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Koncertowe atrakcje rozpocz-
nie konkurs na najlepszego wo-
kalistę Talenty, skierowany do ar-
tystów amatorów ziemi puckiej, 
Pomorza, a także solistów z całej 
Polski. Tegoroczną edycję wyda-
rzenia zaplanowano na niedzielę 
3 lipca, początek o godzinie 16 
na Zielonej Plaży. Tego dnia na 
scenie zaprezentują się finaliści 
konkursu, którzy będą rywalizo-
wali w czterech kategoriach wie-
kowych. Na zwycięzców czekają 
oczywiście nagrody finansowe. 

Na kolejną atrakcję muzyczną 
w Pucku trzeba będzie czekać 
do kolejnej soboty - 9 lipca. Tego 
dnia w Pucku odbedą się zawody 
o Puchar Burmistrza na skatepar-
ku i minigolfie, którym będzie 
towarzyszył koncert znanego 
i popularnego rapera – DonGu-
ralesco, autora hitu „Palę Majki”. 
Koncert odbędzie się na Zielonej 
Plaży o godzinie 21. 

W ramach letnich koncertów 
pojawi się także propozycja dla 
miłośników popularnego gatun-
ku disco-polo. Najnowsza edycja 

imprezy nazwanej Discopolowa-
nie została zaplanowana na 17 
lipca a na scenie wystąpią zespo-
ły – Ambu-Lans, Piękni i Młodzi 
i Playboys.

Kolejna atrakcja muzyczna to 
propozycja właściiwie dla każde-
go melomana, na scenie w Pucku 
wystąpi bowiem Maryla Rodo-
wicz - niekwestionowana gwiaz-
da polskiej muzyki pop. Ten kon-
cert zapowiedziano na 23 lipca, 
początek o godzinie 21.

Po przerwie, koncerty wrócą do 
Pucka w połowie sierpnia. Gru-
pa Myslovitz zagra dla puckiej 
publiczności 13 sierpnia, dzień 
później wystąpi kultowa i legen-
darna grypa Dżem. Oba koncerty 
odbędą się na Zielonej Plaży, po-
czątek występów zapowiedziano 
na godzinę 21.

Kilka dni później, 19 sierpnia 
w nadmorskiej miejscowości 
pojawi się ciekawa propozycja 
dla miłośników reggae. O go-
dzinie 21 rozpocznie się bowiem 
koncert Mesajah, któremu towa-
rzyszył będzie zespół Riddim 
Bandits.

Wszystkie opisane koncerty są 
bezpłatne.

ZAPOWIEDŹ | To świetna wiadomość dla turystów i mieszkańców. Latem w Puc-
ku odbędzie się kilka ogólnodostępnych i atrakcyjnych koncertów polskich 
wykonawców. Na Zielonej Plaży wystąpi więc Maryla Rodowicz, Dongurale-
sco, Myslovitz, Dżem i Mesajah.

Koncertowe lato w Pucku

Lato wyruszyło 
z Pogórza

FotoGALERIA
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W ramach premierowej 
edycji Budżetu Obywatel-
skiego na realizację pro-
jektów  przeznaczono 230 
tys. zł, z czego 30 tys. na 
projekty nieinwestycyjne 
( pozostała część przezna-
czona zostanie na projekty 
inwestycyjne).
W pierwszym Budżecie 
Obywatelskim mieszkańcy 
mogli oddać swój głos na 
1 z 11 zakwalifikowanych 
projektów. Do głosowania 
uprawnieni byli wszyscy 
mieszkańcy Pucka, którzy 
na dzień 31 grudnia 2015 

r. ukończyli 16 lat. Miesz-
kańcy  miasta mogli zagło-
sować w tradycyjny sposób 
poprzez wrzucenie karty do 
urny, która znajdowała się 
w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego. Urzęd-
nici inspirowali się również 
rozwiązaniami z  innych 
samorządów i urchomili 
również głosowanie elek-
troniczne. To rozwiązanie 
okazało się dosyc popularne 
-  na platformie przygoto-
wanej na potrzeby Budżetu 
Obywatelskiego oddało 613 
mieszkańców.

W tradycyjny sposób za-
głosowało 826 osób. Co 
w sumie daje nam 1439 
głosów, a to stanowi 15,35% 
mieszkańców. Po weryfika-
cji formalnej okazało się, 
że 68 głosów musi zostać 
odrzuconych.Głosów zwe-
ryfikowanych pozytywnie, 
które zdecydowały o wybo-
rze projektów do realizacji 
było łącznie 1371.
Najwięcej głosów otrzy-
mał projekt pn. Naprawa 
nawierzchni ul. Chabrowej 
(384 głosy). Tuż za nim 
uplasowała się gra miejska 

Kaperskie opowieści (203 
głosy). Trzeci na podium 
z liczbą 160 głosów był 
projekt parkingu przy 
MDLot. Ostatnim inwesty-
cyjnym projektem zakwa-
lifikowanym do realizacji 
jest Wykonanie naprawy 
i poszerzenia chodnika na 
ul. Swarzewskiej. Łączna 
wartość projektów to 161 
924,59 zł.
Zrealizowane zostaną rów-
nież oba projekty nieinwe-
stycyjne, których wartość 
wynosi 19 500 zł.
(GB)

Wybrano projekty 
w ramach BO
INWESTYCJE | „Naprawa nawierzchni ul. Chabrowej” – to projekt, który uzyskał naj-
większą ilość głosów w ramach tegorocznej, premierowej edycji Budżetu Obywatel-
skiego w Pucku.  W głosowaniu wzięło udział prawie 16 procent mieszkańców miasta.
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Do istniejących już drabi-
nek i zjeżdżalni dołączy-
ła huśtawka sprężynowa 
i mostek.

-Dzięki większej ilości do-
stępnych zabawek zwięk-
sza się atrakcyjność tego 
miejsca, co z pewnością 

docenią najmłodsi. Urzą-
dzenia są kolorowe i bardzo 
estetyczne.Zakup huśtaw-
ki został dofinansowany 

przez Bank Millennium 
-poinformowali urzędnicy 
z UM Puck.
(GB)

Plac zabaw w nowym wydaniu
INWESTYCJA | Plac zabaw znajdujący się przy ul. Kościuszki został zaopatrzony w nowe urządzenia. 
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Uroczysta konferencja pod-
czas, której rozdano dyplo-
my i nagrody potwierdzają-
ce uzyskanie tytułu„Szkoły 
zawodowej najwyższej ja-
kości” została zorganizo-
wana na początku czerwca 
w Warszawie. Szkoła z Kła-
nina do konkursu zgłosiła 
realizację dwóch projektów, 
którego autorkami i koordy-
natorkami są nauczycielki 
przedmiotów zawodowych 
gastronomicznych - Ewa 
Szymańska i Ewelina Pilc – 
Bojke. 
Na uroczystej gali wrę-
czenia nagród okazało się, 
że zgłoszony do konkursu 
projekt w kategorii „Prak-
tyki zawodowe uczniów 
w ramach projektu „ Dieta 
śródziemnomorska na wi-

delcu uczniów ZSP w Kła-
ninie” uzyskał wyróżnienie 
– statuetkę, dyplom oraz na-
grodę rzeczową, którą ode-
brała Pani Dyrektor Aldona 
Czerwińska. Drugi projekt 
„Ocenianie kształtujące 
jako innowacyjny element 
procesu nauczania w modu-
łowym kształceniu zawodo-
wym” również uzyskał tytuł 
oraz uznany został za dobrą 
praktykę. 
W konkursie wzięło udział 
łącznie 86 szkół z całej 
Polski.
Warto podkreślić, że ZSP 
w Kłaninie była jedyną 
szkołą z województwa po-
morskiego, która znalazła 
się w gronie 13 finalistów 
konkursu. 
(BG)

Nagroda dla ZSP 
w Kłaninie
OŚWIATA | ZSP w Kłaninie była jedyną szkołą z woje-
wództwa pomorskiego, która znalazła się w gronie 13 fina-
listów konkursu„Szkoły zawodowej najwyższej jakości”.
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Młodzież miała okazję 
gościć na sali Ratusza Miej-
skiego, w której odbywa-
ją się Sesje Rady Miasta 
Pucka, a także zwiedzić 
budynek urzędu przy ul. 1 
Maja 13. 
Sekretarz Agnieszka Siebert 
przedstawiła jak wyglą-
da struktura urzędu, praca 
urzędnika.
Uczniowie mieli również 
okazję zapoznać się z tym, 
jakie jednostki organizacyj-

ne w mieście podlegają Bur-
mistrz Miasta.
Podczas wizyty pojawiły 
się także pytania dotyczące 
inwestycji w mieście, wspo-
mniano także o Budżecie 
Obywatelskim. 
-Dzięki temu spotkaniu 
młodzi ludzie zrozumieli, 
że mogą mieć wpływ na to 
co dzieje się w ich okolicy 
– podkreślają organizatorzy 
spotkania.
(GB)

Wizyta uczniów
SAMORZĄD | Uczniowie I i II klasy Liceum Służb Mun-
durowych w Pucku gościli w Urzędzie Miasta w Pucku.
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Bezpośrednim efektem 
umowy partnerskiej będzie 
utworzenia w szkole klasy 
o profilu stoczniowym. 
Od września przyszłego 
roku, w tej będą się kształ-
cić przyszli spawacze oraz 
monterzy kadłubów. Duża 
część zajęć ma mieć cha-
rakter praktyczny i będzie 
organizowana na terenie 
stoczni. Przedstawiciele 
Nauty poinformowali rów-
nież, że najlepsi uczniowie 
będą mogli liczyć na sty-
pendia. 
-Zakład jest w stanie za-
oferować uczniom ZSP 
Kłanino pełne szkolenie 
i przygotowanie zawodowe, 
a następnie pracę – podkre-
ślał Sławomir Latos, prezes 
zarządu Stoczni Nauta.
To jest docenienie tego co 
już robimy, ale też nowe 
wyzwanie dla nas – tłu-
maczy Aldona Czerwiń-
ska, dyrektor ZSP Kłanino. 
– Na rynku pracy brakuje 
zawodowców, osób wy-
kwalifikowanych w specja-
listycznych dziedzinach, 
dlatego wychodzimy na-
przeciw potrzebom pra-
codawców – dodaje staro-
sta pucki, Jarosław Białk. 
Takimi umowami jesteśmy 

w stanie spowodować to, 
że nie będzie u nas bezro-
bocia – podkreśla samorzą-
dowiec.
Nauka w klasie patronackiej 

ze specjalnością spawacz/
monter kadłubów ma trwać 
trzy lata. W ramach nauki 
szkoła oferuje bezpłatny 
dojazd na miejsce praktyk, 

stypendia dla najlepszych, 
certyfikaty zawodowe i dar-
mowe wyposażenie ucznia 
w strój roboczy.
(BG)

Stoczniowa klasa 
w Kłaninie
OŚWIATA | Młodzież z powiatu będzie mogła znaleźć pracę w szybko rozwijającym się 
i obiecującym przemyśle stoczniowym. To efekt współpracy między dyrekcją Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, Stocznią Naua i władzami Powiatu Puckiego.

Fo
t. 

Po
w

ia
t P

uc
ki

Efektem wizyty może być 
współpraca biznesowa. De-
legacja na czele z zastęp-
cą Burmistrza Kamilem 

Pachem miała okazję do 
rozmów z lokalnymi przed-
siębiorcami, zajmującymi 
się handlem mebli i arty-

Obchody 900-lecia miasta partnerskiego
SAMORZĄD | Delegacja Gminy Władysławowo wzię-
ła udział w uroczystych obchodach 900-lecia partnerskiej 
miejscowości Lamstedt w Niemczech.

kułami wyposażenia wnętrz, 
produkcją gotowych hal 
stalowych czy wynajmem 
pojazdów typu kamper. Roz-
mówców zaproszono do na-
wiązania współpracy z przed-
siębiorcami z terenu gminy 
Władysławowo,  rozdano im 
także informacyjne foldery o  
gminie. 
Reprezentacja zwiedziła 
również lokalne atrakcje 
turystyczne: park kamieni, 
muzeum radiotechniki i te-
lewizji oraz ratusz. Podczas 
głównej uroczystości jubile-
uszowej wręczono życzenia 
dla gminy i mieszkańców 
Lamstedt wraz z okoliczno-
ściowym prezentem. Miłym 
akcentem obchodów było 
przywitanie  delegacji przez 
eurodeputowanego Davida 
McAllistera (w latach 2010-
2013 Premiera Dolnej Sak-

sonii). Zainteresowanie de-
legacją z Władysławowa 
wykazała również lokalna 
prasa.
Współpraca pomiędzy gmi-
nami partnerskimi odbywa się 
na kilku płaszczyznach: wy-
miany młodzieży, rywalizacji 
sportowej w ramach turnieju 
„Włabasket”,  współpracy 
strażaków, a także kontaktów 
klubów krótkofalarskich.
Radę Miejską reprezentował 
Przewodniczący Rady Stefan 
Klein oraz radny Szymon 
Guz.
Kilka tygodni wcześniej 
Ochotnicza Straż Pożar-
na z Władysławowa wraz 
z radnym Zygmuntem Orłem 
wzięli udział w jubileuszu 
125-lecia straży pożarnej 
Lamstedt i obchodach Dni 
Straży.
(um)
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Organizacja morskich piel-
grzymek to niepowtarzalna 
w skali Europy tradycja 
rybaków z Półwyspu Hel-
skiego.W dniu odpustu 
świętych Apostołów Piotra 
i Pawła kaszubscy rybacy 
płyną wodami Zatoki Puc-
kiej, łodziami z Kuźnicy, 
Władysławowa i Jastarni, 
aby wziąć udział w nabo-
żeństwie na falach Małego 
Morza, a później w sumie 
odpustowej w puckiej 
Farze, która jest najstar-
szym i najszacowniejszym 
obiektem zabytkowym 
w nadmorskim miastecz-
ku, stolicy północnych 
Kaszub.
Tegoroczna edycja piel-
grzymki rozpocznie się 
o godzinie 10.45 uroczy-
stym przemarszem z ple-
banii do portu rybackiego. 
O godzinie 11 kutry wy-
płyną w morze a 45 minut 
później odbędzie się nabo-
żeństwo na wodach zatoki. 
Po powrocie, o 12.30 od-
będzie się msza swięta 
(ołtarz polowy przy farze).  
Po nabożeństwu zaplano-
wano wykonanie wspól-
nego zdjęcia Piotrów 
i Pawłów, odbędzie się 
również występ artystycz-
ny Teatru Tańca – Kwieci-
ste Gwiazdy. (GB)

Rybacy pomodlą się 
na zatoce
PIELGRZYMKA | W sobotę 25 czerwca odbędzie się 
Morska Pielgrzymka Rybaków na odpust Świętych Piotra 
i Pawła do Fary w Pucku. Pielgrzymka to coroczna trady-
cja rybaków, której korzenie sięgają 1217 roku.
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Pielgrzymowanie 
wodą z Półwyspu 
Helskiego ma dłu-
gą tradycję, której 
początków należy 
szukać około 1217 
r., kiedy nadano 
Puckowi przywilej 
odbywania jarmar-
ków w dniu patronów 
parafii. Wspomnieć 
wypada, że Półwysep 
przez długi czas był 
szeregiem wysepek 
i dotarcie do Pucka 
mogło się odbyć jedy-
nie łodziami. W 1981 r. 
za sprawą ks. probosz-
cza parafii w Kuźnicy 
Gerarda Markowskie-
go i znanego szkut-
nika, żaglomistrza 
Aleksandra Celarka z 
Chałup reaktywowa-
no pielgrzymowanie 
łodziami rybackimi do 
Pucka.
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Celem dorocznego spotka-
nia w Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza 
w Rewie było uczczenie pa-
mięci wszystkich bohaterów 
polskiego morza. W tym roku 
Gwiazdami uhonorowano: 
kpt. ż. w. Zygmunta Deycza-
kowskiego, doc. mgr. inż. Il-
defonsa Piotrowskiego oraz 
Walerię Szulc.

Święcenia dokonał i mo-
dlitwę w intencji Ludzi Mo-
rza odmówił Ksiądz kanonik 
Wiesław Philipp, proboszcz 
parafii pw. Św. Rocha w Re-
wie.

Po odsłonięciu Gwiazd 
w Alei nastąpiło wręczenie 
odznaczeń i wyróżnień:

Zgodnie z Postanowieniem 
Kapituły Orderu Honorowe-

go Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
Orderem Honorowym Związ-
ku Piłsudczyków Rzeczypo-
spolitej Polskiej za wybitne 
zasługi w krzewieniu pamięci 
zasług dla Polski przez Pierw-
szego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego i Jego Legionów 
uhonorowany został Jerzy 
Włudzik - Wójt Gminy Ko-

sakowo, Pułkownik Związku 
Piłsudczyków RP Jerzy Włu-
dzik. 

Złotym Krzyżem Związku 
Piłsudczyków RP uhonoro-
wani zostali:  Dariusz Dre-
lich - Wojewoda , komandor 
Ignacy Gloza, ks. prałat Sła-
womir Decowski, Andrzej 
Bodnar, komandor Kazimierz 
Pulkowski, Andrzej Ziemian, 

a Srebrnym Krzyżem Związ-
ku – Małgorzata Szubrycht, 
Józef Melzer, Mirosław Ant-
kiewicz, Michał Szajna.

Uchwałą Światowego 
Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Pomorski na 
podstawie Decyzji Prezydium 
nadał Medal XXV-Lecia 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Okręg 

Pomorski następującym oso-
bom: kmdr pil. Wiesławowi 
Cuperowi, płk Grzegorzowi 
Stańczykowi, Zdzisławowi 
Jaroni, Jerzemu Miotke, Jaku-
bowi Szajna, Andrzejowi Stę-
pień, Józefowi Bartnickiemu, 
Sławomirowi Dzięgielew-
skiemu, Wiesławowi Niemo-
cińskiemu.
(uG)

Doceniono bohaterów polskiego morza
RELACJA |  W sobotę 11 czerwca 2016 r. zorganizowano XIII Uroczystość Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłu-
żonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie.
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Spotkanie to wspólna inicja-
tywa Jarosława Białka – sta-
rosty puckiego oraz Gabrieli 
Lisius – starosty wejherow-
skiego.Do komitetu organiza-
cyjnego zaproszono również 
miasta Gdynię i Wejherowo. 

Celem spotkanie było zapre-
zentowanie problemów z ja-
kimi borykają się samorządy, 
także tamich, któryc nie są 
w stanie rozwiązać własny-
mi środkami, ale potrzebują 
wsparcia władz centralnych.

W trakcie rozmwoy przed-
stawiono trzy tematy istotne 
z punktu widzenia samorzą-
dów Nordy: budowę Obwod-
nicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej, przepisy do-
tyczące żeglugi oraz tury-

stycznej infrastruktury na 
wodzie i na lądzie w kontek-
ście rozwoju Zatoki Puckiej 
i Gdańskiej oraz dostępność 
kolejową obszaru powiatów 
puckiego i wejherowskiego-
oraz Gdyni. (sP)

Spotkanie samorządowe
RELACJA | W Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie zorganizowano pierwszą edy-
cję „Spotkania przedstawicieli samorządów z posłami i senatorami z regionu”.
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W zawodach udział wzięło 
15 szkół. Drużyny musiały 
sobie m.in. poradzić z testem 
wiedzy teoretycznej, pierw-
szą pomocą, strzelaniem oraz 
zajęciami sprawnościowymi. 
Wyniki prezentują się nastę-
pująco:

W kategorii „Szkoły Gimna-
zjalne” wygrało Gimnazjum 
Wierzchucino, Zespół Szkół 

w Starzynie i Gimnazjum 
Puck. W kategorii „Szkoły 
Ponadgimnazjalne” wygrało 
Liceum Służb Mundurowych 
w Pucku, na drugim miejscu 
znalazła się drużyna Zespo-
łu Szkół Ponagimnazjalnych 
Kłanino, miejsce trzecie zdo-
była reprezentacja I Liceum 
Ogólnokształcącego w Puc-
ku. (sP)

Mistrzostwa 
Obrony Cywilnej
EDUKACJA | 15 szkół rywalizowało podczas Powiato-
wych Mistrzostw Obrony Cywilnej Szkół Gimnazjalnych 
i Ponadgimnazjalnych. Premierową edycję zawodów zor-
ganizowano 9 czerwca W Powiatowym Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.
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Już od godziny 14 na 
wszystkich przybyłych cze-
kała masa atrakcji - liczne 
warsztaty i zajęcia plastyczne, 
konkursy i zabawy na scenie, 
strefa rekreacyjna oraz strefa 
zabaw dla dzieci.

W ramach festynu swoje 
umiejętności zaprezentowały 
się liczne zespoły lokalne, 
młodzi wokaliści z okolicz-
nych szkół i przedszkoli. 
Z Gminy Kosakowo świetnie 
prezentowała się młodzież ze 
szkoły podstawowej z Pogó-
rza, zespół Wokal oraz Kosa-

kowska Orkiestra Dęta.
O słoneczny nastrój 

i wyjątkowo gorącą atmosfe-
rę zadbała muzyczna gwiaz-
da wieczoru, Grzegorz Hyży. 
W Pogórzu wystąpiły rów-
nież grupy muzyczne: Plain 
Pattern oraz Gentleman.

Festyn zorganizowano pod 
patronatem Prezydenta Gdy-
ni Wojciecha Szczurka. Or-
ganizatorzy wydarzenia to: 
Wójt Gminy Kosakowo Je-
rzy Włudzik, Rada Dzielnicy 
Gdynia Pogórze oraz Galeria 
Szperk.

Lato wyruszyło z Pogórza
RELACJA | To było głośne, widowiskowe 
i atrakcje popołudnie.12 czerwca przed 
Galerią Szperk w Pogórzu odbył się (już 
po raz czwarty) Festyn Integracyjny 
„Z Pogórza Lato Rusza”

Fo
t. 

W
.R

oj
ek

/U
G

 K
os

ak
ow

o

Fo
t. 

W
.R

oj
ek

/U
G

 K
os

ak
ow

o
Fo

t. 
W

.R
oj

ek
/U

G
 K

os
ak

ow
o

Fo
t. 

W
.R

oj
ek

/U
G

 K
os

ak
ow

o Fo
t. 

W
.R

oj
ek

/U
G

 K
os

ak
ow

o
Fo

t. 
W

.R
oj

ek
/U

G
 K

os
ak

ow
o

Fo
t. 

W
.R

oj
ek

/U
G

 K
os

ak
ow

o



7|metropolia.info/aktualności Środa, 22 czerwca 2016

Spotkanie przebiegło 
w konwencji wykładu po-
dzielonego na cztery bloki 
tematyczne.

W pierwszej części przed-
stawicielki Urzędu Miasta 
koordynujące projekt - Aneta 
Geizler, Anna Muza i Agata 
Sychowska przedstawiły za-
łożenia projektu oraz przy-
bliżyły mieszkańcom temat 
rewitalizacji. Następnie Mi-
chał Majek reprezentujący 
firmę EU-CONSULT Sp. 
z o.o. przedstawił wyniki 
„Analizy Tkanki Miejskiej 
Obszaru Centrum”. Analiza 
oparta na przeprowadzonej 
wizji w terenie wskazała 
zjawiska wpływające na 
degradację przestrzeni oraz 
główne problemy technicz-
ne dotyczące zabudowy.

Kolejnym prelegentem 
był Dominik Mikiprowicz 
z Pracowni Architektonicz-
no-Urbanistycznej mr aero-
plan S.C., który przedstawił 
założenia Analizy Urbani-
styczno-Architektonicznej 

Spotkanie o rewitalizacji
SAMORZĄD | W Sali Ratusza Miejskiego odbyło się spotkanie z mieszkańcami poświęcone projektowi 
”Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji. W spotkaniu, które zorganizowano 14 czerwca uczestniczyli przedsta-
wiciele firm wykonujących na zlecenie Urzędu Miasta analiz, które będą podstawą opracowania Lokal-
nego Programu Rewitalizacji.

dotyczącej przestrzeni pu-
blicznych wraz z określeniem 
zasadności i ram utworzenia 
Specjalnej Strefy Rewitaliza-
cji i/lub Miejscowego Planu 

Rewitalizacji.
Spotkanie zakończyła pre-

zentacja  Magdaleny Labuda 
z Grupy BST sp. z o.o., która 
poinformowała mieszkańców 

o planowanych badaniach 
społecznych. Wspomniane ba-
dania w lipcu będą przeprowa-
dzanez mieszkańcami strefy 
rewitalizacji.

Po każdym z bloków tema-
tycznych mieszkańcy mieli 
możliwość zadawania pytań 
i zgłaszania swoich sugestii.
(GB)

Puchar Wójta Gminy Jerzego 
Włudzika za najwięcej zło-
wionych ryb Puchar otrzymała 
rodzina Korczyńskich (I miej-
sce), Puchar Księdza Kanonika 
Jana Grzelaka za największą 
złowioną rybę otrzymała ro-
dzina Zajda (II miejsce), Pu-
char Prezesa Stowarzyszenia 
Sołtysów, a zarazem Sołtysa 
wsi Dębogórze Józefa Melzer, 
dla…Pechowca który nie zło-
wił żadnej ryby – otrzymała 
rodzina Przyborowskich (III 
miejsce). 

Każdy zawodnik otrzymał 
nagrodę i pamiątkowy dyplom. 
Nie zabrakło kiełbasek z gril-
la, słodyczy, kawy / herbaty, 
a także napoi dla dzieci. Zawo-
dy, nad którymi czuwał sędzia 
główny Krzysztof Janik, oka-
zały się świetną integracją dla 
mieszkańców. 

Organizatorzy zawodów to 
Sołtys z Radą Sołecką wsi 
Dębogórze, Wójt Gminy Je-
rzy Włudzik i ksiądz kanonik 
Jan Grzelak, proboszcz parafii 
w Kosakowie.
(uG)

Piąta edycja zmagań wędkarskich
RELACJA | 19 zawodników rywalizowało w Rodzinnych Zawodach Wędkarskich nad Stawem w Dębogórzu. Wydarzenie zorganizowano 11 czerwca.
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W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele instytucji 
zajmujących się szeroko 
rozumianym bezpieczeń-
stwem. Celem była współpra-
ca i wymiana doświadczeń 
w zwalczaniu m.in. prze-
stępczości, zapobiegania 
dewastacji przyrody i zabez-
pieczenia imprez masowych. 
Od kilku lat mundurowi 
z Pucka organizują spotka-
nie dotyczące zabezpiecze-
nia sezonu letniego. W tym 
roku policjanci zaprosili 
wszystkie służby i insty-
tucje, które na terenie po-
wiatu puckiego zajmują się 
szeroko rozumianym bez-
pieczeństwem m. in. Straż 
Graniczną, Straż Pożarną , 
Straż Miejską oraz przedsta-
wicieli Urzędu Morskiego, 
Morskiej Służby Poszuki-
wań i Ratownictwa, a także 
Sanepid-u i Ochrony Środo-
wiska.

Organizatorem spotkania 
był komendant komisa-
riatu we Władysławowie. 
W spotkaniu wzięli udział 
także komendant Puckiego 
garnizonu oraz naczelnicy 
prewencji i ruchu drogowe-
go. Zorganizowane spotka-
nie miało na celu wymianę 
doświadczeń, zacieśnienie 
współpracy pomiędzy in-
stytucjami w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa, or-
ganizowania wspólnych 
patroli oraz reagowania 
na wszelkie przypadki ła-
mania przepisów prawa. 
Funkcjonariusze podczas 
prezentacji multimedialnej 
przedstawili zaproszonym 
gościom sytuację zdarzeń 
z ubiegłego roku na terenie 
powiatu ze szczególnym 
uwzględnieniem miasta 
i gminy Władysławowo 
oraz Półwyspu Helskiego. 
Propozycja współpracy do-
tyczyła głównie: zabezpie-
czenia imprez masowych, 
akwenów wodnych oraz 
podjęcia działań przeciw-
działających dewastacjom 
przyrody, a także likwidacji 
nielegalnego handlu. (KPP)

Bezpieczeństwo 
latem
SPOTKANIE | Z inicja-
tywy puckich policjantów 
w Komisariacie Policji we 
Władysławowie odbyło się 
spotkanie dotyczące zabez-
pieczenia prewencyjnego 
sezonu letniego 2016. 
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Aby przygotować się 
do organizacji impre-
zyu  pracowników CKPiS 
szkolili członkowie Pol-
skiego Związku Przecią-
gania Liny. Dominika Su-
łat-Jęcek, Łukasz Kania, 
Janusz Nowicki, Tomasz 
Supruniuk oraz Michał 
Pawlina wzięli udział 
w szkoleniu sędziow-
skim przygotowującym 
do Pierwszych Plażowych 
Mistrzostw Polski Amato-
rów w Przeciąganiu Liny. 
Podczas ćwiczeń na plaży 
odbył się typowy trening 
kadry narodowej w prze-
ciąganiu liny oraz kilka 
meczów pokazowych, na 
których przyszli sędziowie 
uczyli się niezbędnych ge-
stów i komend.

Przeciąganie liny 
we Władysławowie
SPORT | Władysławowo będzie gospodarzem  I Plażowych Mistrzostw Polski Ama-
torów w Przeciąganiu Liny. Wydarzenie, które zostanie zorganizowane przez Cen-
trum Kultury Promocji i Sportu oraz Polish Tug of War Federation (Polski Związek 
Przeciągania Liny) zapowiedziano na początek września bieżącego roku.

Mistrzostwa mają zo-
stać zorganizowane przez 
Centrum Kultury Promocji 

i Sportu oraz Polish Tug 
of War Federation (Polski 
Związek Przeciągania Liny) 

na początku września bieżą-
cego roku we Władysławo-
wie. (um)
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Kontrole przeprowadzane 

będą w godz. 07.00 – 15.00 
po wcześniejszym zgłosze-
niu telefonicznym pod nu-
merami:0 58 6745-222 Dy-
żurny KPP w Pucku, (58) 
6745-206 Naczelnik Wy-
działu Ruchu Drogowego 
KPP w Pucku, (58) 6740-
197 Dyżurny Komisariatu 
Policji we Władysławowie, 
albo drogą elektroniczną 

pod adresem kpppuck@po-
morska.policja.gov.pl.

Funkcjonarisuze podkre-
ślają, żeby pojazdy do kon-
troli należy podstawić bez 
pasażerów oraz bagaży - co 
najmniej na 1 godzinę przed 
planowanym odjazdem. 
Policjanci zalecają udział 
przedstawiciela organizato-
ra przejazdu podczas kon-
troli pojazdu. (KPP)

Kontrola autokarów 
przez wyjazdem
KONTROLA | Komenda Powiatowa Policji w Pucku 
wyznaczyła stałe miejsce kontroli autokarów przewożą-
cych zorganizowane grupy turystów. Powstały one na 
placu przed dworcem PKS w Pucku przy ul. Dworcowej 
i parkingu przy Komisariacie Policji we Władysławowie 
ul. Towarowa 1.
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Estetyczne deski pomostowe 
koloru szarego wykonane są 
z tworzywa sztucznego i zo-
stały ułożone na wejściach na 
plażę nr 20 w Chałupach oraz 
43 w Karwi. To nie pierwsze 
tego rodzaju kładki zamonto-
wane w Gminie Władysławo-
wo. 

–W ubiegłym roku oddali-
śmy do użytku podobne zej-

ścia na plażę w Chałupach 
i Ostrowie. To rozwiązanie 
sprawdza się w praktyce, 
otrzymujemy pozytywne opi-
nie, dlatego też kontynuujemy 
ich instalowanie – mówi Bur-
mistrz Władysławowa Roman 
Kużel.

Kładki są udogodnieniem 
dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, 

o kulach, czy też dla rodzin 
z dziećmi w wózkach i senio-
rów. Władze Gminy Włady-
sławowo chcą kontynuować 
ich rozbudowę. W okresie je-
sienno-zimowym kładki będą 
częściowo demontowane, 
żeby nie ulegały zniszczeniom 
powodowanym sztormem lub 
niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. (um)

Inwestycje na plaży
TURYSTYKA | Gmina Władysławowo wykonała kolejne, dwie kładki usprawniające 
osobom niepełnosprawnym dojście na plażę. Mają one długość 30 i szerokość 3 metrów, 
a na ich końcu znajduje się tzw. taras o łącznej powierzchni 24 m2.
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W województwie pomor-
skim uhonorowano łącznie 
tylko 6 kąpielisk, co tylko 
zwiększa prestiż nagro-
dy. Jest ona przyznawana 
w ramach międzynarodo-
wego programu duńskiej 
Fundacji na rzecz Edukacji 
Ekologicznej. By ją otrzy-
mać należy spełnić szereg 
kryteriów, wśród których 
można wymienić: wskaź-
niki czystości wody, za-
pewnienie bezpieczeństwa, 
odpowiednią infrastrukturę 
oraz zarządzanie kąpieli-
skiem z uwzględnieniem 
oddziaływania na środowi-
sko naturalne.

Program Błękitnej Fla-
gi wystartował w 1987 r. 
w Europie z zamiarem za-
chęcenia zarządców kąpie-
lisk do spełnienia założeń 
dyrektywy Rady Europej-
skiej dotyczącej jakości 
wody w kąpieliskach (Dy-
rektywa Rady 76/160/EEC 
z dnia 8 grudnia 1975 r.). 
Pomysł programu powstał 
we Francji w 1985 r., gdzie 
właśnie pierwsze nadmor-
skie gminy zostały nagro-
dzone Błękitną Flagą po 
uwzględnieniu kryteriów 
oczyszczania ścieków i ja-
kości wody w kąpieliskach.

(um)

Władysławowo i Jastrzębia Góra wyróżnione Błękitną Flagą!
NAGRODA |  Plaże we Władysławowie 
i Jastrzębiej Górze zostały nagrodzone 
Błękitną Flągą.
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Podczas XV krajowego 
Tygodnia Czytania Dzie-
ciom bajki, baśnie i legendy 
uczniom czytali kolejno: Dy-
rektor ZOPO - Danuta Topp, 
Sekretarz - Małgorzata Nie-
mirska-Thiel, Dyrektor Bi-
blioteki Miejskiej - Bogumiła 

Ceynowa oraz Bibliotekarka 
z SP 3 we Władysławowie - 
Jadwiga Tesarowska.

Słuchaczami głośnego czy-
tania byli uczniowie klas 0-6 
Szkoły Podstawowej w Chła-
powie.

(um)

Chłapowo 
w ogólnopolskiej akcji
OŚWIATA | Szkoła Podstawowa w Chłapowie już po raz 
3. wzięła udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”. 
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Podczas tego wielkiego święta koszy-
kówki nie zabrakło sportowych emo-
cji i ducha rywalizacji. Ale liczyła się 
przede wszystkim dobra zabawa. Mar-
cin Gortat na bieżąco udzielał wskazó-
wek młodym zawodnikom.

- Jest bardzo fajnie – mówi Aleks 
Łada, jeden z uczestników Gortat Cam-
pu Rumia 2016. – Trudno było się tu 
dostać, ale ten trening to naprawdę ol-
brzymia frajda. Na co dzień jestem fa-
nem koszykówki, kibicuję Washington 
Wizzards.

Po południu odbyła się Klinika, czyli 
zajęcia dla nieco starszych, nastoletnich 
zawodników.

- Najważniejsze w całej akcji są dzieci 
i młodzież – powiedział Marcin Gortat. 
- Zależy mi przede wszystkim na tym, 
żeby obudzić w nich chęć do uprawia-
nia sportu, aby ruszyć ich sprzed tele-
wizorów, komputerów i tabletów i po-
kazać, że aktywne spędzanie czasu jest 
dużo ciekawsze. Rafał Korbut

Marcin Gortat, koszykówka 
i wielkie show
POMORZE | Druga edycja 
Gortat Camp Rumia za 
nami. Po gorącym powi-
taniu Marcina Gortata 
przez zebraną w rum-
skim MOSiR-ze publicz-
ność, rozpoczęła się 
rozgrzewka, a następ-
nie trening. Najpierw 
z gwiazdą NBA ćwiczyły 
młodsze dzieci, później 
w treningu uczestniczy-
ła starsza grupa. 
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REKLAMA                                              U/2016/PR

Styk morza, lądu, zwłaszcza wy-
brzeża klifowego, obszaru chronio-
nego, jakim jest park krajobrazowy, 
rozwijających się miejscowości 
letniskowo-kuracyjnych – jest jed-
nym z najciekawszych obszarów 
do pokazania zjawisk, problemów 
oraz konfliktów zagospodarowania 
przestrzennego. W związku z po-
wyższym co roku Gminę Włady-
sławowo odwiedza w ramach prak-
tyk terenowych ok. 100 studentów 
z Uniwersytetu Gdańskiego. Nie 
inaczej było i tym razem. Pod opie-
ką dr Alicji Zawadzkiej, Barbary 
Korwel-Lejkowskiej, a także przed-
stawicieli UM w osobach: Ewy 
Mączk - specjalisty ds. ochrony 
środowiska w Referacie Gospodar-
ki Komunalnej, Michała Budzisza 
- architeksta miejskiego oraz Na-
talii Frank z Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami, uczniowie od-
wiedzili: Władysławowo, Rozewie, 
Wąwóz Chłapowski, Jastrzębią 
Górę oraz strefę brzegową Zatoki 
Puckiej.  (um)

Praktyki we 
Władysławowie
WIZYTA | Studenci I roku kie-
runku Gospodarka Przestrzen-
na na Uniwerystecie Gdańskim 
już po raz 6. odwiedzili Włady-
sławowo w ramach tzw. praktyk 
terenowych. Mieli okazję zapo-
znać się z ciekawymi i istotnymi 
problemami zagospodarowania 
przestrzennego.

Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecz-
nej przeznaczyło w tym 
roku na jego realizację 
40 mln zł.Oferty wyłącz-
nie w formie papierowej 
należy składać/przesy-
łać na adres właściwego 
Urzędu Wojewódzkiego, 
z dopiskiem: „Konkurs 
Senior-WIGOR - Edycja 
2016” od dnia ogłoszenia 
konkursu, nie dłużej niż 
do dnia 14 sierpnia 2016 
r. (decyduje data wpły-
wu).

Program adresowany 

jest do osób niepracu-
jących w wieku 60+. 
W Dziennym Domu 
Senior-WIGOR będzie 
można spędzić co naj-
mniej 8 godzin dziennie 
od poniedziałku do piąt-
ku. Znajdzie się w nim 
pomieszczenie m.in. do: 
wspólnych spotkań, go-
towania, ćwiczeń i relak-
su (z biblioteką, sprzętem 
RTV oraz komputerem 
z dostępem do Internetu). 
Zapewniony będzie także 
ciepły posiłek.

(uW)

Otwarty konkurs 
„Senior-WIGOR” 2016
PROGRAM | Rozpoczęła się kolejna edycja 
otwartego konkursu ofert w ramach programu 
wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. 
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Mieszkańcy będą mogli 
przekazywać informacje 
o zagrożeniach za pomocą 
interaktywnej strony interne-
towej. Policja, po weryfikacji 
zgłoszeń, będzie nanosić je na 
mapy.

Jak informuje Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji - informacje wy-
korzystywane w mapie zagro-
żeń opierać się będą na trzech 

filarach. W pierwszym będą 
gromadzone informacje z po-
licyjnych systemów informa-
tycznych, drugi filar będzie 
stanowić część interaktywna 
z bezpośrednim udziałem 
mieszkańców, przedstawicie-
li jednostek samorządu tery-
torialnego oraz organizacji 
pozarządowych. Trzeci filar 
opierać się będzie o informa-
cje pozyskane od obywateli 

z wykorzystaniem platformy 
wymiany informacji.

Mapa ma być także narzę-
dziem pomocniczym przy 
przywracaniu części zlikwido-
wanych posterunków policji. 
Podczas tworzenia mapy 
zagrożeń przeprowadzono 
ponad 11 tysięcy konsultacji 
społecznych, w których wzię-
ło udział ponad 217 tysięcy 
osób. (uW)

Mapa zagrożeń
BEZPIECZEŃSTWO | Pomorskie pilotażowo wdroży mapę zagro-
żeń bezpieczeństwa. Mowa o „Krajowej mapie zagrożeń bez-
pieczeństwa w Polsce”, na której znajdą się informacje o kra-
dzieżach, włamaniach, rozbojach itd. Pozwoli ona szczegółowo 
określić skalę i rodzaj występujących zagrożeń.
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Podczas roczystości, w któ-
rej udział wzięła Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Rafal-
ska, prezes Energa SA Da-
riusz Kaśków podpisał aneks 
do umowy Karty Dużej Ro-
dziny, umożliwiający wielo-
dzietnym rodzinom jeszcze 
bardziej atrakcyjne warunki 
kupna  energii. To nowa pro-
pozycja Grupy Energa dla 
klientów indywidualnych 
posiadających ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny. Pierw-
szą ofertę dla rodzin z co naj-
mniej trójką dzieci Energa 
wprowadziła w październiku 
2015 roku.

W ramach nowej oferty 
„Po Prostu Rodzina” opłata 
za kWh energii elektrycznej 
w taryfie jednostrefowej G11 
została obniżona z 0,295 zł 
do 0,285 zł brutto, a opłata 
handlowa z 5,37 zł do  4,99 
zł/m-c (przy korzystaniu 
z elektronicznej faktury). 
Skala oszczędności zależy 
od aktualnych warunków 
u obecnego sprzedawcy oraz 
wielkości zużycia energii. 
Im wyższe, tym większa 
oszczędność. I tak przykłado-

wo: przy zużyciu 2500 kWh 
rocznie może ona wynieść do 
140 zł, a przy 4000 kWh – 
do 220 zł. Aby klienci mogli 
dokładnie oszacować swoje 
oszczędności Energa na stro-
nie www.energa.pl udostęp-
niła kalkulator, za pomocą 
którego można je w prosty 
sposób obliczyć.

- Naszą propozycję kieru-
jemy do obecnych i nowych 
klientów Energi, którzy cenią 
sobie wygodę, możliwość 
generowania oszczędności 
oraz pewnego dostawcę ener-
gii - mówi Dariusz Kaśków, 
prezes Energa SA.  - Wierzę, 
że nasza druga edycja oferty 
pozwalającej zmniejszyć ra-
chunki za prąd będzie real-
nym wsparciem dla polskich 
rodzin. Uczestnictwo w tej 
inicjatywie pozwala nam nie 
tylko na budowę dobrych re-
lacji z naszymi klientami, ale 
także wspieranie zrównowa-
żonego rozwoju naszego spo-
łeczeństwa. To jeden z ele-
mentów naszego społecznego 
zaangażowania.

Poza korzystniejszą ceną 
energii i stawką opłaty han-
dlowej, rodziny wielodziet-

ne mogą korzystać również 
z zabezpieczenia przed pod-
wyżkami cen energii przez 
kolejne 24 miesiące. 

Program Karta Dużej Ro-

dziny to system zniżek i do-
datkowych uprawnień dla ro-
dzin z co najmniej trójką 
dzieci. Karta zapewnia zniżki 
przy zakupie jedzenia, ko-

smetyków, odzieży, obuwia, 
książek, zabawek i paliwa 
oraz obniża koszty rachun-
ków za usługi. Posiadacze 
Karty Dużej Rodziny mogą 

korzystać z oferty w ponad 8 
tys. miejsc zgłoszonych przez 
ponad tysiąc firm i instytucji 
z całej Polski.

(BG)

Oferta dla wielodzietnych rodzin

fo
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ENERGETYKA | Wielodzietne rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą jeszcze bardziej obniżyć rachunki za energię elek-
tryczną dzięki nowej ofercie Grupy Energa. Spółka jest jedynym sprzedawcą prądu, który przystąpił do tego programu.  

Tegoroczna edycja konkur-
su rozegrała się w 2 katego-
riach: potrawa oraz produkt. 
W pierwszej z nich rywalizo-
wało 5 restauracji, w drugiej 
zaprezentowano 23 wyroby, 
m.in. ryby, wędliny, sery, sy-
ropy, nalewki i miody. 

Celem konkursu jest zachę-
cenie restauracji i jej szefów do 
tego, aby chętniej wykorzysty-
wali lokalne produkty i przy-
gotowywali z nich tradycyjne 
pomorskie potrawy. To także 
okazja żeby – na fali mody 
na gotowanie – mieszkańcy 
województwa pomorskiego  
częściej sięgali po produkty, 
które mamy na wyciągnię-
cie ręki, a o których często 
zapomnieliśmy. Pomorskie 
Święto Produktu Tradycyj-
nego, któremu konkurs to-
warzyszył, ma również inny 
wymiar. Przypomina o war-
tościach, które związane są 
ideą slow-life. 

- Staramy się nie tylko za-
chować tradycje kulinarne 
naszego regionu i wspierać 
lokalnych producentów ale 

zależy nam również, by ludzie 
czerpali codzienną przyjem-
ność z jedzenia i bycia razem 

– podkreśla marszałek woje-
wództwa pomorskiego Mie-
czysław Struk. 

Wszyscy, którzy w niedzielę 
12 czerwca odwiedzili oko-
lice katedry oliwskiej mieli 
okazję spróbować produktów 
tradycyjnych z województwa 
pomorskiego. Na Pomorskim 
Święcie Produktu Tradycyj-
nego stanęły stoiska lokalnych 
wytwórców, stowarzyszeń, 
spółdzielni i kół gospodyń 
wiejskich. Można było poznać 
smaki związane z regionem, 
żywność wytwarzaną wyłącz-
nie w województwie pomor-
skim, według wieloletnich, 
tradycyjnych metod i receptur.

Nie zabrakło także słodkich 
deserów: rogalików z wi-
śniami, sznëki z glancã czy 
pùlwerkùcha, co w tłuma-
czeniu z języka kaszubskiego 
oznacza lukrowaną drożdżów-
kę i ciasto proszkowe. Rolnicy 
z Kaszub, Kociewia, Żuław 
i Powiśla przywieźli również 
pierogi, chleb, twaróg czy wę-
dliny.

Święto poprzedziła msza 
święta w intencji wszyst-
kich osób zajmujących się 
rolnictwem i produkcją żyw-
ności.

Wybrano najlepszą pomorską potrawę
NAGRODA | Restauracja Zielona Brama z Przywidza wygrała konkurs kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”. Zwycięstwo za-
pewniła jej szmurowana gęś. Konkurs towarzyszył X Pomorskiemu Świętu Produktu Tradycyjnego. 

WyNIKI KoNKuRsu 
kulinarnego 
o Bursztynowy Laur 
marszałka Województwa 
Pomorskiego 
„PomoRsKIE smAKI” :

kategoria   •	
„najlepsza potrawa” - Gęś 
szmurowana - Restauracja 
„Zielona Brama” Tomasz 
Szydzikowski, Patryk Złoch
KAtEGoRIA PRoDuKt•	  
podkategoria „najlepszy 
produkt pochodzenia 
zwierzęcego”  
- Dziki łosoś bałtycki  
z warzywami  
-„Restauracja Gryfon”
podkategoria   •	
„najlepszy produkt po-
chodzenia   
roślinnego”   
- Syrop z kwiatów czarnego 
bzu - Fungopol s.j.
podkategoria   •	
„najlepszy napój” - Nalew-
ka ze świętojonki (czerwonej 
porzeczki) - Agroturystyka 
Łapalice
podkategoria „inne pro-•	
dukty”    
- Miód leśny z Biernatki - 
Ekologiczne Gospodarstwo 
Pszczelarskie Eko Barć 1954
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NIERUCHOMOŚCI

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

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 
m2, nad morzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

Sprzedam nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 
3 km, tel. 793 903 536

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

Sprzedam Fiata Punto 2000r. Lę-
bork. Tel: 783-572-802

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, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

TELEFONY

INNE

Sprzedam kamerę tv skype Sam-
sung VG StC 4000 i mysz bezprze-
wodową, cena 180 zł. Tel: 510-501-
955

Sprzedam telewizor Samsung 25”z 
tunerem do tv naziemnej, cena 200 
zł. Tel: 695-230-080

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

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: Jagoda Lezner

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

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 okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plene-
rowe, chrzty, komunie, tel. 697 442 
013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

Blondi o zgrabnym latynoskim ty-
łeczku jędrnych piersiach i aksamit-
nym ciałku, zawsze chętna, kobieca, 
pozna Panów sponsorów. Również 
sex telefon, fotki, filmiki, Sopot. Tel: 
514-120-213

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

Sprzedam płyty CD. Mistrzowie mu-
zyki 17 szt. Wojna i broń 6 szt. Zwie-
rzęta świata 1,2. Tel: 790-290-835

Sprzedam radioodtwarzacz do kaset 
do Seicento, cena 80zł, Sierakowice. 
Tel: 790-290-835

Sprzedam komodę olcha szerokość 
130 cm, wysokość 93 cm, głębokość 
43cm, cena 260 zł. Tel: 510-501-955

Sprzedam rower Grand Rock 100, 
koła 26 cali, trzy letni, cena 350 zł, 
Wejherowo. Tel: 500-080-271 

Mata dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, 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 Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży 

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)

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.

wybór, tel. 660 731 138

Kupię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

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

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-

na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

Sprzedam rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo 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

za emisję

oGŁosZENIE 
RAmKoWE

Zamów

już od 
    10 zł*

* cena podana przy umowie na min. 6 miesięcy

NAPISZ LUB ZADZWOŃ:
tel. 660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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Nocny Bieg Świętojański 
z PKO Bankiem Polskim 
ponownie przyciągnął tłu-
my. W Biegu Głównym 
na dystansie 10 kilome-
trów wystartowało 4717 
uczestników, natomiast 
w Marszu Nordic Walking 
udział wzięło 191 osób.  
Biegaczom nie przeszka-
dzał ani deszcz, ani wiatr, 
ani chłód.

- Warunki atmosferyczne 
nie były idealne. Od sa-
mego rana ulewnie padał 
deszcz, a mimo to biegacze 
znowu dali radę! - mówi 
Marek Łucyk, dyrek-
tor Gdyńskiego Centrum 
Sportu. I dodaje: - Zgod-
nie z prognozami pogoda 
na czas biegu złagodniała. 
Znów mogliśmy podziwiać 
tysiące biegaczy na ulicach 
Gdyni, co w warunkach 
nocnych robi ogromne 
wrażenie.

Tomasz Grycko pewnie 
dąży do zwycięstwa w naj-
większym cyklu biegów 
ulicznych w kraju. To, co 
nie udało się podczas Bie-
gu Europejskiego, osiągnął 
pomimo trudnych warun-
ków i samotnego prowa-
dzenia na trasie. Rewe-

Zwycięstwo w Gdyni
BIEGI | Zawodnik klubu sportowego Bliza Władysławowo - Tomasz Grycko ponownie zwyciężył w Gdyni. Tym razem w  Biegu 
Świętojańskim, który wystartował 17 czerwca tradycyjnie o godz. 23:59 ze Skweru Kościuszki. Reprezentant Władysławowa 
pokonał biegaczy z Polski, ale i z Ukrainy,Nairobi,Białorusi oraz Maroka, uzyskując świetny wynik 29 minut i 48 sekund. 

lacyjny czas 29 minut i 48 
sekund zapewnił zawodni-
kowi pochodzącemu z Wła-

dysławowa trzecie zwycię-
stwo w tym roku w Gdyni. 
Wyprzedził on Ukraińca 

Ruslana Savchuka (30:24) 
i Marokańczyka Abderrahi-
ma Elsasri (30:26).

Wśród kobiet zwyciężyła 
Izabela Trzaskalska (34:39). 
Jako druga linię mety prze-

kroczyła Olena Serdiuk 
(35:06), a trzecia była Eweli-
na Paprocka (35:15). (BG)
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Turniej zorganizowano 
w hali sportowej COS OPO 
„CETNIEWO” we Włady-
sławowie. W rozgrywkach 
udział wzięła niespodziewa-
nie duża ilość uczniów - 20 
chłopców i 18 dziewcząt, 
stąd też organizatorzy po-
trzebowali aż dwóch dni na 
odbycie gier eliminacyjnych 
i finału.

Przed rozpoczęciem tur-
nieju, wszyscy zawodnicy 
mieli okazję trenować ra-
zem z trenerami kadry wo-
jewódzkiej młodzików woj. 
pomorskiego: Przemysła-
wem Ciastoniem i Maciejem 
Kuchta, którzy na codzień 
uczą przyszłych mistrzów 
badmintona w klubie Bad-
minton Gdańsk.

Szkolny turniej 
badmintona
BADMINTON | Rekordowa ilość uczniów - 20 chłop-
ców i 18 dziewcząt rywalizowała w Szkolnym Turnieju 
Badmintona w grze pojedynczej o Mistrzostwo Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Wła-
dysławowie.

W grze pojedynczej dziew-
cząt pierwsze miejsce i tytuł 
Mistrzyni zajęła Sandra Bar-
tosik,drugie miejsce wywal-
czyła Zuzanna Łuczak, a trze-
cie Paulina Jamrozik. Finał 
pocieszenia wygrała Marian-
na Konkel, która pokonała 
Rozalię Glembin..

Natomiast w grze pojedyn-
czej chłopców bezkonku-
rencyjny okazał się Konrad 
Bizewski który tym samym 
uzyskał tytuł Mistrza Szkoły, 
drugie miejsce zajął Julian 
Wojtinski, a trzecie Artur 
Oberzig Finał pocieszenia 
zdominował Jakub Chmie-
lewski.

Mistrz i Mistrzyni Szkoły, 
oprócz złotych medali, otrzy-
mali pamiątkowe statuetki. 
Zawodnikom, którzy zajęli 
II i III miejsca wręczono od-
powiednio srebrne i brązowe 
medale. Wszystkim uczest-
nikom turnieju przyznano 
okolicznościowe dyplomy, 
które oprócz organizatorów,  
w imieniu dyrekcji szkoły 
podpisała pani Beata Niezgo-
da, zastępca Dyrektora Szko-
ły Podstawowej Nr 3 we Wła-
dysławowie.

(um)

Oficjalnego otwarcia turnie-
ju w ramach Festynu Zdrowia 
organizowanego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
Helu dokonał  Maciej Kowal-
czuk, zastępca Dyrektora De-
partamentu ds. Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Maciej 
Kowalczuk w obecności Bur-
mistrza Helu Dr Klemensa 
Adama Kohnke, Przewodni-
czącego Rady Miasta Helu Ar-
nolda Antkowskiego oraz lek. 
med. Marka Berendta, pełno-
mocnika burmistrza Helu ds. 
profilaktyki i ochrony zdro-
wia.

Po oficjalnym otwarciu za-
wodnicy przystąpili do rywali-
zacji opartej na dobrej zabawie 
i grze fair play. Równolegle na 
pięciu kortach rozegrano po-

nad 52 spotkania. 
Podczas turnieju na boisku 

szkolnym przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących rów-
nolegle odbywał się Festyn 
Zdrowia pod hasłem Czas na 
Zdrowie, którego głównym 
organizatorem była Fundacja 
Banku Ochrony Środowiska 
pod patronatem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi i Rzecz-

nika Praw Dziecka.
Zwycięzcom trzech pierw-

szych miejsc w poszczegól-
nych kategoriach wręczono 
pamiątkowe puchary, medale, 
dyplomy. Dodatkowo za zaję-
cie pierwszego miejsca w każ-
dej kategorii drużyny otrzyma-
ły Voucher do zrealizowania 
w restauracji KUTTER.

(NG)
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Rodzinne zmagania 
w badmintona
BADMINTON | W Miejskiej Hali Sportowo - Widowiskowej w Helu zorganizowano Ro-
dzinny Turniej Badmintona w grze podwójnej. Wydarzenie, które miało miejsce 4 czerw-
ca zorganizowano pod hasłem „Badminton łączy pokolenia” i sfinansowano je ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego i Pomorskiej Federacji Sportu. 
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