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REKLAMA 9/2016/PS

Lepsza edukacja w gminie
dofinansowanie | Gmina Władysławowo otrzyma 2 miliony złotych na program 
podnoszenia jakości edukacji. Działania gminy obejmą uczniów ze wszystkich 
szkół na terenie gminy

Przyznane środki to kwota 1 990 078,08 zł z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2016-2020. Gmina wykorzysta dofinansowanie do 
realizacji programu „Wiedza i kompetencje. Program pod-
noszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysła-
wowo”.
Celem głównym projektu jest poprawa potencjału edu-
kacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodze-
nie dysfunkcji utrudniających naukę u 793 uczniów we 
wszystkich 6 szkołach na terenie Gminy. Dodatkowo pro-

gram obejmuje poprawę jakości usług edukacyjnych szkół 
poprzez podniesienie kwalifikacji 152 nauczycieli oraz 
doposażenie bazy szkół w nowoczesne pomoce dydak-
tyczne.
Wśród planowanych zadań znalazły się m.in. zajęcia z ję-
zyka angielskiego, niemieckiego, rozwijające wiedzę i za-
interesowania – również z wykorzystaniem materiałów 
interaktywnych, kółka zainteresowań oraz lekcje wyrów-
nawcze. Realizację projektu zaplanowano do 31 paździer-
nika 2018 roku.    (UW)

fo
t. 

Pi
xa

ba
y.c

om

Nowi Przyjaciele Gminy Władysławowo
SAMORZĄD | Kolejni, wieloletni turyści otrzymali tytuły „Przyjaciół Gminy Władysławowo”.
Tytuł „Przyjaciel Gminy 
Władysławowo” nadaje się 
osobie fizycznej – turystom, 
którzy przyjeżdżają na teren 
Gminy Władysławowo i tu 
wypoczywają minimum 15 
lat. Tam razem Przyacie-
lem Gminy Władysławowo 
zostali Państwo Maria oraz 
Wojciech Kałkowscy oraz 
Państwo Lucyna i Grzegorz 
Kowalik, wszyscy zamiesz-
kujący Górę Puławską. Wy-
różnionych zgłosiła Pani 
Lucyna Lenkiewicz-Kurek 
- właścicielka Domu Wcza-
sowego „BEL” we Włady-
sławowie.
Zarówno Państwo Kałkow-
scy, jak i Kowalik, przyjeż-
dżają do Władysławowa od 
1997 roku. Na wypoczynek 

wybierają się z rodziną 
lub w pojedynkę, korzy-
stając przy tym szczegól-
nie z walorów naturalnych 
oraz klimatu nadmorskiej 
miejscowości. Pani Lucyna 
Kowalik dodatkowo maluje 
oraz organizuje plenery ma-

larskie, które stanowią  do-
datkową reklamę dla Gminy 
Władysławowo.
Tytuł „Przyjaciel Gminy 
Władysławowo” nadaje się 

osobie fizycznej – turystom, 
którzy przyjeżdżają na teren 
Gminy Władysławowo i tu 
wypoczywają minimum 15 
lat.     (UW)
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Szkolenie GIODO 
z ministrem
SAMORZĄD | 60 osób z samorządów, jednostek 
organizacyjnych i służb porządkowych z tere-
nu powiatu puckiego i wejherowskiego uczest-
niczyło w szkoleniu na temat ochrony danych 
osobowych.

Szkolenie o nazwie 
„Ochrona danych oso-
bowych, stan aktualny 
i rozwiązania w rozporzą-
dzeniu Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady - ogólne 
rozporządzenie o ochro-
nie danych osobowych, 
zagrożenia i obowiązki 
w szczególności dotyczą-
ce podmiotów samorzą-
dowych i publicznych” 
zorganizowano 9 wrze-

śnia w  Urzędzie Miej-
skim we Władysławowie. 
Szkolenie poprowadził 
Zastępca Generalnego In-
spektora Ochrony Danych 
Osobowych - Andrzej 
Lewiński. Uczestniczy-
ło w nim ponad 60 osób 
z samorządów, jednostek 
organizacyjnych i służb 
porządkowych z terenu 
powiatu puckiego i wej-
herowskiego.     (UW)
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Prestiż, komfort i świetna lokalizacja
To z pewnością będzie spora pozytywna zmiana dla przedsiębiorców, którzy prowadzą biznesy w Pucku. W samym 
centrum miasta powstaje nowoczesny budynek, w którym swoje siedziby mogą znaleźć lokalne firmy. 

Doskonała lokalizacja w sa-
mym centrum miasta, miej-
sca parkingowe, komfortowe 
i wysokie biura, cichobieżna 
winda zapewniająca łatwe do-
tarcie na każde pięto, wyso-
kiej jakości materiały budow-
lane i wykończeniowe oraz 
atrakcyjna cena – to główne 
zalety powstającego właśnie 
w centrum Pucka pierwsze-
go biurowca o nazwie Pucki 
Plac’e. Już za kilka miesięcy 
w nowobudowanym obiekcie 
około 20 firm otworzy swoje 
siedziby. Większość pomiesz-
czeń nie jest jeszcze zarezer-
wowanych, ale warto się po-
spieszyć, ponieważ właśnie 
teraz (podczas budowy) jest 
najlepszy czas, aby wybrany 
lokal dostosować do indywi-
dualnych potrzeb. 
Wielu przedsiębiorców, pro-
wadzących swoje biznesy, 
z konieczności za siedzibę 
firm wybierali budynki go-
spodarcze, dobudówki, czy 
wręcz własne mieszkania. 
I o ile prowadzenie interesów 
w taki sposób jest możliwe, to 
zdecydowanie nie jest to do-
bre rozwiązanie. Dlaczego? 
Powodów jest co najmniej 
kilka, z czego jednym z naj-
ważniejszych jest to, że gor-
sza lokalizacja oznacza dla 
przedsiębiorców po prostu 
mniej klientów, czyli mniejsze 
zyski. Poza tym bardzo ważna 
jest też kwestia komfortu pra-
cy zarówno właściciela, kadry 
zarządzającej i pracowników. 
Ma to ogromne znaczenie, 
jeśli chodzi o wydajność pra-
cy. Kolejna sprawa to prestiż 
– firmy, posiadające nowo-
czesną i estetyczną siedzibę, 
znacznie częściej wybierane 
są jako partner do prowa-
dzenia wspólnych interesów 
przez liczących się na rynku 
kontrahentów. Siedziba jest 
bowiem wizytówką przed-
siębiorstwa i wpływa na jego 

wiarygodność. 
- Nie bez powodu na całym 
świecie buduje się biurowce 
w centrach miast – tłumaczy 
przedstawiciel inwestora, 
który buduje Pucki Plac’e. 
- Jeśli w jednym budynku, 
w jednym miejscu, znajdują 
się siedziby kilkunastu czy 
kilkudziesięciu firm, jest to 
dużo korzystniejsze, niż gdy 
te firmy mają biura „roz-
rzucone” po całym mieście. 
Dla samych firm przynosi to 
profity w postaci możliwości 
robienia interesów między 
sobą. Natomiast dla klientów 
daje to kompleksowy zakres 
usług w jednym miejscu. Za-
miast jeździć w kilka miejsc 
i tracić czas i pieniądze, dana 
osoba może załatwić wiele 
spraw, skorzystać z rozma-
itych usług i zrobić zakupy 
w jednym miejscu. 
Warto dodać, że wcześniej 
w miejscu, gdzie powstaje 
Pucki Plac’e, znajdowały się 
pawilony handlowe. Wielu 
mieszkańców jest więc przy-
zwyczajonych do tego, że 
w tym miejscu prowadzona 
była działalność usługowo-
handlowa. Lokalizacja jest 
tym atrakcyjniejsza, że mie-
ści się w pobliżu starówki, 
siedziby starostwa powiato-
wego, sądu i mariny. Jest to 
więc ścisłe centrum miasta, 
gdzie codziennie przechodzi 
mnóstwo ludzi – mieszkań-
ców i turystów. Wokół całego 
budynku są miejsca parkingo-
we, zarówno pracownicy, jak 
i klienci nie będą mieć pro-
blemu z tym, gdzie zostawić 
samochód. 
- Jestem przekonany, że loka-
le w tym budynku trafią w po-
trzeby lokalnej społeczności 
i przedsiębiorcy będą chcieli 
mieć lokal na własność – do-
daje przedstawiciel inwesto-
ra. Większość biurowców 
wynajmuje swoje lokale, zaś 

nam bardziej zależy na tym, 
aby biura sprzedać. Warto 
dodać, że budynek – mimo iż 
doskonale wpasowany w ni-
ską zabudowę Pucka – będzie 
się wyróżniał. Sąsiadujące 
budynki są dwukondygnacyj-
ne, zaś Pucki Plac’e będzie 
górował nad nimi. Budowane 
są bowiem trzy kondygnacje, 
każda o wysokości 3 me-
trów. Z okien najwyższego 
piętra będzie więc roztaczał 
się widok na miasto i na za-
tokę. Wysokość kondygnacji 
ma też duże znaczenie – daje 
bowiem więcej przestrzeni 
i możliwość ciekawej aranża-
cji pomieszczeń, poprzez np. 
montaż podwieszanych sufi-
tów z wbudowanym oświetle-
niem, itp. 
- Podsumowując: Pucki Pla-
c’e będzie miejscem, w któ-
rym firmy, które tu otworzą 
swoje siedziby, mają ogrom-
ne szanse na to, aby odnieść 
sukces – mówi przedstawi-
ciel inwestora. Myślę, 
że ta inwestycja bę-
dzie miała spory 
wpływ na handel 
i usługi w Puc-
ku. Dodam 
jeszcze, że 
nam - jako 
inwestoro-
wi – zale-
ży na tym, 
aby było 
to bardzo 
a t r a k c y j -
ne miejsce 
o europej-
skim standar-
dzie. Ważne 
jest dla nas two-
rzenie czegoś no-
wego, czego jeszcze 
nie było. Przygotowanie 
elementu przestrzeni, który 
poprawi funkcjonalność i wy-
gląd danego rejonu. Pucki 
Plac’e z pewnością wpisuje 
się w tą ideę.   /RAF/

O inwestycji:
W historycznej części Puc-
ka przy Placu Obrońców 

Wybrzeża, powstaje luk-
susowy biurowiec. Przy-

szłym właścicielom 
udostępniona zo-

stanie najwyższej 
jakości, nowocze-
sna powierzchnia 
w standardzie 
deve lopersk im, 
pozwalającym na 
dowolną aranżację 
przestrzeni. Nieru-
chomość idealnie 

nadaje się na inwe-
stycję, stanowiącą 

pewną lokatę kapitału 
(np. wynajem, własna 

działalność). 
Nieruchomość składa się 
z czterech kondygnacji, na 

których łącznie znajdują się 
23 lokale o zróżnicowanej 
powierzchni od 32,35 m2 
do 88,52 m2.  Aby zagwa-
rantować przyszłym użyt-
kownikom poczucie spokoju 
i bezpieczeństwa – na par-
terze budynku, obok lokali 
usługowych istnieje możli-
wość wydzielenia miejsca 
na portiernię z całodobową 
ochroną i monitoringiem 
obiektu. Cichobieżna winda 
pozwoli wygodnie i szybko 
przemieszczać się pomiędzy 
piętrami, a estetyczne balko-
ny ze szklanymi balustradami 
zapewnią  wspaniały widok 
z najwyższej kondygnacji.
Termin oddania budynku za-
planowany jest na czerwiec 
2017 r.

KontAKt:
Puck Euro Complex Sp. z o.o. Sp. k.
Plac Kaszubski 7/11, 81-350 Gdynia

www.puck.mr24.eu

BiuRo SPRZEdAży MR24:
tEL: (58) 712 16 10

tEL. KoM. 519 069 506
fAKS: (58) 712 16 99
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Gminne Święto Plonów
ReLaCJa | Tradycyjnie, już na początku września obchodzono w Kosakowie 
doroczne gminne Dożynk. Wydarzenie było formą zwieńczenia bogatego-
programu letnich imprez plenerowych.
Święto Plonów, zorganizowa-

ne przez Wójta Gminy Kosa-
kowo oraz Sołtysów  rozpoczął 
uroczysty korowód dożynkowy 
oraz Msza święta koncelebro-
wana przez ks. Kanonika Jana 
Grzelaka, proboszcza parafii 
pw. Św. Antoniego Padew-
skiego w Kosakowie. Oprawę 
muzyczną mszy zapewnił chór 
Morzanie. Funkcję starostów 
pełnili: Alicja i Tomasz Krause 
z Pierwoszyna. Symboliczne 
znaczenie miało wypuszczenie 
gołębi (tę wyjątkową niespo-
dziankę przygotował prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Gmi-
ny Kosakowo Józef Melzer).
Po Mszy świętej nastąpiło uro-

czyste dzielenie chleba wśród 
mieszkańców i przybyłych 
gości, w którym uczestniczył 
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy 
Włudzik, Zastępca Wójta Gmi-
ny Kosakowo Zdzisław Mi-
szewski, Przewodniczący Rady 
Gminy Marcin Kopitzki oraz 
Przewodniczący Komisji ds. 
Rolnictwa Marcin Majek.
Na część artystyczną Dożynek 

złożyły się występy: Orkie-
stry Dętej Gminy Kosakowo, 

Zespołu Kosakowianie  oraz 
Chóru Morzanie. Uczestnicy 
zabawy podziwiali dobrze przy-
gotowaną młodzież szkół gmin-
nych – zespól Dębogórskie 
Kwiatki z Zespołu Szkolno-
przedszkolnego im. Obrońców 
Kępy Oksywskiej w Dębogó-
rzu, zespół Jantarki z Zespołu 
Szkolno-przedszkolnego im. 
Piotra Dunina w Mostach oraz 
zespól Rebuce ze Szkoły Pod-
stawowej im. kadm. Xawerego 
Czernickiego w Pogórzu. Orga-
nizatorzy zadbali także o orygi-
nalne i atrakcyjne konkursy dla 
sołtysów, którzy rywalizowali 
w rozpoznawianiu ziaren zbóż,  
reprezentanci sołectw zajmo-
wali się natomiast ubijaniem 
piany z białek.Odbyły się rów-
nież konkursy dla dzieci i doro-
słej części publiczności.
Zwieńczeniem części arty-

stycznej były występy głów-
nych gwiazd: zespołu FUCUS 
oraz ANDRE. Następnie pu-
bliczność do tańca porwał ze-
spół Półtora Gościa oraz Solo 
Band.
Imprezę poprowadził Tomasz 

Podsiadły.  (UG)
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600 km tras dla rowerzystów
Pomysł projektu powstał 

w Departamencie Turystyki 
i Promocji Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Pomorskiego. Projekt jest 
dedykowany samorządom 
lokalnym, które automa-
tycznie stały się jego be-
neficjentami zaś Samorząd 
Województwa Pomorskiego 
pełni funkcję inspiracyjną 
i koordynującą. 

W realizacji przedsięwzię-
cia, które stało się jednym 
z trzech strategicznych wo-
jewództwa,  w dużym stop-
niu wykorzystywana jest 
istniejąca infrastruktura tu-
rystyczna i drogowa: drogi 
publiczne o niskim natęże-
niu ruchu, drogi gruntowe, 
wały przeciwpowodziowe, 
drogi leśne, drogi miejskie 
oraz istniejące drogi rowero-
we. Adaptacja tych ciągów 
komunikacyjnych będzie 
polegać na dostosowaniu ich 
do wymagań turystyki rowe-
rowej poprzez modernizację 
lub przebudowę. Rezultatem 
projektu będą dwie długody-
stansowe, oznakowane trasy, 
których łączna długość wy-
niesie ponad 600 km. 

Na obu trasach zaprojek-
towano infrastrukturę towa-
rzyszącą w postaci miejsc 
postojowych dla rowerzy-
stów.  Ich nowoczesna ar-
chitektura będzie z jednej 
strony identyfikowalnym 
znakiem trasy a z drugiej, 
dzięki odpowiedniej kolo-

rystyce i elementom dekora-
cyjnym charakterystycznym 
w poszczególnych subregio-
nach, będzie nawiązywać do 
lokalnej tożsamości kulturo-
wej. 

Zrealizowana w ramach 
projektu infrastruktura bę-
dzie impulsem do rozwoju 
turystyki rowerowej w re-
gionie dzięki powstającej 
kompleksowej ofercie.  Klu-
czowe jest też wypracowanie 
modelu zarządzania i promo-
cji produktów turystycznych 
powstałych wzdłuż całej 
trasy. Oferta powstała dzięki 
zaangażowaniu  lokalnych 
przedsiębiorców, stowarzy-
szeń ma szansę wyróżnić 
dane szlaki, jak i całą trasę.

Pierwsza z projektowanych 
tras to międzynarodowy szlak 
rowerowy R-10, prowadzą-
cy przez kraje basenu Mo-

rza Bałtyckiego. W naszym 
województwie prowadzi 
wzdłuż Bałtyku począwszy 
od Ustki przez Łebę, Półwy-
sep Helski, Puck, Trójmia-
sto do wschodniej granicy 
województwa pomorskiego, 
gdzie łączy się  ze  Wschod-
nim Szlakiem Rowerowym -  
Green Velo. Przebiega przez 
liczne obszary cenne przy-
rodniczo (m.in. Słowiński 
Park Narodowy, Nadmorski 
Park Krajobrazowy, Park 
Krajobrazowy Mierzeja Wi-
ślana), nadmorskie kurorty 
(m.in. Ustka, Rowy, Łeba, 
Władysławowo, Jastarnia, 
Hel, Sopot, Krynica Mor-
ska) oraz miejscowości  ob-
fitujące w zabytki i obiekty 
regionalnego dziedzictwa 
kulturowego. 

Drugim szlakiem realizo-
wanym w ramach przedsię-
wzięcia Pomorskie Trasy Ro-

werowe jest Wiślana Trasa 
Rowerowa. Pomorska część 
jest elementem potencjalne-
go, narodowego produktu 
turystycznego, który zakła-
da wybudowanie trasy rowe-
rowej prowadzącej wzdłuż 
rzeki Wisły. Unikalną cechą 
i wyróżnikiem projektowa-
nej trasy jest możliwość  po-
prowadzenia  jej odcinków 
na wałach przeciwpowo-
dziowych. Obszar Wiślanej 
Trasy Rowerowej charakte-

ryzuje się bogatym dziedzic-
twem kulturowym opartym 
na dawnym osadnictwie tych 
ziem. Szczególnie cenne jest 
tu wiejskie budownictwo re-
gionalne, którego przykłady 
w postaci licznych domów 
podcieniowych, drewnia-
nych chat, wiatraków czy 
ryglowych i ceglanych ko-
ściółków można oglądać we 
wielu żuławskich wsiach. 
Wiślana Trasa Rowerowa 
to też niezapomniana  przy-

goda z gotykiem. Na trasie 
lub w jej bliskiej okolicy do 
zwiedzania zachęcają perły 
ceglanej, średniowiecznej 
architektury.  

Prace inwestycyjne nad 
przedsięwzięciem dopiero 
się rozpoczęły i będą trwały 
do roku 2020. Równolegle 
będą prowadzone działania 
przyczyniające się do po-
wstawania produktów tury-
stycznych i ich promocji.

Pomorskie Trasy Rowerowe to projekt, którego inspiratorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zakłada wybu-
dowanie dwóch długodystansowych tras rowerowych z dedykowaną infrastrukturą miejsc odpoczynku dla rowerzystów. 
Przebieg tras będzie wpisywał się w sieć ogólnoeuropejskich szlaków rowerowych Euro Velo.
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Rolnicy z wizytą 
w partnerskiej gminie
wiZYTa | Delegacja rolników z Gminy Kosakowo od-
wiedziła Gonneville-la-Mallet – gminę partnerską, w re-
gionie Normandia, w departamencie Seine-Maritime.

Władze samorządowe typowo rolniczej gminy zaprosili 
polskich rolników w celu wymiany doświadczeń związanej 
z pracą na roli, jak również nawiązaniem kontaktów z ko-
sakowskimi gospodarzami. Rolnicy z Gonneville-la-Mallet 
mają się czym pochwalić: ze względu na doskonałe warunki 
do uprawy roli i duże doświadczenie gospodarskie, znakomi-
cie odnajdują się na wymagającym rynku Unii Europejskiej. 
Delegacja z Gminy Kosakowo pod opieką Karola Dettlaffa, 
pracownika Urzędu w roli tłumacza i opiekuna grupy, mia-
ła okazję przyjrzeć się z bliska m.in. francuskim gospodar-
stwom, fabryce pojazdów i urządzeń rolniczych, muzeum lnu 
oraz miejscom pamięci historycznej związanej z udziałem 
polskich wojsk w wyzwoleniu Normandii.    (UG)

Artyści na gminnym plenerze
ReLaCJa | Do gminy Kosakowo przyjechało 8 artystów - 6 malarzy i 2 rzeźbiarzy. W niedzielę 11 wrze-
śnia rozpoczął się tam V Gminny Plener Malarsko-Rzeźbiarski „Cztery pory roku w gminie Kosakowo”.

Plener odbywał się 
w Mechelinkach i trwał 
do soboty 17 września. 
Wystawa poplenerowa 
została zorganizowana 
w okolicach przystani 
w Mechelinkach, miesz-
kańcy mogli oglądać 
prace w godzinach 10-
13.30
Organizatorem pleneru 
byłReferat ds. Kultury, 
Sportu, Turystyki i Re-
kreacji Urzędu Gminy 
Kosakowooraz Biblio-
teka Publiczna Gminy 
Kosakowo im. Augusty-
na Necla. Komisarzem 
artystycznym został 
Zdzisław Karbowiak, 
patronat honorowy objął 
Wójt Gminy Kosakowo.     
(UG)
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REKLAMA 22/2016/ZM

W Pucku działa już Strefa 
Płatnego Parkowania
SAMORZĄD | Od 19 września obowiązują w Pucku całoroczne płatne parkingi.
Wprowadzenie płatnych parkingów 
to efekt dwóch ustaw rady miejskiej, 
które uchwalon w marciu 2016 
roku. Urzędnicy wkazali następu-
jące strefy parkowania na terenie 
miasta: Plac Obrońców Wybrzeża,  
ul. Wałowa, ul. Sambora (parking 
przed Biblioteką Publiczną), ul. 
1-go Maja od Al. Lipowej do ul. 
Sobieskiego, Al. Ceynowy, Al. Li-
powa (parking przy Molo Spacero-
wym), ul. AWP – zatoki postojowe 
od ronda im. M. Płażyńskiego do 
ul. Wałowej, ul. E. Orzeszkowej 
(Parking przy Starostwie Powiato-
wym), ul. E., Orzeszkowej (parking 
przy parku).
Opłaty za parkowanie w strefach 
płatnego parkowania będą pobiera-
ne w dni robocze od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00 – 17.00 oraz 
w soboty w godz. 10.00 – 13.00. 
Kierowcy, którzy pozostawią swoje 
samochody na płatnych parkingach 
zapłacą 1 zł za pierwsze pół godzi-
ny postoju, 2 zł będzie kosztowała 
pierwsza i każda następna rozpo-
częta godzina. Całodniowy postój 
będzie kosztował 12 zł.
- Pierwsze dwa tygodnie funkcjo-
nowania strefy traktowane będzie 
jako okres przejściowy, w którym 
zamiast mandatów wystawiane 

będą pouczenia. Po tym okresie 
bezwzględnie egzekwowany będzie 
obowiązek zapłaty za parkowanie 
– podkreślają urzędnicy miejscy 
z Pucka.
Wszelkie formalności związane ze 
strefą płatnego parkowania i par-
kingami płatnymi załatwiane będą 
w siedzibie biura strefy płatnego 
parkowania przy ul. Przebendow-
skiego 23A.Punkt czynny będzie  
w pont. – pt. w godz. 10.00 – 18.00 
oraz w sob. 11.00 – 14.00.  (BG)
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Święto Hospicjum 
Stacjonarnego w Pucku
ReLaCJa | Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej poświęconej pamięci ks. Jana Kaczkowskiego 
było jednym z elementów obchodów VII rocznicy 
otwarcia Hospicjum Stacjonarnego w Pucku.

Obchody VII rocznicy 
otwarcia Hospicjum Stacjo-
narnego w Pucku zorgani-
zowano 16 września 2016 
r. o godz. 12.30 w Puckim 
Hospicjum św. Ojca Pio.
W ramach obchodów na-
stąpiło m.in  inauguracyjne 
wciągnięcie na maszt pol-

skiej flagi narodowej przeka-
zanej Puckiemu Hospicjum 
przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej,  odsłonięto 
także tablicę pamiątkową  
poświęconej pamięci ks. 
Jana Kaczkowskiego, twór-
cy i założyciela Puckiego 
Hospicjum.     (BG)
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Nagroda dla strażników 
miejskich
WYRÓŻNIENIE | Straż Miejska 
we Władysławowie została wy-
różniona za dobre serce dla 
zwierząt.

Dyplomy uznania tra-
fiły do Straży Miej-
skiej we Władysławo-
wie od Schroniska dla 
bezdomnych zwie-
rząt OTOZ Animals 
w Dąbrówce. Przed-
stawiciele schroniska 
w sposób szczególny 
podziękowali straż-

nikowi Jarosławowi 
Jeka.
„Za serce i przyjazną 
dłoń, które wsparły 
nas w pracy podej-
mowanej na rzecz 
zwierząt w potrzebie” 
- takie słowa znala-
zły się na dyplomach 
uznania.    (UM)

Powiat na dożynkach 
w Gliwicach
ReLaCJa i Delegacja Powiatu Puckiego uczest-
niczyła w dożynkach zorganizowanych w partner-
skim Powiecie Gliwickim.

Dożynki w Powiecie 
Gliwickim zorgani-
zowano 28 sierpnai. 
W skład delegacji 
z Kaszub, która po-
jechała na to wyda-
rzenia to weszli m.in 
radni Powiatu Puc-
kiego, dyrektor PCPR 
oraz kaszubski zespół 
Bursztynki. (SP)
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Pchli Targ w Helu
ZAPOWIEDŹ | To będzie niepowtarzalna możliwość, 
żeby sprzedać, oddać lub zamienić niepotrzebne rze-
czy – ubrania,książki, płyty winylowe. W Helu odbędzie 
się Pchli Targ „Się przyda”.

W Gimnazjum pożegnano lato
ReLaCJa i To był kolorowy i atrakcyjny piknik, który pożegnał lato. W Gimnazjum im Morskiego Dywizjo-
nu Lotników zorganizowano w niedzielę 18 września piknik „Żegnaj lato na rok”.

Organizatorzy pikniku zadbali o to, 
żeby uczestnikom nie zabrakło atrak-
cji. Podczas wydarzenia zaprezen-
towano więc Stowarzyszenie Mo-
tocyklistów Ziemi Puckiej „Storm 
Riders”, odbył się koncert „Amigo 
Band”, przygotowano także pokaz 
Mistrza Polski Stihl Timbersports 
2016 Jacka Groenwalda. Inne atrak-
cje wydarzenia to występy uczniów 
Publicznego Gimnazjum, Fabryka 
Animacji a także turniej tenisa stoło-
wego i turniej strzelecki.
Na uczestników pikniku czekała rów-
nież kuchnia polowa, punkty gastro-
nomiczne, dużą popularnością cieszy-
ła się także loteria fantowa.      (GB)
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Wydarzenie zapowiedziano  
na 9 października. Bazą im-
prezy będzie Miejska Hala 
Widowiskowo-Sportowa 
w Helu. 
Mieszkańcy Helu, którzy 

wezmą udział w Pchlim 
Targu otrzymają za darmo 
stoisko, dzieci i młodzież 
do lat 18 mogą prowadzić 
sprzedaż  tylko w towarzy-
stwie osób dorosłych.
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Szczegółowe informacje i rezerwacje stoisk 
tel: 58 67 77 258, e-mail: z.sepinska@gohel.pl
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JUŻ W NASTEPNYM, PAźDZIERNIkOWYM NUMERZE 

„Zrozumieć przyrodę. 
Pomorskie skarby natury.”

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

REPORTAŻ PRZYRODNICZY

Europejskie święto w Osadzie Fok
ReLaCJa |  Na terenie Osady Łowców Fok w Rzucewie zorganizowano kolejną imprezę z cyklu Europejskie Dni Dziedzic-
twa Kulturowego. Wydarzenie, które miało miejsce w  dniach 10-11 września odbyło się pod hasłem „Gdzie duch spoty-
ka się z przestrzenią, świątynie, arcydzieła, pomniki”.
Idea Europejskich Dni to upowszechnianie 
własnego dziedzictwa kulturowego, pro-
mowanie i przybliżanie własnej przeszłości 
i zabytków. Właśnie w takie cele wpisała się 
nowa wystawa fotograficzna ”Świadectwo 
Kulturowe Gminy Puck wczoraj i dziś…” 
autorstwa dr. Jana Pawła Dettlaffa, dyrek-
tora OKSiT w Gminie Puck. Ekspozycja 
prezentuje wysokiej klasy zabytki sakralne 
ery nowożytnej: architekturę, rzeźbę, ma-
larstwo i złotnictwo. Fotografie osadzone 
w realiach pięknego nadmorskiego pejzażu 
gminy, zarówno turystom jak i mieszkań-
com przypomniały o niezwykłych walorach 
kultury materialnej ukrytej w katolickich 
świątyniach Nordy. Oprócz nowej wystawy 
odwiedzający mogli oglądać już wcześniej 
przygotowane ekspozycje dotyczące pra-
dziejów Gminy i zabytków z epoki kamie-
nia odkrytych na terenie Osady.
W ramach wydarzenia  krajobraz kulturo-
wy Małej Ojczyzny zapreprezentował też 
zespół folklorystyczny  „Nasze Stronë „  
z Prusewa kierowany przez  Jerzego Łyska. 
Wśród artystów ludowych w czasie wy-
darzenia obecni byli rzeźbiarze, malarze, 
rogarze a porad dla wszystkich chętnych 
udzielał zielarz-fitoterapeuta. W czasie 
imprezy można też było zaopatrzyć się 
w miód prosto z pasieki.
Jak co roku na terenie Osady zorganizowa-
no zawody w rzucie oszczepem z pomocą 
miotacza. IV Pomorski Turniej w Rzucie 
Oszczepem z Pomocą Miotacza był rozgry-

wany w dwóch kategoriach do 14 lat i powy-
żej 14 roku życia. Zwycięzcami pierwszej 
kategorii byli Wiktoria Czerwionka, Jakub 
Lewandowski, Paweł Piotrowski, w drugiej 
grupie wiekowej zwyciężyli -  Wojciech 
Miotke, Marian Bach i Wojciech Miąskow-
ski. Pamiątkowe puchary oraz dyplomy dla 
wszystkich uczestników wręczali obecni 
w czasie wydarzenia Wójt Gminy Puck 
Tadeusz Puszkarczuk oraz Radny Florian 
Pieper. Jak co roku poczęstunek dla gości 
przygotowały Panie z KGW w Rzucewie.
Organizatorami wydarzenia było Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku, OKSiT w Gmi-
nie Puck KGW w Rzucewie.   (UG)
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REKLAMA                                                                                                                                                                                                                 42/2016/PRLitewska delegacja
SAMORZĄD | W czasie Dożynek Powiatowo – 
Gminnych, Ziemię Pucką odwiedził mer partner-
skiego miasta Skuodas – Petras Pusinskas. Wraz 
z nim przyjechała litewska kapeli „Bartva” pod dy-
rekcją Vidmnatasa Valinskisa, która wystąpiła na 
Święcie Chleba i Miodu w Skansenie w Nadolu.

Mer Petras Pusinskas był 
zachwycony naszym, tra-
dycyjnym świętem plonów. 
Jak tłumaczył – na Litwie 
nie obchodzi się tego typu 
świąt na tak wielką skalę.
W sobotę przed dożynka-
mi doszło do oficjalnego 

spotkania przedstawicieli 
władz Powiatu Puckiego 
z zespołem „Bartva” oraz 
merem. Spotkanie było re-
wizytą, bo przedstawicie-
le Powiatu Puckiego byli 
na Litwie w czerwcu tego 
roku.  (BG)
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Dzieciaki u funkcjonariuszy
wiZYTa | Policjantów z Ogniwa Wodnego KPP w Pucku  odwiedziły dzieci oraz 
przedstawiciele z fundacji pomocy wdowom i sierotom po poległych policjan-
tach.Dzieci wraz z opiekunami poznawali pracę policjantów dbających o bez-
pieczeństwo na wodzie. Funkcjonariusze przekazali gościom wiele niezbęd-
nych porad, dzięki którym wypoczynek nad wodą będzie bezpieczny.
Dzieci z fundacji pomocy wdowom i sierotom po po-
ległych policjantach miały okazję przyjrzeć się co-
dziennej pracy policjantów z Ogniwa Wodnego. Całe 
spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a dzieci za-
dawały wiele pytań, na które policjanci udzielali wy-
czerpujących odpowiedzi.Maluchy obejrzały sprzęt 
jaki jest wykorzystywany przez mundurowych do 
przeprowadzania akcji ratunkowych podczas niesie-
nia pomocy osobą potrzebującym pomocy w wodzie.
Podczas wyjazdów dzieci mogą spotkać najróżniej-
sze przygody. W nieznanym mieście, a szczególnie 
na plaży można się zgubić. Co wtedy należy zrobić? 
Do kogo się zwrócić o pomoc? Na te i inne pyta-
nia odpowiadali policjanci. Funkcjonariusze przy-
pomnieli również numery telefonów alarmowych. 

Spotkanie miało na celu uświadomienie młodym 
ludziom, co może się stać, jeśli nie będą rozsądni 
podczas wakacji. Policjanci omawiali w jaki sposób 
zachowywać się na plaży, w wodzie, jak oznaczone 
są plaże, gdzie jest ratownik i co oznaczają znaki 
umieszczane przez niego. Funkcjonariusze przestrze-
gali o konieczności korzystania z kamizelek ratun-
kowych podczas pływania sprzętem wodnym oraz 
udzielali wielu bardzo ważnych rad, jak być bez-
piecznym nad wodą. Prowadzący spotkanie policjanci 
omówili podstawy pierwszej pomocy. Jak się zacho-
wać i co zrobić gdy zauważymy osobę nieprzytomną. 
Na zakończenie wizyty wszyscy zaproszeni goście 
mieli okazję zobaczyć policyjną łódź oraz jej specja-
listyczne wyposażenie.           (KPP)
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ŚwiADcZysZ 
usŁuGi?

EXP.USL. Remonty mieszkań, adaptacje 
poddaszy,  Tel: 501 XXX 500

EXP.PDP. Kierowca, prawo jazdy kat. B, od 
zaraz, GDYNIA Tel:500 XXX 095

wyślij ogłoszenie sms-em:wyślij ogłoszenie sms-em:

sZuKAsZ 
PRAcowNiKA?

więcej informacji : reklama@expressy.pl

na 
numer:
 79567

PrzykładPrzykład

Zatrudnię dziewczynę do 
sprzątania i obsługi domków let-
niskowych w Ostrowie koło Karwi 

Możliwe dowozy do pracy. 
tel. 602 XXX 210

transport, Przeprowadzki 
Trójmiasto,Gdynia,Sopot, 

Gdańsk, Wejherowo, Szybko, 
Tanio 

tel. 666 XXX 253

ELEKTROMONTER, umowa 
na czas wykonywania określo-

nej pracy, Poszukuję elektryków 
i pomocników. 

tel. 688 XXX 321

sprZątanie domów, my-
cie okien, pranie dywanów, pra-
nie tapicerek, OZONOWANIE.  

tel. 604 XXX 210

GLAZURNIK, doświadczenie, 
Zatrudnię kafelkarza na pełen 

etat, mile widziane prawo jazdy 
kat. B WEJHEROWO  

tel. 518 XXX 261

dJ - preZenter muZycZ-
ny, profesjonalne prowadzenie 
wesel, urodzin, imprez okolicz-

nościowych itp. GDYNIA 
tel. 500 XXX 095

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

prZeprowadZki, 
Dla Ciebie i Twojej firmy - 

Kompleksowe przeprowadzki, 
przewóz 24h 

 tel. 513 XXX 808

GOSPOSIA, Szukam panią 
do sprzatania domu w Sopocie 
Dorywczo.Oferuje 12 zl za go-

dzine pracy. GDYNIA 
tel. 608 XXX 222

kodowanie stron www, 
systemów CMS oraz sklepów 

internetowych opartych na Pre-
staShop,  

tel. 666 XXX 253

MALARZ, doświadczenie, 
dyspozycyjność, Zatrudnię mala-
rza i szpachlarza na pełen etat, 

WEJHEROWO 
tel. 518 XXX 061 

naJtanieJ prZepro-
wadZki, PROMOCJA baga-
żówka transport od Tczewa po 

Wejherowo
tel. 511 XXX 499

(9 zł + VAt)
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Energa wśród największych firm
Energa zajęła 49. miejsce na liście 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka osiągnęła największy wzrost przychodów wśród krajowych firm energe-
tycznych i jako jedyna poprawiła pozycję w rankingu.
Energa znalazła się na 49. pozycji X edycji rankingu 500 
Największych Firm Europy Środkowo-Wschodniej przy-
gotowanego przez „Rzeczpospolitą” i firmę Deloitte. Firma 
osiągnęła wyniki, które uplasowały ją o cztery miejsca wy-
żej niż w zeszłym roku i tym samym pierwszy raz w historii 
rankingu weszła do grona 50 największych firm europejskich 
w naszym regionie. Listę otwiera polski PKN Orlen. PGE 
zajmuje 10. pozycję, Tauron – 24., a Enea – 59. Ranking po-
równuje wysokość przychodów osiągniętych przez poszcze-
gólne firmy w 2015 roku. Energa o ponad 2 proc. zwiększyła 
osiągnięte w tym czasie przychody. 
Z kolei w rankingu „Rzeczpospolitej” 500 największych pol-
skich firm Energa zajmuje 19. pozycję, a według zestawienia 
tygodnika „Wprost” – jest 10.  największą firmą z polskim 
kapitałem. Energa jest także 5. największym płatnikiem po-
datku dochodowego i 5. największym inwestorem w kraju.
Według Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu przygotowa-
nego przez „Rzeczpospolitą” Energa jest na 8. pozycji w ka-
tegorii polskiej firmy wspomagającej finansowo działalność 
prospołeczną.
Grupa Energa od lat notuje stabilne wyniki finansowe. 
W I półroczu 2016 r. - mimo trudnych i zmieniających się 
warunków rynkowych - wypracowała prawie 5 mld zł przy-
chodów oraz ponad 1 mld zł zysku EBITDA. Odnotowana 
za ten okres strata netto była efektem jednorazowych odpi-
sów i nie wpłynęła na sytuację finansową Grupy. O dobrej 
pozycji finansowej świadczą również ratingi renomowanych 
instytucji. Agencja ratingowa Fitch przyznała spółce długo-
terminową ocenę na poziomie „BBB” ze stabilną perspekty-
wą, długoterminowy rating agencji Moody’s to Baa1, a jego 
perspektywa również jest stabilna.
Energa jednocześnie konsekwentnie realizuje ambitny pro-
gram inwestycyjny. W I półroczu 2016 r.  nakłady na inwe-
stycje wyniosły prawie 0,8 mld, a w ciągu ostatnich pięciu lat 
osiągały średnio poziom 1,8 mld zł rocznie. Najważniejszym 
obszarem prowadzonych w Grupie inwestycji jest dystrybucja 

energii elektrycznej, na którą Energa przeznacza zdecydowa-
ną większość swoich wydatków. Efektem jest poprawiająca 
się na przestrzeni ostatnich lat niezawodność dostaw energii. 
Od 2014 roku średni czas awarii na odbiorcę skrócił się o 35 
proc., natomiast średnia częstotliwość awarii na odbiorcę ob-
niżyła się z poziomu 1,7 do 1,3.
Energa - według Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu - 

jest na 18. pozycji wśród polskich firm przeznaczających naj-
więcej na badania naukowo-techniczne.
W ostatnich latach było to średnio od 120 do 180 mln zł rocz-
nie. Za najbardziej perspektywiczne innowacyjne kierunki 
rozwoju spółka uznaje smart grid, smart city, magazynowa-
nie energii i zarządzanie jej zużyciem, mobilność elektryczną 
oraz nowe technologie wytwarzania energii.  (BG)
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Barwna Biesiada 
we Władysławowie
ReLaCJa | To bylo barwne, głośne wydarzenie o kaszubskim charakterze. 
We Władysławowie zorganizowano 3 września Biesiadę Kaszubską.
Biesiadowanie rozpoczął 
barwny przemarsz sprze-
da Urzędu Miejskiego do 
Karczmy "Swojskie Ja-
dło", gdzie miała miejsce 
baza imprezy. Organizato-

rzy zadbali o atrakcje mu-
zyczne – wystąpiły grupy 
Kaszubianki, Hotline oraz 
Levine, zaoferowano także 
dania kuchni regionalnej.
(BG)

„Quo Vadis” w Pucku
aKCJa | Puck przyłączył się do ogól-
nopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, 
realizowanej pod patronatem Prezy-
denta RP. W sobotę 3 września na Placu 
Wolności odbyło się czytanie „Quo Va-
dis” Henryka Sienkiewicza.
Lektura  została wybrana 
podczas internetowego 
głosowania spośród pięciu 
propozycji.Dzieło Sien-
kiewicza konkurowało 
z „Chłopami” Władysława 
St. Reymonta, „Weselem” 
Stanisława Wyspiańskie-
go, „Popiołami” Stefana 
Żeromskiego oraz powie-
ścią Marii Dąbrowskiej 
„Noce i dnie”.
-To piękna, cudowna po-
wieść o miłości, o upadają-
cym imperium, ale przede 
wszystkim o sile wiary, 
która potrafi czasem góry 
przenosić –  prezydent 
Andrzej Duda, ogłaszając 
wyniki głosowania.
Organizatorem akcji 
w Pucku była Biblioteka 
Publiczna im. Zaślubin 
Polski z Morzem.
-Gorąco zachęcam wszyst-

kich Państwa do wspólne-
go czytania „Quo vadis” 
3 września 2016 roku. 
Chciałbym, aby po raz 
kolejny Narodowe Czyta-
nie było dla nas wszyst-
kich czasem inspirujących 
refleksji, przynoszącym 
radość z kontaktu z praw-
dziwie wielką literaturą– 
napisał w liście inauguru-
jącym akcję Prezydent RP 
Andrzej Duda.   (GB)

Ostrowo wygrało Plażowe 
Mistrzostwa Budowniczych
naGRoda | Miejscowość Ostrowo została ofi-
cjalnym zwycięzcą tegorocznych Plażowych Mi-
strzostw Budowniczych! Puchar dla najlepszej 
drużyny, która usypała kopiec o wysokości 318 cm, 
odebrał sołtys Ostrowa Robert Radtke.

W tegorocznej edycji Pla-
żowych Mistrzostw Bu-
downiczych rywalizowało 
kilkanaście nadmorskich 
miejscowości.  Zabawa jest 
prosta, a udział może wziąć 
w niej każdy plażowicz. 
Przez 90 minut, z przerwami 
na odpoczynek, uczestnicy 
usypują górę piasku przy 
użyciu użyczonego sprzętu. 
Chociaż jednocześnie budo-
wać może maksymalnie pięć 
osób to organizatorzy nie 
ograniczają liczby rezerwo-
wych budowniczych. 
-  Zawody to świetny spo-
sób na integrację, dorosłym 
przypominają się zazwyczaj 
lata młodości – tłumaczą or-

ganizatorzy zawodów. 
Estetyka budowli nie jest 
ważna, liczy się tylko wyso-
kość.  Na wszystkich plażo-
wych budowniczych czekają 
niespodzianki i nagrody. 
Podczas zawodów w Ostro-
wie udało się usypać rekor-
dową budowlę o wysokości 
318 cm, na drugim miejscu 
znalazła się budowla usypana 
w Dąbkach – 301 cm, trzecie 
miejsce zdobyła budowla 
z Białogóry – 296 cm.
Co ciekawe – budowla 
z Władysławowa znalazła 
się dopiero na 16 miejscu, 
tam udało się usypać piasko-
wą górę o skromnej wysoko-
ści 185 cm.  (UG)
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O kawernach u wojewody
wiZYTa | Wojewoda Dariusz Drelich spotkał się 
z przedstawicielami stowarzyszenia „Nasza Zie-
mia” z gminy Kosakowo

Rozmowa dotyczyła budo-
wy podziemnych kawern 
gazu na terenie gminy Kosa-
kowo. Goście przedstawili 
swoje obawy związane z tą 
inwestycją. Na ich pytania, 
poza Wojewodą, odpowia-
dali również dyrektor Wy-
działu Infrastruktury oraz 
Dyrektor Wydziału Prawne-
go i Nadzoru z Pomorskie-
go Urzędu Wojewódzkiego, 
wraz z Wojewódzkim In-
spektorem Ochrony Środo-
wiska w Gdańsku Radosła-
wem Rzepeckim. 
W spotkaniu udział wzięła 
również poseł na Sejm RP 
Małgorzata Zwiercan.
(BG) Rozmowa dotyczy-

ła budowy podziemnych 
kawern gazu na terenie 
gminy Kosakowo. Goście 
przedstawili swoje obawy 
związane z tą inwestycją. 
Na ich pytania, poza Wo-
jewodą, odpowiadali rów-
nież dyrektor Wydziału In-
frastruktury oraz Dyrektor 
Wydziału Prawnego i Nad-
zoru z Pomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego, wraz 
z Wojewódzkim Inspekto-
rem Ochrony Środowiska 
w Gdańsku Radosławem 
Rzepeckim. 
W spotkaniu udział wzię-
ła również poseł na Sejm 
RP Małgorzata Zwiercan.    
(BG)
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77 rocznica walk w obronie 
Kępy Oksywskiej
ReLaCJa |  Przy Obelisku w Mostach odbyły się uroczystości 
patriotyczno-religijne związane z obchodami 77 rocznicy walk 
w obronie Kępy Oksywskiej.

W wojskowej asyście honorowej, 
z udziałem pocztów sztandarowych, 
Kompanii Reprezentacyjnej Mary-
narki Wojennej oraz Orkiestry Repre-
zentacyjnej Marynarki Wojennej zło-
żono wieńce oraz odprawiono Mszę 
Świętą, której oprawę muzyczną za-
pewnił chór „Morzanie”.
Samorząd gminy Kosakowo repre-
zentował Wójt oraz Przewodniczący 
Rady Gminy. Komendę Portu Wo-
jennego reprezentował pełniący obo-
wiązki komendanta komandor porucz-
nik Jarosław Wypijewski,  Akademię 
Marynarki Wojennej reprezentował 
prorektor ds. wojskowych komandor 
Mariusz Mięsikowski.
Starostę Powiatu Puckiego reprezen-
towali radni powiatowi Alina Mer-
chel oraz Sylwester Raducha. Zwią-
zek Piłsudczyków RP reprezentował 
prezes zarządu krajowego, generał 
związku Stanisław Władysław Śliwa, 
Polskie Towarzystwo Nautologiczne  
reprezentował przewodniczący profe-
sor Daniel Duda. Gościliśmy również 
wice prezesa Światowego Związ-

ku Żołnierzy Armii Krajowej koło 
Gdańsk, p. Tomasza Kuplickiego. 
Radę Miasta Gdynia reprezentował 
pani Elżbieta Sierżęga. W uroczysto-
ści brali udział również przedstawi-
ciele Represjonowanych Żołnierzy 
Górników, Związek Żołnierzy woj-
ska Polskiego Gdynia Babie Doły, 
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie 
oddz. Dębogórze - Kosakowo, przed-
stawiciele Rodzinnych Ogródków 
Działkowych im. Obrońców Kępy 
Oksywskiej w Pogórzu. (BG)

260 mln zł na poprawę 
jakości edukacji
PRoJeKT | 111 projektów otrzyma dofinansowanie unijne na poprawę ja-
kości edukacji ogólnej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Po-
morskiego zatwierdził właśnie wyniki oceny merytorycznej największego 
konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego
Zapewnienie wysokiej jakości edukacji na poziomie 
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym jest 
jednym z kluczowych kierunków działań samorządu 
województwa pomorskiego. Dlatego aby kompleksowo 
i równomiernie wspierać rozwój całego regionu w kon-
kursie tym przewidziano wymóg, by organy prowadzące 
zapewniły dofinansowanie dla minimum 60% szkół i pla-
cówek oświatowych im podległych.
- Cieszę się, że tak duże środki finansowe w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone zosta-
ną na poprawę jakości edukacji w województwie pomor-
skim – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. – Dzięki dotacjom wsparcie otrzyma blisko 
94 tys. uczniów i 9,5 tys. nauczycieli z Pomorza, a także 
uda się wyposażyć aż 720 szkół w nowoczesny sprzęt do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wierzę, że działania za-
planowane we wszystkich projektach wpłyną pozytywnie 
na rozwój kreatywności i innowacyjności wśród młodych 
ludzi, co w przyszłości pozwoli im skutecznie odnaleźć 
się na rynku pracy.
Aby otrzymać unijne wsparcie beneficjenci musieli prze-
prowadzić diagnozy w obszarze edukacji, które pozwo-
liły trafnie i kompleksowo wskazać potrzeby uczniów, 
nauczycieli oraz szkół. Wyniki analiz przełożyły się na 
zakres wsparcia, które obejmować może m.in.: przygo-
towanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się 

na rynku pracy, rozwijanie kreatywności i innowacyjności 
wśród uczniów, a także doskonalenie kompetencji zawo-
dowych nauczycieli. Dofinansowanie przeznaczone zosta-
nie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt 
niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wy-
korzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Dofinansowanie trafi także do gmin z powiatu puckiego, 
pieniądze trafią więc do Gminy Puck, Gminy Władysła-
wowo i Gminy Krokowa.   (UM)
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Blisko 130 milionów złotych na 
gospodarkę wodno-ściekową
dofinansowanie | 26 projektów z wojewódz-
twaotrzyma unijne wsparcie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ścieko-
wej. Całkowita wartość dotacji wynosi 129,4 mln zł, 
a łączna wartość projektów – 208,58 mln zł.

Celem Działania 11.3. Go-
spodarka wodno-ściekowa 
RPO WP na lata 2014-2020 
jest spełnienie zobowiąza-
nia akcesyjnego w zakre-
sie oczyszczania ścieków 
w aglomeracjach od 2 do 10 
tys. RLM oraz poprawa ja-
kości wody pitnej. 
- W regionie wciąż wystę-
pują deficyty w rozwoju 
sieci kanalizacji sanitarnej 
i oczyszczalni ścieków. Ob-
serwuje się duże dyspropor-
cje między obszarami miej-
skimi i wiejskimi w zakresie 
dostępu do systemów odbio-
ru i oczyszczania ścieków 
komunalnych – mówi Mie-
czysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
- Celem wsparcia jest wy-
pełnienie zobowiązań ak-
cesyjnych oraz osiągnięcie 
celów określonych w unij-
nej dyrektywie dotyczącej 
oczyszczania ścieków ko-
munalnych, które spełnia 
mniej niż jedna trzecia aglo-

meracji w województwie. 
Ponadto kilkudziesięciu ty-
siącom mieszkańców Żuław 
zostaną zapewnione dosta-
wy wody pitnej o właściwej 
jakości.
W ramach konkursu zosta-
ło złożonych 29 wniosków 
o dofinansowanie projektów 
o łącznej wartości 221,9 mln 
zł. Łączna wartość wnio-
skowanego dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wy-
niosła 131,68 mln zł. 
Realizacja wybranych 26 
projektów pozwoli m.in. 
wybudowanie 232,64 km 
kanalizacji sanitarnej (km), 
wybudowanie 2 oczyszczal-
ni ścieków komunalnych, 
przebudowanie 14 oczysz-
czalni ścieków komunal-
nych; ponad 60 tysięcy 
dodatkowych osób będzie 
korzystało z ulepszone-
go oczyszczania ścieków; 
nastąpi wsparcie 4 stacji 
uzdatniania wody.   (UM)



OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

sPRZEDAm dom w Kębłowie 
139/716m, 4  pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia, umeblowana kuchnia, 
garderoba, małe osiedle , cena 340 
tys. Tel: 519-399-162

sPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

sPRZEDAm lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej pla-
ży, z prawem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

sPRZEDAm nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszy-
nie koło Jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

Do wyNAJęciA mieszkanie 4 po-
kojowe w domku. Osobne wejście, 
Rumia 1100 zł/mies. Tel: 600-377-
408

wyNAJmę mieszkanie 4 pokojo-
we w Rumi, oddzielne w domku 
1100 zł/mies plus media, kaucja 
zwrotna 1000 zł, wolne od X. Tel: 
600-377-408

wyNAJmę nową kawalerkę 
w domku z działką. Gdynia, Mały 
Kack, bez czynszu, opłaty 1000zł/
mies plus media, kaucja 1000zł, 
idealna lokalizacja. Tel: 504-890-
877

KUPIĘ

KuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MoToRYZaCJa

SPRZEDAM

KUPIĘ

sKuP aut, złomowanie, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, sprze-
daż części, pomoc drogowa. Tel: 
789345593

edUKaCJa

LEKcJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRaCa

DAM PRACĘ

oPiEKuNKę do rocznego dziecka 
od października, 500 zł, 29 godz/
tydz, tel. 505-567-034

USŁUGI

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330

usŁuGi elektryczne, instalator-

stwo, 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 Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

TowaRZYsKie

JEstEm kawalerem po 40- tce. Po-
znam Panią brunetkę lub szatynkę. 
Tel: 692-915-998

sEx-sex-sex to lubię. Gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów, So-
pot. Tel: 514-120-213

RÓŻNE

sPRZEDAm drewno do CO i gałę-
ziówkę, możliwy transport gratis. 
Tel: 782-846-927

sPRZEDAm fotel rozkladany cena 
350zl do negocjacji tel 517159871 

mAtA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarańczo-
wy, 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 dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, Wejherowo, 
505-567-034

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

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

sPRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czar-
ne wstawki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁotA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 
381

sPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązo-
wa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

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

sZuKAsZ 
PRAcowNiKA?
wyślij ogłoszenie sms-em:
ExP.PDP. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 79567

oGŁosZENiA 
w RAmcE
już od 
10 zł 
za emisję!

więcej:
reklama@expressy.pl

wyKAZ KAtEGoRii:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
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.

PRowADZisZ BiZNEs?
Zareklamuj się pod kategorią usŁuGi

ExP.usL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

wyślij ogłoszenie sms-em:

szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

sPRZEDAm krzesełko do 
karmienia dziecka, zielo-
ne, 150 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

sPRZEDAm dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

sPRZEDAm leżaczek bujaczek 50 
zł, matę edukacyjną 50 zł, krzesełko 
do karmienia 100 zł, 505-567-034

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info
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Sportowe emocje podczas 
Baltic Cup
PIŁKA NOŻNA | W Helu 
zorganizowano szóstą edycję 
Otwartego Turnieju Piłkarskie-
go Baltic Cup 2016 o Puchar Je-
rzego Tomasika ,,Siekiery”.

Przed rozpoczęciem meczu główne-
go swój towarzyski mecz zagrała naj-
młodsza reprezentacja dzieci z rocznika 
2005 i młodsi Miejskiego Zjednoczone-
go Klubu Sportowego Hel. Tuż po nich 
w najlepszym stylu zaprezentowała się 
dawna reprezentacja RKS Koga Hel, któ-
ra  królowała na pomorskich boiskach. 
Najlepszym strzelcem reprezentacji 
RKS Koga Hel został Zygmunt Setzke  
Najstarszy zawodnik został Boszke Wi-
told
Oficjalnego otwarcia dokonał organizator 
turnieju Radny Powiatu Puckiego Jerzy 
Tomasik „Siekiera” czcząc minutą ciszy 

znanych piłkarzy z wszystkich klubów pił-
karskich. 
Po raz kolejny, tradycyjnie jak co roku wy-
darzenie upiększyły czirliderki: Zuzanna 
Tomaszewska, Paulina Brączkowska, Juli-
ta Labocha, Izabela Baranowska i Nikola 
Wiśniewska pod opieką Katarzyny Toma-
szewskiej.     (NG)

Klasyfikacja końcowa:
 

I miejsce
 - Amator Gościcino 

II miejsce 
- La Magika Rumia 

III miejsce 
- Vogen Rumia 

IV miejsce 
- MKS Profan Gościcino

Zmagania na plaży 
we Władysławowie

PRZEciĄGANiE LiNy | władysławowo było gospodarzem 
premierowej edycji mistrzostw Polski Amatorów w Przecią-
ganiu Liny. ta Jedna z najstarszych dyscyplin sportowych 
i olimpijskich wróciła do  władysławowa  w plażowej wersji.

Rywalizacja zespołów po-
legała na przeciągnięciu 
zaznaczonego środka liny 
poza granice własnej stre-
fy wyznaczonej poprzez 
linie na podłożu. Udział 
w mistrzostwach był bez-
płatny, wszyscy chętni 
mieli możliwość uczest-
niczenia także  w turnieju 
siłowania na rękę.   (BG)

Wyniki
Kategoria MEN

 - drużyny męskie: 
1. Wilk Wileński 

2. Kime Warszawa 
3. Gmina Pruszcz Gdański 

4. Zanshin Jaktorów 
5. Solar Władysławowo

Kategoria MIX
 - drużyny mieszane: 

1. Wilk Wileński 
2. Kime Warszawa 

3. Gmina Pruszcz Gdański 
4. Solar Władysławowo

Strażacy rywalizowali 
we Władysławowie
ZAWODY | W XIII Mistrzo-
stwach Polski Strażaków Ochot-
ników STIHL TIMBERSPORTS 
Series we Władysławowie 
wzięło udział 9 zawodników 
z całej Polski.
Zawody zorganizowano w pierwszy wrze-
śniowy weekend (3.09.2016) w Amfiteatrze 
we Władysławowie 
W zawodach wzięło udział 9 zawodników 
z całej Polski. Zawodnicy wystartowali 
w sześciu konkurencjach, w trzech run-
dach: I runda - Underhand Chop, STIHL 
Stock Saw, Standing Block Chop, II runda 
- Single Buck, Springboard, III runda – Hot 
Saw. 
Nowym Mistrzem Polski został Jacek Gro-
enwald z miejscowości Połczyno. Drugie 
miejsce zajął mieszkaniec Szkaradowa, 

Marcin Juskowski. Ostatnia pozycja na 
podium przypadła w udziale Krystianowi 
Kaczmarkowi z miejscowości Ostoje.
Podczas Mistrzostw został ustanowiony 
nowy rekord Polski w konkurencji Spring-
board, Jacek Groenwald pobił własny czas 
i uzyskał wynik 1:03,79. 
Podczas zawodów pożegnano  dwóch dłu-
goletnich zawodników, którzy postanowili 
zakończyć swoją przygodę z dyscypliną 
STIHL TIMBERSPORTS: Kazimierza 
Dampca i Janusza Chmielewskiego.  (BG)fo
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Popularne zawody 
Mastersów 2016
ŻEGLARstwo |  Puck był  gospodarzem mistrzostwa 
Polski mastersów 2016 w klasie Laser i finn. w zawodach, 
które zorganzowano pod koniec sierpnia wzięło udział 
blisko ok. 50 uczestników.

Wśród żeglarzy znalazły 
się tak znane nazwiska jak 
Katarzyna Deberny, czy 
Piotr Wojewski – trener 
Anne Marie Rindom, duń-
skiej medalistki olimpij-
skiej z Rio.
Zawody cieszyły się du-
żym zainteresowaniem ze 
strony publiczności. Dość 
ciekawą nowością był tzw. 
Speed Race, który odbywał 

się w okolicach molo. Pro-
wadzący zawody omawiał 
poszczególne elementy wy-
ścigu, co w danym momen-
cie robią zawodnicy. Była 
to bardzo ciekawa szkoła 
żeglarstwa dla widzów.
Piotr Wojewski reprezentu-
jący KS Zatoka Puck wy-
grał zawody w klasie Laser, 
tuż za nim uplasowała się 
Katarzyna Deberny.    (BG)

Środa, 21 września 2016
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