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zaślubin Polski z morzem
97. rocznica

10 lutego w Pucku odbyły się uro-
czystości związane z 97. rocznicą 
zaślubin Polski z morzem. za 
trzy lata okrągła – 100. rocz-
nica. Jak zapewnia burmistrz 
Hanna Pruchniewska, na 
pewno będą to wyjątkowe 
uroczystości, do których 
miasto już się przygoto-
wuje.

str.  4
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Firma, która podjęła wy-
zwanie przeprowadzenia 
inwestycji pochodzi z Ko-
sakowa. Zakładowi Bu-
dowlanemu Ramex budowa 
ma zająć 330 dni. Inwesty-
cja jest możliwa dzięki sta-
raniom starosty puckiego 
wraz z zarządem, którym 
udało się pozyskać dużą 
część środków z Minister-
stwa Rozwoju i środków 
Wojewody. Swój udział 
w inwestycji mają też sa-
morządy powiatu puckie-
go. 
Ponadto, zgodnie z podpi-
sanymi na początku stycz-
nia br. w Pomorskim 
Urzędzie Marszałkowskim 
umowami, w ramach Pod-
działania 10.1.1. – mecha-
nizm ZIT, wsparcie do-
tacyjne RPO WP na lata 
2014-2020, spore dofinan-
sowanie otrzymał projekt 
modernizacji 9 budynków 
szkół i domów pomocy 
społecznej na terenie po-
wiatu puckiego oraz gminy 
Puck. Wartość projektu to 
14,5 mln zł, a unijne dofi-
nansowanie sięgnie 9,6 mln 
zł. Zakłada się, że dzięki 
tym inwestycjom wydatki 
na energię zmniejszą się 
o 30 do 60 procent. Aby 
przyznane powiatowi pie-
niądze jak najlepiej i jak 
najszybciej wykorzystać, 
starosta Jarosław Białk 
i wicestarosta Tomasz Her-
rmann podpisali 14 lutego 
br. – w imieniu zarządu po-
wiatu puckiego, umowę na 
dofinansowanie projektu 
„Morze zysku – z Eko od-
zysku. Termomodernizacja 
obiektów użyteczności pu-

Podpisanie w Urzędzie Mar-
szałkowskim umowy doty-
czącej termomodernizacji. Od 
lewej: wicestarosta Tomasz 
Herrmann, czł. Zarządu 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Ryszard Świlski, wicemarsza-
łek Wiesław Byczkowski, staro-
sta Jarosław Białk

Łącznik i termomodernizacja

Odcinkowy pomiar 
prędkości pod koniec 
ubiegłego roku zamon-
towany został na drodze 
wojewódzkiej nr 216. 
Wylicza średnią pręd-
kość kierowców na 
odcinku między Redą 
a Rekowem Górnym. 
Przez pierwszy miesiąc 
funkcjonowania, czyli 
od 2 do 31 grudnia, za-
rejestrował blisko 1700 
naruszeń. 
- Zawsze na początku 
funkcjonowania tego 
typu urządzenia reje-
strują więcej naruszeń 
– wyjaśnia Krzysztof 
Lazarowicz z Centrum 
Automatycznego Nad-
zoru nad Ruchem Dro-
gowym. - Z czasem kie-
rowcy przyzwyczają się 
do monitorowania pręd-
kości. Wówczas liczba 
naruszeń maleje.

Odcinkowy pomiar pręd-
kości oblicza czas, który 
upłynął od chwili minię-
cia pierwszej bramki do 
momentu przejechania 
przez drugą. Na tej pod-
stawie wylicza średnią 
prędkość przejazdu. 
Jeśli będzie ona więk-
sza niż zezwalają na to 
limity, kierowca otrzyma 
mandat. O ile większa? 
- Tego typu urządzenia 
rejestrują przekroczenia 
dozwolonej prędkości 
powyżej 10 km/h – in-
formuje Krzysztof La-
zarowicz. - W związku 
z tym na odcinku Reda 
– Rekowo Górne, gdzie 
obowiązuje ograniczenie 
do 60 km/h, osoby, które 
poruszają się ze średnią 
prędkością do 70 km/h, 
w ogóle nie są wyłapy-
wane przez system.
Anna Walk

Masowo sypią się mandaty
Region | Odcinkowy pomiar prędkości na Rekowskiej Górce zbiera żniwo. Przez pierw-
szy miesiąc działania Inspektorat Transportu Drogowego odnotował blisko 1700 naruszeń.

inWeSTYCJA | Początek roku 2017 jest bardzo pomyślny dla powiatu puckiego. Drugiego lutego podpisano umowę na budowę długo oczekiwanej windy dla Szpitala w Pucku. Za 
2,4 mln zł powstanie łącznik między dwoma budynkami szpitala, w którym znajdą się aż dwie windy oraz nowe gabinety lekarskie. 

blicznej powiatu puckiego”.
Ponad 14 mln zł przeznaczo-
nych zostanie na przepro-
wadzenie prac termomoder-
nizacyjnych w 9 budynkach 
będących własnością Staro-
stwa Powiatowego w Pucku. 
Kompleksowa i głęboka 
modernizacja energetyczna 
obiektów przeprowadzona 
będzie: w 3 budynkach Po-

wiatowego Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Pucku (szkoła, 
internat, część administra-
cyjna) w 2 budynkach Ze-
społu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kłaninie (szkoła 
i internat) w budynku LO 
w Pucku, w budynku Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Pucku, 

w DPS Puck i DPS Lubko-
wo.
Projekt przewiduje działa-
nia dotyczące ogranicze-
nia zużycia energii ciepl-
nej na potrzeby grzewcze, 
jak i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej oraz energii 
elektrycznej. Realizowana 
będzie kompleksowa moder-
nizacja wybranych elemen-

tów budynków, w tym ocie-
plenie przegród budynków, 
modernizacja instalacji we-
wnętrznych, modernizacja 
stolarki okiennej i drzwio-
wej, wymiana źródeł ciepła 
i stosowanie OZE.
Dzięki realizacji projektu 
planuje się uzyskać: poprawę 
efektywności energetycznej 
w 9 budynkach użyteczności 

publicznej średnio o 67% na 
budynek, zmniejszenie rocz-
nych kosztów związanych 
z gospodarowaniem energią 
na poziomie ok. 649 tys. zł/ 
rocznie, spadek emisji gazów 
cieplarnianych o 1373 tony 
równoważnika CO2/rok, re-
dukcję emisji pyłów na po-
ziomie ok. 137 ko/rocznie.
Anna Kłos
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Zlot Morsów 
w Helu
ZAPOWIEDŹ | Już po raz 
trzeci w Helu odbędzie się Zlot 
Morsów „Na początku Polski”. 
Wydarzenie zapowiedziano na 
sobotę 4 marca.

Rejestracja uczestników odbędzie 
się w godzinach 9-11 na parkingu 
przy biosku miejskim im. Macieja 
Płażyńskiego.W programie zlotu 
można znaleźć: parada morsów, 
rozgrzewka przy muzyce, wspólna 
kąpiel,  ciepły posiłek dla morsów, 
wyróżnienia i loteria fantowa.
Patronat nad zlotem objął Dr Kle-
mens Adam Kohnke, burmistrz 
Helu.
Organizatorzy zlotu to Miej-
ski Zjednoczony Klub Sportowy 
i Urząd Miasta Helu.
(GB)



oBJAWy GRyPy:
podwyższona temperatura, dreszcze•	
katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem•	
ból głowy•	
bóle mięśniowe i stawowe•	
ból gardła•	
nudności, wymioty oraz biegunka•	

JAK NiE DAć się GRyPiE:
zaszczep się przeciw grypie•	
unikaj masowych zgromadzeń•	
często myj ręce•	
w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos oraz usta chusteczką•	
przy wystąpieniu objawów, koniecznie zgłoś się do lekarza•	
zadbaj, aby Twoje dziecko przestrzegało tych zaleceń•	
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Choć dane robią wrażenie, to 
Sanepid uspokaja. - W naj-
bliższym czasie liczba zacho-
rowań powinna maleć - mówi 
Bożena Śliwicka, dyr. Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Pucku. - Z na-
szych obserwacji wynika, że 
zazwyczaj najwyższa zacho-
rowalność przypada na koniec 
stycznia i początek lutego. 

Grypa atakuje. 
Czeka nas epidemia?

Region |  3819 - tyle za-
chorowań na grypę i choro-
by grypopodobne w ciągu 
pierwszych trzech tygodni 
lutego odnotowano na tere-
nie powiatu puckiego. styczeń

1 tydzień - 504
2 tydzień - 285
3 tydzień – 359
4 tydzień – 763

Luty:
1 tydzień: 1404
2 tydzień: 1026
3 tydzień - 1389

ZAcHoRoWANiA:

Konkurs, którego głównym 
celem było wyłonienie znaku 
graficznego, miał charakter 
otwarty. W związku z tym 
propozycje zgłaszać mogli 
zarówno graficy, projektanci, 
artyści plastycy, jaki i osoby 
fizyczne oraz prawne bądź 
podmioty, które nie posia-
dają osobowości prawnej. 
W sumie zgłoszonych zosta-
ło blisko trzysta prac.

KiLKA KRytERióW 
WyBoRu

- Zainteresowanie udziałem 
w konkursie przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania – 
zapewnia Grzegorz Żaczek, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miejskiego we Władysła-
wowie. - Propozycje można 
było zgłaszać przez kilka ty-
godni. Ostatecznie 145 osób 
z całego kraju zgłosiło swoje 
prace. Niektórzy z uczest-
ników konkursu złożyli po 
kilka, a nawet kilkanaście 
propozycji. 
Prace oceniano według kry-
teriów: kreatywności i este-
tyki, przejrzystości przekazu 
oraz funkcjonalności pod 
względem graficznych mo-
dyfikacji i umieszczania na 
materiałach informacyjno-

promocyjnych. Po wstępnej 
selekcji wyłoniono kilkadzie-
siąt projektów. Następnie, po 
długich godzinach rozmów, 
komisji udało się wybrać 
zwycięski znak graficzny. 

5 tys. ZŁ ZA LoGo

- Autorem najlepszego pro-
jektu okazał się Sławomir 
Paradowski z Wrocławia – 
informuje Grzegorz Żaczek. 
- Jego pracę doceniono 
przede wszystkim za inter-
pretację motywu fali, która 
układa się w literę „W”, 
jednoznacznie kojarzącą się 
z Władysławowem, czy też 
gminą Władysławowo. Do-
ceniono również profesjonal-
ne rozwinięcie grafiki znaku 
w system piktogramów. Na 
uwagę zasługuje też umie-
jętne wykorzystanie akcentu 
sportów wodnych.
Warto również zaznaczyć, 
że kod kolorystyczny za-
proponowany przez laureata 
konkursu znakomicie kore-
sponduje z akcentami ko-
lorystycznymi flagi gminy 
Władysławowo. Za orygi-
nalne logo Sławomir Para-
dowski uhonorowany został 
nagrodą w wysokości 5 tys. 
zł. Anna Walk

Gmina ma 
oryginalne logo
WłADysAWłOWO | Niebieska fala w kształcie litery 
W – tak w skrócie można opisać logo gminy Władysławowo. 

Dużo ZALEży oD NAs

Grypa rozpoczyna się naj-
częściej gwałtownie i od po-
czątku towarzyszą jej ostre 
objawy. Charakterystyczne 
są dla niej wysoka gorączka, 
bóle mięśni i głowy, a także 
ogólne osłabienie. Wirus 
atakuje zarówno górne, jak 
i dolne drogi oddechowe.
- To, czy zachorujemy, w dużej 
mierze zależy od nas samych 
– zapewnia Bożena Śliwic-
ka. - Należy unikać dużych 
skupisk ludzkich, przegrzania 
lub wychłodzenia organizmu, 
a także myć często i dokłada-
nie ręce.

GRoźNE 
sĄ PoWiKŁANiA

Warto zaznaczyć, że grypa 
może doprowadzić do groź-
nych dla zdrowia i życia po-
wikłań, na które najbardziej 
narażeni są chorzy po 60-tce, 
dzieci między szóstym mie-
siącem a czwartym rokiem 
życia, a także pensjonariu-
sze różnego rodzaju domów 
opieki.
Jeżeli chodzi o wojewódz-
two pomorskie, to największe 
żniwo grypa zbiera w powia-
tach kościerskim i wejherow-
skim. Bardzo często chorują 
też mieszkańcy powiatów 
chojnickiego, kartuskiego 
oraz tczewskiego. 
Anna Walk

W rolę matki wcieli się 
Magdalena Bochan-Jachi-

mek, aktorka i reżyserka, 
związana z CentrumKultury 

Dystrybucja w postaci 
paczek żywnościowych, 
prowadzona będzie wśród 
osób najbardziej potrze-
bujących.W Podprogramie 
2016 z pomocy skorzy-
sta 350 osób. Dystrybucją 
w postaci paczek żywno-
ściowych zajmują się pra-
cownicy socjalni Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Pucku. Przy rozła-
dunku pomagają Ochotnicy 

z Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Puck  .W ramach 
Programu planowane są 
działania towarzyszące dla 
uczestników. Prowadzone 
będą w formie warsztatów 
dietetyczno – kulinarnych.
Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 
jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym. (BG)

Dystrybucja paczek 
żywnościowych
POMOC sPOłECZNA | Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pucku od lutego 2017 r. rozpoczął współpra-
cę ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmie-
ście w zakresie realizacji dostawy żywności oraz działań 
towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 – (Podprogram 2016) współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym.

Spektakl z okazji Dnia Kobiet
ZAPOWIEDŹ | Jerzy Włudzik,  Wójt Gminy Kosa-
kowo oraz Kosakowskie Centrum Kultury zapraszają 
na monodram macierzyński,,Mamy problem”, który 
odbędzie się 8 marca 2017 roku o godz. 18:00 w Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie.

jednak okazuje się diametral-
nie inna. Chwilę po radosnym 
kwileniu niemowlę wpada 
w rozpacz. Niewyspana 
mama złości się na zapraco-
wanego tatę. Tata ma preten-
sje, że nagle został odsunięty 
na dalszy plan. A dziecko ma 
kolkę, więc budzi się z rykiem 
co dwie godziny. Ale potem 
się uśmiecha... /BG/

w Gdyni i Teatrem na Plaży, 
prywatnie mama dwójki kil-
kuletnich dzieci.
Kiedy w domu pojawia się 
noworodek, wszyscy są 
szczęśliwi. Niemowlę leży 
w białym kaftaniku, radośnie 
kwili i macha rączką do przy-
tulonych do siebie rodziców… 
Tak to przynajmniej wygląda 
w reklamach. Rzeczywistość 
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Tegoroczne obchody, zgod-
nie z tradycją, rozpoczęły 
się na puckim rynku, gdzie 
burmistrz powitała przyby-
łych gości i mieszkańców. 
Następnie nastąpił przemarsz 
wokół rynku i uczestnicy uro-
czystości udali się do puckiej 
fary pod  wezwaniem Św. 
Apostołów Piotra i Pawła na 
mszę św, prowadzoną przez 
arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia. Po mszy św. w uro-
czystym pochodzie uczestni-
cy przeszli do portu rybac-
kiego, w pobliże miejsca, 
gdzie znajduje się pamiątko-
wy słup, na którym umiesz-
czono wizerunek orła oraz 
wyryto datę zaślubin. Tuż 
obok pomnika gen. Józefa 
Hallera, przy którym składa-
no wieńce.
Rocznica zaślubin Polski 
z morzem należy do najważ-
niejszych dat w historii Polski 
i Polaków. Jest doniosła 
także dla Kaszubów, którym 

gen. Haller dziękował wtedy, 
że przez lata niemieckiej nie-
woli przechowywali ten skra-
wek wybrzeża Bałtyku dla 
Polski. Dlatego Kaszubi są co 
roku najważniejszym, prócz 
wojska, gremium obchodów. 
Pomagają w przygotowaniu 
uroczystości, w symboliczny 
sposób, stojąc przy zaślubi-
nowym słupku i przypomi-
nają, kto pilnował polskiego 
morza w czasie zaborów i kto 
przekazał je polskiemu ma-
rynarzowi. Zawsze słychać 
kaszubski hymn, a wśród 
składających wieńce przed 
pomnikiem generała Hallera 
jest delegacja Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Sporo 
też sztandarów rożnych 
partów ZKP. W obchodach 
uczestniczą też pomorscy sa-
morządowcy, z marszałkiem 
Mieczysławem Strukiem (też 
z pochodzenia Kaszubą) na 
czele. Organizatorem corocz-
nych obchodów jest Miasto 

Puck, Liga Morska i Rzeczna 
oraz Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie. No i Marynarka 
Wojenna RP.
W czasie przemówienia, 
burmistrz Pucka - Hanna 
Pruchniewska - przytoczy-
ła fragment wspomnień 
generała Józefa Hallera, 
który tak zapamiętał swoją 
wizytę w Pucku przed 97 
laty: „Zanim pierścień wpadł 
do morza potoczył się po 
lodzie. Za pierścieniem po-
biegło po lodowej tafli kilku 
Kaszubów, lecz żaden nie 
mógł uchwycić pierścienia, 
który wiernie połączył się 
z wodami Bałtyku” – wspo-
minał Haller, „a na moje za-
pytanie: Czemuście go nie 
pochwycili? – odpowiedzieli 
proroczo: Będziemy go mieli 
w Szczecinie”.
W tym roku miasto nad 
Zatoką Pucką też przywita-
ło wszystkich mroźną, ale 
piękną słoneczną pogodą.  

Hallerowska tradycja została 
jednak zmodyfikowana. Już 
nie wrzuca się pierścienia, 
tylko z pokładu śmigłowca, 
należącego do Marynarki 
Wojennej RP, wieniec spada 
do wód Zatoki Puckiej.  
Zwyczajem stało się również 
składanie wieńców pod po-
mnikiem gen. Józefa Hallera, 
który ustawiony jest u stóp 
portowego basenu oraz wrę-
czanie przez Ligę Morską 
i Rzeczną „Pierścieni Halle-
ra” oraz Krzyży „Pro Mari 
Nostro”. Wśród tegorocz-
nych laureatów tego ostat-
niego wyróżnienia jest m.in. 
Komenda Portu Wojennego 
w Gdyni.
Teraz nieco historycznych 
ciekawostek na temat tego, 
jak generał Haller dotarł nad 
Zatokę Pucką. Powszechnie 
pamięta się obraz Wojciecha 
Kossaka, przedstawiający 
gen. Józefa Hallera wjeżdża-
jącego na koniu w morskie 

fale i rzucającego daleko 
w wody zatoki jeden z platy-
nowych pierścieni otrzyma-
nych od polskich gdańszczan. 
Jak już wiemy ze wspomnień 
samego generała, przyto-
czonych przez burmistrz 
Hannę Pruchniewską, było 
to niemożliwe, bo Zatoka 
była zamarznięta, zatem ge-
nerał konno wjechał na lód, 
a pierścień wpadł do przerę-
bli. Natomiast autentyczna 
jest historia z pierścieniem. 
Gen. Józef Haller wyruszył 
do Pucka koleją z Torunia.  
Pociąg zatrzymał się na stacji 
w Gdańsku, gdzie czekał 
tłum polskich mieszkańców 
miasta. Ale na mocy traktatu 
wersalskiego Gdańsk stał się 
Wolnym Miastem, więc gen. 
Haller i towarzyszący mu 
żołnierze, obawiając się nie-
mieckiej prowokacji, nie wy-
siedli z pociągu. Natomiast 
do pociągu wsiedli przedsta-
wiciele Polonii i sympatycy 

polskości. Dwa pierścienie 
od Polonii Gdańskiej wręczył 
generałowi prawnuk twórcy 
naszego hymnu, dr Józef 
Wybicki. Z Gdańska pociąg 
z gen. Hallerem ruszył do 
Pucka, gdzie Hallerczyków 
powitały tłumy Kaszubów. 
Wśród nich był dr Józef 
Żynda, który w imieniu puc-
czan przywitał generała na 
dworcu.
Na uroczystości do Pucka 
przybyło szereg osobisto-
ści, m.in. wicepremier Win-
centy Witos, minister spraw 
wewnętrznych, późniejszy 
prezydent RP Stanisław 
Wojciechowski, Maciej 
Rataj - przyszły marszałek 
sejmu, wojewoda pomorski 
Stefan Łaszewski, komi-
sarz RP w Gdańsku - Maciej 
Biesidecki, gen. Kazimierz 
Sosnkowski, dr Józef Wy-
bicki oraz „Król Kaszubów” 
Antoni Abraham.

Anna Kłos

Chwalebne dzieje Pucka
ReLACJA | 10 lutego w Pucku odbyły się uroczystości związane z 97. rocznicą zaślubin Polski z morzem. Za trzy lata okrągła – 100. rocznica. Jak zapewnia burmistrz Hanna 
Pruchniewska, na pewno będą to wyjątkowe uroczystości, do których miasto już się przygotowuje.
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W  plebiscycie kandydatów 
nominowała szeroka kapitu-
ła redakcyjna, kierownictwo 
oraz dziennikarze pracujący 
w oddziałach. W tegorocz-
nej edycji ponad 400 osób 
nominowali czytelnicy, 
tylko 100 uzyskało nomina-
cje redakcyjnej kapituły. Na-
grody przyznano w czterech 
kategoriach: samorządność 
i społeczność lokalna, kul-

tura, działałność społeczna 
i lokalna, kultura i biznes.
Jerzy Włudzik został nomi-
nowany za „skuteczne za-
rządzanie jedną z najdyna-
miczniej rozwijających się 
jednostek samorządowych 
na Pomorzu, a także za to, 
że nie boi się odważnych 
decyzji np. w oświacie czy 
biznesie”.

(BG)

Wójt Osobowością Roku
PLeBiSCYT | Jerzy Włudzik, wójt gminy Kosakowoo 
został jednym z laureatów plebiscytu Osobowość Roku 
„Dziennika Bałtyckiego”. Włodarz gminy zdobył pierw-
sze miejsce  w finale wojewódzkim plebiscytu, w kategorii 
„samorządność i społeczność lokalna”.

Środki finansowe przydzielo-
ne w budżecie na realizację 
Harmonogramu podzielono 
na poszczególne sołectwa 
w zależności od liczby miesz-
kańców sołectwa uwidocz-
nionej w ewidencji ludności 
na koniec 2016 roku. Założo-
no, iż w każdym roku na cel 
przeznaczy się 300 tys. zł, 
jednakże zawarte w harmono-
gramie zestawienie stanowi 

wykaz priorytetów realiza-
cyjnych i może ulec zmianie 
na skutek zmiany kosztów 
budowy punków oświetle-
niowych lub z innych waż-
nych przyczyn wynikających 
z realizacji wniosków sołec-
kich lub uchwał Rady Gminy. 
Harmonogram dostępny jest 
na stronie internetowej www.
kosakowo.pl

(BG)

Na sesji, o oświetleniu
OŚWIETLENIE | 
Trzyletni program inwe-
stycyjny budowy oświe-
tlenia znalazł się w  Har-
monogramie oświetlenia 
terenów publicznych 
gminy Kosakowo. Ten 
dokument uchwalono na 
sesji 9 lutego.

Uchwałę w sprawie projek-
tu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum 
do nowego ustroju szkolne-
go podjęto na sesji w dniu 
9 lutego. Projekt zakłada 
przekształcenie kosakow-
skich szkół podstawowych 
z mocy prawa w 8-letnie 
szkoły podstawowe. Gim-
nazjum w Kosakowie na 
mocy specustawy zostanie 
wygaszane przez włączenie 
z dniem 1 września 2017r. 
jego klas do Szkoły Podsta-
wowej im. kadm. Xawerego 
Czernickiego w Pogórzu. 
W tej sytuacji dyrektor 
wspomnianej szkoły pod-
stawowej, staje się dyrek-
torem szkoły podstawowej, 
w której prowadzi się klasy 
dotychczasowego gimna-
zjum i zajmuje to stanowi-
sko do końca okresu na jaki 
powierzono mu stanowisko 
dyrektora dotychczasowej 
szkoły podstawowej.
Od września 2017r. funkcjo-
nować w gminie będą trzy 
szkoły podstawowe: w Mo-
stach, Dębogórzu oraz Po-
górzu, z tym że Szkoła Pod-
stawowa w Pogórzu będzie 
posiadała również włączone 

Edukacyjne zmiany w Kosakowie
eDUKACJA | Wygaszenie gimnazjum i przekształcenia szkół podstawowych. Gmina Kosakowo przystosowała się do 
zmian w systemie oświaty.

uchwałą klasy gimnazjalne 
do czasu ich wygaśnięcia, tj. 
do 31 sierpnia 2019 roku.
Do czasu wygaszania gimna-

zjum w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Pogórzu nadal 
uczyć się będą klasy 1-3 oraz 
oddziały rocznego obowiąz-

kowego wychowania przed-
szkolnego, a w budynku gim-
nazjum pozostałe klasy.

(uG)
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K R O N I K A  P O L I C Y J N A

cZytA J WięcE J:

Jak urządzi  
mieszkanie 
idealne

Wzrosła 
WykryWalność 
przestępstW

Roczna odprawa służbowa odbyła się w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Pucku. Z ramie-
nia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
uczestniczyła w niej insp. Ewa Pachura, 
zastępca komendanta wojewódzkiego, która 
funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym po-
dziękowała za dotychczasową pracę na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Pucka policja podsumowała 2016 rok. Z informacji 
funkcjonariuszy wynika, że wzrosła wykrywalność 
sprawców przestępstw. 

WypadkóW było 
Więcej

Jeżeli chodzi o statystyki, to 
w ubiegłym roku funkcjona-
riusze drogówki na terenie 
powiatu puckiego odnotowali 
wzrost liczby zdarzeń drogo-
wych. Cieszyć może fakt, że 
do czterech spadła ilość wy-
padków ze skutkiem śmier-
telnym. 

Wzrosła nie tylko ilość zda-
rzeń drogowych, ale i licz-
ba nietrzeźwych kierowców. 
W sumie w minionym roku 
policjanci z ruchu drogowego 
przeprowadzili 36 848 badań 
na trzeźwość i ujawnili 210 
pijanych kierowców, czyli o 18 

więcej w porównaniu z 2015 
rokiem.

Mandaty 
za Wykroczenia

Na brak pracy nie mogli na-
rzekać również policjanci 
z Wydziału Prewencji, którzy 
łącznie przeprowadzili 17 165 
interwencji, z czego 6 531 w lip-
cu i sierpniu. Funkcjonariusze 
ukarali 5 334 osoby mandatami 
karnymi za popełnione wykro-
czenia.
Policjanci, wchodzący w skład 
ogniwa wodnego, w 2016 roku 
zabezpieczyli pięć zestawów 
sieci kłusowniczych oraz pięt-
naście sztuk żaków.

skuteczność 
została zWiększona

Wykrywalność w zakresie 
przestępczości wzrosła do 
70,71 proc. Stuprocentowa wy-
krywalność dotyczy bójek i po-
bić. Jeżeli chodzi o wykrywanie 
sprawców przestępstw uszko-
dzenia mienia, to policjan-
ci w tym zakresie zwiększyli 
swoją skuteczność o 4,7 proc. 
w porównaniu z 2015 rokiem. 
Odnotowano również znaczny 
wzrost, tj. o 64 procent, wykry-
walności czynów karalnych po-
pełnianych przez nieletnich. 
Na uwagę zasługują również 
działania funkcjonariuszy w za-
kresie profilaktyki. Jeżeli chodzi 
o aktywność w tym zakresie, to 
puccy policjanci angażowali się 
w szereg różnorodnych działań 
i inicjatyw, których głównym 
celem była poprawa bezpie-
czeństwa w powiecie. Do sta-
łych elementów pracy funkcjo-
nariuszy w zakresie profilaktyki 
należy zaliczyć m.in. spotkania 
z dziećmi, seniorami i pozo-
stałymi mieszkańcami. Anna 
Walk

Mieszkańcy coraz częściej korzystają z Krajowej Mapy 
Zagrożeń. Najwięcej zgłoszeń dotyczy spożywania alko-
holu w miejscach publicznych i przekraczania dozwolo-
nej prędkości.

Aplikacja, która ma przyczynić się do poprawy bezpieczeń-
stwa, spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Do tej pory reprezentanci powiatu puckiego zgłosili 
już ponad 400 sygnałów, z których 82 zostały potwierdzo-
ne. Wszystkie zgłoszenia są na bieżąco weryfikowane przez 
puckich funkcjonariuszy.

zagrożenia W ruchu
 
- Najczęściej pojawiającą się informacją od mieszkańców 
Pucka jest spożywanie alkoholu na ulicy Armii Wojska 
Polskiego oraz w obrębie rynku – informują miejscowy 
policjanci. - Dzielnicowy tego rejonu i funkcjonariusze 
prewencji objęli nadzorem wskazane miejsca. 
Mieszkańcy powiatu puckiego oznaczają również miejsca 
związane z zagrożeniami w ruchu drogowym. Do policjan-
tów trafiają najczęściej sygnały dotyczące przekraczania 
prędkości i nieprawidłowego parkowania. 

zgłoszenia się pokryWają

„Policjanci ruchu drogowego wykorzystują po-
siadaną wiedzę podczas codziennej służby oraz w 
trakcie prowadzonych działań. Na drodze mają za 
zadanie swoją obecnością działać prewencyjnie na po-
tencjalnych sprawców wykroczeń” - czytamy na ofi-
cjalnej stronie Komendy Powiatowej Policji w Pucku. 
Warto zaznaczyć, że informacje posiadane przez policjan-
tów oraz nanoszone na Krajowej Mapie Zagrożeń sygnały 
często się pokrywają. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że 
aplikacja nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwen-
cji policji. W takich przypadkach niezmiennie trzeba ko-
rzystać z numerów alarmowych – 112 i 997. Anna Walk

Na co skarzą się 
mieszkańcy?
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Wraz z Anną Poprawską, re-
daktor wydania albumu Ho-
mebook Design 2016 spraw-
dzamy, jakie trendy królo-
wały w naszych wnętrzach 
w ubiegłym roku. 
Album Homebook Design, 
w którym zostały zaprezento-
wane efekty pracy najlepszych 
projektantów i biur architek-
tonicznych w kraju, ukazał 
się na rynku już po raz trzeci. 
Zdjęcia kilkudziesięciu róż-
norodnych aranżacji stano-

wią inspirację 
dla osób, po-
szukujących 
w sk a z ówek 
podczas pro-
jektowania 
swojego wy-
marzonego 
wnętrza. 

Inspiracje z dalekiej 
północy

Jednym z trendów, które 
podbiły nasze wnętrza w mi-
nionym roku był styl skan-

dynawski. To przede wszyst-
kim minimalistyczne, proste 
rozwiązania – także, jeśli 
chodzi o kolorystykę. Pamię-
tajmy, że wąska gama barw 
nie musi być monotonna. 
Pomimo chłodnej kolory-
styki, wnętrza w stylu skan-
dynawskim wydają się ciepłe 
i przytulne, a to dzięki wyko-
rzystaniu dużej ilości drewna 
i naturalnych materiałów. 
Ciekawe dodatki w postaci 
stolików nocnych z suro-
wych bali lub blatu z wypło-
wiałych - niczym za sprawą 
wody morskiej - desek to 
oryginalne rozwiązania cha-
rakterystyczne dla tego stylu. 
Możemy zestawić je z nowo-
czesnymi dodatkami. Połą-
czenie prostego, ciosanego 
stołu z nowoczesnymi pla-
stikowymi krzesłami stworzy 
nieoczywistą kompozycję 
korespondującą z minimali-
stycznymi meblami w reszcie 
pomieszczenia. 
- Styl skandynawski już od 
kilku sezonów nie traci na 
popularności – opowiada ar-
chitekt wnętrz z portalu Ho-

mebook.pl, Anna Poprawska. 
- Jest prosty, uniwersalny, 
a co najważniejsze, spraw-
dza się nawet w niewielkich 
mieszkaniach. Pamiętajmy 
jednak, że nie musimy się go 
restrykcyjnie trzymać. Może 
stać się punktem wyjścia, 
bazą dla naszego projektu. 

Nowe - stare wnętrze

Popularność eklektyzmu 
w wystroju wnętrz spowodo-
wana jest dużą dowolnością, 
jaką nam on daje. Łączenie 
różnych stylów i epok po-
zwala na pełną swobodę 
w projektowaniu, dzięki 
czemu możemy stworzyć 
niebanalne i jedyne w swo-
im rodzaju aranżacje. No-
woczesność z klasyką, stare 
z nowym, minimalizm z pro-
wansalskim detalem - każdy 
chwyt jest dozwolony, a my 
możemy popuścić wodze 
fantazji i eksperymentować 
z najróżniejszymi zestawie-
niami. Pozornie niepasują-
ce do siebie meble i dodat-
ki mogą stworzyć idealnie 

współgrającą całość. W albu-
mie Homebook Design 2016 
znajdują się przykłady zesta-
wienia nowoczesnych mebli 
z kolekcją obrazów w bogato 
zdobionych ramach oraz od-
ważne, nieoczywiste aranża-
cje łączące elementy klasycz-
ne, vintage oraz industrialne. 
W takim przypadku warto 
postawić na jednorodną, 
spokojną kolorystykę, któ-
rą ożywimy pojedynczymi 
intensywnymi akcentami. 
Dzięki temu unikniemy cha-
osu, a przestrzeń będzie spój-
na i harmonijna.
 
Futurystyczny ascetyzm

Minimalistyczne, proste for-
my i przestronne wnętrza 
były zdecydowanym fawo-
rytem jeśli chodzi o aranża-
cję. Styl nowoczesny skradł 
serca miłośników designu 
i zawładnął tegoroczną edy-
cją albumu Homebook De-
sign. W projektach przewa-
żały odcienie szarości, brązu 
i beżu, a także delikatne pa-
stele. Ascetyczne formy i za-

chowawcze kolory dają nam 
możliwość zabawy kontra-
stującymi wzorami i faktu-
rami, bez ryzyka uzyskania 
chaotycznego efektu. Mini-
malistyczne wnętrze zostało 
ożywione poprzez zestawie-
nie ze sobą płytek o różnych 
wykończeniach i deseniach. 
Pomimo tego, że całość 
utrzymana jest w odcieniach 
czarni i szarości, dzięki temu 
zabiegowi wnętrze zyskało 
własny, niepowtarzalny cha-
rakter. Jednak prawdziwym 
hitem minionego roku są 
trójwymiarowe płytki i pane-
le ścienne. Mogą być zastoso-
wane na całej ścianie lub jej 
fragmencie. W połączeniu 
z delikatnym oświetleniem 
tworzą delikatny światłocień, 
który wprowadzi we wnętrzu 
przytulny klimat. Dodatkowo 
wykorzystanie takich paneli 
w kilku pomieszczeniach po-
może spoić całą koncepcję.
Miniony rok był – jak widać 
- różnorodny pod względem 
trendów w aranżacji wnętrz 
i ciężko wyłonić jeden domi-
nujący styl. /opr. raf/

Jak urządzi  mieszkanie idealne
Po kupnie mieszkania 
stajemy przed dylema-
tem: jak je urządzić? 
W szukaniu inspiracji 
mogą pomóc nie tylko 
projektanci wnętrz, 
ale też różnego rodza-
ju publikacje: czasopi-
sma, katalogi, albumy 
i wiele innych. 

Ponad 170 m kw. – aż takiej powierzchni 
lokal może kupić 3-osobowa rodzina, któ-
ra całkowicie wykorzysta swoją zdolność 
kredytową. Haczyk tkwi w tym, że żeby 
móc się na tyle zadłużyć trzeba mieć około 
150 tys. zł gotówki na wkład własny i kosz-
ty transakcyjne.

Zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny, 
w której dwie pracują i każda z nich otrzy-
muje „średnią krajową” wynosi obecnie 
455,4 tys. zł – wynika z szacunków Open Fi-
nance. Wartość ta jest medianą, a więc po-
łowa banków chciałaby modelowej rodzinie 
pożyczyć więcej, a połowa zaoferowałaby 
mniejszą kwotę. Do obliczeń przyjęto opty-
mistyczne założenia. Dług ma zostać zacią-
gnięty na 30 lat, kredytobiorcy mają dobrą 
historię kredytową i obecnie nie są zadłuże-
ni, a do tego rodzina skłonna jest skorzystać 
z dwóch dodatkowych produktów - rachun-
ku bankowego, na który będzie przelewane 
wynagrodzenie oraz karty płatniczej lub 
kredytowej. Kredytobiorcy wolą unikać 
ubezpieczeń czy programów regularnego 
oszczędzania.
Najwyższą zdolność kredytową dla modelo-
wej rodziny zadeklarowały Euro Bank, ING 
Bank Śląski i BGŻ BNP Paribas. Te banki 
byłyby na 30 lat skłonne pożyczyć ponad 
480 tys. zł. Na drugim biegunie uplasowały 
się BZ WBK i Bank Pocztowy, które bardziej 
zachowawczo podchodziły do możliwości 
finansowych klientów oferując im możli-
wość zadłużenia się na wyraźnie mniej niż 

400 tys. zł.
Przeciętne zarobki dwóch osób pracują-
cych powinny być więc wystarczające, aby 
w większości miast kupić lokal dla trzyoso-
bowej rodziny. Nawet w Warszawie, gdzie 
mieszkania są relatywnie drogie, rodzi-
na przy posiadanej zdolności kredytowej, 
mogłaby myśleć o zakupie 78-metrowego 
lokum. 
Ponad dwa razy większe mieszkanie moż-
na by kupić w takich miastach jak Katowi-
ce, Kielce, Łódź czy Zielona Góra. Diabeł 
jak zwykle tkwi jednak w szczegółach. Co 
do zasady kredyty są bowiem dziś udziela-
ne z 20-proc. wkładem własnym (połowę 
z tej kwoty można w części banków zastąpić 
ubezpieczeniem). Jeśli więc ktoś myślałby 
o zaciągnięciu kredytu na 455 tys. zł, musi 
mieć prawie 114 tysięcy w gotówce, aby 
mieć 20-proc. wkład własny kupując miesz-
kanie warte prawie 570 tys. zł. Co więcej 
gotówką trzeba będzie też pokryć koszty 
transakcyjne (podatek, opłaty notarialne, 
sądowe i prowizję pośrednika). To oznacza 
konieczność posiadania dodatkowych około 
35 tysięcy w gotówce. Łącznie rodzina mu-
siałaby więc dysponować kwotą prawie 150 
tys. zł, a wciąż są to pieniądze nieuwzględ-
niające kosztu odświeżenia lokalu czy jego 
wyposażenia.
Możliwości nabywcze trzyosobowej rodzi-
ny: w Gdańsku – 102,5 m2 (5 552 zł - prze-
ciętna cena transakcyjna używanego miesz-
kania za 1 m2); w Gdyni – 113 m2 (5 037 
zł). /raf/

Banki chcą pożyczy  więcej, niż potrzebujemy
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Dwuosobowa rodzina na mieszkanie wyda-
je rekordową kwotę około 550 zł miesięcz-
nie. Na ten cel wydajemy więc co czwartą 
złotówkę. 

Po „błogim okresie” deflacji koszty dachu 
nad głową rosną już od 7 miesięcy. Zasada 
jest taka, że utrzymanie, wyposażenie i pro-
wadzenie domu drożeją szybciej niż ogólny 
poziom cen (inflacja). Trudno się więc dzi-
wić, że koszty związane z dachem nad głową 
znowu zaczęły rosnąć, skoro rok 2017 przy-
niósł stanowczy powrót inflacji. Gdyby tego 
było mało, nawet w tak niedawnym okresie 
deflacji, czyli spadku ogólnego poziomu cen, 
dobra i usługi związane z domami i mieszka-
niami i tak przeważnie drożały. Okres „miesz-
kaniowej deflacji” trwał krócej niż rok. Jest to 
o tyle ważne, że wydatki na utrzymanie, wy-
posażenie i prowadzenie domu pochłaniają 
ponad 25% wydatków statystycznego obywa-
tela. Pod tym względem znajdujemy się w eu-
ropejskiej czołówce zajmując piąte miejsce 
w gronie krajów, w których na mieszkanie 
obywatele wydają największą część swoich 
pieniędzy.
- Co warto podkreślić, dane GUS nie 
uwzględniają kosztów kredytowych, mimo 
że dla wielu rodzin miesięczna rata to wyda-

tek pochłaniający sporą część domowego bu-
dżetu – mówi Bartosz Turek, analityk Open 
Finance. - W statystykach urzędu w bardzo 
ograniczonym stopniu uwzględniane są też 
zmiany ceny najmu mieszkań, ponieważ 
wielkość tego rynku jest w Polsce wciąż nie-
wielka, a GUS pokazuje jak zmieniają się 
ceny dóbr i usług, z których korzysta staty-
styczny obywatel. 
Uwzględnione są natomiast koszty ogrzewa-
nia i nośników energii (odpowiadają za 40% 
kosztów związanych z mieszkaniem), a po-
nadto m.in. wydatki na dostarczenie mediów, 
odprowadzenie nieczystości, zakup mebli, 
AGD, środków czystości czy remontów. 
Efekt? Od 7 miesięcy przeciętny koszt zwią-
zany z „dachem nad głową” znowu zaczął ro-
snąć. W tym czasie wydatki per capita wzro-
sły z poziomu 271,6 zł do 275 zł ustanawiając 
tym samym historyczny rekord. W ostatnim 
miesiącu wyraźnie podrożały nośniki ener-
gii (ustanowiono nowe taryfy dla energii 
elektrycznej i usług jej dystrybucji). Do tego 
więcej płacono za opał, gaz, energię cieplną, 
kanalizację, najem, wywóz śmieci, wodę czy 
towary i usługi związane z wyposażeniem 
i prowadzeniem gospodarstwa domowego – 
wynika z najnowszej publikacji GUS.
/raf/

Utrzymanie mieszkania znowu drożeje

Jednym z najważniejszych 
materiałów budowlanych 
jest beton. Aby ułatwić 
inwestorom złożenie za-
mówienia i ograniczyć do 
minimum konieczność szu-
kania dostawców, powstała 
platforma internetowa. 

Dzięki ZamowBeton.com 
zakup betonu staje się nie-
zwykle prosty, bez uciążliwej 
rejestracji. Wystarczy podać 
podstawowe informacje, ta-
kie jak: ilość, klasa potrzeb-
nego materiału, termin dosta-
wy oraz miejsce budowy. Na 
podstawie zgromadzonych 
danych, klient otrzymuje li-
stę ofert najbliżej położonych 
betoniarni i może wybrać tę, 

która najbardziej mu od-
powiada. Serwis umożliwia 
także wypożyczenie pompy 
do betonu z odpowiednim 
doborem długości wysięgni-
ka. Ostatnim krokiem jest 
dokonanie płatności, która 
jest jednocześnie potwier-
dzeniem złożenia zamó-
wienia. Taki sposób zapłaty 
jest bezpieczny zarówno dla 
klienta, jak i betoniarni. Daje 
pewność, że ustalona przy 
zamówieniu cena nie ulegnie 
zmianie. Zlecenie realizowa-
ne jest przez wybraną beto-
niarnię, a nabywca oszczędza 
cenny czas, który musiałby 
poświęcić na wyszukiwanie 
ofert oraz kontaktowanie się 
z betoniarniami.

ZamowBeton.com to pierw-
szy serwis umożliwiający 
betoniarniom pozyskiwa-
nie klientów w sieci. Uła-
twia dotarcie do nabywców 
betonu, którzy szukają in-
formacji głównie za po-
średnictwem internetu. Za-
mieszczenie swojej oferty 
w serwisie - po uprzednim 
kontakcie z firmą - jest cał-
kowicie bezpłatne. Beto-
niarnie same ustalają ceny 
materiałów. Podobnie jest 
z kosztem transportu, który 
zostaje automatycznie wy-
liczony na podstawie odle-
głości pomiędzy lokalizacją 
inwestycji klienta a lokali-
zacją wybranej betoniarni. 
/opr. raf/

Beton z.... internetu

Metraż mieszkania, jego lokalizacja i po-
bliska infrastruktura to nie jedyne czyn-
niki, które wpływają na komfort życia. 
Odgłosy dochodzący zza ściany potrafią 
skutecznie zakłócić odpoczynek i rodzin-
ny spokój. 

Hałas to przecież często nieuświadomiony 
powód zmęczenia i złego samopoczucia. 
Przyszli mieszkańcy powinni zatem zwró-
cić uwagę na to, czy budynek, w którym 
chcą kupić mieszkanie, wyposażony jest 
w odpowiednią izolację akustyczną klatek 
schodowych.  
Klatka schodowa jest miejscem, które nale-
ży szczególnie dobrze wytłumić na odgłosy 
kroków, ponieważ korzystają z nich wszy-
scy mieszkańcy. 
Właściwej akustyki klatek schodowych nie 
widać na pierwszy rzut oka, lecz to wła-
śnie dzięki niej możliwe staje się skuteczne 
tłumienie hałasów. Inwestując sporą sumę 
w nasze wymarzone mieszkanie, warto za-
pytać deweloperów, czy klatka schodowa 
została wyposażona w odpowiedni system 
izolacji akustycznej, który pozwoli zapobie-
gać przenikaniu niepożądanych dźwięków 
do mieszkań. Nie mamy również wpływu 
na zachowanie współdzielących z nami bu-
dynek mieszkańców. 

Nowa generacja łączników Schöck Tron-
sole to system składający się z sześciu 
produktów, zapewniających kompletne 
rozwiązanie akustyczne do klatek schodo-
wych w budownictwie wielorodzinnym. 
Mocuje się je bezpośrednio do schodów, 

eliminując tym samym ewentualne błę-
dy montażowe oraz mostki akustyczne. 
Elementy skutecznie izolują akustycz-
nie schody znajdujące się na klatkach 
schodowych. 
Elementy systemu izolacji akustycznej 
Schöck Tronsole posiadają aprobatę tech-
niczną wydaną przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Typ T pozwala na oddzie-
lenie akustyczne biegu schodów od spo-
cznika, Typ F – oddziela bieg schodów 
prefabrykowanych od spocznika, typ Q – 
bieg schodów zabiegowych od ścian klatki 
schodowej, natomiast typ B – bieg scho-
dów od płyty fundamentowej lub stropu. 
Typ Z służy natomiast do akustycznego 
oddzielenia spocznika od ściany klatki 
schodowej, a typ L zabezpiecza szczeliny 
pomiędzy biegiem schodów i spocznikiem 
lub ścianą. Wszystkie typy wzbogacone 
zostały o podporę elastomerową, która za-
pewnia odpowiednią izolację akustyczną. 
/opr. raf/

Gwarancja 
ciszy i spokoju
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W założycielskim spotkaniu 
uczestniczyło 21 nauczycieli 
przedmiotów gastronomicz-
nych, hotelarskich i turystycz-
nych z 9 szkół powiatów: 
puckiego, wejherowskiego, 
nowodworskiego, kartuskie-
go i miasta Gdańsk. Spo-
tkanie poprowadziła Jolanta 
Kijakowska – nauczyciel – 
konsultant Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Gdańsku. Na 
spotkaniu wypracowano te-
matykę oraz obszary dalszej 
współpracy, ustalono termin 
następnego spotkania oraz 
wybrano koordynatora sie-
ci – Ewę Szymańską z ZSP 
w Kłaninie.

Sieć jest międzyszkolnym 
zespołem nauczycieli współ-

pracujących ze sobą w ra-
mach wybranego zagadnie-
nia, zgodnie z określonymi 
przez uczestników potrze-
bami i oczekiwaniami. Sieć 
funkcjonuje w oparciu o plan 
pracy, przygotowany przez 
koordynatora, z uwzględ-
nieniem potrzeb jej uczest-
ników. Członkowie sieci 
mogą korzystać z własnych 
doświadczeń oraz pomocy 
zewnętrznych ekspertów (np. 
w formie szkoleń).  Spotyka-
ją się 4 – 5 razy w roku szkol-
nym na terenie macierzystego 
powiatu lub w Centrum, aby 
wspólnie rozwiązywać pro-
blemy, dzielić się pomysłami 
i wdrażanymi rozwiązaniami 
pedagogicznymi. A.K.

Nauczyciele  współpracują
eDUKACJA | Z inicjatywy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, starosty puckiego Jarosława Białka oraz dyrek-

cji i nauczycieli, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie – 9 lutego 2017 r. rozpoczęła działalność tzw. sieć współ-
pracy i wymiany doświadczeń nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA. 

Metropolitalna Karta do 
Kultury to tak naprawdę karta 
biblioteczna, która umożli-
wia wypożyczanie książek w 
bibliotekach publicznych w 
Trójmieście, a także Redzie, 
Rumi, Wejherowie, Bolsze-
wie, Luzinie, Pucku, Staro-
gardzie Gdańskim, Trąbkach 
Wielkich i Bobowie.

-Wcześniej karta funkcjo-
nowała jedynie na terenie 
Gdańska, gdzie w pierwszym 

kwartale po jej wprowadzeniu 
liczba osób korzystających z 
usług biblioteki wzrosła o 21 
procent. Wierzymy, że w Po-
wiecie Puckim stanie się po-
dobnie – podkreślają władze 
powiatu.

Karta do kultury uprawnia 
również do  zniżek w insty-
tucjach kultury, takich jak 
kina, teatry, kawiarnie, mu-
zea, szkoły językowe i wiele, 
wiele innych. (BG)

„Metropolitalna Karta 
do Kultury” także w regionie
KULTURA | Powiat Pucki dołącza do „Metropolitalnej 

Karty do Kultury”. Starosta Jarosław Białk podpisał list 
intencyjny w tej sprawie podczas II Metropolitalnego Fo-
rum Kultury, które odbyło się w Wejherowie i w Gdańsku.

„Natchnieni Morzem... 
Władysławowo - ludzie i ich 
historie” to książka opowia-
dająca o nadmorskiej miej-
scowości, a przede wszystkim 
o postaciach, które odcisnęły 
na niej swoje piętno. Oprócz 
Józefa Hallera przywołano 
w niej m.in. Jakuba Myślisza, 
Augustyna Dettlaffa, Leona 
Wzorka, Augustyna Necla 
i Wandę Andrzejewską.

Podczas spotkania w Urzę-
dzie Miejskim była możli-
wość poznania szczegółów 
powstania publikacji. Opo-
wiadali o niej pomysłodawcy, 
a zarazem potomkowie bo-
haterów książki - Romualda 
Białkowska (Stowarzyszenie 
Rozwoju Władysławowa) 
oraz Piotr Dettlaff (Stowarzy-
szenie Rozwoju Szotlandu). 
O zbiorach - zdjęciach, ma-
teriałach, informacjach, któ-
re udało się zebrać w całość, 
mówiła m.in. autorka opra-
cowania - Małgorzata Abra-
mowicz. O wyjątkowości, 
tak książki, jak i nadmorskiej 
miejscowości, wypowiadał 

się wydawca Tomasz Żmu-
da-Trzebiatowski. W kolejnej 
części premiery, przedsta-
wiciele rodzin Myślisz, Det-
tlaff, Torlińskich, Andrzejew-
skich, Necel, Sosnowskich 
oraz Golla, czytali zebranym 
fragmenty książki dotyczące 
ich przodków. Ponadto wy-
świetlono  archiwalne filmy, 
zawierające zdjęcia okolicz-
nych  terenów oraz wypowie-
dzi osób związanych z Wiel-
ką Wsią.

Na zakończenie obec-
ni mogli również zapoznać 
się z książką pt. „Związki 
Kasprowicza z morzem”, 
o której opowiadali poseł 
oraz autor Jan Kulas i dyrek-
tor Muzeum Ziemi Puckiej 
Mirosław Kuklik.

Książkę „Natchnieni Mo-
rzem... Władysławowo - lu-
dzie i ich historie” można 
zakupić w Centrum Kultury, 
Promocji i Sportu - pokój nr 
327 w Urzędzie Miejskim we 
Władysławowie, nr tel. 58 
674-54-41.

(uW)

Promocja książki
WłADysłAWOWO | W Urzędzie Miejskim we Włady-

sławowie odbyła się promocja książki opracowania Mał-
gorzaty Abramowicz pt. „Natchnieni morzem... Włady-
sławowo - ludzie i ich historie”. TA Publikacja w całości 
sfinansowana została z budżetu Gminy Władysławowo.
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Pan Andrzej, mieszkaniec 
Wejherowa, miał problem 
ze swoim samochodem. 
Postanowił podzielić się 
swoimi doświadczeniami 
po oddaniu auta do napra-
wy i ogólnego przeglądu 
w serwisie Euro Car Expert 
w Gdyni. 

- Mam przeciętne, dość 
popularne auto, opla astrę 
z 2008 roku – opowiada 
właściciel samochodu. - 
Ostatnio miałem z nim nie-
co problemów: zaświeciła 
się kontrolka komputera 
pokładowego, silnik za-
czął nierówno pracować, 
do tego samochód ściągał 
przy hamowaniu. Miałem 
dylemat, gdzie oddać auto, 
bo – szczerze mówiąc – 
doświadczenia z mechani-
kami mam raczej niezbyt 
pozytywne. Kilkakrotnie 
już zdarzało mi się, że od-
bierałem auto, które miało 
być naprawione, a okazy-
wało się, że wcale nie jest 

Po naprawie niemal jak nowe
Do naszej redakcji czę-

sto zgłaszają się Czy-
telnicy niezadowoleni 
z różnych usług z prośbą 
o interwencję. Tym ra-
zem było odwrotnie. 

albo usterka powracała po kil-
ku dniach. Innym razem „spe-
cjalista” nie potrafił zdiagno-
zować awarii, jeszcze innym 
naprawa została wykonana, 
ale jednocześnie coś innego 
zostało uszkodzone. Ponie-
waż słyszałem dobre opinie 
o gdyńskim serwisie Euro Car 
Expert, postanowiłem spróbo-
wać tam. 

I – jak przyznaje pan An-
drzej – wybór okazał się traf-
ny. Pracownicy bardzo szyb-
ko i sprawnie zdiagnozowali 
wszystkie nieprawidłowości 
i drobne usterki. Okazało się, 
że problemy z hamulcami 
wynikały przede wszystkim 

z nadmiernie zużytych kloc-
ków hamulcowych oraz nie-
właściwie pracującego zaci-
sku w jednym kole, konieczna 
byłą też regulacja zbieżności, 
zaś nierówna praca silnika 
spowodowana była zużytym 
i rozciągniętym paskiem roz-
rządu. 

- Dalsza jazda tym samo-
chodem była nie tylko niebez-
pieczna, ale mogła w krótkim 
czasie doprowadzić do znisz-
czenia silnika oraz układu 
hamulcowego – mówi pan 
Andrzej. - Nie były to wpraw-
dzie poważne awarie, ale tego 
rodzaju usterki w autach wy-
stępują dość często. Niestety 

przez niektórych mechaników 
są bagatelizowane. W Euro Car 
Expert fachowcy wymienili 
klocki, zregenerowali zacisk 
hamulcowy, wymienili i wy-
regulowali rozrząd, ustawili 
zbieżność kół, przeprowadzili 
też pełną diagnostykę kompu-
terową i skasowali wszystkie 
błędy, które wcześniej wystę-
powały. Dokonali też niezbęd-
nych regulacji. A co ważne, 
cena za wykonane prace oka-
zała się bardzo przystępna. 

Właściciel auta podkreśla, 
że naprawa została wykonana 
bardzo szybko i profesjonal-
nie. A samochód po odbiorze 
działa bez najmniejszego za-
rzutu. 

- Cieszę się, że trafiłem do 
fachowców z Euro Car Expert 
– podsumowuje pan Andrzej. - 
Nie tylko uniknąłem kolejne-
go rozczarowania, ale wręcz 
przeciwnie: jestem bardzo za-
dowolony z obsługi i jakości 
wykonanych napraw.

euro-car expert
Ul. Morska 491 Gdynia
Telefon 58 623 60 40
Całodobowe zgłaszanie 
szkód i awarii:  88 555 99 66
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Idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą
być widoczni 
wśród przedsiębiorców.

biuro@expressy.pl     |    58 736 16 92

Imprezę zapowiedziano na 
niedzielę 5 marca, początek 
o godzinie 15.30. Specjalnie 
dla  przedstawicielek płci 
pięknej organizatorzy stwo-
rzyli ciekawy program, który 
obejmuje swoim zakresem 
wiele stref kobiecego życia. 
W strefie rozrywki  poja-
wią się występy artystycz-
ne, występy wokalne, Stand 
upy, konkursy z nagrodami 
i degustacje. Strefa zdrowia 
i urody to alternatywa dla 
kobiet aktywnych: wspólne 

ćwiczenia, zajęcia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, 
bezpłatne makijaże, masaże 
relaksacyjne, pokaz bikini 
fitness.Kobiety, które potrze-
bują motywacji do działania 
i szukają nowych doświad-
czeń zapraszamy do strefy 
inspiracji, a w niej między 
innymi: autorski pokaz mody 
kolekcji Pani Ewy Czufryn, 
wystawa prac uczestników 
kursu krawieckiego oraz 
efekt metamorfozy – Nowa 
„JA”. Strefa szczęścia dedy-

kowana jest Paniom, które 
chcą celebrować swoją ko-
biecą siłę, piękno i różnorod-
ność. Tutaj czeka na Panie 
wyjątkowa niespodzianka , 
gościem specjalnym tego-
rocznego wydarzenia będzie 
wybitna specjalistka z zakre-
su samorozwoju Małgorzata 
Marczewska, certyfikowana 
coach, trener z ponad 20-
letnim doświadczeniem. Ma 
za sobą przeszło 1600 dni 
szkoleniowych, 1200 sesji 
coachingowych, coaching 

ponad 40 filmów i projektów 
kreatywnych. Specjalnie dla 
wszystkich Pań poprowadzi 
wykład z elementami terapii 
pt.: „Siłą i Piękno Kobiety – 
Bądź Sobą”.

W ramach wydarzenia od-
będzie się również  akcja 
charytatywa .”Podziel się 
torebką” . Organizatorzy pla-
nują zebrać damskie torebki 
i przekazać jest  kobietom 
przebywającym w Domu Sa-
motnej Matki w Wejherowie.

(BG)

Kobieca impreza
ZAPOWIEDŹ | W Hali MOKSiR w Pucku odbędzie się trzecia edycja wydarzenia „Moda Na Puck” pod hasłem 

„Zdrowa, piękna i szczęśliwa – kobietą być..”.
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Formularze z propozycją 
zadań do tegorocznej edycji 
BO można składać w sekre-
tariacie UM Hel. Samorzą-
dowcy czekają na takie do-
kumenty od 20 lutego do 19 
kwietnia.

Weryfikacja formalno-
prawna formularzy zgło-
szeniowych ma potrwać od 
20 kwietnia do 28 kwietnia,  

ogłoszenie listy projektów 
(tych dopuszconych do gło-
sowania i tych odrzuconych)  
nastąpi 16 maja.

Według miejskiego harmo-
nogramu głosowanie miesz-
kańców nastąpi od 1 do 20 
czerwca. Wyniki głosowania 
zostaną zaprezentowane 7 
lipca.

(BG)

Budżet Obywatelski 
w Helu
ZAPOWIEDŹ | Hel zdecydował się na wprowadzenie 

Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na 2017 
rok wynosi około 38 tysięcy złotych.



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

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.

NEKROLOGI 
I KONDOLENCJE
Przyjmujemy do czwartku godz. 14.

redakcja@expressy.pl    |    tel. 58 736 16 92

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

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

sPRZEDAm dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

stARsZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

JEstEm zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

KUPIĘ

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

MoToRYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

sKuP aut kasacja pomoc drogowa 
auto części Wejherowo, Trójmiasto, 
tel. 789 345 593

INNE

eDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

sPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

UsłUGI

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

SKUP MONET,
ANTYKÓW
darmowa 
wycena
Gdynia, 
ul. 10 lutego 35a
tel. 794 415 490

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKoWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

PRofEsJoNALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KotŁoWNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

ToWARZYSKie

WDoWA pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowanego, 
na SMSy nie odpowiadam, 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 drewno kominkowe 
i opalowe, tel. 500 640 327

PRAsA kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz.4.500 zł, tel.506 250 477

siANo, słoma w  balotach 120x150, 
siano kostka z magazynu. Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREWNo opalowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477
DREWNo do co i gałęziówkę sprze-
dam możliwy transport gratis, tel. 
782 846 927

sPRZEDAm segment 3 częściowy 
w tym witryna dąb 3x. Dąb, cena 350 
zł, tel. 510 501 955

DREWNo opalowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane,ułożone możli-
wy transport, tel. 506 250 477

REGAŁ metalowy po wypieku z pie-
ca, tel. 694 642 709 

BLAcHy, stal do wypieku 40x60, tel. 
694 642 709

mAtA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarańczowy, 

wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 
505-567-034

sPRZEDAm łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, 
tel. 505-567-034

sPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, szaliki, 
buty, stan idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

WyŚLiJ mmsa!
EXP.RoZ. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 904868

Chcesz, żeby wraz z ogłoszeniem 
ukazało się zdjęcie?

oGŁosZENiA 
W RAmcE

już od 
10 zł

więcej:
reklama@expressy.plmet ropo l i a . i n f o

przeglądaj,

czytaj , 

komentuj
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Biegli „Od Hallera do Hallera”
Biegi | Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim uczcili biegacze, którzy przebiegli standardowe 10 km, 
zaczynając we Władysławowie i finiszując w Pucku.

Symboliczne zaślubiny, których dokonał 97 
lat temu generał Józef Haller odbyły się wła-
śnie w Pucku. I to tam, przy pomniku generała 
umiejscowiona była meta biegu. Start odbył się 
na ulicy także przy pomniku Hallera, tyle tylko, 
że we Władysławowie.
W biegu, który odbył się 11. lutego wzięło 
udział ponad 400 zawodników. Wygrał zawod-
nik z Pucka – Paweł Borawski, który ukończył 
bieg w czasie 39:53. Drugi był Szymon Gwar-
djak, trzeci Bartłomiej Nikrant. Wśród kobiet 
najlepsza była Zuzanna Głombiowska z cza-
sem 49:49, druga była Paulina Szczepkowska, 
a trzecia Jagoda Kubiak. KG

„Derby Władysławowa” wygrał Solar

„Równe szanse” w Helu

KTO W GMINIE JEST
NAJLEPSZY W SIATKÓWKĘ?

Podsumowali  rok sportowy

iMPReZA | Miejska Hala Widowiskowo-Sportowa gościła młodych 
sportowców, tancerzy oraz piłkarskiego freestylera, który dał pokaz 
akrobacji z futbolówką. Celem akcji charytatywnej „Równe Szanse” 
było zebranie funduszy dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. 

SiATKÓWKA | Sześć małych turniejów siatkarskich 
odbyło się w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowe-
go w Pucku. Ostatni z nich przyniósł zaskakujące roz-
strzygnięcia – wygrała drużyna ze Strzelna, ale to nie oni 
zostali w końcowym rozrachunku mistrzami gminy.

SiATKÓWKA | W Urzędzie Miejskim we Władysła-
wowie podsumowano rok 2016. W uroczystości wzięło 
udział około trzydziestu działaczy. 

PIłKA NOŻNA | Chociaż „derby” kojarzą się z meczem dwóch drużyn, to tym razem o zwycięstwo rywalizowało 
aż 11 zespołów. W turnieju, który odbywa się już od lat tym, razem została przełamana passa drużyny „Drewniaki”, 
którzy triumfowali przez ostatnie 6 lat.

Impreza „Równie Szanse”, któ-
rą oficjalnie otworzył burmistrz 
Helu, Klemens Adam Kohnke, 
a także przewodniczący Rady 
Fundacji Pomorskiego Hospi-
cjum, Maciej Niedźwiecki, koor-
dynator wolontariatu, Paweł Ryta, 
oraz prezes MZKS Hel, Marek 
Furgoł.
Zanim 7 drużyn, które zgłosiły się 
do turnieju zostały zaprezentowa-
ne, wystąpił zespół taneczny Che-
er Up z Jastarni, a potem drużyny 
złożone z zawodników z rocznika 
2005 i młodszych zaczęły swoje 
mecze. Najwięcej emocji licz-
nie zebranym kibicom dostarczył 
mecz finałowy pomiędzy MZKS 
Hel, a drużyną Pomorskiego Ho-
spicjum dla Dzieci. W tym spo-
tkaniu padła tylko jedna bramka 
– zdobył ją Igor Starnawski i dał 

zwycięstwo zespołowi gospoda-
rzy. 
Turniej piłkarski nie był jedyną 
atrakcją 11. lutego. Kibiców za-
chwycił występ Dawida Krzyżow-
skiego, który dał pokaz akrobacji 
i trików przy użyciu futbolówki, 
imponując niezwykłą kontrolą 
nad piłką, a wszystko to było po-
łączone z rytmiczną muzyką. Da-
wid poprowadził także warsztaty 
szkoleniowe, na których piłkarscy 
adepci mogli poobserwować, jak 
można doskonalić swoją technikę.
Poza czysto sportowymi emocjami 
były jeszcze inne atrakcje. Zbiera-
ne były zabawki, które przekazy-
wane były dzieciom z hospicjum, 
ponadto w przerwach meczów od-
były się licytacje koszulek z auto-
grafami Dawida Krzyżowskiego 
oraz Roberta Kubicy.  KG

Zawody, których organi-
zatorem był Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Turystyki 
w Gminie Puck odbywa-
ły się systemem „każdy 
z każdym”, a w turnieju 
wzięło udział 7 zespołów. 
W szóstej odsłonie rozgry-
wek najlepsze było Strzel-
no, ale dzięki świetnym 
wynikom w poprzednich 
małych turniejach zwy-
cięstwo padło łupem 
zespołu z Gnieżdże-
wa, który będzie mógł 
mówić o sobie, że są 
najlepszym zespołem 
w całej gminie.

W łącznej klasyfikacji 
Gnieżdżewo wyprzedziło 
wspomniane Strzelno. Na 
trzeciej pozycji rywaliza-
cję zakończył Łebcz. Ze-
społy z podium otrzymały 
pamiątkowe puchary. KG

Przedstawione zostały doko-
nania miejscowych klubów 
sportowych, a pracownicy 
Centrum Kultury i Promocji 
Sportu we Władysławowie 
przedstawili swoje przedsię-
wzięcia i starania odnośnie 
rozwoju lokalnego sportu, 
jak na przykład rozpoczęta 
Liga Sportowa Gminy Wła-
dysławowo. 
Nie obyło się bez nagrodze-
nia najlepszych sportowców. 

Statuetki otrzymali: biegacz, 
medalista Mistrzostw Pol-
ski – Tomasz Grycko, trener 
piłkarzy MKS Władysławo-
wo – Sobiesław Przybylski, 
rekordzista świata juniorów 
w wyciskaniu sztangi – Ma-
riusz Hintzke, jeden z najlep-
szych baseballistów polskiej 
ligi – Aimar Medina, oraz 
triathlonistka, Mistrzyni 
Polski w zawodach Ironman 
–  Gabriela Czyż. KG

Spośród 11 drużyn po pierwszej 
fazie zawodów najlepszą czwórkę 
obsadziły: Zatoka Puck, Specjali-
ści Władysławowa, zespół z Mrze-
zina oraz Solar Władysławowo. 
W półfinałach odpadli Specjaliści 
oraz Zatoka i to oni zagrali o trze-
cie miejsce, które po ciekawym 
meczu przypadło tym pierwszym. 
W finale Solar pokonał drużynę 
z Mrzezina 2-0 i po sześciu latach 
nieprzerwanych zwycięstw w tym 
turnieju drużyny Drewniaków (za-
jęli miejsca 5-8) to oni odnieśli 
wygraną w zawodach.
Najlepszym piłkarzem turnieju 
został wybrany Arkadiusz Proena 
z Solaru, królem strzelców został 
Sylwester Ilanz (Drewniaki), naj-
lepszym obrońcą uznano Michała 
Chrobaka z Zatoki, a bramkarzem 
– Dawida Stefana z Mrzezina. 
KG

Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku 
gościł najlepszych tenisistów stołowych. Rywalizowa-
li oni podczas siódmego i ostatniego turnieju klasyfi-
kacyjnego.

Łącznie sklasyfikowanych zostało niemal 80 zawodni-
ków. Spośród kobiet najlepsza w całym cyklu była Mał-
gorzata Mika, zaś rywalizację wśród mężczyzn wygrał 
Hieronim Korthals.

MISTRZOWIE TENISA 
STOŁOWEGO WYŁONIENI




