mariusz Hintzke w kategorii 
juniorów do 23 lat. Zeszło-
roczne zwycięstwo zmobili-

zowało zawodnikado jeszcze 
intensywniejszej pracy tre-
ningowej. Tym razem zde-
klasował swoich przeciwni-
ków uzyskując przewagę 50 
kg nad drugim zawodnikiem 
ustanawiając przy tym trzy 
kolejne rekordy Świata.Uzy-

skany wynik 320,0 kg w kat. 
do 105,0 kg dałby mu tytuł 
Wicemistrza Świata Senio-
rów.

Zawodników przygotowy-
wali trenerzy: Henryk Hintz-
ke i Augustyn Hadas.
(BG)

Świetny występ na mistrzostwach
PODNOSZENIE CIĄŻARÓW | Zawodnicy Parafialnego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Rybak” we Władysła-
wowie świetnie wpadli na  Mistrzostwach Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. To wydarzenie zorganizowano w dniach 
20-25 kwietnia w duńskiej miejscowości Rodby.
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Dziesięć ze-
społów repre-
zen tu jących 
p l a c ó w k i , 
d y w i z j o n y 
i komendę Mor-
skiego Od-
działu Straży 
G r a n i c z n e j 
zmagało się 26 
kwietnia w hali 
COS OPO Cet-
niewo we Wła-
dysławowie. 
Już drugi rok z rzędu najlepsi 
okazali się funkcjonariusze 
Kaszubskiego Dywizjonu SG 
w Gdańsku, drugie miejsce 
zajęli gospodarze, czyli Pla-
cówka SG we Władysławowie, 
a trzecie miejsce zajął zespół 
z Placówki SG w Ustce. Pu-
chary zwycięskim drużynom 
wręczyli kontradm. SG Piotr 
Stocki, Komendant Morskiego 
Oddziału SG i ppłk SG Krzysz-
tof Maluchnik, Komendant Pla-
cówki SG we Władysławowie.

Wszyscy zawodnicy otrzyma-

li pamiątkowe medale. W deko-
racji zawodników uczestniczyli 
ponadto: reprezentujący współ-
organizatora turnieju Urząd 
Miejski we Władysławowie 
Kamil Pach, Zastępca Burmi-
strza Władysławowa, Marian 
Kosznicki, Zastępca Dyrektora 
Centralnego Ośrodka Sportu 
Cetniewo OPO we Władysła-
wowie, Jerzy Szczepankowski, 
Prezes Fundacji Aleja Gwiazd 
Sportu we Władysławowie 
oraz Magdalena Bartnicka 
z firmy Allianz. (BG)

Sukces strażników granicznych
PIŁKA NOŻNA | Drużyna funkcjonariuszy z Placówki 
Straży Granicznej we Władysławowie wzajęła 2. miejsce 
w VIII Mistrzostwach Morskiego Oddziału Straży Granicz-
nej i III Turnieju o Puchar Komendanta Placówki SG we 
Władysławowie w Halowej Piłce Nożnej.

fo
t. 

M
or

sk
i O

dd
zi

ał
 S

tra
ży

 G
ra

ni
cz

ne
j

fo
t. 

N
or

be
rt 

G
ór

sk
i




