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Tydzień Małżeństw rozpocz-
nie się we wtorek 7 lutego 
Mszą św w Jastarni o godzi-
nie 18.00. W innych miejsco-
wościach msza rozpocznie 
się wcześniej - w Kuźnicy 
o godzinie7.30 a w Chału-
pach o godzinie 8.00. Tego 
samego dnia o godzinie 19 
w Hali Sportowej w Jastani 
Wystąpi Kabaret „Purtce”. 
Najważniejszym punktem 
kolejnego dnia będzie Kurs 
Tańca, który o godzinie 17 
rozpocznie się w Gimnazjum 
w Jastarni, udział w kursie 
jest bezpłatny. 
W czwartek 9 lutego odbę-
dzie się Adoracja NS w nie-

zwykłej monstrancji, którą 
Papież Franciszek błogosła-
wił zgromadzenie na ŚDM 
w Krakowie w 2016 .Adora-
cja rozpocznie się w Jastar-
ni po wieczornej Mszy św. 
i będzie prowadzona przy 
współudziale diakonii mu-
zycznej z Władysławowa.
Następnego dnia  monstran-
cja zostanie przekazana do 
parafii w Kuźnicy gdzie 
w godz 7.30 - 17.00 będzie 
adorowany w niej NS. Nato-
miast 11.02.17 monstrancja 
będzie w Chałupach i Chła-
powie, a 12.02.17 we Włady-
sławowie.
Na piątek 10 lutego zapla-

nowano spektakl teatralny. 
O godzinie 19 w Hali Spor-
towej w Jastarni odbędzie się 
spetakl „Kłótnia malżeńska” 
w wykonaniu aktorów Te-
atrau Wybrzeża. Bezpłatny 
spektakl będzie moderowany 
przez dwóch psychoterapeu-
tów.
Bal Fanów Małżeństa 
w hotelu Lido to natomiast 
atrakcja soboty 11 lutego. 
Zgłoszenia udziału przyj-
mowane są do 31 stycznia 
w recepcji hotelu  58 675 
25 54, koszt 90 zł/osoby). 
Kolejnego dnia, na każdej 
Mszy Św. w Jastarni, w Kuź-
nicy i w Chałupach, odbędzie 

się odnowienie przyrzeczeń 
małżeńskich. Wszystkie 
małżeństwa otrzymają także 
indywidualne kapłańskie bło-
gosławieństwo małżonków.
Organizatorzy Tygodnia 
Małżeństw przygotowali na 
poniedziałek atrakcje filmo-
we. W Sali Audiowizualnej 
Gimnazjum w Jastarni od-
będzie się pokaz filmu „War 
Room”. Obchody zakońćzą 
się we wtorek – w restauracji 
„Łóżko” w Jastarni odbędą 
się małżeńskie walentynki 
z niespodzianką, zaplanowa-
no także wieczorną Mszę Św. 
W Jastarni.
(BG)

Tydzień Małżeństw 
w Jastarni
ZAPOWIEDŹ | Jastarnia przyłączy się  do międzynarodowej akcji „Tydzień Mał-
żeństw”. Druga edycja tej inicjatywa rozpocznie się 7 lutego.

Podczas wieczorów 7 i 8 
stycznia program artystycz-
ny przeniósł zebranych na 
francuskie uliczki w podróż 
przez historię wybitnych 
malarzy, zabawę w stylu cy-
ganerskiej bohemy oraz wi-
dowiskowy kabaret Moulin 
Rouge. Nie zabrakło także 

popularnego kankana oraz 
zmysłowego tango. Wystę-
py, prezentowane na trzech 
piętrach Urzędu oraz tarasie 
na zewnątrz od strony estra-
dy miejskiej, zostały nagro-
dzone gromkimi brawami 
i owacją na stojąco.
(um)

Magiczny Paryż 
w Ratuszu
RELACJA | W Urzędzie Miejskim we Władysławowie 
można było obejrzeć program artystyczny pn. „Nad da-
chami Paryża” wystawiony przez Studio Kultury i Sztuki 
„Da Capo Al Fine”
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Występ kabaretu zapowie-
dziano na niedzielę 29 stycz-
nia w Hali MOKSiR (ul. 
Lipowa 3c), początek wystę-
pu o godzinie 19. Bilety na 
występ kosztują 30 złotych, 
można je kupić w recepcji 
MOKSiR Puck. 
Podczas występu kabaret za-
prezentuje swój najnowszy 
program. 
-Spektakl Łowców to nie 
zwyczajny występ. To wy-
buchowa mieszanka spon-
taniczności i dużej ilości 
improwizacji. Wszystko 

to oparach absurdu, któ-
rego nie powstydziłby się 
Monty Python. Jako jedyni 
w swoich spektaklach grają 
muzykę na żywo, w autor-
skich kompozycjach.Kto raz 
był na spektaklu Łowców 
wie, że ilość energii wydzie-
lonej na scenie wystarczy do 
zasilenia małego miasteczka, 
a liczba spalonych kalorii 
jest dla chłopaków lepszym 
treningiem niż Chodakow-
ska – podkreślają organiza-
torzy wydarzenia.
(BG)

Łowcy B. w Pucku
ZAPOWIEDŹ | To będzie zabawny, śmieszny i emocjo-
nujący wieczór. W niedzielę 29 stycznia w Pucku wystąpi 
popularny kabaret Łowcy. B.
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Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
w Pucku okazał się rekor-
dowy. W mieście udało się 
bowiem zebrać kwotę około 
17 tysiecy złotych, czyli 
prawie 6,5 tysiąca więcej niż 
w roku ubiegłym. Program 
imprezy był wypełniony 
atrakcjami – na scenie wy-
stąpowali lokalni artyści, na 
ulicach kwestowali wolonta-
riusze a mieszkańcy entuzja-
stycznie przyłączyli się do 
licytacji. Wylicytowano m.in 
5 nietuzinkowych kalenda-
rzy na 2017 rok, które wydał 
Urząd Miasta, za kwotę 500 
złotych sprzedano piłkę 
z podpisami reprezentacji a 
za 200 złotych wylicytowa-
no kulę z podpisem Rafała 
Kownatke.
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała także w 17 
miejscowościach  Gminy 
Puck. Na ulicach kwestowało 
37 wolontariuszy z szesnastu 
miejscowości -  Mieroszy-
na, Strzelna, Łebcza, Swa-
rzewa, Połczyna, Darzlubia, 
Leśniewa, Domatówka, Me-
chowa, Werblinii, Starzyna, 
Żelistrzewa, Mrzezina, Po-
łchowa, Rekowa Górnego 
i Sławutowa,  zorganizowa-
no także imprezy kulturalne 
i muzyczne, dużym powo-
dzeniem cieszyły się również 
licytacje i kawiarenki. 
Gminny finał zakończył 
się zebraniem imponującej 
kwoty 57 tysięcy złotych.
Rekordowe orkiestrowa-
nie miało miejsce także we 
Władysławowie, gdzie ze-
brano kwotę około35 tysięcy 

złotych, czyli niespełna 10 
tysięcy złotych więcej niż 
w roku ubiegłym!
Organizatorzy finału w tej 

miejscowości przygotowa-
li bogaty pakiet atrakcji – 
w Urzędzie Miejskim odbyła 
się część artystyczna, na 

którą złożyły się: zabawy dla 
dzieci „Amazońska Dżun-
gla”, program taneczno – wo-
kalny „Carla Dance Studio”, 

k o n c e r t 
kapeli „Mani-
jôce”, występ akordeonisty 
Pawła Nowaka oraz koncert 

uczestników warsztatów wo-
kalnych we Władysławowie 
przyakompaniamencie Piotra 
Kajetana Matczuka (zespół 
„Piramidy”).W ramach 
WOŚP działało też stoisko 
gastronomiczne oraz przygo-
towany przez Koło Gospo-
dyń kącik cukierniczy i lo-
teria fantowa. Podobnie, jak 
w innych miejscowościach 
– także we Władysławowie 
licytowano sportowe fanty 
– m.in piłki z podpisami za-
wodników Lechii Gdańsk 
i Arki Gdynia.
W Helu finał WOŚP roz-
począł się akcentem spor-
towym -  meczem towarzy-
skim siatkówki Przyjaciół 
- Jastarnia vs. Hel, w którym 
wygrała Jastarnia 3:0,  do 
akcji włączył się także lokal-
ny klub Morsów.  Ostatecz-
nie w miejscowości udało 
się zebrać około 14 tysięcy 
złotych.

Mieszkańcy gminy Ko-
sakowo uczestni-

czyli w finale 
WOŚP, który 
zorganizowa-
no w Galerii 
S z p e r k . N a 
scenie wy-
stępowali ar-
tyści, zespoły 

muzyczne i ta-
neczne. Pojawił 

się także sklepik 
z gadżetami WOŚP 

i fotobudka. Gościem 
specjalnym był Prezydent 

Gdyni Wojciech Szczurek, 
który poprowadził licytację 
Złotego Serduszka.
Grzegorz Bryszewski
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Podpisane partnerstwo zakła-
da budowę tzw. węzłów in-
tegracyjnych wraz z trasami 
dojazdowymi w obu miejsco-
wościach. To swego rodzaju 
węzły przesiadkowe, łączące 
kilka wariantów transportu. 
W przypadku Gminy Włady-
sławowo chodzi o komunika-
cję samochodową, autobuso-
wą, kolejową oraz rowerową. 
Węzeł ma za zadanie umoż-
liwienie sprawnego prze-
mieszczenia się pomiędzy 
nimi i wybór najbardziej do-
godnego sposobu transportu. 
Zadanie ma na celu ukazanie 
alternatyw dla uciążliwego, 

szczególnie w sezonie letnim, 
ruchu samochodowego.
Inwestycja we Władysławo-
wie zakłada szereg udogod-
nień, które ułatwią komu-
nikację do Dworca PKP we 
Władysławowie oraz ścieżek 
rowerowych w obrębie węzła 
na terenie gminy. Powsta-
nie łącznie ok. 600 nowych 
miejsc parkingowych, roz-
mieszczonych tak przy 
dworcu, jak i wzdłuż nasypu 
przy ul. Kolejowej oraz po 
drugiej stronie torów. 
Na wysokości ul. Siedlec-
kiego i Obrońców Helu ma 
powstanie tunel pieszo-rowe-

rowy ze ścieżką, prowadzący 
aż do węzła. Z tego miejsca 
będzie można się wybrać 
w dalszą podróż koleją lub 
rowerem, o czym informo-
wać będzie m.in. przystanek 
Roweru Metropolitalnego. 
Ponadto w ramach projek-
tu wybudowane ma zostać 
rondo łączące Aleję Żerom-
skiego z ul. Żwirową. Na wy-
sokości Alei Niepodległości 
dodatkowo wykonany zosta-
nie prawoskręt usprawniają-
cy dojazd do ul. Towarowej.
Budowa węzła we Władysła-
wowie ma kosztować 15,6 
miliona złotych (dofinan-

Wspólna budowa węzłów
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INWESTYCJA | Władysławowo i Jastarnia będą współpracowa-
ły przy budowie węzłów integracyjnych.

sowanie z z EFRR wyniesie 
85% procent kosztów), węzeł 
w Jastarni będzie kosztował  
767 520 zł, w tym przypad-
ku dofinansowanie również 
wynosi 85 % kosztów).

Iwestycje powstaną w ramach 
projektu „Budowa węzłów 
integracyjnych Władysławo-
wo i Jastarnia wraz z trasa-
mi dojazdowymi” w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020 (RPO WP 2014-2020) 
współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. (um)

Rekordowa edycja WOŚP
RELACJA | Emocjonujące licytacje, ofiarni wolontariusze kwestujący na ulicach, występy zespołów i szereg interesujących 
i nietuzinkowych atrakcji dodatkowych. Powiat pucki przyłączył się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

fo
t. 

Ko
nr

ad
 K

ęd
zi

or
/ U

M
 W

ła
dy

sła
w

ow
o



FotoGALERIA

Tak zagrała Orkiestra!

W WładysłaWoWie Koło Gospodyń WiejsKich 
przyGotoWało boGaty KąciK cuKierniczy.

Finał WoŚp W helu miał oboWiązKoWy, morsKi aKcent.
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W pucKu udało się zebrać oKoło 17 tysięcy złotych. 
to praWie 6.5 tys. złotych Więcej niż W ubieGłym roKu
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W Gminie WładysłaWoWo zebrano reKordo-
Wą sumę 35 403,83 zł, czyli niespełna 10 ty-
sięcy złotych Więcej niż W roKu ubieGłym.
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Finał W Galerii szperK Wypełniono Koncertami i Występami.

WidoWisKoWą atraKcją We WładysłaWoWie był 
proGram taneczno – WoKalny „carla dance studio”

We WładysłoWie KWestoWało 30 osób
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Lokalne projekty
W powiecie puckim do dofinansowania przystąpiła Gmina Puck i Powiat Pucki. 
W przypadku gminy pracami zostanie objętych sześć obiektów (Budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Budynek Szkoły Podstawowej w Gnież-
dżewie, Budynek Szkoły Podstawowej w Połczynie,Budynek Szkoły Podstawowej 
w Mieroszynie, Budynek Szkoły Podstawowej w Swarzewie,Budynek Wiejskiego 
Domu Kultury w Strzelnie. Prace obejmą m.in. docieplenie przegród budynków 
oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u.  W efekcie planowane jest zmniejszenie 
rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 1 915 718,94 kWh/rok, 
a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 398,56 ton równoważnika CO2. 
Projekt gminny zosgtanie zrealizowany do końca października 2018 roku.
Powiatowy projektobejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych 
w 9 budynkach użyteczności publicznej: 3 budynkach Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, 1 budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku, 1 budynku LO w Pucku, 1 budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Pucku,2 budynkach Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kłaninie,1 budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie. Prace 
obejmą m.in. docieplenie przegród budynków, modernizację instalacji co i cwu, 
wymianę źródeł ciepła oraz montaż OZE i wymianę oświetlenia w wybranych 
obiektach. W tym przypadku prace potrwają do końca grudnai 2018 roku.

Starosta Jarosław Białk i wi-
cestarosta Tomasz Herrmann 
podpisali umowę z Samorzą-
dem Województwa Pomor-
skiego w sprawie dofinanso-
wania projektu. „Morze zysku 
– z Eko odzysku. Termomoder-
nizacja obiektów użyteczności 
publicznej Powiatu Puckiego”. 
Jego wartość to ok. 14,5 mln zł, 
a dotacja wynosi 9,6 mln zł.
-W ramach osi 10. Energia 
RPO WP 2014-2020 na efek-

tywność energetyczną i OZE 
przeznaczono ok. 939 mln 
zł, a zakontraktowano już 34 
projekty, dofinansowując je 
kwotą 271 mln zł – tłumaczył 
podczas uroczystego podpi-
sania umów wicemarszałek 
województwa Wiesław Bycz-
kowski.  Na etapie weryfikacji 
jest kolejnych 26 projektów ze 
wsparciem unijnym w wyso-
kości 111 mln zł – dodaje.
– Dzięki decyzjom Sejmiku 

Województwa Pomorskiego 
uchwalono „Program ochro-
ny powietrza dla strefy po-
morskiej na lata 2015-2020 
(…)”, który ma na celu przy-
wrócenie standardów jakości 
powietrza, poprawę komfortu 
życia i zdrowia mieszkańców 
– mówiła Danuta Grodzicka-
Kozak, prezes Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. (BG)

Środki na termomodernizacje
INWESTYCJA | Blisko 50 mln zł dofinansowania na projekty dotyczące efektywności energetycznej trafi do dziewięciu bene-
ficjentów z województwa pomorskiego – w tym do Powiatu Puckiego. Dzięki unijnym środkom uda się zmniejszyć roczne 
zużycie energii, a także obniżyć emisję gazów cieplarnianych. 

Podpisanie umów partner-
skich w sprawie wspólnego 
zadania dot. odnawialnych 
źródeł energii i instalacji 
solarnych zorganziowano 
w połowie stycznia Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
im. Leona Roppla w Luzi-
nie. Przedstawiciele sześciu 
samorządów (m.in Pucka 
i Luzina) oraz przedstawi-
ciele dwóch stowarzyszeń 
podpisali umowy partner-
skie w sprawie wspólnego 
zadania pn. „Odnawialne 
źródła energii oraz instala-
cje solarne na terenie Gminy 
Miasta Redy i Miasta Puck 
oraz Gminy Luzino, Linia, 
Łęczyce i Gniewino”. Pro-
jekt jest częścią konkursu 
dla działania 10.3.1 Od-
nawialne Źródła Energii 
w ramach Osi Priorytetowej 
10 Energia realizowanego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Ze strony 
Gminy Miasta Puck umowę 
podpisały p. Z-ca Burmistrz 
Lucyna Boike-Chmielińska 
i Skarbnik Joanna Bolda.
Z projektu dofinansowanego 
z Unii Europejskiej w sumie 

skorzysta około 500 gospo-
darstw domowych. Jego 
celem jestzwiększenie 
wykorzystania energii po-
chodzącej ze źródeł odna-
wialnych na terenie gmin 
partnerskich. W ramach 
projektu zakłada się reali-
zację inwestycji polegają-
cej na wykorzystaniu źródeł 

energii odnawialnej w celu 
produkcji energii elektrycz-
nej i/lub cieplnej w związku 
z wysokim zainteresowaniem 
mieszkańców. Maksymal-
ny poziom dofinansowania 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w wydatkach kwali-
fikowanych Projektu wyno-

sić będzie do 79%.
Partnerem Wiodącym pro-
jektu jest Gmina Luzino.Na 
terenie Miasta Puck udzia-
łem w przedsięwzięciu za-
interesowanych jest 9 osób, 
w tym 1 osoba na instalacje 
solarne, a 8 na instalacje fo-
towoltaiczne. 
(BG)

Wspólne Odnawialne Źródła Energii
INWESTYCJA | Około 500 gospodarstw domowych, także z Pucka i okolic otrzyma dofinansowania na stworzenie 
instalacji solalrnych lub inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Inicjatywa stanowi wspólne działanie 
sześciu samorządów i dwóch pomorskich stowarzyszeń.

Dyżur to propozycja dla klien-
tów Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, którzy mają 
problemy ze spłatą należności 
z tytułu składek. Doradca na 
podstawie informacji przedsta-
wionych przez klienta wskaże 
najdogodniejszy sposób ure-
gulowania zadłużenia, a także 
pomoże w zgromadzeniu 
i przygotowaniu dokumentów 
niezbędnych do rozpatrzenia 
wniosku poprzez wskazanie 
zakresu wymaganej dokumen-
tacji oraz wydanie i objaśnie-

nie druków  i formularzy. Do-
radca pomoże również  przy 
wypełnieniu dokumentów. 
Zakład proponuje zaintereso-
wanym wiele form pomocy 
w spłacie zobowiązań, takich 
jak odroczenie terminu płatno-
ści lub rozłożenie zaległości na 
raty. Mogą one przyczynić się 
do uratowania przedsiębiorcy.
Doradca będzie dyżurował na 
wydzielonym stanowisku na 
Sali Obsługi Klienta w godzi-
nach od 8.00 do 14.00.
(BG)

Doradca ZUS w mieście
DYŻUR | To propozycja dla osób, która mają proble-
my ze spłatą należności z tytułu składek ZUS. W piątek, 
27 stycznia Inspektoracie ZUS w Pucku przy ul. Emilii 
Orzeszkowej 3 odbędzie się dyżur doradcy.
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Akcja ma formę  charyta-
tywnego biegu wzdłuż pol-
skiego wybrzeża. Celem jest 
zbiórka funduszy na specja-
listyczny sprzęt do plazmo-
ferezy dla Uniwersyteckie-
go Centrum Klinicznego 
w Gdańsku. Wspomnia-
ny sprzęt stanowi jedyną 
metodę ratowania życia 
w zakrzepowej plamicyma-
łopłytkowej.
Start odbył się 2 stycznia 

w Świnoujściu, do Włady-
sławowa biegacze dotarli 5 
stycznia, a metę osiągnęli 8 
stycznia w Piaskach. Szaco-
wana odległość to ok. 550 
km.W praktyce oznaczało 
to bieg wzdłuż linii brzego-
wej od zachodu do wschodu 
Polski. Bieg miał formułę 
otwartą, więc można było do 
niego dołączyć na każdym 
odcinku.

(BG)

Charytatywny bieg
INICJATYWA | Biegacze z grupy „Biegamy Razem 
Władysławowo”, mimo trudnych warunków pogodowych, 
włączyli się w akcję „Każdy ma swój krwiobieg”

Liderem przedsięwzięcia 
jest Powiat Wejherowski, 
a udział bierze również 
Powiat Kartuski. Jego celem 
jest utworzenie i zwiększe-
nie trwałości nowo powsta-
łych 270 mikroprzedsię-
biorstw. W ramach projektu 
będzie można pozyskać do 
19 350 zł jednorazowej 
dotacji inwestycyjnej oraz 
do 1850 zł wsparcia pomo-
stowego przez 6 miesięcy. 
Projekt adresowany jest do 
osób bezrobotnych powy-
żej 30-tego roku życia, za-
mieszkujących powiat wej-
herowski, pucki i kartuski. 
W szczególności chodzi 
o osoby w wieku 50 lat 
i więcej, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, 
osoby długotrwale bez-
robotne i osoby o niskich 
kwalifikacjach. W przed-
sięwzięciu nie mogą wziąć 
udziału osoby, które zareje-
strowały działalność gospo-
darczą w okresie 12 miesię-
cy przed przystąpieniem do 
projektu.
Formularze rekrutacyjne 

Pieniądze na założenie firmy
SAMORZĄD | Powiat Pucki – jako jeden z trzech partnerów – rozpoczyna realizację 
projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”. Umowę w tej sprawie pod-
pisano z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Projekt jest wart ok. 10 mln zło-
tych, z czego Powiat Pucki otrzyma ok. 2,5  mln.
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wraz z wymaganymi załącz-
nikami przyjmowane będą 
w dniach: od 17 do 20 stycz-
nia 2017 r. w godz. 8.30 – 
14.30 w jednym z Punktów 

Rekrutacji. Na terenie powia-
tu puckiego będzie to Staro-
stwo Powiatowe w Pucku ul. 
Orzeszkowej 5.
Pierwotny termin składania 

wniosków to 20 stycznia 
2017 roku, został on jednak 
przedłużony do 27 stycznia. 

(BG)
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REKLAMA                          49/2016/PR

W specjalnym bloku pro-
gramowym przygotowano 
spotkania o zróżnicowanej 
tematyce. Dzieciaki mogą  
uczestniczyć w zajęciach pla-
stycznych, słuchać wykładów 
ilustrowanych multimedialnie, 
zwiedzać muzeum z przewod-
nikiem. Ciekawe spotkania, 
które zawsze noszą akcent 
promujący prehistorię Gminy 
Puck kończą się przy rozpalo-
nym ognisku i pieczeniu kieł-
basek.
Za zaproszenia do zajęć 
w Osadzie Łowców Fok sko-
rzystały już dzieci z Zespołu 
Szkół im. Macieja Płażyń-
skiego w Pucku, Wiejskiego 
Klubu Kultury w Sławutowie 
oraz okolicznych wsi.

W ramach zajęć  interesują-
cy wykład na temat ozdób 
z bursztynu odnalezionych 
w czasie wykopalisk archeolo-
gicznych, wygłosiła Danuta 
Król z Muzeum Archeolo-
gicznego w Gdańsku. W opar-
ciu o tą wiedzę i historyczne 
wzory młodzież wykonywała 

różne rodzaje ozdób z gliny. 
Zajęcia plastyczne przygo-
tował pracownik OKSiT 
w Gminie Puck  Piotr Ruma-
nowski, który także prowadził 
całe spotkanie. Na zakończe-
nie,przy sprzyjającej zimowej 
aurze mili goście piekli kieł-
baski przy ognisku. (uG)

Ferie w Osadzie Fok
RELACJA | W Osadzie Łowców Fok w Rzucewie zorganizowa-
no zajęcia z okazji ferii zimowch dla dzieci z Gminy Puck.
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Wizyta była częścią pro-
jektu „Podniesienie zdol-
ności do przyszłego zatrud-
nienia uczennic i uczniów 
ZSP w Kłaninie i PCKZiU 
w Pucku kształcących się 
w branżach kluczowych 
dla powiatu puckiego-
”.W zajęciach wzięło udział 
12 uczestników z klasy III 
uczących się w zawodzie 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Dr inż. 
Witold Kozirok, który spe-
cjalizuje się w żywieniu 
człowieka, rozpoczął zajęcia 
wykładem pt. „ Jak zdrowo 
jeść i nie zwariować?”.
Uczniowie chętnie włącza-
li się w dyskusje dotyczącą 

oddziaływania używek na 
organizm człowieka oraz 
dotyczącą  suplementów 
diety zwłaszcza dla spor-
towców.
W laboratorium techniki 
i technologii gastronomicz-
nej uczniowie dowiedzieli 
się co robią studenci podczas 
zajęć.W pracowni badań 
konsumenckich chętne 
osoby mogły zmierzyć swój 
stan odżywienia oraz zapo-
znać się ze specjalistycznym 
sprzętem i programami kom-
puterowymi. Dużą atrakcją 
była rywalizacja w pomia-
rze siły przedramienia mie-
rzonej dynamometrem.

(BG)

Zajęcia w Akademii 
Morskiej w Gdyni
RELACJA | Uczniowie ZSP w Kłaninie uczestniczyli 
w zająciach w Akademii Morskiej w Gdyni.

www.metropolia.info
Szukaj nas również na facebooku!

Bądź zawsze
na bieżąco!
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Cisco to uznany świa-
towy lider w dziedzinie 
technologii sieciowych. 
W ramach  programu edu-
kacyjnego o nazwie Ne-
tworking Academy oferuje 
on kursy, które obejmują: 
podstawy technologii in-
formacyjnej, specjalistycz-
ną wiedzę z zakresu sieci; 
zapewniają przygotowanie 
do uzyskania uznawanych 
na całym świecie certy-
fikatów. Kursy w ramach 
Networking Academy 
obejmują nie tylko wiedzę 
z zakresu rozwiązań tech-
nologicznych firmy Cisco 
Systems. Wśród kursów 
można znaleźć także doty-
czące programowania w C/
C++ czy obsługi systemu 
Linux.
-Nasza szkoła jako jedyna 
ze szkół Powiatu Puckiego 
w ramach Networking Aca-
demy zapewnia instrukto-
rów, sale lekcyjne i sprzęt 
w laboratoriach – podkreśla-
ją przedstawiciele placówki.
W ramach projektu każdy 
uczeń może spróbować 
zostać specjalistą odrozwią-
zywania zróżnicowanych 

problemów, wyposażonym 
w umiejętności techniczne 
i poznawcze, które są pożą-
dane przez pracodawców.
Programy są realizowane we 
współpracy z Politechniką 
Rzeszowską oraz z pobli-

skimi uczelniami wyższymi 
i pozwalają uczniom rozpo-
cząć kurs na poziomie szkoły 
policealnej i kontynuować 
go zgodnie z zatwierdzonym 
porządkiem coraz bardziej 
zaawansowanych kursów 

na poziomie wyższym. Taki 
system zapewnia oszczęd-
ność czasu i kosztów, dzięki 
zaangażowaniu i finansowa-
niu ze strony obu placówek 
edukacyjnych.
(SP)

Celem styczniowej wizyty 
było zapoznanie  podstawa-
mi koszykówki  grupy 120 
uczniów gminnych szkół 
podstawowych: Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Mostach, Szkoły Podstawo-
wej w Pogórzu oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Dębogórzu. 
Zajęcia w Kosakowie było 
częścią  programu „Szkolny 
Basket”, który prowadzony 
jest przez 
Stowarzyszenie Trefl Pomo-
rze.
- Celem programu jest pro-

mocja koszykówki wśród 
młodzieży szkolnej, a także 
stworzenie solidnej podsta-
wy mentalnej do podejmo-
wania wyzwań i uporu w dą-
żeniu do własnych celów. W 
związku z tym zadania wy-
konywane przez uczestni-
ków mają charakter zabawy 
poprzez sport, a doskonałym 
zwieńczeniem spotkania jest 
wykład motywacyjny – pod-
kreślają organizatorzy.
Trafiło na bardzo wyma-
gających i profesjonalnych 
trenerów – Artur Mielew-
czyk oraz Piotr Śmigielski 

podpatrywali, poprawia-
li i udzielali wskazówek. 
Kluczowy nacisk podczas 
torów przeszkód kładziony 
był na kozioł oraz technikę 
rzutu. Spora grupa  uczniów 
z terenu gminy Kosako-
wo miała już koszykarskie 
podstawy, więc wspólnie z 
patronem akcji – Sklepem 
Koszykarza  trenerzy wy-
brali najlepszą zawodnicz-
kę i najlepszego zawodnika 
spotkania, którzy w nagrodę 
otrzymali bony na zakup  
akcesoriów.

(BG)
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Cisco Networking Academy w mieście
EDUKACJA | Technikum Informatyczne w Powiatowym Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Pucku jako pierwsze i jedyne wprowadziło program 
szkoleniowy w ramach Programu Cisco Networking Academy.

Szkolny Basket w Kosakowie
EDUKACJA | Koszykarze drużyny Trefl Sopot Artur Mielczarek i Piotr Śmigielski, trener 
Kacper Kacpa Lachowicz oraz maskotka klubowa Treflik odwiedzili Halę Sportową przy 
Gimnazjum w Kosakowie. Wizyta była częścią programu „Szkolny Basket”  Stowarzyszenia 
Trefl Pomorze, którego celem jest promocja koszykówki wśród młodzieży szkolnej.

Przedstawienie było wstępem 
do programu atrakcji przygo-
towanych w Gminnym Domu 
Kultury dla dzieci i mło-
dzieży z Gminy Kosakowo. 
Atrakcje dla najmłodszych 
to bezpłatne przedstawienia 
i teatralne i warsztatów, które 
mają miejsce w Gminnym 
Domu Kultury w Pierwo-
szynie. Tradycyjnie każda ze 
szkół gminnych przygotuje 
ofertę zajęć świetlicowo-
sportowych. Zaplanowano 

rónież zajęcia organizowane 
przez Bibliotekę Publiczną 
w Kosakowie oraz ZKP o. 
Dębogórze-Kosakowo.
W ramach ferii zaplanowano 
m.in lekcje języka angielskie-
go, warsztaty muzyczne i ro-
bótki ręczne. Na zakończenie 
zajęć ponownie wystąpią ak-
torzy ze Studia Małych Form 
Teatralnych ,,KRAK-ART”, 
którzy przedstawią spekakl 
„Złota Rybka”.

(uG)

Spektakl na rozpoczęcie ferii
KULTURA | Gmina Kosakowo przygotowała dla najmłod-
szych bogaty pakiet zajęć i atrakcji podczas ferii zimowych. 
Na pierwszy ogień poszło przedstawienie ,,Calineczka” 
w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych 
,,KRAK-ART”
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Najnowsza edycja festiwa-
lu  IV Festiwalu Piosenki 
Romantycznej odbędzie się 
15 lutego w Domu Kultury 
w Pierwoszynie (ul. Ka-
szubska 11). Początek o go-
dzinie 9.
Zaproszenie kierowane 
jest zarówno do zespołów 
i solistów, którzy wystąpią 
w następujących kategoriach 
wiekowych: szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, szkoła 
ponadgimnazjalna i dorośli. 
Cele konkursu to populary-
zacja utworów o tematyce 
miłosnej; rozbudzanie za-
interesowań muzycznych 
i językowych, promocja 
talentów; integrowanie 
społeczności Pomorza, wy-
miana doświadczeń, dobra 
zabawa oraz promocja 
języka kaszubskiego- jedy-
nego języka regionalnego 
w Polsce.
- W Festiwalu biorą udział 
zakwalifikowani przez Or-
ganizatora soliści i zespoły 

Piosenki Romantyczne na festiwalu
KULTURA | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogó-
rzu i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie 
zapraszają do udziału w IV Festiwalu Piosenki Romantycznej.

(klasy I – VI SP) oraz soliści, 
duety wokalne i małe zespoły 
wokalne do 6 osób (gimna-
zjum – dorośli). Przez duet 
należy rozumieć dwie osoby 
różnych płci – podkreślają or-
ganizatorzy.
W ramach festiwalu każdy 
solista lub zespół wykonu-
je:jeden utwór  o tematyce 

miłosnej w języku polskim, 
angielskim  lub kaszubskim 
( w kategoriach: klasy I – III, 
klasy IV – VI), dwa utwory 
o tematyce miłosnej, w tym 
jeden obowiązkowy w języku 
kaszubskim ( w kategoriach: 
gimnazjum oraz szkoły ponad-
gimnazjalne i dorośli).

(BG)

www.metropolia.info
Szukaj nas również na facebooku!

Bądź zawsze
na bieżąco!
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KRONIKA POLICYJNA

cZytA J wIęcE J NA:

Policjanci z Komisariatu Poli-
cji we Władysławowie zatrzy-
mali mężczyznę, który uszko-
dził szybę w barze. 33-latek 
był nietrzeźwy, miał prawie 
2 promile alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Po wy-
trzeźwieniu usłyszał zarzut 
zniszczenia mienia . Za tego 
typu przestępstwa grozi kara 
do 5 pozbawienia wolności. 
Ze wstępnych ustaleń wy-
nikało, że 33-latek chwilę 
po zamknięciu lokalu zaczął 
uderzać ręką w drzwi żąda-
jąc wpuszczenia go do środ-
ka. Gdy mężczyzna zorien-
tował się, że w wyniku ude-
rzeń szyba uległa pęknięciu 
postanowił uciec z miejsca 
zdarzenia. Wtedy zareago-
wali pracownicy baru, któ-

rzy uniemożliwili ucieczkę 
sprawcy. Policjanci po przy-
jeździe na miejsce zatrzy-
mali sprawcę. Okazał się nim 
33-letni mieszkaniec Puc-
ka. Na miejscu sprawdzono 
jego stan trzeźwości. Okaza-
ło się, że ma prawie 2 promi-
le alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Mężczyzna zo-
stał przewieziony do policyj-
nego aresztu. Śledczy pracu-
jący nad sprawą przesłucha-
li świadków i zebrali materiał 
dowodowy. Po wytrzeźwie-
niu 33-latek usłyszał zarzut 
zniszczenia mienia. Za tego 
typu przestępstwa grozi 
kara do 5 pozbawienia wol-
ności.

PowRót Do PoRtu

Helski kuter musiał za-
wrócić do portu po kon-
troli, którą przeprowadzi-
li na Bałtyku funkcjonariu-
sze z patrolowca SG-311 
Kaszubskiego Dywizjo-

nu Straży Granicznej. Po-
wodem były stwierdzone 
uwagi związane z naru-
szeniem bezpieczeństwa 
morskiego.
Kuter z czterema osoba-
mi na pokładzie został 
skontrolowany około 24 
mil morskich na północny 
wschód od Jastarni. Grupa 
kontrolna z przebywającej 
na patrolowaniu polskich 
obszarów morskich jed-
nostki pływającej SG-311 
stwierdziła, że środki piro-
techniczne i tratwa ratun-
kowa na kutrze były prze-
terminowane, brakowało 
zwalniaka hydrostatycz-
nego, a połowy prowadzo-
no w odległości większej 
niż zezwalała na to karta 
bezpieczeństwa. Z powo-
du naruszenia przepisów 
ustawy o bezpieczeństwie 
morskim szyprowi kutra 
nakazano powrócić do 
portu. Materiały z kontroli 
mają zostać przesłane ad-
ministracji morskiej w celu 
dalszego postępowania.

ZDERZENIE cZoŁowE

Policjanci  pracowali na miej-
scu wypadku drogowego, 
do którego doszło w Celbo-
wie. Fiat zderzył się czoło-
wo z oplem. Trzy osoby zo-

stały przetransportowane 
do szpitala. Kierowcy byli 
trzeźwi. Śledczy wyjaśnia-
ją okoliczności zdarzenia. 
Na miejsce wypadku zo-
stali skierowani policjan-
ci z Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej 
Policji w Pucku, którzy wyja-
śniali okoliczności zdarzenia. 
Funkcjonariusze zabezpie-
czyli miejsce wypadku. Tech-
nik kryminalistyki zabezpie-
czył ślady, zrobił zdjęcia, spo-
rządził szkic sytuacyjny oraz 
oględziny samochodów bio-
rących udział w wypadku.
Ze wstępnych ustaleń mun-
durowych wynika, że 34-letni 
mieszkaniec Władysławowa 
kierujący fiatem scudo ja-
dąc w kierunku miejscowości 
Puck zjechał na przeciwległy 
pas ruchu i zderzył się czo-
łowo z 65-letnim kierującym 
Oplem .W wyniku zderzenia 
fiat dachując wypadł z drogi 
na pobocze. Obaj kierowcy 
i 26-letni pasażer opla trafili 
do szpitala. Auta zostały od-
holowane na policyjny par-
king. Kierowcy byli trzeźwi.

KIERowAŁ mImo 
coFNIętych 
uPRAwNIEń

Policjanci z Pucka zatrzy-
mali kierowcę samocho-
du osobowego do kontro-
li drogowej. Po chwili oka-
zało się, że 40-latek nie po-
siadał uprawnień do kiero-
wania. Zgodnie z nowymi 
obowiązującymi przepisa-
mi popełnił przestępstwo, 
za które grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 2.
Do kontroli doszło na tere-
nie  Krokowej. Podczas le-
gitymowania 40-letniego 
mieszkańca Wejherowa 
i sprawdzaniu jego da-
nych w policyjnych syste-

mach, okazało się, że męż-
czyzna nie miał uprawnień 
do kierowania, gdyż zosta-
ły one mu cofnięte przez 
uprawniony organ, dlate-
go też mundurowi unie-
możliwili kierowcy dalszą 
jazdę.  Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami do-
tyczącymi popełnianych 
przestępstw i wykroczeń 
drogowych, kierowca Hy-
undaia popełnił przestęp-
stwo, gdyż prowadził sa-
mochód i nie zastosował 
się do decyzji właściwego 
organu o cofnięciu upraw-
nienia do kierowania po-
jazdami. Czyn ten zagro-
żony jest karą pozbawie-
nia wolności do lat 2.

uSZKoDZIŁ SZyBę 
w BARZE

Puccy policjanci w ramach 
ogólnopolskiej kampanii 
„Twoje światła- Twoje bez-
pieczeństwo” realizowanej 
od 10 do 21 grudnia 2016 
roku kontrolowali oświetle-
nie zewnętrzne pojazdów 
poruszających się po drogach 
naszego powiatu. Tego typu 
sprawdzenia mają na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa 
użytkowników dróg i popra-
wę stanu technicznego pojaz-
dów.
W wyniku przeprowadzo-
nych działań policjanci puc-
kiej drogówki przeprowadzili 
551 kontroli pojazdów. Uka-
rali mandatami karnymi za 
popełnione wykroczenia dro-
gowe 127 osób. Stróże prawa 
podczas akcji zatrzymali 20 
dowodów rejestracyjnych 

w tym 10 za nieprawidłowo-
ści związane z oświetleniem 
pojazdu.
Policjanci przypominają, że 
prawidłowe oświetlenie sa-
mochodów ma bezpośredni 
wpływ na widoczność na 
drodze i wcześniejszą reak-
cje w przypadku zaistnienia 
zagrożenia. W trakcie prowa-
dzenia samochodu musimy 
mieć sprawne technicznie 
światła, by wcześniej do-
strzec pieszego na jezdni, 
lub nie doprowadzić do ośle-
pienia innych uczestników 
ruchu drogowego. Dlatego, 
policjanci poddawali kontroli 
jak największą ilości samo-
chodów, po to aby zminima-
lizować ryzyko zaistnienia 
wypadków.

(BG)

Kampania 
edukacyjna
Na terenie całego kraju od 10 do 21 grudnia trwała kam-
pania edukacyjna „ Twoje światła- Twoje bezpieczeństwo 
”. Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym poprzez kontrole pojazdów pod kątem prawi-
dłowego oświetlenia. W trakcie działań puccy policjanci 
kontrolowali samochody, po to aby zminimalizować ryzyko 
zaistnienia wypadków a tym samym zadbać o bezpieczeń-
stwo osób pieszych.
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Medialnym tego wyrazem 
była letnia akcja promocyjna: 
ODKORKUJ SIĘ W PUC-
KU. Miasto leży kilka ki-
lometrów od nadzwyczaj 
w sezonie letnim zapchanej, 
drogi wiodącej z głębi Pol-
ski na Półwysep Helski. Kie-
rowców, tkwiących w per-
manentnym korku, witał na 
wysokości zjazdu do Pucka 
ogromny balon w kształcie 
korka z napisem: CZY WI-
DZISZ TEN KOREK? OD-
KORKUJ SIĘ W PUCKU. 
Jego bliźniak widniał przy 
kolejnym zjeździe do miasta 
(na wysokości McDonalds) 
z tekstem: „A TY NADAL 
W KORKU – ODKORKUJ 
SIĘ… WJEDŹ DO PUCKA” 
Był to hit reklamowy tego 
lata. Kolejnym etapem pro-
mocji był podest ustawiony 
na wjeździe do miasta w iście 
plażowym klimacie. Piasek, 
jaskrawo żółty parawan z pie-
czątką „ZWIĘKSZ APETYT 
NA PUCK” stanowiący tło 
letniej scenografii, podwójne 
leżaki z tym samym hasłem, 
dwie sympatyczne dziewczy-
ny w koszulkach z logo mia-
sta i duuuużo rozdanych ulo-
tek. Takie były dwie lipcowe 
soboty tegorocznych wakacji 
(23.07 i 30.07). 

- Dziewczyny wręczały 
ulotki z kalendarzem imprez 
miasta na lipiec i sierpień 
oraz mapki informacyjne, 
zachęcając tym samym kie-
rowców do odwiedzenia na-
szej urokliwej  miejscowości 
i udziału w imprezach – mówi 
Burmistrz Miasta. Jeśli nawet 
wczasowicze woleli jak naj-
szybciej dotrzeć na docelowe 
kwatery i odpocząć po męczą-
cej jeździe, to na pewno zapa-
miętywali hasło i wracali do 
Pucka później, szczególnie, 
że atrakcji letnich było spo-
ro. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. Plaża strzeżona 
w Pucku pękała w szwach od 
ilości turystów. „Plażing sma-
żing” zamiast popularnego na 
całym półwyspie „parawa-
ningu” przyciągnął konese-
rów spokoju na piękną pucką 
plażę. A to dopiero początek 
– zapewniają władze miasta. 
Co będzie za rok? 

- Czas pokaże. Pomysłów 
na dalszą, być może jeszcze 
ciekawszą promocję na pew-
no nie zabraknie - podkreśla 
Hanna Pruchniewska. 

Ale dla puckich władz prio-
rytetową sprawą jest:

„ROZBUDOWA I PRZEBUDO-
WA PORTU W PUCKU DLA 
UMOŻLIWIENIA ROZWOJU  
JEGO FUNKCJI RYBACKICH,   
TURYSTYCZNYCH I ŻE-
GLARSKICH”

- To będzie duży wysiłek 
dla puckiego samorządu – 
przyznaje burmistrz Hanna 
Pruchniewska, ale gdy bę-
dziemy mieli nowoczesną 
przystań i marinę, będziemy 
mogli w pełni wykorzystać 
naturalne bogactwo miasta, 
którym jest Zatoka Pucka. 
Na razie Gmina Miasta Puck 
przygotowała dokumentację, 
niezbędną do realizacji tego 
przedsięwzięcia. Potrzebne 
są na to 42 miliony złotych, 
więc konieczne jest sięgnie-
cie po fundusze unijne i mi-
nisterialne. Jeśli to się uda, 
będzie dużo nowego, w tym 
180-metrowe molo, szersza 
Zielona Plaża i ponad 200 
miejsc postojowych dla jach-
tów.

Medialnym tego wyrazem 
była letnia akcja promocyjna: 
ODKORKUJ SIĘ W PUC-
KU. Miasto leży kilka ki-
lometrów od nadzwyczaj 
w sezonie letnim zapchanej, 
drogi wiodącej z głębi Polski 
na Półwysep Helski. Kie-
rowców, tkwiących w per-
manentnym korku, witał na 
wysokości zjazdu do Pucka 
ogromny balon w kształcie 
korka z napisem: CZY WI-
DZISZ TEN KOREK? OD-
KORKUJ SIĘ W PUCKU. 
Jego bliźniak widniał przy 
kolejnym zjeździe do miasta 
(na wysokości McDonalds) 
z tekstem: „A TY NADAL 
W KORKU – ODKORKUJ 
SIĘ… WJEDŹ DO PUCKA” 
Był to hit reklamowy tego 
lata. Kolejnym etapem pro-
mocji był podest ustawiony 
na wjeździe do miasta w iście 
plażowym klimacie. Piasek, 
jaskrawo żółty parawan z pie-
czątką „ZWIĘKSZ APETYT 
NA PUCK” stanowiący tło 
letniej scenografii, podwójne 
leżaki z tym samym hasłem, 
dwie sympatyczne dziewczy-
ny w koszulkach z logo mia-
sta i duuuużo rozdanych ulo-
tek. Takie były dwie lipcowe 
soboty tegorocznych wakacji 
(23.07 i 30.07). 

-Dziewczyny wręczały 
ulotki z kalendarzem imprez 
miasta na lipiec i sierpień 
oraz mapki informacyjne, 

Zwiększyć apetyt na Puck!
- Wraca „Moda na Puck” – mówią sze-
fowe puckiego samorządu: burmistrz 
Hanna Pruchniewska i jej zastępczyni 
Lucyna Boike-Chmielińska.

zachęcając tym samym kie-
rowców do odwiedzenia na-
szej urokliwej  miejscowości 
i udziału w imprezach – mówi 
Burmistrz Miasta. Jeśli nawet 
wczasowicze woleli jak naj-
szybciej dotrzeć na docelowe 
kwatery i odpocząć po męczą-
cej jeździe, to na pewno zapa-
miętywali hasło i wracali do 
Pucka później, szczególnie, 
że atrakcji letnich było spo-
ro. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. Plaża strzeżona 
w Pucku pękała w szwach od 
ilości turystów. „Plażing sma-
żing” zamiast popularnego na 
całym półwyspie „parawa-
ningu” przyciągnął konese-
rów spokoju na piękną pucką 
plażę. A to dopiero początek 
– zapewniają władze miasta. 
Co będzie za rok? 

- Czas pokaże. Pomysłów 
na dalszą, być może jeszcze 
ciekawszą promocję na pew-
no nie zabraknie - podkreśla 
Hanna Pruchniewska. 

Ale dla puckich władz prio-
rytetową sprawą jest:

„ROZBUDOWA I PRZEBUDO-
WA PORTU W PUCKU DLA 
UMOŻLIWIENIA ROZWOJU 
JEGO FUNKCJI RYBACKICH, 
TURYSTYCZNYCH I ŻEGLAR-
SKICH”

- To będzie duży wysiłek dla 
puckiego samorządu – przy-
znaje burmistrz Hanna Pruch-
niewska, ale gdy będziemy 
mieli nowoczesną przystań 
i marinę, będziemy mogli 
w pełni wykorzystać naturalne 
bogactwo miasta, którym jest 
Zatoka Pucka. Na razie Gmi-
na Miasta Puck przygotowała 
dokumentację, niezbędną do 
realizacji tego przedsięwzię-
cia. Potrzebne są na to 42 mi-
liony złotych, więc konieczne 
jest sięgniecie po fundusze 
unijne i ministerialne. Jeśli to 
się uda, będzie dużo nowego, 
w tym 180-metrowe molo, 
szersza Zielona Plaża i ponad 
200 miejsc postojowych dla 
jachtów.

REALIZACJA PROJEKTU, ZE 
WZGLęDU NA JEGO SKALę 
ORAZ KOSZT, PODZIELONA 
ZOSTAłA NA II ETAPY:

I etap realizacji inwestycji 
jest częścią przedsięwzięcia 
strategicznego Wojewódz-
twa Pomorskiego  pn. „Roz-
wój oferty turystyki wodnej 
w obszarze Pętli Żuławskiej 
i Zatoki Gdańskiej”,  a jego 
realizacja jest planowana 
przy współudziale środków 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. 
Szacunkowy koszt I etapu: 
około 20,0 mln zł.  Tyle pla-
nuje się wydać na budowę 
części Falochronu Północ-
nego dla osłony Basenu Ry-
backiego przed nadmiernym 
zafalowaniem, budowę sta-
łego pomostu połączeniowe-
go wraz z trzema pomostami 
pływającymi dla jachtów 
(miejsca dla 98 jachtów) oraz 
na przygotowanie nasady za-
plecza portu.

II etap przedsięwzięcia, dzię-
ki staraniom władz Miasta, 
został wpisany przez Ministra 
Sportu i Turystyki do „Progra-
mu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu”. Obec-
ność planowanej inwestycji 
w Planie Wieloletnim pozwo-
li sięgnąć po środki ministe-
rialne na realizację zamie-
rzenia w najbliższych latach.  
Szacunkowy koszt II etapu: 
około 21,8 mln zł. Potrzebne 
będą na: dokończenie budo-
wy Falochronu Północnego 
dla osłony Basenu Rybackie-
go, wystawienie 2 pomostów 
pływających dla jachtów po 
wschodniej stronie pomostu 
dojściowego (miejsca dla 108 
jachtów), budowę przedłuże-
nia Falochronu Wschodniego, 
dokończenie budowy nasady 
zaplecza portu oraz budowę 
nowych miejsc parkingowych 
i zimowania jachtów na tere-
nach obecnej Puckiej Gospo-
darki Komunalnej. W ramach 
II etapu powstać ma też obiekt 

o przeznaczeniu treningowym 
i regatowym, z możliwo-
ścią rozgrywania zawodów 
rangi mistrzostw krajowych 
i międzynarodowych w że-
glarstwie i sportach motoro-
wodnych w konkurencjach 
olimpijskich, nieolimpijskich, 
w kategorii seniorów, mło-
dzieży i juniorów. Planowana 
realizacja inwestycji uzyskała 
poparcie Polskiego Związku 
Żeglarskiego. Ośrodek w za-
łożeniu ma być jedną z głów-
nych baz szkoleniowych ka-
dry narodowej PZŻ.

- KIEDY ROZBUDOWA PORTU 
BęDZIE MOGłA SIę ROZPO-
CZąć?

- Nie od razu, bo inwestycja 
planowana przez Miasto Puck 
– informuje burmistrz Hanna 
Pruchniewska - musi zostać 
poprzedzona budową zachod-
niego falochronu osłonowego, 
którą realizować ma Urząd 
Morski w Gdyni. Na razie 
tam, gdzie planuje się inwe-
stycje, wykonano dodatkowe 
prace archeologiczne. Jest to 
stanowisko archeologiczne 
osady wczesnośredniowiecz-
nej. Może przy okazji tych 
badań miastu przybędzie 
nowa atrakcja historyczna!? 
Jeśli mowa o funduszach - 
rozstrzygnięcie konkursów 
na oba etapy rozbudowy por-
tu nastąpi na początku 2017 
roku.

PAMIęTAMY O OCHRONIE 
śRODOWISKA – ZAPEWNIA 
WICEBURMISTRZ LUCYNA 
BOIKE-CHMIELIńSKA

Chcemy też zdobyć środki 
finansowe na modernizację ka-
nalizacji sanitarnej – zapowiada 
Pani wiceburmistrz. Obecnie 
kanalizacja jest ogólnospław-
na tj. tym samym kolektorem 
odprowadzane są ścieki komu-
nalne i wody opadowe, poza 
tym istniejące urządzenia są 
w złym stanie technicznym. 
Planujemy pozyskać ok.  60 

mln złotych dotacji z Minister-
stwa Środowiska, decyzja w tej 
sprawie zapadnie I półroczu 
2017 r. Z programu ZIT (Zin-
tegrowane Inwestycje Teryto-
rialne), związanego z Obsza-
rem Metropolitalnym Gdańsk 
– Gdynia – Sopot,  mamy 
nadzieję zdobyć fundusze na 
termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej: Urzę-
du Miasta, Miejskiego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji 
oraz budynków szkół.

DUMNI Z PRZESZłOśCI 
MIASTA

Historia naszego miasta jest 
imponująco długa i nadzwy-
czaj ciekawa – mówi wicebur-
mistrz Lucyna Boike- Chmie-
lińska. Czasem nawet trochę 
utrudnia nam inwestycje, jak 
osada wczesnośredniowieczna 
na terenie portu, której ślady 
badają właśnie archeolodzy, 
choć z drugiej strony chwa-
lebna przeszłość miasta jest 
dodatkowym magnesem dla 
turystów. Bardzo ją szanujemy 
– na przykład hejnał z wieży 
ratuszowej jest grany zawsze 
o godzinie 13.48. Dlaczego 
o tak nietypowej porze? Po-
nieważ jest w niej zamknięty 
termin nabycia praw miejskich 
– rok 1348. Żadne miasto 
w Polsce, prócz nas, nie może 
się pochwalić tak atrakcyjną 
historią kaperską. Pucki Dzień 
Kapra obchodziliśmy w tym 
roku 6. sierpnia. Kapitan Jerzy 
Radomski przypłynął na swym 
„Czarnym Diamencie” prosto 
z wyprawy dookoła świata. 
Pani Burmistrz od razu prze-
kazała mu klucz do miasta, 
ale bez obaw, bo współcześni 
kaprowie nie napadają, nie 
rabują tylko z nami się bawią 
i ucztują. Mamy też w Pucku, 
o czym mało kto wie, funda-
menty po dawnym zamku 
krzyżackim. Chcielibyśmy je 
odkryć i pokazać społeczności, 
więc szukamy różnych źródeł 
pozyskania dofinansowania na 
ten projekt. Anna Kłos
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Licznie, mimo trudnej, zi-
mowej pogody, przybyli sa-
morządowcy. Zanim wypito 
okolicznościową lampkę 
szampana, odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie,  podczas 
którego podsumowano stan 
dotychczasowej realizacji 
Strategii Zintegrowanych In-
westycji (ZIT).  

Było o czym mówić, ponie-
waż do dyspozycji zblokowa-
nych samorządów jest w unij-
nym budżecie 2014 – 2020 
dla województwa pomorskie-
go niezła kasa z dwu źródeł 
– z Regionalnego Programu 
Operacyjnego 1,4 mld zł, 
i z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2,2 mld zł.

Strategia ZIT została przy-
jęta przez Walne Zgroma-
dzenie Członków OMG-G-S 
w październiku 2015 roku 
i już w lutym 2016 uzyskała 
akceptację Ministerstwa Roz-
woju. Potem była dwukrotnie 
aktualizowana. Ostatnia wer-
sja pochodzi z listopada 2016 
roku.

Do tej pory podpisano już 
szereg umów z potencjalnymi 

beneficjentami. Na: wspar-
cie Instytucji Otoczenia Biz-
nesu -1 projekt na 9,5 mln 
zł, aktywizację zawodową 
bezrobotnych  - 7 projektów 
(już w 2017) na 21 mln. Zł,  
aktywizację społeczno-za-
wodową – 13 projektów na 
52 mln zł, usługi społeczne 
– 20 projektów na 22 mln zł, 
ekonomię społeczną – 1 pro-
jekt na 22 mln zł, geriatrię 
– 2 projekty na 37 mln zł, 
rewitalizacje – 13 projektów 
na 230 mln zł, węzły komu-
nikacyjne – 20 projektów na 
447 mln zł, perony SKM – 1 
projekt na 140 mln zł, efek-
tywność energetyczną – 41 
projektów na 406 mln zł.

Jeśli chodzi o statystykę 
całościową,  do puli RPO 
przyjęto  33 wnioski o do-
finansowanie, z czego już 
podpisano 13 umów, (jest 
to 9% możliwej kontrakta-
cji). Odnośnie finansowania 
z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
- podpisano 15 wniosków, 
co wyczerpało prawie 100% 
przyznanych funduszy. 
Strategia ZIT na rok 2017 

zakłada przyspieszenie dzia-
łań. Do 16 lutego br. powinny 
wpłynąć ostatnie wnioski od 

potencjalnych beneficjentów, 
do 20 lutego wnioski zostaną 
przez biuro OM przekazane 

do zaopiniowania przez kon-
sultantów z rożnych dziedzin, 
do 31 marca powinno nastąpić 

podpisanie wszystkich umów 
o dofinansowanie z puli ZIT. 
Anna Kłos

OMG-G-S podsumował rok 2016
SAMORZĄD | W sopockim Grand Hotelu zorganizowano noworoczne spotkanie samorządowców – członków Obszaru Metropo-
litalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Uczestniczył w nim zarząd OM w osobach: prezesa Obszaru (prezydenta Gdańska)Pawła 
Adamowicza, wiceprezesa Jacka Karnowskiego (prezydenta Sopotu), członków zarządu,reprezentantów  Rady Programowej 
OM – w imieniu marszałka Mieczysława Struka członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Ryszard Świlski - oraz członek 
Rady Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza. 

Podczas wizyty w szko-
le podróżnik podzielił się 
swoją wiedzą podróżniczą, 
doświadczeniem i emocjami 
jakie towarzyszą mu w jego 
ekstremalnych podróżach. 

Wizyta miała formę „żywej 
lekcji geografii”, uczniowie 
mieli możliwość zobaczenia 
i dotknięcia przedmiotów 
czy też zwierząt przywiezio-
nych z podróży, dużą popu-
larnością cieszyla się m.in 
wypchana pirania. 

Podróżnik sporo czasu po-

święcił swoim wyprawom, 
tym przebytym i planowa-
nym. Zadziwił uczestników 
zdjęciami z wyprawy przy 
– 40 stopniach na Jukon oraz 
zapowiedział nowy projekt 
,,Antartica 2016/18 Expedi-
tion” – przejście Grenlandii, 
próba zdobycia Bieguna Po-
łudniowego.

Marcin Gienieczko ma 
w najbliższym czasie odwie-
dzić wszystkie szkoły z gmi-
ny Kosakowo.
(BG)

Spotkanie z podróżnikiem
RELACJA | Uczniowie Szkoły Podstawowej spotkali się 
z podróżnikiem Marciniem Gienieczko, który jest także 
mieszkańcem gminy Kosakowo.
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Nowy punkt czynny jest w  
poniedziałki, środy, czwart-
ki, piątki w godzinach 9-14 
i wewtorek w godzinach 11 – 
18.  Od 9 stycznia w słupskim 
Oddziale Zamiejscowym 
Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców PUW 
działa punkt obsługi w spra-
wach dotyczących legalizacji 
pobytu i zatrudnienia cudzo-
ziemców. Przyjmowane są 
tam wnioski cudzoziemców 
o zezwolenia na pobyt stały 
i czasowy, wnioski praco-
dawców o wydanie zezwole-

nia na pracę dla cudzoziem-
ca, prowadzona jest także 
rejestracja zaproszeń oraz 
rejestracja pobytu obywateli 
państw członkowskich UE. 
W punkcie możliwy jest także 
odbiór karty pobytowej oraz 
decyzji legalizującej pobyt 
i zatrudnienie cudzoziemca. 
Sprawy dotyczące cudzo-
ziemców rozpatrują: pra-
cownicy Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziem-
ców w Gdańsku, a także pra-
cownicy punktów w Słupsku 
i Gdyni. (BG)

Nowy punkt w Gdyni
SAMORZĄD | Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomił 
nowy punkt obsługi pracodawców składających wnio-
ski o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców.Znajduje się 
w Gdyni przy ulicy Legionów 130 (obok biura paszporto-
wego). Urzędnicy podkreślają jednak, że nie będą tam  pro-
wadzone inne sprawy dotyczące cudzoziemców.

- To jedna z kluczowych re-
form wprowadzanych przez 
rząd w tym roku – podkreślił 
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski. - Robimy wszyst-
ko w porozumieniu z samo-
rządami aby ten pierwszy 
etap reformy przebiegł bez 
problemu.

-Większość gmin jest przy-

gotowanych do wdrożenia 
reformy, w tym duże miasta 
– dodał wicekurator. – Z na-
szych obserwacji wynika, że 
nie ma obawy utraty pracy 
przez nauczycieli w Pomor-
skiem. Wprost odwrotnie 
– przybędzie sporo nowych 
etatów.

(GB)

Wojewoda o reformie oświaty
RELACJA | Dariusz Drelich, wojewoda pomorski i wi-
cekurator oświaty Marek Strociak odpowiadali na pytania 
dziennikarzy dotyczące dostosowania sieci szkół do nowego 
ustroju szkolnego, przygotowania samorządów, zatrudnie-
nia nauczycieli czy finansowania oświaty w Pomorskim.

fo
t. 

Po
m

or
sk

i U
rz

ąd
 W

oj
ew

ód
zk

i

fo
t. 

A
nn

a 
K

ło
s



12 | metropolia.info/aktualnościŚroda, 25 stycznia 2017

Inteligentny parking to 
rozwiązanie, które pomoże 
mieszkańcom i turystom zna-
leźć w bardzo szybki sposób 
wolne miejsce parkingowe. 
Funkcjonalność pozwala na 
poprowadzenie użytkownika 
za pomocą mapy do docelo-
wego miejsca parkingowego. 
System jest w stanie rozpo-
znać wielkość samochodu 
i skierować do najlepszego dla 
niego miejsca. Użytkownik 
może ustawić w aplikacji mo-
bilnej swoje preferencje par-
kowania. Jeśli miejsce zosta-
nie zajęte, aplikacja skieruje 
go do innej najbliższej wolnej 
lokalizacji. System docelowo 
będzie również monitorował 
bezpieczeństwo na parkingach 
i zawiadomi służby oraz wła-
ściciela auta, gdyby została 
podjęta próba kradzieży. Gdy 
opcja taka będzie włączona, 
a auto poruszy się, użytkow-
nik otrzyma natychmiast po-

wiadomienie w postaci komu-
nikatu push lub smsa. System 
docelowo będzie reagował 
także na stłuczki parkingowe 
i powiadamiał użytkownika 
o zajściu w przypadku zapale-
nia się świateł awaryjnych.

-W Pelplinie zamontujemy 
na należących do Energi słu-
pach oświetleniowych kamery, 
z których obraz będzie analizo-
wany za pomocą algorytmów 
IVA (Intelligence Video Ana-
lytics). System przekaże in-
formację o wolnych miejscach 
parkingowych do darmowej 
aplikacji mobilnej dostępnej 
na smartfonach. Partnerem 
technologicznym projektu 
jest spółka Comarch SA, któ-
ra dostarcza nam system, tj. 
analitykę, aplikację i konfigu-
ruje całość – podkreśla Michał 
Bełbot, pełnomocnik zarządu 
spółki Energa Oświetlenie.

Dla miasta system inteli-
gentnego parkowania oznacza 

przede wszystkim zrównowa-
żenie obłożenia, odciążenie 
ścisłego centrum, minimaliza-
cję zbędnego ruchu w poszu-
kiwaniu miejsc, a tym samym 
poprawę bezpieczeństwa dro-

gowego i redukcję emisji spa-
lin. System doskonale spraw-
dzi się m.in. w nadmorskich 
miejscowościach, które latem 
wobec napływu turystów, 
zmagają się z dużymi proble-

mami parkingowymi.
- Wspólnie z Energą chcemy 

oddać do dyspozycji miesz-
kańców innowacyjny,   jeden 
z pierwszych w Europie sys-
tem informacji parkingowej, 

Energa buduje pierwszy 
na Pomorzu inteligentny parking
ENERGETYKA | W Pelplinie na Pomorzu powstanie inteligentny system parkowania. Za pomocą specjal-
nej aplikacji na smartfona, kierowca otrzyma informację o wolnych miejscach i ich lokalizacjach. System 
pozwoli m.in. zminimalizować zbędny ruch w poszukiwaniu miejsc i odciążyć ścisłe centrum miasta. List 
intencyjny w tej sprawie podpisali Burmistrz Pelplina i pełnomocnik zarządu spółki Energa Oświetlenie.

który wesprze również cele 
gminy związane z zapewnie-
niem bezpieczeństwa. Jako 
prężnie rozwijająca się gmina 
zamierzamy inwestować w ko-
lejne inteligentne rozwiązania 
ułatwiające mieszkańcom funk-
cjonowanie w przestrzeni miej-
skiej. Jestem przekonany, że 
to pierwszy, ale ogromny krok 
w kierunku osiągnięcia przez 
Pelplin statusu prawdziwego 
smart city – mówi Patryk Dem-
ski,burmistrz Pelplina.

Pilotaż pelplińskiego inteli-
gentnego parkingu jest elemen-
tem nowej strategii rozwoju 
Grupy Energa na lata 2016 - 
2025, której jednym z dwóch 
głównych celów jest koncen-
tracja na klientach i związany 
z tym rozwój nowych obszarów 
działalności. Cel ten będzie re-
alizowany poprzez komplekso-
wą, wieloproduktową ofertę.

-Dla biznesu i samorządów 
chcemy być partnerem w wielu 
dziedzinach – od zarzadzania 
zużyciem, dystrybucją, gene-
racją, aż po magazynowanie 
energii. Planujemy również 
nowe działania w zakresie efek-
tywności energetycznej, także 
poprzez programy dedykowane 
samorządom, takie jak Inteli-
gentna Gmina. Dla klientów 
indywidualnych przygotowuje-
my wachlarz produktów i usług, 
które będą również integrować 
obszary finansowe i ubezpie-
czeniowe – podkreśla Dariusz 
Kasków, prezes Energa SA.
(EN)

Wdrożenie programu na-
stąpi do 30 czerwca 2020 
roku, a jego szacowany 
całkowity koszt wyno-
si 55 mln zł (bez kwot na 
wyposażenie autobusów 
przewoźników prywat-
nych). Budżet programu 
został określony na posta-
wie wstępnych wywiadów 
rynkowych, a więc jego 
wartość może się zmie-
nić w ostatecznym trybie 
udzielenia zamówienia 
publicznego. Założono, iż 
poziom dofinansowania 
ze środków zagranicznych 
wyniesie 85 proc.

- Regionalny system po-
boru opłat za przewozy 
w transporcie pasażerskim 
oraz jednolitej informacji 
pasażerskiej jest jednym 
z elementów szerszej poli-
tyki promowania publicz-
nego transportu zbioro-
wego w regionie – mówi 
marszałek Mieczysław 
Struk. - Wdrożenie w woje-
wództwie pomorskim tego 
wspólnego, dla wszystkich 
organizatorów transportu 
i przewoźników, systemu 

Jeden wspólny bilet na Pomorzu
KOMUNIKACJA | W 2020 roku na terenie województwa pomorskiego osoby korzystające ze środków komunikacji 
zbiorowej pojadą na podstawie jednego wspólnego biletu. To efekt rozpoczynającego się wczoraj z inicjatywy władz wo-
jewództwa pomorskiego programu, dzięki któremu powstanie regionalny, ujednolicony system poboru opłat za przewozy 
w transporcie pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska.

jest kolejnym, można wręcz 
powiedzieć, że ostatecznym 
krokiem do uproszczenia 
sposobu uiszczania opłat za 
przejazd komunikacją zbio-
rową w regionie, a w szcze-
gólności Aglomeracji Trój-
miejskiej.

Jednym z elementów wspo-
mnianej polityki w zakresie 
zwiększania atrakcyjności 
publicznego transportu zbio-
rowego było wybudowanie 
przez Województwo Pomor-
skie całkowicie nowej linii 
kolejowej - Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej (pierwszej 
linii kolejowej wybudowa-
nej w Polsce po roku 1989), 
łączącej Gdańsk i Gdynię 
z Portem Lotniczym oraz 
„tzw. korytarzem kościer-
skim”. Towarzyszące temu 
inwestycje miast w infra-
strukturę dojazdową oraz ta-
bor w komunikacji miejskiej, 
powodują, iż wspólny cel sa-
morządów staje się realny.

- Jeszcze wiele pozostaje 
do realizacji – mówi Ryszard 
Świlski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego. 
- Obecnie, przy wykorzysta-
niu środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 planuje się 
realizację inwestycji dotyczą-
cych węzłów transportowych 
na terenie zarówno Gmin 
Obszaru Metropolitalnego 
oraz Miejskich Obszarów 

Funkcjonalnych wojewódz-
twa. Jednocześnie chcemy 
pozyskać środki ujęte w tzw. 
„programach krajowych”, 
a dotyczące jakże ważnych 
dla rozwoju województwa: 
zakupu taboru kolejowego, 
elektryfikacji linii PKM oraz 
dalszej modernizacji podsta-
wowej sieci linii kolejowych.

Naczelnym celem urucha-
mianego wczoraj Programu 
jest wdrożenie na obszarze 
województwa pomorskiego 
wspólnego dla wszystkich 
organizatorów transportu 
i przewoźników - systemu 
poboru opłat za przewozy 
w transporcie pasażerskim 
oraz jednolitej informacji pa-
sażerskiej. W konsekwencji 
zintegrowania poszczegól-
nych podsystemów trans-
portu, zarządzanych przez 
organizatorów wszystkich 
szczebli (województwo, po-
wiaty i gminy), oczekiwane 
jest zwiększenie korzystania 
z udziału publicznego trans-
portu zbiorowego w ogólnej 
liczbie podróży mieszkań-
ców. Zakłada się, iż wpro-
wadzenie systemu jednoli-
tych, prostych płatności za 
przejazdy jednorazowe oraz 
bilety okresowe w znakomi-
ty sposób podniesie standard 
korzystania ze środków trans-
portu publicznego i zwiększy 
ich wykorzystanie.
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Mundurowi kontrolują au-
tobusy, którymi dzieci podró-
żują na zimowiska. Dodat-
kowo sprawdzają trzeźwość 
kierowców i stanowczo 
reagują na wszelkie wykro-
czenia, które mogą przyczy-
nić się do groźnych zdarzeń 
drogowych. Kontroli podle-
ga między innymi prędkość, 
trzeźwość i kwestia używa-
nia pasów bezpieczeństwa. 
Nadzór nad ruchem sprawują 
funkcjonariusze w radiowo-
zach oznakowanych i nie-
oznakowanych.

Rodzice bądź organizato-
rzy wyjazdów autokarowych 
mogą kontaktować się z po-
licjantami ruchu drogowego 
w przypadku, gdy chcą upew-
nić się, co do bezpieczeństwa 
transportu. Na kontrolę au-
tokaru można umówić się 
po wcześniejszym telefo-
nicznym uzgodnieniu tego 
z policjantami z najbliższej 
jednostki policji, zgłaszając 
potrzebę kontroli najlepiej na 
kilka dni przed planowanym 
wyjazdem.

Aby ferie były bezpieczne
REGION | Na terenie województwa pomorskiego trwają zimowiska. W związku z tym 
policjanci z drogówki prowadzą działania w ramach akcji „Bezpieczne ferie”. Ich 
wzmożona aktywność ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Warto zaznaczyć, że auto-
bus można także w pewnym 
zakresie sprawdzić samo-
dzielnie. Wystarczy wejść 

na stronę internetową www.
bezpiecznyautobus.gov.pl 
i wpisać w odpowiednie pole 
numer rejestracyjny pojazdu, 

aby uzyskać informacje o ba-
daniu technicznym, ubezpie-
czeniu oraz danych technicz-
nych.

Uczestnikami maratonu zaj-
mie się pięciu instruktorów 
Natalia Król (Zumba),Nicola 
Egwuatu (Zumba),Dagmara 
Golla (Zumba), Marta Czar-
necka (Zumba)iBartosz Gier-
czak (Cross Fit). 

Zapowiedziano także do-
datkowe atrakcje: fotobudka, 
kącik dla dzieci prowadzony 
przez dwie animatorki, ta-
neczne show, konkursy z na-
grodami i poczęstunek.

Koszt uczestnictwa w ma-
ratonie to 25 zł / pojedyn-

cza osoba,  30 zł / dorosły + 
dziecko, 35 zł / mama + tata 
+ dzieci. Organizatorzy pro-
szą o wcześniejszą rezerwa-
cję esemesową pod numerem  
505 278 578. W wiadomości 
trzeba podać imiona i nazwi-
ska uczestników z dopiskiem 
w nawiasie (Mama, Tata lub 
dziecko) plus Maraton Puck. 
Płatność odbywa się przed 
wejściem na halę. Organiza-
torzy proszą o przybycie 15 
minut przed maratonem.
(BG)

Maraton Fitness w Pucku
ZDROWIE | Na 5 lutego zapowiedziano drugą edycję Ma-
ratonu Fitness w Pucku. Impreza jest ogólnodostępna i od-
będzie się w głównej hali Moksir Puck w godzinach 16-19.



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

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl



REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22
REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Grzegorz Bryszewski, 
Rafał Korbut

SKŁAD: Jagoda Lezner

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

ISSN 2299-0135

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
tel.fax 58 736 16 92
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 7 500 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

W
ię

ce
j s

po
rt

u 
z 

re
gi

on
u:

w
w

w
.m

et
ro

po
lia

.in
fo

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm mieszkanie po re-
moncie 39,20 m2 lub zamienię na 
większe 3 pietro, tel. 507 486 424

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

SPRZEDAm nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JEStEm zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rej-
tana / osiedle Chopina, długoter-
minowa umowa, tel. 665 117 489

StARSZy, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewentu-
alnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

oRyGINALNE koła z oponami zi-
mowymi do fiata Grande i innych 
15” + śruby + stojak na koła 420 
zł, 695 230 080

KUPIĘ

SKuP aut, kasacja, pomoc drogo-
wa, auto części, Wejherowo, Trój-
miasto, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, 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

muRARZy, pomocników z do-
świadczeniem na budowę. Dobre 
stawki, tygodniówki, tel. 538 105 
557

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, komu-
nie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

wDowA pozna Pana w wieku 
63-65 lat, bez nałogów, zmotory-
zowanego, na SMSy nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

SZuKAm Panią, lat 60, zadbana, 
tel. 503 590 203

SEX-Sex-sex to lubię gorąca 
blondi pozna panów sponsorów, 
tel 514 120 213, Sopot

RÓŻNE

SPRZEDAm materac wełniany, 
używany 2 m. x 1.60 m. Cena 120 
zł, tel 790 290 835

SPRZEDAm fotel rozkładany, 
dwuosobowy  z pojemnikiem na 
pościel, cena 250 zł, Wejherowo, 
tel. 517 159 871

SIANo, słoma w balotach 
120x150, siano kostka z maga-
zynu, Możliwość transportu, tel. 
506 250 477

DREwNo opalowe, buk, sosna i 
gałęziówka, porąbane, ułożone 
możliwy transport, tel. 506 250 
477

DREwNo do co i gałęziówkę 
sprzedam możliwy transport gra-
tis, tel.782 846 927

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, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

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

KuPIę militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

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

ZŁotA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, brą-
zowa, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

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

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

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

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZuKASZ 
PRAcowNIKA?
wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

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.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.RoZ. Sprzedam sukienkę...

na numer: 904868

Ogłoszenie mmS:

510 894 627

REKLAMA                                U/2016/RL
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W hali sportowej Szko-
ły Podstawowej im. Józefa 
Dambka w Leśniewie spo-
tkało się 10 zespołów, które 
zostały podzielone na 3 gru-
py, a helscy strażacy trafili do 
grupy z kolegami po fachu 
z Żarnowca oraz Mechowa. 
Rozstrzygnięcie w tej grupie 
było o tyle ciekawe, że każda 
z drużyn jeden mecz wygra-
ła i jeden przegrała, dlatego 
o awansie decydował bilans 
bramkowy. Ten, dzięki wy-
granej z Mechowem 4-0, 
najlepszy mieli zawodnicy 
z Helu i to oni przeszli dalej.

Do finałów awansowały 

drużyny strażaków z Helu, 
Smolna i Leśniewa. Pierw-
szy mecz OSP Hel przegrał 
1-2 z zawodnikami ze Smol-
na. W drugim meczu hel-
scy druhowie pokonał OSP 
Leśniewo 4-2 i końcowe 
rozstrzygnięcie zależało od 
meczu Leśniewa ze Smol-
nem. Wygrali ci pierwsi, więc 
o zwycięstwie zadecydował... 
bilans bramek. I tutaj znów 
wysoka wygrana helskich 
strażaków im się opłaciła – to 
oni mieli najlepszy bilans i po 
raz drugi zostali Mistrzami 
Powiatu Puckiego.

(KG)

fo
t. 

U
M

 H
el

W organizowanej przez 
The North Event oraz Gminę 
Kosakowo imprezie wzięła 
rekordowa liczba uczestni-

ków – 147 osób. Morsom 
dopisała pogoda – zawod-
nicy maszerowali wzdłuż 
pokrytego lodem nabrzeża 

oświetlanego przez stycz-
niowe słońce. Rajdy koń-
czyły się w Barze Nadmor-
skim, gdzie na uczestników 

czekały ciepłe posiłki. Była 
to już VII edycja wydarze-
nia – początkowo w spo-
tkaniach brała udział grupa 

znajomych, która z czasem 
rozrosła się do obecnej, im-
ponującej liczby.
(KG)

Nordic Morsing w Rewie
NORDIC WALKING | Miłośnicy marszu z kijkami zebrali się na rewskiej plaży, by otworzyć nowy sezon. 
Morsy najpierw wykąpały się w morzu, a potem wzięły udział w rajdach (na 8 i 4 km) oraz biegu. 
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Kompleks sportowy w Cetnie-
wie tradycyjnie jest oblegany 
przez zespoły szlifujące formę 
przed rozgrywkami. W stycz-

niu trenowali tu już m.in. Arka 
Gdynia i Wisła Płock. Repre-
zentacja Wojska Polskiego 
przygotowała się jednak do 

wyjątkowo ważnej imprezy. 
Niedługo później wyjecha-
li oni bowiem do Omanu, by 
walczyć w II Wojskowym Pu-

charze Świata. Polacy trafili do 
grupy Egiptem, Kanadą i Syrią. 
Pierwszy mecz – z Egiptem za-
kończył się remisem 1-1. (KG)

Wojskowa reprezentacja Polski 
trenowała w Cetniewie
PIŁKA NOŻNA | W zeszłym roku powstał zespół, na który musieliśmy czekać 22 lata – Reprezentacja Wojska Polskiego 
w piłce nożnej. Kadra trenowała w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, a potem wyleciała do Omanu na Puchar Świata.

Strażacy z Helu 
najlepsi w futsalu
FUTSAL | Mistrzostwa Powiatu Puckiego Ochotniczych 
Drużyn Pożarniczych wygrali druhowie z OSP w Helu. 
Emocji jednak nie brakowało, a o wygranej zadecydowały 
szczegóły.
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Zebrane fundusze mają 
zostać przekazane Uni-
wersyteckiemu Centrum 
Klinicznemu w Gdańsku 
na specjalistyczny sprzęt 
do plazmoferezy, czy-
li metody oczyszczania 
osocza krwi. Jest to je-
dyna metoda ratowania 
życia w zakrzepowej pla-
micy małopłytkowej.

Grupę sportowców po-
witali Adam Marciniak 
i Norbert Górski, któ-
rzy zrobili sobie z nimi 
zdjęcia przy tablicy 
„Hel wita”. Biegacze 
zostali oprowadzeni po 
ciekawszych miejscach 
w mieście i po krótkim 
odpoczynku udali się 
w drogę powrotną w kie-
runku Władysławowa. 
Cały ich bieg zakończył 
się w miejscowości Pia-
ski na Mierzei Wiślanej.
(KG)

Bieg wzdłuż 
wybrzeża 
dotarł 
do Helu
BIEGANIE | „Każdy 
ma swój krwiobieg” - 
to akcja charytatywna, 
której elementami są: 
zbiórka krwi i funduszy, 
oraz bieg wzdłuż polskie-
go wybrzeża (550 km). 
Jej uczestnicy dotarli do 
Helu.


