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Wesołych Świąt 
 oraz szczęśliwego Nowego Roku
  życzy redakcja Expressów!

INWESTYCJA| Ponad milion złotych z budżetu państwa wyniesie dofinansowanie 
budowy nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku. W środku powstaną 
m.in dwie windy, których dotychczas brakowało w placówce.

Pucki szpital jest jedyną taką 
placówką w kraju, w której 
nie ma windy. Jej brak po-
woduje konieczność przeno-
szenia pacjentów pomiędzy 
piętrami przez noszowych, 
którzy wykorzystują siłę 
własnych mięśni. 
Apele o budowę windy 
w szpitalu organizowano 
już od kilkudziesięciu ostat-

nich lat. Temat ten pojawiał 
się już w ramach akcji spo-
łecznych, budowę windy 
zapowiadali także politycy 
różnych ugrupowań. Pozy-
tywne zakończenie długolet-
nich starań nastąpiło jednak 
dopiero teraz, a gwarancją 
realizacji długo wyczekiwa-
nej inwestycji jest obietnica 
dofinansowania ze strony 
rządu. 
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski przesłał już do puc-
kiego starostwa promesę na 
dofinansowanie inwestycji 

w wysokości ponad miliona 
złotych z budżetu państwa, 
Rada Powiatu zabezpieczyła 
środki na realizację inwesty-
cji. Dotacja pochodzi z bu-
dżetu państwa i jest odpo-
wiedzią na wniosek starosty 
puckiego do premier Beaty 
Szydło. 
Rządowy zastrzyk finanso-
wy wynosi dokładnie 1 037 
374 zł, co stanowi 50 procent 
kosztów całej inwestycji. 
Pozostała kwota ma zostać 
pokryta ze środków powiatu.  
Inwestycja będzie polegała 

na budowie nowego łączni-
ka w Szpitalu Powiatowym 
w Pucku. Powstaną tam dwie 
windy, ciągi komunikacyjne 
oraz  dodatkowe pomiesz-
czenia dla lekarzy, poradni 
i pracowni. 
Według planów przetarg, 
który wyłoni wykonawcę tej 
inwestycji ma zostać zakoń-
czony w grudniu 2016 roku, 
w styczniu 2017 r. zostanie 
przekazany plac budowy, 
a do połowy 2018 roku ca-
łość inwestycji ma być za-
kończona.
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Robert Lewandowski udowodnił, że jest nie tylko bardzo 
dobrym piłkarzem, ale również człowiekiem o wielkim ser-
cu. Przekazał on kwotę 100 tysięcy złotych na leczenie trzy-
letniego chłopczyka – Cypriana Gawła z Helu.
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Po m o c  o d  p i ł k a r z a

Szpital doczeka się 
            windy
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Drugie wydanie Dyktanda Kosakowskiego
KONKURS | 22 uczestników w wieku od 11 do 51 lat rywalizowało podczas drugiej edycji  Dyktando Kosakowskiego. 
Konkurs, który zorganizowano 26 listopada  w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie skieroway był do wszyst-
kich mieszkańców gminy Kosakowo, jak również mieszkańców okolicznych miejscowości.

Pierwsze miejsce, z najmniejszą ilością błędów, za-
jęła – Katarzyna Radomska z Pogórza, otrzymując 
tytuł Kosakowskiego Mistrza Ortografii. Praca pani 
Katarzyny wyróżniała się znacznie na tle pozosta-
łych, co jury podkreśliło podczas wręczania nagród 
– nagrody specjalnej pióra Wójta Gminy Kosakowo 
oraz nagrody finansowej ufundowanej przez Rad-
nego Jacka Chajęckiego. Na drugim miejscu upla-
sowała się Katarzyna Michniowska z Kosakowa, 
a trzecie miejsce zajęła Monika Śrubarska z Mostów, 
uzyskując jedynie jeden punkt straty w stosunku do 
miejsca drugiego. Wszyscy laureaci oprócz nagród 
finansowych ufundowanych przez Radnego Jacka 
Chajęckiego, otrzymali również nagrody rzeczowe 
od Wójta Gminy Kosakowo, w tym Wielki Słownik 
Ortograficzny PWN z zasadami wymowy. Jury posta-

nowiło przyznać dodatkowo dwa wyróżnienia, które 
otrzymali Kacper Bober i Joanna Tkaczyk z Mostów, 
a także nagrodzić Małego Mistrza Ortografii, którym 
został 11-letni Dawid Ulenberg z Kosakowa.
W jury zasiedli: Anna Paturej – dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Kosakowo, absolwentka Uniwer-
sytetu Gdańskiego wydz. filologiczno-historyczny; 
dr inż. Zygmunt Miszewski – komandor rezerwy, 
były nauczyciel akademicki w Akademii Marynarki  
Wojennej w Gdyni;  Wojciech Klimczyk – nauczyciel 
j. polskiego i historii w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym w Mostach, absolwent Uniwersytetu Gdań-
skiego wydz. filologiczno-historyczny; Lucyna Sorn 
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka 
kaszubskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Mostach. (UG)fo
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Wizyta w Holandii
SAMORZĄD | Delegacja z Gminy Kosakowo odwiedziła Giethorn – 
miejscowość w holenderskiej prowincji Overijssel, w gminie Ste-
enwijkerland. Wizyta w miejscowości zwanej „Wenecją Północ-
ną” została zorganizowana w  ramach przygotowań do realizacji 
projektu budowy mariny w Rewie.
Podczas wizyty samorządowcy z gminy 
Kosakowo  mieli okazję zapoznać się ze 
sposobami funkcjonowania holenderskich 
marin. Zdobyte doświadczenie i szczegó-
łowe informacje, uzyskane również na 

spotkaniu z reprezentantami lokalnego 
samorządu na czele z merem Steenwij-
kerland – Robem Batsem, przysłużyć się 
mogą w podczas budowy podobnej atrak-
cji w gminie Kosakowo. (GB)
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Doceniono żuławski rejs
NAGRODA | Nagroda za „Pomorski Żeglarski Rejs Roku 2016” tra-
fia do Mechelinek. To wyróżnienie przyznawane  przez kapitułę 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego otrzymał  kpt. Krzysztof Cho-
roś, który poprowadził „Surwiwalowy Rejs po Pętli Żuławskiej”.

Młodzież ze Stowarzyszenia 
Port Mechelinki w ramach„ 
Surwiwalowym Rejsie po 
Pętli Żuławskiej” pokonała 
303 kilometry niezwykłej 
podroży po żuławskich 
akwenach.Rejs dofinan-
sowany przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Pomorskiego odbył się na 
9 jednostkach. Sternikami, 
każdego z jachtów byli wy-

chowankowie Stowarzyszenia 
a jednocześnie mieszkańcy 

Gminy Kosakowo. Rejs pro-
wadził kpt. Krzysztof Cho-
roś, współzałożyciel miedzy 
innymi Klubu w Rewie oraz 
w Mechelinkach. Nagro-
dzony kapitan ma na swoim 
koncie kilkuletnie doświad-

czenie w organizowaniu 
rejsów po pętli żuławskiej. 

(UG)
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Stypendia dla najzdolniejszych
EDUKACJA | Uczniowie i studenci z gminy Władysławow otrzymali stypendia. Wrę-
czył je na uroczystości 9 grudnia Roman Kużel, burmistrz miasta w obecności dy-
rektor ZOPO Danuty Topp i przewodniczącej Komisji Oświaty RM Anny Kollek.
Stypendia naukowe w kategorii gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
otrzymli: Rozalia Głombiowska, 
Franciszek Grycko, Beata Hincke, 
Filip Jasina, Klaudia Sałek i Piotr 
Tkacz.
Stypendia naukowe otrzymali także 
studenci szkół wyższych: Agata Czer-
niecka, Patryk Danielewicz, Jakub 
Kortas, Przemysław Mach, Joanna 

Minkowska, Marcin Muża, Mikołaj 
Nowak, Klaudia Ołownia, Patrycja 
Piętka, Aneta Sarnowska i Justyna 
Sychowska.
Za osiągnięcia sportowe stypendia 
trafiły do: Szymona Czyża, Krzysz-
tofa Lange, Jana Lipskiego, Wiktorii 
Skoczke oraz Klaudii Słowińskiej. 
Najmłodszym uczestnikiem uroczy-
stości był 11-letni uczeń klasy VI 

SP nr 2 Jarosław Markiewicz. Ma na 
swoim koncie nie lada sukces spor-
towy - jest w swojej kategorii wie-
kowej Mistrzem Polski w pływaniu 
w płetwach i monopłetwie. Na doda-
tek potrafi godzić codzienne treningi 
z nauką. Ponieważ uczniom szkół 
podstawowych nie przysługują sty-
pendia, Markiewicz otrzymał nagrodę 
rzeczową. (BG) fo
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Mały bohater z Władysławowa
NAGRODA | Zauważył pożar i powiadomił dorosłych, którzy zadzwonili na straż po-
żarną. Czujność Wojtka, ucznia I klasy Szkoły Podstawowej nr 3 we Władysławowie 
pozwoliła na powstrzymanie rozprzestrzenienia się ognia, a tym samym zapalenia 
okolicznych budynków przy ul. Długiej we Władysławowie.

Wojtek został wyróżniony podczas 
uroczystego apelu, gdzie nagrodzono 
jego bohaterską postawę.
Dzielnemu Wojtkowi odpowiedzial-
nego zachowania gratulowali m.in. 
strażacy z OSP Chłapowo, właści-
cielka budynku, gdzie wybuchł pożar 
oraz radna miejska Anna Kollek, 
w której sąsiedztwie zdarzenie miało 
miejsce. 

(GB)
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„Snajper” pomógł Cyprianowi
ZDROWIE | Napastnik Bayern Monachium i reprezentacji Polski, Robert Lewan-
dowski pokazał dobre serce. Piłkarz odwiedził klinikę Schoen, gdzie kilka dni 
temu lekarze zoperowali ciężko chorego Cypriana Gawła z Helu.

Ujawniono także, że Lewan-
dowski przekazał  jako „Ano-
nimowy Pomagacz” kwotę 
100 tys. złotych na leczenie 
trzyletniego chłopczyka. Cy-
prian otrzymał także nietuzin-
kowy podarunek - koszulkę 
z meczu Ligi Mistrzów z Atle-
tico Madryt (wynik 1:0). 
-Czy to jawa czy sen? Ko-
chani!!! Cyprianka odwiedził 
w klinice Pan Robert Le-
wandowski.Wielki człowiek 
o wielkim sercu. Niezwykle 
miła i niezapomniana niespo-
dzianka.Dziękujemy za po-
święcony czas.To naprawdę 
bardzo wiele dla nas znaczy!!! 
- czytamy na specjalnym pro-
filu na Facebooku Pomoc dla 
Cypriana Gaweł.
Rodzina chłopca z Helu pod-
czas spotkania ze słynnym pił-

karzem życzyła dużo zdrowia 
dla maleństwa, które w kwiet-
niu przyszłego roku ma poja-
wić się w rodzinie Lewandow-
skiego.
Trzyletni Cyprian z Helu wy-
gląda jak normalny chłopiec, 
jednak w jego główce roz-
pętała się nieustająca burza. 
Malec choruje na padaczkę 
lekooporną a jej napady nie 
pozwalają chłopcu normalnie 
funkcjonować - ma problemy 
ze spaniem, traci równowagę 
i niewiele mówi. Szansą dla 
Cypriana na nowe lepsze życie 
była diagnostyka w kierunku 
operacji w Niemczech, której 
koszt wynosi około 300 tysię-
cy złotych. Po operacji w nie-
mieckiej klinice chłopczyk 
wrócił do swojego rodzinnego 
Helu i czuje się dobrze. (BG) fo
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Zakończono 
budowę ronda
INWESTYCJA | Ponad 4 mln 600 tys 
złotych kosztowała budowa ronda 
w Mrzezinie oraz remont wszyst-
kich dotychczas niewyremontowa-
nych odcinków drogi łączącej Puck 
z tzw. „drogą przez łąki”.

Rondo zostało już oddane do użytku. Pra-
ce w miejscowości Smolno wciąż trwają. 
- Poprawiła się estetyka, przepustowość drogi i oczy-
wiście bezpieczeństwo kierowców i pieszych – mówią 
zgodnie przedstawiciele władz Powiatu Puckiego i gmi-
ny Puck, które sfinansowały przedsięwzięcie. 

(SP)
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Projekt „Z Kulturą za Pan 
Brat” organizowano od 
września biezącego roku-
.W  jego ramach uczniowie 
uczestniczyło w warszta-
tach i zajęciach w różnych 
instytucjach:Europejskim 
Centrum Solidarności 
w Gdańsku, Muzeum Ziemi 
Puckiej ,Teatrze Miejskim 

im. Witolda Gombrowicza 
w Gdyni oraz Multikinie 
w Rumi.
Uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z historią 
i kulturą nregionu, zgłębić 
zagadnienia związane z mu-
zealnictwem, zobaczyć te-
atr „kuchni” i poznać pracę 
osób działających w insty-

tucjach kultury oraz poznać 
siebie poprzez warsztaty 
poprowadzone techniką 
dramy przez instruktorki ze 
Stowarzyszenia Praktyków 
Dramy Stopklatka z War-
szawy.
Celem projektu było sze-
rzenie świadomości potrze-
by aktywnego korzystania 
z różnych form kultury, 
przekazywanie wartości ja-
kie płyną z uczestnictwa 
w kulturze, propagowanie 
dobrych wzorców zacho-
wań, rozbudzanie wrażli-
wości i poczucia estetyki, 
wzmacnianie poczucia 
własnej wartości oraz wia-
ry w swoje możliwości.
Uczestnicy na każdy wy-
jazd otrzymali drugie śnia-
danie, których sponsorem 
była Cukiernia Hintzke, 
a na zakończenie projektu 
Cukiernia przekazała dwa 
przepyszne torty. 

(UM)
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Akcje aktywnych rodziców
EDUKACJA | Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku chcą stworzyć mural, 
który upamiętni patrona placówki – gen. Mariusza Zaruskiego.

Rada Rodziców działająca 
w placówce stworzyła re-
gulamin konkursu „Chodź 
pomaluj nasz Puck”, które-
go celem jest poprawa es-

tetyki przestrzeni miejskiej, 
przełamywanie schematów 
myślenia o muralu i graffiti 
wyłącznie jako o wandali-
zmie, a nie o sztuce, a przede 

wszystkim odkrywanie i 
promowanie uzdolnionych 
osób pasjonujących się gra-
fiką i streetartem.W ramach 
inicjatywy na tylnej i bocz-

nych ścianach garaży miałby 
powstać mural, uwzględnia-
jący specyfikę nadmorskie-
go położenia Pucka, Patrona 
Szkoły – gen. Mariusza Za-
ruskiego lub nawiązujący do 
sztuki i kultury kaszubskiej. 
Realizacja pomysłu wyma-
ga jednak zgody ze strony 
właścicieli garaży graniczą-
cych z boiskiem szkolnym. 
Według pomysłodawców 
– garaże obecnie odstrasza-
ją swom wyglądem, a przy-
szłości mogłyby stanowić 
wizytówkę tego miejsca.
Urzędnicy  wystosowali już 
do użytkowników garaży 
informację o konkursie z 
prośbą owyrażenie zgody 
na wykorzystanie ścian na 
wykonanie mutalu. Oświad-
czenia spływają do miasta, 
niestety brak zgody właści-

cieli jednego garażu może 
uniemożliwić realizację tego 
pomysłu.
Inna inicjatywa rodziców to 
wyprzedaż garażowa (cho-
ciaż organizowana na sali 
gimnastycznej szkoły). Wy-
przedaż zaplanowano na 3 
stycznia 2017 r.  mogłaby w 
przyszłości być działaniem 
cyklicznym, dzięki któremu 
mieszkańcy Pucka mogliby 
pozbyć się niepotrzebnych 
przedmiotów, asprzedając 
je bądź zamieniając na inne, 
podarować zapomnianym 
przedmiotom drugie życie. 
Termin nie jest przypadko-
wy, bo przypada na okres 
poświąteczny, a jednocze-
śnie przed feriami zimowy-
mi. Organizatorzy liczą więc 
, że królować będą „nietra-
fione” prezenty oraz sprzęt i 

odzież do uprawiania spor-
tów zimowych. Chętni będą 
mogli otworzyć swoje sta-
nowisko samodzielnie lub z 
innymi osobami.
Inna inicjatywa to przystą-
pienie do ogólnopolskiej 
akcji „Daj włos”, której ce-
lem jest pomoc chorym po 
chemioterapii. Pomóc może 
każda osoba z długimi oso-
bami, która chce je skrócić i 
jednocześnie pomóc potrze-
bującym. Akcja ma zostać 
zorganizowana w czerwcu 
2017 r.. Organizatorzy mają 
nadzieję, że w akcję włączą 
się również puckie zakłady 
fryzjerskie, które poza ob-
cięciem włosów (zgodnie 
z instrukcją) zaproponują 
darczyńcom profesjonalnie 
dobraną fryzurę.

(BG)
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Kultura dla 
najmłodszych
AKCJA |  Prawie 40 dzieci ze szkół podstawowych w Jastrzę-
biej Górze, Chłapowie i Władysławowie co miesiąc uczestni-
czyło w warsztatach i zajęciach w instytucjach kulturalnych 
województwa pomorskiego. Wyjazdy zorganizowano w ra-
mach projektu „Z Kulturą za Pan Brat”, na który Centrum 
Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie pozyskało 
dofinansowanie z Fundacji Banku Zachodniego WBK.
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Szlachetna Paczka 
we Władysławowie
RELACJA | Urząd Miejski we Władysławowie po raz pierwszy 
włączył się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”!
Przez kilka tygodnipracowni-
cy Urzędu, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Zespołu Obsłu-
gi Placówek Oświatowych 
i Straży Miejskiejzbierali 
artykuły gospodarstwa do-
mowego, środki chemiczne, 
przybory szkolne, zabawki 
oraz produkty spożywcze. 9 
grudnia odbyło się uroczyste 
pakowanie prezentów, które 
kolejnego dnia przekazano 
potrzebującej rodzinie wie-
lodzietnej z terenu powiatu 
puckiego. Do niespodzianki 
dołączono także najlepsze 
życzenia - Zdrowych i We-
sołych Świąt!

Szlachetna Paczka to projekt 
Stowarzyszenia Wiosna, któ-
ry w wyjątkowy sposób in-
spiruje ludzi do stawania się 
kimś więcej, do wygrywania 
swojego życia i zostania bo-
haterem. To wizja społeczeń-
stwa, w którym podziały 
między bogatymi a biednymi 
zostają zniesione.
Do akcji włączane są rodziny, 
które znalazły się w trudnej 
sytuacji materialnej z nieza-
leżnych od siebie przyczyn. 
Dociera do prawdziwej bie-
dy – tej ukrytej, a nie tej, 
która krzyczy i żąda pomocy. 
W Polsce nie brakuje osób, 

które nauczyły się wyglądać 
na ubogie i dzięki wzbu-
dzaniu litości, zarabiają na 
swojej „biedzie”. Takim lu-
dziom Szlachetna Paczka nie 
pomaga. Celem jest mądra 
pomoc, czyli taka, która daje 
szansę na zmianę. Dlatego 
do Paczki trafiają te rodziny, 
dla których kontakt z wo-
lontariuszem oraz wsparcie 
materialne będą impulsem 
do zmiany.
Paczka to nie tylko pomoc 
materialna przygotowywa-
na przez darczyńców, ale 
również projekty specjali-
styczne: Paczka Seniorów 
– skierowana do samotnych 
osób powyżej 60. roku życia. 
Aktywizuje osoby starsze 
i wyciąga je z osamotnienia. 
Paczka Prawników – praca 
prawnika z rodziną w syste-
mie 1 na 1. Paczka Lekarzy 
– łączy rodziny, w których 
barierą jest choroba, z Leka-
rzem, który udziela im dar-
mowych konsultacji. Paczka 
Przygody – grupy wolonta-
riuszy ruszają w Polskę tam, 
gdzie jeszcze nie było Pacz-
ki. Do małych miast i wio-
sek, by docierać do prawdzi-
wej, ukrytej biedy.
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Władysławowo przeciw przemocy
INICJATYWA | Gmina Władysławowo włączyła się w międzynarodową Kampanię Białej Wstążki. Jest to to największa na świe-
cie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet, prowadzona w ponad 55 krajach
Kampania została stworzona przez męż-
czyzn i jest przede wszystkim do nich skie-
rowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na 
temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt 
oraz wspieranie działań na rzecz jej prze-
ciwdziałania.W czasie trwania akcji nosi 
się przypiętą białą wstążkę, co jest symbo-
lem sprzeciwu wobec przemocy stosowa-
nej przez mężczyzn wobec kobiet, a także 
osobistym zobowiązaniem noszącego ją 
mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, 
akceptować lub milczeć na temat przemocy 

wobec kobiet i dziewcząt. Patronat honoro-
wy nad Kampanią objął Burmistrz Roman 
Kużel, a gościem specjalnym spotkania był 
Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw 
Obywatelskich – Krzysztof Szerkus.
Obchody rozpoczął przemarsz młodzieży 
z Zespołu Szkół nr 1 do Urzędu Miejskiego. 
Młodzież niosła białe baloniki i transparen-
ty z hasłami przeciwko stosowaniu przemo-
cy, rozdawała ulotki i białe wstążeczki
Kulminacja obchodów odbyła się 7 grudnia 
w Urzędzie Miejskim. Poprzedziła ją szero-

ka akcja ulotkowa - roz-
prowadzono 500 ulo-
tek informujących 
o celach kampa-
nii i miejscach 
w których 
osoby do-
tknięte prze-
mocą mogą 
otrzymać po-
moc zarówno 
na terenie Gminy 
Władysławowo, jak 
i w całym kraju. Przy-
gotowano również plakat 
„Porady dla Prawdziwego Mężczy-
zny”, wykonano 900 białych wstążeczek, 
które wolontariusze przypinaliprzechod-
niom. 
Uroczystość otworzył Burmistrz Roman 
Kużel, po czym oddał głos Rzecznikowi 
Praw Obywatelskich, który poruszył temat 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet 
w pracy rzecznika. O gminnych działaniach 
na rzecz osób dotkniętych przemocą, mó-
wiła przewodnicząca Zespołu Interdyscy-
plinarnego Teresa Kożuchowska-Burbulis. 
Uzupełnieniem jej wystąpienia była pro-
jekcja multimedialna na temat Niebieskich 
Kart, przygotowana przez Komendanta Ko-
misariatu Policji we Władysławowie Prze-
mysława Bujaka. 

Podczas spotkania wrę-
czono nagrody uczest-

nikom konkursu 
literackiego pn. 

„Przemoc jest 
złem”. Na za-
k o ń c z e n i e 
układy tanecz-
ne zebranym 
p rzeds t awi ł a 

formacja Carla 
Dance Studio.

W ramach kampanii 
ogłoszono również kon-

kurs literacki dla uczniów 
gimnazjum i szkół ponadgimnazjal-

nych. Laureaci konkursu oraz nauczycielki 
polonistki otrzymali nagrody książkowe 
ufundowane przez Miejska Bibliotekę Pu-
bliczną. Ciepło przyjęty występ formacji 
tanecznej Carla Dance Studio z Władysła-
wowa zakończył uroczystość.
Organizatorem Kampanii był Gminny Ze-
spół Interdyscyplinarny, Gminna Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Komisariat Policji we Władysławo-
wie, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
i Osób Dotkniętych Przemocą STER, Ze-
spół Szkół Nr 1 we Władysławowie. Pomo-
cy organizacyjnej udzielił również Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 
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Stypendia dla uczniów ZSP Kłanino
EDUKACJA | 14 grudnia uczniowie ZSP Kłanino odebrali – na uroczystej Gali Stypendialnej w Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej w Gdańsku, dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów na najbliższe dziesięć miesięcy.

Stypendia przyznano dla naj-
lepszych uczniów szkół zawo-
dowych z województwa po-
morskiego. Uczniowie musieli 
wykazać się nie tylko bardzo 
dobrymi wynikami w nauce, 
ale również zaangażowaniem 
i sukcesami osiągniętymi na 
konkursach zawodowych, za-

jęciach pozalekcyjnych itd. 
Uczniowie, którzy otrzymali 
stypendia w ramach projektu 
„Programy motywacyjne dla 
uczniów pomorskich szkół 
zawodowych” to: Izabela 
Okrój, Kamila Klein, Barbara 
Orzeł,Weronika Byczkowska-
,Marzena Maliszkiewicz, We-

ronika Maszota – uczennice 
klas technik żywienia i usług 
gastronomicznych, Rafał 
Radtke – uczeń klasy IV tech-
nik informatyk, oraz Mariola 
Magulla, która kształci się w 
zawodzie fryzjer. 
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„Dzieci Dzieciom” po raz 23.
KULTURA | Na hali Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 
w Pucku odbyła się kolejna – 23. edycja charytatywnego koncertu 
„Dzieci Dzieciom”, który przygotował Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Pucku.
Koncert wsparły także inne placówki: 
Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaru-
skiego w Pucku, Publicznej Gimnazjum 
im. MDLot, I Liceum Ogólnokształcące w 

Pucku, Niepublicznej Gimnazjum w Puc-
ku, POSM Puck oraz Państwowa Szkoła 
Muzyczna I st. w Pucku. 
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Wybrano najlepsze szopki 
bożonarodzeniowe
KONKURS | Podczas Wieczoru Świątecznego, który odbył się 13 
grudnia 2016 r.w Bibliotece w Kosakowie, ogłoszone zostały wyniki 
XIII Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Po raz czwarty konkurs 
odbywał się w jednej kategorii – szopka rodzinna.

Jury w składzie: 
Renata Parzuchow-
ska– przewodni-
cząca (rękodzieło), 
Małgorzata Balce-
rowska (malarstwo, 

rękodzieło) oraz 
Zdzisław Karbo-
wiak (malarstwo) 
zdecydowało się 
przyznaćtrzy miej-
sca na podium oraz 

wyróżnienia dla 
pozostałych prac, 
ponieważ uznali, iż 
każda szopka za-
sługuje na nagrodę 
(czy to ze wzglę-

du na oryginalność 
w podejściu do te-
matu, czy też na 
duży wkład pracy 
dzieci).
Miejsce pierwsze 
zdobyła Rodzina 
Wica, miejsce II 
zdobyła Rodzina 
Nuszel-Świderek, 
miejsce trzecie tra-
fiło do Rodziny 
Wełnickich. Wy-
różnienia trafiły do: 
Rodziny Wojcie-
chowskich, Rodziny 
Rembiałkowskich, 
Rodziny Szymich. 
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poroży, presja turystyczna (samo-
chody, quady, motorowery), zbiór 
runa, niszczenie i zasłanianie tablic 
zakazu wstępu. Wielką radością dla 
RDOŚ jest pojawienie się na terenie 
Bielawy wilczej rodziny. Przypomi-
namy, że wilki są pod ścisłą ochro-
ną. Bielawskie wilki są płochliwe, 
nie zbliżają się do siedzib ludzkich 
i nie mają żadnej potrzeby intereso-
wania się zwierzętami domowymi.  
Rezerwat Bielawa zasiedla dużo 
zwierzyny. Wilki mają więc tu do-
brą bazę pokarmową.
Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska – Danuta Makowska uwa-
ża, że najważniejsze jest ogranicze-
nie antropopresji czyli penetracji 
rezerwatów przyrody przez ludzi. 
Aby ochrona tych miejsc była sku-
teczna, trzeba przekonać do tego 
miejscowe społeczeństwo. Bardzo 
ważna jest edukacja, podnoszenie 
powszechnej świadomości ekolo-
gicznej. Ale to proces długotrwały. 
Żeby ludzie łatwiej mogli zaak-
ceptować prawne ograniczenia do-
tyczące rezerwatów, trzeba zapro-
ponować coś w zamian, twierdzi 
Danuta Makowska. Zamiast zbiera-
nia w celach zarobkowych runa le-
śnego z terenu rezerwatów (co jest 
łamaniem prawa), mieszkańcy będą 
mogli udostępniać obiekty 
noclegowe i gastronomicz-
ne dla turystów krajo-
wych i zagranicznych 
zainteresowanych 
zwiedzaniem uni-
katowych pod 
względem  przy-
rodniczym po-
morskich rezer-
watów. Należy 
jednak umożliwić 
korzystanie z tych 
obszarów zgodnie 
z prawem ochrony 
przyrody, czyli tak, 
aby nie niszczyć re-
zerwatów. 
Dnia 31 października br. 
dyrektor Makowska wydała 
zarządzenie umożliwiające udo-

stępnienie szlaku do ruchu piesze-
go oraz platformy obserwacyjnej 
w rezerwacie przyrody „Biela-
wa”. Szlak ten wyznaczony został 
w okolicy obrzeża tego rezerwatu. 
Dzięki temu możliwe będzie ob-
serwowanie zwierząt z jednocze-
snym pozostawaniem pod osłoną 
drzew, czyli nie płosząc zwierzyny. 
Szlak turystyczny wraz z platformą 
obserwacyjną został przygotowa-
ny i urządzony ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku w ramach projektu zre-
alizowanego przez Stowarzyszenie 
Bielawa z Norde. Na projekt ten 
stowarzyszenie otrzymało z WFO-
ŚiGW w Gdańsku dotację w kwo-
cie 40000 zł. Powstała platforma 
widokowa o konstrukcji drewnianej 
oraz dojście do niej w formie wy-
grodzonej ścieżki gruntowej. Wy-
konano 5 tablic edukacyjnych i 4 
tablice kierunkowe, które zostały 
zamontowane na ścieżce dojścia 
oraz na platformie obserwacyjnej. 
Jest to pierwszy etap udostępnienia 
turystyczno-edukacyjnego rezerwa-
tu „Bielawa”, który powinien być 
dobrym przykładem dla kolejnych 
rezerwatów przyrody na Pomorzu.

Anna Kłos
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Przyroda pod specjalnym nadzorem
ŚRODOWISKO | Na zamku w Krokowej odbyła się konferencja, zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku oraz Gminę Krokowa, zatytułowana: Rezerwaty przyrody – szansa rozwoju województwa pomorskiego.

Swą nazwę zawdzięcza on białe-
mu puchowi wełnianek, w dużych 
ilościach kwitnących tutaj każde-
go roku w maju. Obecni byli sa-
morządowcy z gmin mających na 
swym terenie rezerwat: wójt Gmi-
ny Krokowa Henryk Doering, wójt 
Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk 
i burmistrz Władysławowa Roman 
Kurzel. Reprezentowane były in-
stytucje, którym tematyka ochrony 
rezerwatu jest bliska: Regional-
ny Dyrektor Lasów Państwowych 
w Gdańsku Adam Kwiatkowski oraz 
komendant wojewódzki Państwo-
wej Straży Łowieckiej Krzysztof 
Dymkowski, strażacy z OSP, a tak-
że dyrektor Gimnazjum w Wierz-
chucinie Dariusz Laddach z grupą 
młodzieży. Obecnych powitali: 
Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska Danuta Makowska i wójt 
Gminy Krokowa Henryk Doering. 
Na wstępie pojawiło się pytanie: 
Czy ochrona rezerwatów przyrody 
w ogóle jest potrzebna? 
Pod względem gospodarczym na 
terenach rezerwatów nie prowadzi 
się ani gospodarki leśnej, ani rol-
nej, ani rybackiej, ani żadnej in-
nej. Przy tym ich ochrona pociąga 
za sobą koszty i nieraz wywołuje 

irytację okolicznej ludności, której 
zabroniono wstępu do rezerwatu, 
więc także korzystania z runa le-
śnego – zbierania grzybów i jagód 
– szczególnie drogiej żurawiny.
Na tak postawione pytanie odpo-
wiedziała dyrektor Danuta Ma-
kowska. Najpierw przypomniała, 
że rezerwaty (oraz parki narodowe) 
to najstarsza forma ochrony obsza-
rów o unikalnych walorach przy-
rodniczych – w przypadku „Biela-
wy” torfowisk wysokich. Istnienie 
przyrody ma dla człowieka przede 
wszystkim pozytywny aspekt zdro-
wotny. Ma ona kojący, uspokajają-
cy wpływ na organizm, zwiększa 
odporność na epidemie naszych 
czasów, czyli choroby cywilizacyj-
ne. Obecnie w lecznictwie stosuje 
się m.in. silwoterapię - przytulanie 
się do drzew i aromaterapię czyli 
prozdrowotne wykorzystywanie 
zapachów, olejków eterycznych, 
wytwarzanych szczególnie przez 
drzewa i krzewy iglaste. Rośliny 
poprawiają jakość powietrza, pro-
dukują tlen, oczyszczają powie-
trze z zanieczyszczeń takich jak 
dwutlenek węgla, siarki, metali 
ciężkich, wszelkich pyłów zawie-
szonych. Roślinność oczyszcza też 
wody gruntowe i powierzchniowe, 

ma działanie bakteriobójcze i wi-
rusobójcze – celują w tym głów-
nie szpilkowe, ale też lipa, brzoza, 
wierzba, klon, dąb, jarzębina i bez 
lilak.
Nie jest też prawdą, że istnienie 
rezerwatów nie przynosi korzyści 
gospodarczych. W oparciu o przy-
rodę w Europie rozwija się bardzo 
prężnie ekoturystyka. W ostatnich 
czasach obserwacje „dzikiej” przy-
rody – okazów fauny i flory stały 
się hitem turystycznym. Coraz bar-
dziej popularne są  tzw. bezkrwawe 
łowy, czyli polowanie z aparatem 
fotograficznym, lornetką lub lune-
tą. Ten nowy kierunek w rozwoju 
turystyki można z powodzeniem 
wykorzystać w rezerwatach. 
Udostępniać, ale tak by nie znisz-
czyć
Magdalen Dąbkowska – główny 
specjalista RDOŚ, która od kilku-
nastu lat zajmuje się ochroną Re-
zerwatu Bielawa, wypunktowała 
co temu (i podobnym) terenom za-
graża: zaśmiecanie, kłusownictwo, 
sfory psów polujących na zwie-
rzynę będąca pod ochroną, koty 
wyłapujące ptaki, wprowadzanie 
do środowiska gatunków obcych 
(te niechciane prezenty), zbieranie 
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Rezerwat przyrody „Bielawa” obejmuje najlepiej zachowany kompleks torfowisk typu 
bałtyckiego oraz przyległe lasy i jeziorka dystroficzne, zlokalizowane w obrębie niecki 
Bielawskich Błot. Jest to jedno z największych torfowisk bałtyckich w Polsce. Jest to 
również europejska ostoja ptaków wodno-błotnych, a w szczególności ptaków mi-
grujących, takich jak żurawie, dla których rezerwat „Bielawa” jest jednym z kluczo-
wych miejsc odpoczynku w okresie jesiennych i wiosennych przelotów.  Największą 
wartością i celem ochrony tego rezerwatu są rozległe, otwarte przestrzenie torfowiska 
wysokiego wraz z bagienną roślinnością i gatunkami zwierząt, w szczególności pta-
ków wodno-błotnych. Nie ma w Polsce i w Europie wielu takich miejsc, ponieważ 
zdecydowana większość z nich została osuszona i zagospodarowana. 

REZERWAT BIELAWA
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Finał międzynarodowego projektu
EDUKACJA | W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie uroczyście i gastronomicznie zakończono trwający 
dwa lata projekt „Dieta śródziemnomorska na widelcu uczniów ZSP w Kłaninie”.

W gronie uczniów, nauczy-
cieli i władz samorządo-
wych oraz przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego 
w Pucku podsumowano to 
co udało się zrealizować 
w ramach przedsięwzię-
cia. Nie zabrakło m.in. dań 

kuchni hiszpańskiej – pael-
li oraz tapas. W projekcie 
„Dieta śródziemnomorska 
na widelcu uczniów ZSP 
w Kłaninie” wzięło udział 
łącznie 48 uczniów i 4 
opiekunów. Pierwsza gru-
pa odwiedziła w 2015 roku 

Włochy (Rimini), a druga 
-rok później – Hiszpanię 
(Malagę). Dzięki uczestnic-
twu w stażu zagranicznym, 
uczniowie poznali m.in. za-
sady sporządzania potraw 
kuchni śródziemnomor-
skiej, kalkulowania warto-

ści odżywczych oraz two-
rzenia stron internetowych. 
W ramach projektu ucznio-
wie podnieśli również swo-
ją wiedzę i umiejętności 
zawodowe oraz poznali za-
sady współpracy w grupach 
różnych językowo i kultu-

rowo, a także podszkolili 
języki obce. Rezultatem 
projektu jest m.in. stworze-
nie strony internetowej na 
której znajdą się przepisy 
kuchni śródziemnomor-
skiej. Powstała także  mini 
książka kucharska z tymi 

przepisami. Projekt był fi-
nansowany z Europejskie-
go Funduszu Społecznego, 
z Programu Wiedza, Eduka-
cja, Rozwój. Jego realizacja 
kosztował ponad 514 tysię-
cy złotych i trwała dwa lata 
– 2015 i 2016.  (SP)
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Uroczyste przekazanie czterech 
nowych radiowozów
BEZPIECZEŃSTWO | Policjanci z Pucka otrzymali z rąk przedstawicieli władz samorządowych kluczyki do czterech 
nowych oznakowanych radiowozów.

Samochody policyjne Sko-
da Yeti i KIA Ceed przezna-
czone zostały dla funkcjo-
nariuszy z komisariatu w 

Kosakowie, w Krokowej , w 
Juracie oraz dla policjantów 
wydziału ruch drogowego 
puckiej komendy. Zakup 

służbowych pojazdów był 
możliwy dzięki współpra-
cy władz samorządowych 
oraz Policji, które wspólnie 
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sfinansowały koszty kupna i 
wyposażenia aut. Radiowozy 
będą służyły policjantom w 
trakcie codziennych patroli.
Uroczystość przekazania no-
wych radiowozów dla puc-
kich policjantów odbyła się 
w poniedziałek 5 grudnia 

punktualnie o godzinie 14-
ej. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, którzy w obec-
ności kadry kierowniczej i 
funkcjonariuszy komendy, 
przekazali do użytku nowe 
samochody. Radiowozy będą 

służyły policjantom w Komi-
sariacie w Kosakowie, Kro-
kowej , w Juracie oraz dla 
policjantom wydziału ruch 
drogowego. Włodarze po-
wiatu puckiego przeznaczyli 
na ten cel łącznie ponad 81 
tysięcy złotych. (KPP)
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Badanie termowizyjne - sprawdź, 
gdzie uciekają Twoje pieniądze
PORADY | W naszej szerokości geograficznej dużym obciążeniem budżetów domowych są koszty ogrzewania domu czy 
też mieszkania w okresie jesienno-zimowym. Na wysokość ponoszonych kosztów ogrzewania ma wpływ nie tylko tem-
peratura zewnętrzna, ale przede wszystkim jakość osłony termicznej budynku. 
Przez nieprawidłowo zamontowane okna 
ucieka 10-20 proc. ciepła, a niewłaściwie za-
izolowane ściany czy dach, to kolejne 20-30 
proc. straty ciepła. To oznacza odpowiednio 
wyższe rachunki za ogrzewanie. Łatwo po-
liczyć oszczędności, trudniej wycenić po-
czucie komfortu jaki daje ciepły dom. Dla-
tego na etapie zakupu domu, mieszkania lub 
przygotowań do remontu warto wykonać 
badanie termowizyjne. Stanowi ono szyb-
ką i niezawodną metodę oceny izolacyjności 
cieplnej budynku, polegającą na wizualizacji, 
rejestracji i interpretacji rozkładu temperatury 
na powierzchni badanych obiektów. Wyniki 
badań przedstawia się w postaci barwnych ter-
mogramów wraz ze skalą temperatur.
Najlepszym okresem na wykonanie badania 
termowizyjnego w naszej strefie klimatycznej 
jest okres od miesiąca listopada do miesiąca 
marca. Wówczas zapewnione są wymagane 
różnice pomiędzy temperaturą zewnętrzna, 
a temperaturą pomieszczeń ogrzewanych oraz 
stabilny przepływ ciepła przez przegrody ze-
wnętrzne budynku.
Co umożliwia badanie termowizyjne? Dzięki 
niemu ustalimy przyczyny wysokich kosz-
tów ogrzewania, czy też niedogrzania domu 
(mieszkania), na które wpływ mają:

nadmierne straty ciepła przez przegrody • 
zewnętrzne (ściany zewnętrzne, dachy, 
stropodachy, podłogi, okna, drzwi);
nadmierne straty ciepła do pomieszczeń • 
nieogrzewanych;
nieprawidłowo działająca wentylacja • 
(wtłaczanie zimnego powietrza do po-
mieszczeń);
nieprawidłowo działający system central-• 
nego ogrzewania itp.

Badanie termowizyjne umożliwia także wery-
fikację jakości wykonanych prac remontowych 

w obrębie osłony termicznej budynku, w tym:
ocenę jakości wykonania ocieplenia ścian • 
zewnętrznych, dachów, stropodachów;
prawidłowości montażu stolarki okiennej • 
i drzwiowej.

Dokumentacja z badania w tym przypadku 
służyć może do zgłoszenia reklamacji niepra-

widłowo wykonanych prac.
Częstą przyczyną nadmiernego wychłodzenia 
pomieszczeń są nieszczelności i wypaczenia 
w stolarce okiennej i drzwiowej. W tym przypad-
ku badanie termowizyjne dostarczy informacji 
o jakości okien i drzwi zewnętrz-
nych,  precyzyjnie wskaże miej-
sca występowania nieszczelności 

i wypaczeń oraz stanowić będzie materiał in-
formacyjny do zgłoszenia reklamacji, czy też 
wykonania niezbędnych regulacji w obrębie 
stolarki.
Chcąc mądrze kupić nieruchomość, czy też 
dokonać jej odbioru od dewelopera także 
powinno się wykonać badanie. Dzięki temu 

dokonamy szybkiej oceny jego jakości i nie 
kupimy przysłowiowego „kota w worku”, 
a usterek może być wiele. Jeśli wskażemy 
błędy wykonawcze, możemy obniżyć wartość 
nieruchomości, albo zażądać usunięcia niepra-
widłowości. W skrajnym przypadku w ogóle 
jej nie kupimy, gdyż usunięcie błędów wy-
konawczych wiązałby się ze zbyt wysokimi 

kosztami w stosunku do wartości nierucho-
mości.
A co jak już mieszkasz? Możesz wykonać 
badanie termowizyjne w celu określenia przy-
czyn nadmiernego wychłodzenia wskazanych 
pomieszczeń mieszkalnych, czy też określenia 
przyczyn kondensacji pary wodnej i rozwoju 
grzybów pleśniowych na wewnętrznych po-
wierzchniach przegród budowlanych. Prze-
kazując raport z badania termowizyjnego do 
zarządcy nieruchomości (spółdzielni  miesz-
kaniowej) nie zostaniesz potraktowany jako 
kolejny natrętny petent, a Twoje roszczenia co 
do wad wykonawczych w obrębie mieszkania 
zostaną usunięte. 
A co jeśli planujesz remont? Badanie termo-
wizyjne dostarczy informacji o rzeczywistym 
stanie technicznym izolacji cieplnej budynku 
oraz umożliwi właściwe zaplanowanie prac 
termomodernizacyjnych. Z kolei po zakoń-
czeniu remontu, umożliwi wiarygodną ocenę 
solidności wykonania prac.
Koszt wykonania badania termowizyjnego jest 
niewielki w stosunku do korzyści i oszczędno-
ści jakie może przynieść w przyszłości. Szyb-
ko się zwróci, jeśli wykryte wady zostaną 
przynajmniej częściowo usunięte. Dzięki ba-
daniu nie dasz się też oszukać nieuczciwemu 
deweloperowi, sprzedawcy używanego domu 
lub mieszkania, czy firmie wykonującej re-
mont.
Przedstawione powyżej przykłady zastoso-
wania badania termowizyjnego, to tylko nie-
które z możliwych. Szczegółowe informacje 
uzyskasz pod numerem telefonu: 698-284-
115. Już dziś zarezerwuj termin, bo niedługo 
skończą się sprzyjające warunki do wykona-
nia badania termowizyjnego. Służę fachowym 
doradztwem w zakresie likwidacji zaobserwo-
wanych usterek. Mariusz Filiński

SAMORZĄD | Burmistrz Władysławowa ogłasza konkurs na opracowa-
nie projektu graficznego logo Gminy Władysławowo. Głównym jego ce-
lem jest wyłonienie znaku identyfikacji wizualnej, który będzie mógł 
być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, infor-
macyjnych i korespondencyjnych gminy.
Dla autora najlepszej pracy przewidziano na-
grodę pieniężną w wysokości 5 000 złotych!
Logo Gminy Władysławowo powinno ko-
jarzyć się z misją gminy, związaną z wyko-
rzystaniem swojego położenia nad Morzem 
Bałtyckim oraz Zatoką Pucką dla rozwoju tu-
rystyki i rekreacji, z silnie rozwiniętą przed-
siębiorczością oraz Gminą zapewniającą 
zrównoważony rozwój i wysoką jakość życia 
mieszkańców.
Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie 
„Logo Władysławowa – Konkurs” wraz z 
oświadczeniami należy przesłać lub złożyć w 
zamkniętej kopercie do godz. 14:00 dnia 13 
stycznia 2017 roku.
Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą 
wziąć w nim udział graficy, projektanci, arty-
ści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci 

szkół oraz uczelni wyższych - osoby fizyczne 
i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające 
osobowości prawnej, zamieszkałe na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej lub też mające sie-
dzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla autora najlepszej pracy przewidziano 
nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 PLN 
brutto.
Wyniki konkursu zosta-
ną ogłoszone w terminie 
do 30 stycznia 2017 r. 
na stronie internetowej 
Gminy Władysławowo, 
stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej oraz 
tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego we Włady-
sławowie. (UG)

Nowe logo Władysławowa
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Owoce w gminie
AKCJA | Już po raz czwarty w tym roku do Gminy Władysławowo 
przyjechał transport darmowych jabłek. Ponownie Przewodniczący 
Osiedli oraz Sołtysi, którzy wyrazili chęć udziału, otrzymali po 2 tony 
owoców dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych.

Akcję zorganizowaną przy 
estradzie miejskiej we Wła-
dysławowie, tradycyjnie 

przygotował i koordynował 
Sołtys Jastrzębiej Góry, któ-
ry jednocześnie zapowiada, 

że nie była to ostatnia dosta-
wa jabłek do Gminy Włady-
sławowo w tym roku. (UG)
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Energa doceniła pracowników dystrybucji
ENERGETYKA | Siedemdziesięciu pracownikom spółki Energa Operator przyznano odznaczenia za wybitne osiągnięcia 
zawodowe we wdrażaniu innowacji proklienckich, utrzymania sprawnej sieci dystrybucji energii oraz umacnianiu 
silnej pozycji Energi w branży energetycznej.

24 listopada br. na uroczystej gali w Gdańsku siedem-
dziesięciu pracownikom spółki Energa Operator ze 
wszystkich rejonów dystrybucji w północnej i środkowej 
części Polski wręczono odznaczenia pracownicze. Są 
wśród nich mistrzowie zawodu energetyka, elektromon-
terzy, inżynierowie wdrażający nowoczesne systemy, 
rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniające 
niezawodne, bezpieczne funkcjonowanie sieci niskiego 
i średniego napięcia, sprawne zasilanie. Uhonorowano 
prekursorów postępu technicznego w dziedzinie elektro-
energetyki - w budownictwie sieciowym, jak i eksploata-
cji. Wśród odznaczonych są osoby podejmujące liczne 
inicjatywy techniczne i organizacyjne na rzecz zapew-
nienia niezawodnych dostaw energii elektrycznej. To 
właśnie ich działania podnoszą efektywność eksploata-
cji sieci, optymalizują realizację prac eksploatacyjnych, 
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awaryjnych i interwencyjnych.
- Jest dla mnie zaszczytem, że mamy 
pracowników, dla których słowa od-
powiedzialność, efektywność, inno-
wacyjność i profesjonalizm, są ele-
mentem codziennej pracy. Swoją pracą 
przyczyniają się w szczególny sposób 
do osiągania przez spółkę coraz lep-
szych efektów gospodarczych, organi-
zacyjnych i społecznych. O rezultatach 
pracy decyduje nie tylko wykształ-
cenie czy miejsce w organizacji. To 
przede wszystkim osobiste aspiracje, 
motywacja, zdolności i chęć podejmo-

wania nowych wyzwań - powiedział 
Piotr Dorawa, prezes Zarządu Ener-
ga Operator. - Dzisiejsza uroczystość 
ma dla nas szczególne znaczenie. Jest 
okazją do uhonorowania trudu, zaan-
gażowania załogi w realizacji naszych 
ambitnych planów. Każdy z laureatów 
ma swój udział w umacnianiu silnej 
pozycji naszej firmy w branży energe-
tycznej. Nasi pracownicy przyczyniają 
się do sprawnego działania firmy na 
co dzień i do wysokiej jakości usług, 
które oferujemy prawie 3 mln odbior-
ców energii elektrycznej w północnej 

i środkowej części Polski.
Spółka Energa-Operator należy do 
Grupy Energa, pełni rolę Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego, którego 
głównym obszarem działalności jest 
dystrybucja energii elektrycznej. EOP 
jest jednym z największych dystry-
butorów energii elektrycznej w kraju. 
Dostarcza prąd do blisko 3 mln gospo-
darstw domowych i firm w północnej 
i środkowej części kraju (obszar 75 tys. 
km kw.). Udział w rynku dystrybucji 
energii wynosi ok. 17 procent. 

EN

- Z przyjemnością oddaję do dyspozycji Straży 
Granicznej najnowszej generacji sprzęt, który 
w znaczący sposób pomoże funkcjonariuszom 
dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Pomo-
rza i pasażerów portu lotniczego. – powiedział 
wojewoda.
Duży robot pirotechniczny IBIS, wyproduko-
wany przez Przemysłowy Instytut Automa-
tyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, będzie 
wykorzystywany przez funkcjonariuszy Pla-
cówki SG w Gdańsku do prowadzenia działań 
minersko-pirotechnicznych na terenie Portu 
Lotniczego Gdańsk - informuje Tadeusz Gru-
challa z Morskiego Oddziału Straży Granicz-
nej w Gdańsku. 
-.Działania te związane są m.in. z rozpozna-
niem lub neutralizacją zagrożeń, jakie stano-
wią pozostawiane bez opieki na terenie lot-
niska bagaże i przedmioty. Ich znaczną część 
stanowią duże walizki porzucane na lotnisku 
przez pasażerów, którzy nie chcą płacić dodat-
kowych kosztów za nadbagaż.
Dzięki zastosowaniu dużego robota z dużym 
udźwigiem manipulatora tego typu przedmioty 
będą mogły być z łatwością przemieszczane 
w celu poddania kontroli lub w celu usunięcia 
z terenu lotniska. Możliwości „siłowe” robota 
pirotechnicznego IBIS znacznie przewyższają 
możliwości robota, który dotychczas wspoma-
gał pracę minerów-pirotechników z Placówki 

SG w Gdańsku. Duży robot potrafi samodzielnie 
przeciągać nie tylko samochody osobowe, ale 
nawet duże pojazdy dostawcze. Ponadto IBIS 
jest przystosowany do współpracy ze sprzętem 
specjalistycznym, który już jest na wyposaże-
niu PSG w Gdańsku (wyrzutnik pirotechniczny 
WP-20Y, przenośny zestaw RTG SCANNA). 
Wymiary zewnętrzne robota (pomimo tego, 
że jest to duży robot) umożliwiają jego szybki 
transport za pomocą samochodu specjalnego 
typu ambulans pirotechniczny, który Placówka 
SG w Gdańsku posiada od początku 2013 r.
Dodatkową jezdną kamerę dużego robota piro-
technicznego stanowi taktyczny robot miota-
ny RTM IBIS. Może on być wykorzystywany 
zarówno podczas działań minersko-pirotech-
nicznych wspólnie z dużym robotem pirotech-
nicznym (umożliwia wtedy obserwację dużego 
robota IBIS, gdy jest on niewidoczny dla ope-
ratora), jak również jako narzędzie do prowa-
dzenia samodzielnego rozpoznania minersko-
pirotechnicznego miejsc trudno dostępnych 
dla większego robota czy choćby rozpoznania 
podwozi pojazdów mechanicznych podlegają-
cych kontroli. Jego zaletą jest stosunkowo duża 
odporność na upadek (możliwość wrzucenia do 
pomieszczenia przez okno czy zza rogu) oraz 
bardzo cicha praca (jest praktycznie bezszelest-
ny).
(UW)

INWESTYCJA | Waży 300 kg, potrafi przesunąć nawet pojazdy dostawcze, rozwija prędkość do 10 km/h, może pracować 
zarówno przy – 20 jak i przy + 45 stopniach C. Właśnie ten robot  będzie wspomagał funkcjonariuszy Straży Granicznej 
na terenie Portu Lotniczego Gdańsk. Sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji robota 
przekazał dziś Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Robot dla Straży Granicznej
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl
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Białoruś otwiera się na Polskę
W siedzibie Pracodawców Pomorza w Gdańsku stanęło pierwsze przęsło gospodarczego mostu między Gdańskiem 
a Mińskiem, z podparciem w Grodnie. Głównym inicjatorem spotkania w dniu 14 grudnia 2016 był Jan Mioduski 
– prezes firmy Techno-Service S.A. a organizatorem Andrzej Gawrychowski – pełnomocnik zarządu PP ds. kontak-
tów z Białorusią.  Gościem specjalnym był Aliaksandr Radziewicz – dyr generalny Elektrotechnical Plant Mińsk. 
Zebranych powitał i zebranie poprowadził Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza.

Konsul generalny Repu-
bliki Białoruś w Gdań-
sku Siargiej Michniewicz 
przedstawił korzyści dla 
polskich firm, które by 
chciały prowadzić działal-

ność gospodarczą na Biało-
rusi. Należy do nich przede 
wszystkim automatyczny 
dostęp do rynków państw 
Euroazjatyckiego Obszaru 
Gospodarczego (EAES). 

To wspólnota w stylu Unii 
Europejskiej, tylko dużo 
większa, bo obejmuje 14% 
terytorium świata i 3% lud-
ności. Należą do niej: Bia-
łoruś, Rosja, Kazachstan, 

Armenia, Kirgizja. 
Natomiast gwarancje bez-
pieczeństwa i ochrona 
inwestycji są wielorakie 
i rozbudowane.
Specjalne przywileje prze-
widziano dla rezyden-
tów:Parków Wysokich 
Technologii,Parków In-
dustrialnych,Specjalnych 
Stref GospodarczychMa-
łych i średnich miast oraz 
terenów wiejskich – tu gwa-
rantuje się 7 lat bez podatku 
dochodowego, bez płacenia 
VAT-u, akcyzy, opłat cel-
nych, podatku gruntowe-
go, ekologicznego i innych 
oraz zwolnienie z obowiąz-
ku sprzedaży obcej waluty 
otrzymanej ze sprzedaży 
produkcji czy usług.
Aliaksandr Radziewicz , 
z wykształcenia elektro-
nik, jest dyrektorem gene-
ralnym  Elektrotechnical 
Plant, przedsiębiorstwa 
z branży elektrycznej, które 
przed tygodniem obchodzi-
ło 60-lecia istnienia i które 
jest holdingiem obejmują-
cym 6 fabryk terenowych. 
Był ministrem przemysłu 
Białorusi a przedtem wi-
cegubernatorem Obwodu 

Grodzieńskiego. Produkty 
trafiają głównie do dzia-
łów gospodarki takich jak: 
przemysł naftowy, kolej-
nictwo, elektryczne sieci 
przesyłowe. Zakłady za-
trudniają ok. 5 tys. ludzi 
i wysyłają 80% produkcji 
na eksport – do 25 krajów, 
głównie do Rosji, która jest 
akurat w w trakcie masowej 
wymiany starych urządzeń 
elektrycznych na nowocze-
sne, europejskie. 
Jeśli chodzi o wchodzenie 
polskich firm na Białoruś, 
jego radą praktyczną jest, 
aby jednak znaleźć sobie 
partnera białoruskiego – to 
wiele ułatwia. Deklaruje 
pomoc w organizacji pol-
skiego przedsiębiorstwa na 
białoruskim terytorium, po-
legające na umożliwieniu 
dostępu do dobrych służb 
budowlanych i prawnych, 
oraz podkreśla, że będzie 
ono miało automatycznie 
dostęp do zagranicznych 
licencji ( w tym zachodnio-
europejskich), kupionych 
już przez jego przedsię-
biorstwo, które działa we 
wszystkich obwodach (wo-
jewództwach) Białorusi.

Niewątpliwie największy 
sukces na wschodnim ryn-
ku odniosła firma z bran-
ży budowlanej ATLAS. 
Marcin Kulesza – dyr ds. 
badań przypomniał, jak do 
tego doszło. Najpierw jego 
przedsiębiorstwo kupiło 
niewielką firmę TAIFUN 
z Grodna, produkującą ma-
teriały budowlane. Wpro-
wadzono do produkcji su-
che mieszanki budowlane 
ALTASA, kleje, zaprawy. 
Okazało się, że bardzo 
chłonny rynek wkrótce 
skłonił kierownictwo firmy 
do budowy drugiej  - dużej 
fabryki. Następnie w 2014 
roku oddano do eksploata-
cji zakład produkcji perlitu 
– to materiał termoizolacyj-
ny, zwiększający objętość 
pod wpływem temperatury. 
W listopadzie 2015 roku 
otwarto zakład produku-
jący papy hydroizolacyjne 
dachowe – bo jest duże na 
nie zapotrzebowanie, więk-
szość dachów w tym kraju 
krytych jest rakotwórczym 
eternitem.

Anna Kłos

Goście z Białorusi. Od lewej: Oleg Makarow – główny konstruktor z przedsiębiorstwa Elektrotechnical Plant w Miń-
sku, Michał Krasowski z Lidy, Aleksandr Radziewicz – dyr gen Elektrotechnical Plant w Mińskuh

Czy hotelarstwo może 
być hubem?
Hub to urządzenie pozwalające na przyłączenie wielu innych urządzeń. 
Sylwia Gadomska – przewodnicząca sekcji turystyki, hotelarstwa i ga-
stronomii, działającej w strukturach Pracodawców Pomorza, ma po-
mysł, aby sekcja stała się właśnie takim hubem.

Próbkę tego już dała, kiedy na zebranie sekcji zaprosiła 
przedstawicieli organizacji zajmujących się turystyką: 
Martę Chełkowską – prezes Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej, prezesa Gdańskiej Organiza-
cji Turystycznej Łukasza Wysockiego i prezesa Stowa-
rzyszenia Turystycznego „Sopot” Dawida Wildę. Jako 
misję sekcji jej przewodnicząca widzi rozwój, współ-
tworzenie i współpracę z organami samorządowymi 
i organizacjami na rzecz spójnej strategii Pomorza dla 
branży turystyki, hotelarstwa i gastronomii.
Proponowany przez nią hub, ma mieć charakter koor-
dynacyjno-informacyjny oraz ekspercki. Na razie takiej 
wspólnoty działań prawie nie ma. Potrzebny byłby ro-
dzaj kalendarza ważnych konferencji, imprez i even-
tów, aby np. organizator konferencji wiedział co, gdzie 
i kiedy może uczestnikom zaproponować. Porozumienie 
przy układaniu kalendarza pozwoliłoby też ograniczyć 
zjawisko równoległego dziania się ważnych wydarzeń. 

Ideę współdziałania dla dobra klienta p. Przewodniczą-
ca sekcji już realizuje w ramach swych obowiązków 
zawodowych. Jest pomysłodawczynią i organizatorką 
projektu Culinary Excellence, który ma na celu wyszu-
kiwanie i kształcenie młodych talentów gastronomicz-
nych w ramach sieci Accor Hotels. Podpisano umowę 
o współpracy z dyrekcją Zespołu Szkół Hotelarsko-Ga-
stronomicznych w Gdańsku i od października 2015 roku 
w budynku szkoły odbywają się warsztaty dla młodzie-
ży. Opiekunem jest Łukasz Miecznikowski, który za-
prasza do ich prowadzenia znanych ekspertów w kon-
kretnych specjalnościach gastronomicznych. Młodzież 
uczy się kreatywnego podejścia do tworzenia potraw, 
wykorzystywania różnorodnych ziól i przypraw, sto-
sowania nowych technologii, a także zasady, że wiele 
produktów można wykorzystać w całości. 

Anna Kłos Przewodnicząca seksji Sylwia Gadomska
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

KĘBLOWO dom w Kębłowie 
139/716M, 4 pokoje, 2 łazienki, 
jadalnia, umeblowana kuch-
nia, garderoba, małe osiedle, 
cena 330 tys. Tel: 519-399-162

mIESZKANIE po remoncie 
39,20m2 lub zamienię na więk-
sze, 3 piętro. Tel: 507-486-424

SpRZEDAm działkę budowla-
ną 600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898 

SpRZEDAm lub wynajmę dział-
kę, 434 m2, nad morzem w Kar-
wińskich Błotach, 1 km do pięk-
nej plaży, z prawem budowy, 
media przy drodze, tel. 661 582 
483

SpRZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Mie-
roszynie koło Jastrzębiej Góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
GARAŻ zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejta-
na / osiedle Chopina, długotermi-
nowa umowa, tel. 665 117 489

STARSZy, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewen-
tualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, od 15 
listopada, tel. 503 590 263

DO WYNAJĘCIA
KUPIĘ

Kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

OpONy ZImOWE używane 
185x65x15, 4 sztuki z felgami 

do Mercedesa, cena 190- 400zł.  
Tel: 606-946-698

KUPIĘ

SKup AuT kasacja, pomoc dro-
gowa, auto części, Wejherowo, 
Trójmiasto. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

LEKcjE dodatkowe z fizyki 
i chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKT.

SpRZEDAm radio cyfrowe 
bombox, mp3, usb nieuży-
wane w pudełku, cena 50zł.  
Tel: 606-946-698

SpRZEDAm pSp z grami 
w idealnym stanie, cena 220zł.  
Tel: 695-230-080

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

uSŁuGI szkody komunikacyj-
ne, majątkowe, likwidacja, wy-
ceny, kosztorysy, opinie. Tel: 
601-631-835

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

ELEKTRycZNE instalatorstwo, 
usuwanie awarii, montaż sprzę-
tu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

ZŁOTA RącZKA drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa,  
tel. 693 737 381

pROfESjONALNA fOTOGRA-
fIA okolicznościowa: śluby, 
wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

24h modelowy typ urody, nie 
palący. Panie do 70 km od Gdań-
ska, Escort, oferty sms/mms.  
Tel: 735-001-684

SINGEL lat ponad 30, spędzę 

święta z bardzo samotną Pa-
nią vip 40-50, Zarezerwuj mój 
czas na wyłączność, 222zł.  
Tel: 735-001-684

SEx-SEx-SEx to lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów, Sopot. Tel: 514-120-213

WDOWA pozna Pana w wieku 
63-65 lat, bez nałogów, zmoto-
ryzowanego, na SMSy nie odpo-
wiadam, tel. 881 237 164

SZuKAm pANIą lat 60, zadba-
na, tel. 503 590 263

ZWIERZĘTA

RÓŻNE
DREWNO do co i gałęziówkę 
sprzedam. Możliwy transport 
gratis. Tel: 782-846-927

SpRZEDAm gazowy grzej-
nik wody przepływowej Ari-
ston Junkiers, cena 120 zł.  
Tel: 510-501-955

BuRSZTyN kupię Tel: 532-110-
190

SpRZEDAm grzejnik 2000W,  
3 zakresowy, cena 50zł.  
Tel: 507-486-424

SpRZEDAm muszlę klozetową 
kompakt z deską, wylot prosty, 
cena 100zł. Tel: 507-486-424

SpRZEDAm materac weł-
niany, używany 2m x 1,60 
m, cena 120 zł, Sierakowice.  
Tel: 790-290-835

SpRZEDAm PSP z grami w ide-
alnym stanie, cena 220zł.  
Tel: 695-230-080

REGAŁ metalowy po wypieku 
z pieca. Tel: 694-642-709

ZLEcĘ obcięcie gałęzi z drzew. 
Tel: 694-642-709

mATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, Tel. 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, 
szaliki, buty, stan idealny, Wej-
herowo, Tel. 505-567-034

SpRZEDAm mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, róż-
ne zapachy, duży wybór,  
tel. 660 731 138

KupIĘ militaria (umunduro-
wanie, odznaczenia, ekwi-
punek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu II 

OGŁOSZENIANadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
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Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

pROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią uSŁuGI

Exp.uSL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SmS-em:

Wojny Światowej oraz antyki,  
tel. 793 262 765, e-mail:  
ek wipunek wojskow y@gmail .
com

SpRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan ideal-
ny, cena: 350 zł, Wejherowo,  
tel. 660 731 138

SpRZEDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, 
brązowa, bardzo tanio,  

tel. 517 782 024

SpRZEDAm rowerek trenin-
gowy orbitrek, bardzo tanio,  
tel. 517 782 024

SpRZEDAm krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

SpRZEDAm dwa krzesła ku-
chenne metalowe, 100 zł, Wej-
herowo, tel. 505 567 034
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Anna Korth 
w reprezentacji Polski
SIATKÓWKA | Anna Korth (14 lat) wychowanka UKS Zatoka 95 Puck (obecnie 
APS Rumia) otrzymała powołanie do reprezentacji Polski minikadetek (do 
lat 16) jako rozgrywająca.

Zawodniczka wraz z reprezentacją Polski uczestniczyła 
w turnieju Mistrzostw Europy Wschodniej (EEVZA), który 
odbył się w dniach 22-28 listopada w Łotewskim Daugavpils. 
Reprezentacja kraju w tym turnieju spotkała się m.in. z Ro-

sją, Łotwą, Estonią, Białorusią oraz Ukrainą. Polska wygrała 
wszystkie spotkania poza Rosją. Reprezentacja Polski zajęła 
tym samym drugie miejsce w turnieju i wywalczyła prawo 
do barażu o awans do Finałów Mistrzostw Europy.     (UM)
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Uczniowie kontra nauczyciele
SIATKÓWKA | To był emocjonujący i nietypowy mecz. 6 grudnia 2016 roku w Miejskiej Hali Spor-
towo - Widowiskowej w Helu zorganizowano Mikołajkowy Mecz w Piłki Siatkowej. Podczas tego wy-
darzenia uczniowie rywalizowali z nauczycielami.
Po jednej stronie siatki stanęli Na-
uczyciele i Przyjaciele w składzie: 
Olga Fikus,  Karolina Dabrowska 
(Jastarnia), Marcin Pawłowski, 
Marek Dykta (kpt), Marek Furgoł 
i Norbert Górski.
Po drugiej zaś uczniowie ZSO 
Hel: Oktawia Goryńska, Julia Tu-

rzyńska, Bartłomiej Szczegielniak, 
Przemysław Piekarski (kpt), Wik-
tor Drąg, Patryk Glewicz, Patryk 
Mielewczyk, 
Jan Waszak i Konrad Kwietniew-
ski.
Oficjalnego otwarcia dokona-
ła Zastępca Dyrektora Zespo-

łu Szkół Ogólnokształcących  
w Helu Pani Beata Janicka. 
Po bardzo zaciętej i sportowej 
walce, w której nie brakowało 
ciekawych akcji uczniowie mu-
sieli uznać wyższość reprezentacji 
nauczycieli przegrywając mecz 
26:24, 25:13, 25:22.   (GB) fo
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Świetne wyniki 
w Gdańsku
BADMINTON | Młodzi badmintoniści z Helu ry-
walizowali podczas Otwartych Mistrzostw Gdańska 
w Badmintonie Baltic Cup 2016. Z mistrzostw wrócili 
z medalami.

Otwarte Mistrzostwa Gdań-
ska w Badmintonie zorga-
nizowano w dniach 10-11 
grudnia w stolicy wojewódz-
twa pomorskiego.. W wyda-
rzeniu wzięło udział blisko 
200 zawodników z 15 miast 
województwa.
Zawodnikom z Helu udało 
się zdobyć wysokie miejsca 
na gdańskim turnieju. Julia 
Piktel zdobyła brązowy me-
dal w kategorii dziewcząt 
2005, 2004, Milena Piktel 

zdobyła IV miejsce w ka-
tegorii 2008, 2007, Hubert 
Skrobot zdobył natomiast IV 
miejsce w kategorii chłopcy 
2005, 2004.
Organizatorzy dziękują  
trenerom Mateusz Dynak 
i Piotr Mezgier z Badminton 
School za przygotowanie 
dzieci do zawodów.
Złotą nagrodę zdobył także 
Kuba Piktel za najlepszego 
sędziego turnieju. 

(GB)
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Dziewczęta z PCKZIU na podium
PIŁKA RĘCZNA | Trzy reprezentacje dziewcząt ze Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu 
Puckiego rywalizowały podczas XVIII Powiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

Zawody zorganizowali dyrektor Po-
wiatowego Ośrodka Sportu Młodzie-
żowego w Pucku Marek Heyducki 
oraz dyrektor MOSiR Puck Janusz 
Klimczuk. Mistrzostwa miały miej-
sce 29 listopada na hali Miejskiego 
Ośrodka Kultury Sporu i Rekreacji 
w Pucku.
Zespoły grały między sobą systemem 
„każdy z każdym”, 2 x 8 minut, zgod-
nie z przepisami PZPR i regulaminem 
POSM.
Mistrzem Powiatu Puckiego w Piłce 
Ręcznej dziewcząt została reprezenta-
cja PCKZiU Puck, grając w składzie: 
Julia Bieszk, Paulina Gut, Maria Kon-
kol, Wanesa Kuhn, Sandra Magrian, 
Katarzyna Malik, Angelika Maty-
siak, Paulina Oksiuta, Daria Orańska, 
Martyna Stencel, Anna Szmyt, Alicja 
Waśkowska, uzyskując tym samym 
awans do półfinału Województwa 

Pomorskiego. Drużynę przygotowała 
Danuta Talarczyk.
Na zakończenie zawodów Dyrektor 
POSM w Pucku Marek Heyducki 
oraz Dyrektor MOSiR w Pucku Ja-
nusz Klimczuk wręczyli najlepszym 
zespołom pamiątkowe medale. 
(GB)
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