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Zatrudnię 

tapicera, 

tel. 501 ...

    Ministerstwo Infrastruktury i Budow-
nictwa pracuje nad nową trasą, która ma 
usprawnić dojazd na Półwysep Helski. 
Chodzi o drogę z Gdyni do Władysławo-
wa.
str.3

Jest deklaracja.
Będzie nowa droga na Półwysep Helski?



Zapadł wyrok w głośnej 
sprawie skatowania psa. Sąd 
w Pucku skazał dwóch męż-
czyzn na osiem miesięcy 
bezwzględnego więzienia. 
Oprawcy muszą też zapłacić 
5 tysięcy złotych nawiązki na 
rzecz fundacji OTOZ Animals. 
Dodatkowo sąd zdecydował, 
że przez pięć lat mężczyź-
ni nie będą mogli posiadać 
zwierząt. Jeden ze skazanych, 
który zawodowo zajmował 

się ubojem zwierząt, dostał 
zakaz prowadzenia działal-
ności przez dziesięć lat. 

Pies miał przeszkadzać

Przypomnijmy, że w czerwcu 
ubiegłego roku zmaltretowa-
nego Odiego znalazła pani 
Sylwia, mieszkanka Włady-
sławowa. Na miejsce we-
zwano policję i weterynarza, 
który zaopiekował się psem. 

Lekarz zdiagnozował u zwie-
rzęcia martwicę wszystkich 
kończyn, liczne potłuczenia 
oraz opuchlizny. Pies miał też 
mocno uszkodzone oko. 
Urazy na ciele czwo rono-
ga wskazywały, że oprawcy 
znęcali się nad nim różnymi 
przedmiotami. Następnie 
włożyli żywe zwierzę do 
worka na śmieci i zasypali 
gruzem, pozwalając konać 
w męczarniach. Dlaczego tak 

okrutnie potraktowali Odie-
go? Podobno pies przeszka-
dzał im, gdy pili alkohol. 

Była anonimowa informa-
cja

Właściciel psa przeniósł się 
do Władysławowa za pracą. 
Mieszkał wraz z narzeczoną 
i Odim u jej rodziców – matki 
i przybranego ojca, Janusza P. 
To właśnie Janusz P. i jego ko-

lega okazali się katami czwo-
ronoga. Na jedną z rozpraw 
mężczyźni przyszli pijani. 
W wydychanym powietrzu 
mieli około dwóch promili 
alkoholu. Sędzia ukarała ich 
10-dniowym aresztem. 
Policjanci zatrzymali ich po 
anonimowej informacji. - Je-
den ze skazanych dopuścił 
się znęcania nad Odim, pró-
bując zabić go kostką bruko-
wą oraz trzonkiem od szpa-

dla, wielokrotnie uderzając 
psa po całej powierzchni 
ciała – relacjonują inspekto-
rzy OTOZ Animals. - Następ-
nie myśląc, że Odi nie żyje 
oprawcy wyrzucili zmasakro-
wanego psa na stertę gruzu 
nieopodal miejsca zdarzenia. 
Drugi skazany otrzymał iden-
tyczny wyrok za podżeganie 
do czynu.
 
Anna Walk
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Oprawcy Odiego trafią do więzienia

Współpraca z ASP Nowe zejście na plażę 

REGION |  SkatoWalI PSa, a PoteM zakoPalI Go Pod GruzeM. Sąd PoStanoWIł, że oPraWCy odIeGo trafIą na oSIeM MIeSIęCy do 
WIęzIenIa. zWIerzę najPeWnIej do końCa żyCIa BędzIe nIePełnoSPraWne.

WŁADySŁAWOWO |  StudenCI akadeMII Sztuk PIęknyCH 
W GdańSku PrzyGotoWyWać Będą konCePCje zaGoSPodaro-
WanIa PrzeStrzenI PuBlICznej GMIny.

CHŁAPOWO |  PoWStanIe noWe  - atrakCyjne I BezPIeCzne zej-
śCIe na Plażę nr 14. PrzedSIęWzIęCIe zaMIerząją zrealIzoWać 
Władze GMIny WładySłaWoWo.
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Współpraca to efekt poro-
zumienia podpisanego mię-
dzy gminą a uczelnią pod-
czas konferencji „Od Nowa: 
Władysławowa”, która miała 
miejsce 14 marca w siedzibie 
ASP.
wania przestrzeni publicz-
nej gminy, ze szczególnym 
uwzględnieniem tzw. małej 
architektury.
Przy okazji pierwszych roz-
mów pojawiły się pomysły 
na przygotowanie np. este-
tycznych, chroniących przed 
wiatrem oraz słońcem wikli-
nowych koszy na plażę. W 
przeszłości cieszyły się one 
nie lada zainteresowaniem, 
a dziś wielu turystów i miesz-

kańców wspomina je z roz-
rzewnieniem. Ten przykład 
małej architektury mógłby 
tylko podnieść atrakcyjność 
wypoczynku nad polskim 
morzem. 
- Tak wykładowcy, jak i stu-
denci mają wiele ciekawych 
pomysłów na ożywienie 
przestrzeni publicznej Gmi-
ny Władysławowo. Mówimy 
o ławeczkach, stojakach na 
rowery, czy miejscach do od-
poczynku, oczywiście dopa-
sowanych do otoczenia. Na 
współpracy z ASP, możemy 
tylko zyskać i wierzę że tak 
właśnie będzie - tłumaczy 
Roman Kużel, burmistrz Wła-
dysławowa.

Na spotkaniu w audytorium 
uczelni obecni byli m.in. prof. 
Andrzej Pniewski (ASP), Mar-
cin Skwierawski - wiceprezy-
dent Sopotu oraz studenci 
ASP z Wydziału Architektury 
i Wzornictwa, gdzie uczą się 
także byli, jak i obecni miesz-
kańcy Władysławowa. 
Inicjatorem porozumienia 
jest dr Jan Sikora - pracow-
nik ASP, architekt wnętrz, 
autor rumskiej Stacji Kultu-
ra, odpowiedzialny także za 
wykonanie projektu wnętrza 
budynku dworca PKP o funk-
cji biblioteczno-kulturalnej 
we Władysławowie.
(BG)

Nowe zejście na plażę po-
wstanie w Chłapowie na 
miejscu konstrukcji, która 
została znacznie uszkodzona 
podczas ostatnich sztormów. 
Właśnie z tego powodu  tu-
ryści oraz mieszkańcy, chcąc 
dostać się nad morze musieli 
korzystać z daleko położo-
nych od siebie sąsiednich 
wejść. Gminie Władysławo-
wo udało się uzyskać dofi-
nansowanie budowy nowe-

go zejścia. 
- Porozumieliśmy się z Woje-
wódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska, od którego 
otrzymamy pożyczkę o war-
tości do 300 tysięcy złotych, 
a także dotację w wysokości 
do 400 tysięcy złotych, której 
nie będziemy musieli spła-
cać. Pozostałe 200 tysięcy 
złotych zabezpieczymy ze 
środków własnych – tłuma-
czy Roman Kuże, burmistrz 

Władysławowa.
Urzędnicy miejscy podkre-
ślają, że nowe zejście speł-
niać będzie wszystkie wy-
magane normy. Konstrukcja 
ma zostać wykonana jeszcze 
przed sezonem letnim, tak 
aby przyjeżdżający na wa-
kacje turyści w ogóle nie od-
czuli trudności.
(BG) 

                                                  



Trasa ma już nawet swoją 
nazwę – Via Maris –  i zgod-
nie z koncepcją resortu po-
winna rozwiązać problemy 
komunikacyjne między Wej-
herowem, Redą i Rumią oraz 
sezonowe korki, ciągnące się 
na Półwysep Helski.

Od zera

O nowej drodze na razie 
wiadomo niewiele. Obec-
nie wszystko wskazuje na 
to, że wychodzić będzie 
z węzła Morska w Gdyni, 
a dalej biec ma po śladzie 
planowanej Obwodnicy 
Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej aż do granicy 
miasta Reda, bez połącze-
nia z drogą krajową nr 6. 
Dalej trasa prowadziłaby 
po nowym śladzie, jako 
droga krajowa, w kierunku 
Władysławowa. 
-Tutaj startujemy od 
zera, a zatem oczywiście 
wszystkie prace przygo-
towawcze, programowe 
będziemy musieli przepro-
wadzić – mówił w Sejmie 
Jerzy Szmit, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie In-
frastruktury i Budownic-
twa. – W związku z tym 
najpewniej realizacja tego 
przedsięwzięcia potrwa 
kilka lat, ale mam nadzieję, 
biorąc pod uwagę potrze-
by, biorąc pod uwagę też 
to, że bardzo liczymy na 
współpracę z samorząda-
mi (…), uda nam się bez 
zbędnej zwłoki tę inwe-
stycję rozpocząć, a potem 
przeprowadzić.

OPAT plus

Nowa droga jest już przed-
miotem prac nie tylko Mi-
nisterstwa Infrastruktury 
i Budownictwa, ale też Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Na razie 
nie wiadomo jednak, czy Via 

Maris będzie się częściowo 
pokrywać z istniejącą drogą 
wojewódzką nr 216 i jak bę-
dzie wyglądało jej zakończe-
nie we Władysławowie. 
- To taka wersja OPAT plus – 
mówił Marcin Horała, poseł 
Prawa i Sprawiedliwości. - 
Obwodnica Północna Aglo-

meracji Trójmiejskiej miała 
w planach prowadzić jedy-
nie do Redy (…). Realizacja 
tej inwestycji rozwiąże też 
problemy komunikacyjne 
części Gdyni.
(WA)
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Via Maris do Władysławowa

Niebawem powstanie publiczne przedszkole 

REGION |  MInISterStWo InfraStruktury I BudoWnICtWa PraCuje nad noWą traSą, 
która Ma uSPraWnIć dojazd na PółWySeP HelSkI. CHodzI o droGę z GdynI do Wła-
dySłaWoWa.

REGION |  49 kIloMetróW – tyle lICzy So-
BIe traSa, jaką Pokonają uCzeStnICy ekS-
treMalnej droGI krzyżoWej.

PuCK |  Sto dzIeCI Ma znaleźć MIejSCe W PrzedSzkolu SaMorządoWyM, które W CIąGu najBlIżSzyCH kIlku MIeSIęCy PoWStanIe 
W PuCku. PlaCóWka utWorzona zoStanIe Przy WSParCIu z unII euroPejSkIej.

Podejmij wyzwanie!

Droga krzyżowa niekoniecz-
nie musi wiązać się z proce-
sją w kościele, modlitwami 
i śpiewami. Jak się okazu-
je, może przybierać formy 
przypominające survival. 
Ekstremalną Drogę Krzyżo-
wą zapoczątkował ksiądz 
Jacek Stryczek wraz z Męską 
Stroną Rzeczywistości. Choć 
nazwisko kapłana może być 
nam obce, warto wiedzieć, 
że to duchowny, który za-
inicjował popularną w całej 
Polsce akcję charytatywną 
pn. „Szlachetna Paczka”.
Ekstremalna Droga Krzyżowa 
to wyzwanie, a nierzadko też 
zmaganie się z własnymi sła-
bościami. Poprzez wysiłek fi-
zyczny człowiek ma na nowo 
odkryć samego siebie. - To 
niesamowite doświadczenie 
– mówi jeden z uczestników 
Ekstremalnej Drogi Krzyżo-
wej. - Dla mnie stanowiło do-
skonałą okazję do medytacji 
i wyciszenia. Miałem szansę 
przemyśleć pewne rzeczy 
i dojść do istotnych wnio-
sków. 
Ekstremalna Droga Krzyżowa 

z powodzeniem organizowa-
na jest w różnych częściach 
kraju. Po raz kolejny będą 
mieli okazję uczestniczyć 
w niej mieszkańcy powiatu 
puckiego. W nocy z 7 na 8 
kwietnia miłośnicy wyzwań 
zmierzą się z trasą liczącą 49 
kilometrów. Wyruszą spod 
kościoła św. Ignacego Loyoli 
w Jastrzębiej Górze do ko-
ścioła Bożego Ciała w Helu.
- Prostota topograficzna tego 
szlaku pozwoli skoncentro-
wać się na modlitwie, a szum 
morza będzie sprzyjał sku-
pieniu – przekonują inicjato-
rzy ekstremalnej wyprawy.
Więcej informacji na temat 
Ekstremalnej Drogi Krzyżo-
wej z Jastrzębiej Góry do 
Helu można odnaleźć na 
stronie www.edk.popiasku.
pl. Warto zaznaczyć, że chęć 
uczestnictwa w wyjątko-
wym doświadczeniu można 
zgłaszać do 5 kwietnia lub 
wyczerpania limitu wolnych 
miejsc.
(WA)

Nowe przedszkole ma 
być pierwszym, którym 
zawiadywać będzie mia-
sto. Inwestycja realizo-
wana jest w ramach pro-
jektu pn. „Sukces zaczyna 
się w przedszkolu – 100 
trwałych miejsc do zaba-
wy i nauki w Przedszkolu 
Samorządowym w mie-
ście Puck”. 

Budynek po pośrednia-
ku

- Placówkę tworzymy 
przede wszystkim z kon 

ieczności zapewnienia 
miejsc trzy-, cztero-, 
pięcio- i sześciolat-
kom – wyjaśnia Hanna 
Pruchniewska, burmistrz 
Pucka. - Do tej pory wy-
łanialiśmy przedszkola 
niepubliczne w drodze 
konkursu i to one przyj-
mowały nasze dzieci.
Na potrzeby przedszkola 
zmodernizowany zosta-
nie budynek po dawnym 
Powiatowym Urzędzie 
Pracy, który mieści się 
przy ulicy Wejherowskiej 
w Pucku. Zakupione zo-

stanie także niezbędne 
wyposażenie, pomoce 
dydaktyczne oraz zabaw-
ki.

Wysokie dofinansowa-
nie

- O utworzeniu przed-
szkola zdecydowały mię-
dzy innymi względy eko-
nomiczne – przekonuje 
Hanna Pruchniewska. 
- Istotna była również lo-
kalizacja obiektu. Placów-
ka powstanie w dzielnicy, 
w której do tej pory nie 

było przedszkola.
Dzięki projektowi dzieci 
będą mogły korzystać 
bezpłatnie między inny-
mi z opieki i wyżywienia. 
Przedszkole samorzą-
dowe w Pucku zacznie 
działać od 1 września 
bieżącego roku. Warto 
również zaznaczyć, że 
przedszkole powstanie 
przy dofinansowaniu w 
wysokości 85 proc. war-
tości inwestycji. - Trudno 
byłoby z takiej pomocy 
nie skorzystać – dodaje 
burmistrz Pucka.  (WA)
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Przedsięwzięcie dofinanso-
wane zostało z Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Zakłada 
podniesienie jakości kształ-
cenia ogólnego w piętnastu 
szkołach podstawowych 
i czterech gimnazjach z te-
renu gminy Puck. Całkowita 
wartość projektu wynosi 6,5 
mln zł, z czego 6 mln zł sta-
nowi unijne dofinansowanie. 
3 mln zł ma zostać w całości 
przeznaczone na zakup wy-
posażenia do szkół.

Mnóstwo korzyści 

W ramach projektu pro-
wadzone są zajęcia do-
datkowe m.in. z języka 
anielskiego, przedmiotów 
przyrodniczych i ścisłych. 
Przedsięwzięcie nastawio-
ne jest również na dosko-

nale kompetencji zawodo-
wych nauczycieli w zakresie 
kształtowania i rozwijania 
u uczniów umiejętności klu-
czowych. Najbardziej wy-
miernym efektem zadania 
jest jednak doposażenie 
pracowni w nowoczesne 
urządzenia typu tablice inte-
raktywne, rzutniki multime-
dialne, czy drukarki 3D. 
- Nasza placówka bardzo 
dużo zyskała na realizacji 
tego przedsięwzięcia – za-
pewnia Jolanta Bieszke, dy-
rektor Zespołu Szkół w Żeli-
strzewie. - Uczniowie mają 
mnóstwo zajęć dodatko-
wych, które prowadzone są 
z użyciem nowoczesnego 
sprzętu. Na realizacji przed-
sięwzięcia korzystają też 
nauczyciele. Zyska również 
sama szkoła, która zwiększy-
ła swoją ofertę. 

Ogromne możliwości 

Uczniowie biorący udział 
w projekcie mają również 
okazję uczestnictwa w wy-
jazdach edukacyjnych, m.in. 
do Centrum Nauki „Ekspe-
ryment” i Hewelianum. Pro-
gram daje młodym ludziom 
ogromne możliwości. Po-
prawiają się poziom i wa-
runki kształcenia, a przede 
wszystkim zwiększy się 
dostęp młodzieży do no-
woczesnych technologii.  
- Projekt ten jest wielkim 
sukcesem – zapewnia Tade-
usz Puszkarczuk, wójt gminy 
Puck. - Wyposażenie szkół, 
a także zajęcia dodatkowe 
realizowane w ramach tego 
przedsięwzięcia wpłyną na 
osiągnięcie jeszcze lepszych 
wyników w nauce naszych 
uczniów. (WA)

Projekt pn. „Kompleksowa 
modernizacja energetycz-
na budynków stanowiących 
własność Gminy Puck” reali-
zowany jest w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020.
Pierwszy etap prac zakłada 
termomodernizację Szkół 
w Połczynie i Gnieżdżewie, 
a także remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Połczynie. 
W przyszłym roku niezbęd-

nym pracom mają zostać 
poddane budynki szkół 
w Mieroszynie i Swarzewie 
oraz Wiejskiego Domu Kultu-
ry w Strzelnie. 
- Dzięki realizacji tej inwesty-
cji bezpośredni uczestnicy, 
czyli uczniowie i osoby ko-
rzystające z budynku straży 
w Połczynie oraz Wiejskiego 
Domu Kultury w Strzelnie, 
będą posiadać lepsze wa-
runki do nauki i pracy – za-
pewnia Tadeusz Puszkarczuk, 
wójt gminy Puck. - Poprzez 

zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na zużycie ciepła obniżo-
ne zostaną koszty utrzyma-
nia budynków. Poprawiona 
zostanie też ich estetyka.
Szacuje się, że średnio na bu-
dynek zapotrzebowanie na 
energię spadnie o około 65 
proc. Warto zaznaczyć, że do-
finansowanie, które na reali-
zację przedsięwzięcia otrzy-
mała gmina Puck, oscyluje 
w granicach 3,8 mln zł.
(WA)
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Nowości w szkołach

Ma być taniej i ładniej

Ulica Żytnia będzie asfaltowa
GM. PuCK |  o taBlICe InteraktyWne, rzutnIkI MultIMedIalne, 
Czy drukarkI 3d WzBoGaCIły SIę Szkoły z terenu GMIny PuCk. 

GM. PuCK |  Ponad 6,5 Mln zł Ma PoCHłonąć terMoModernI-
zaCja BudynkóW użyteCznośCI PuBlICznej W GMInIe PuCk.

ŻElISTRZEWO |  fIrMa BudIMex z SIedzIBą W WarSzaWIe to 
GłóWny WykonaWCa zadanIa zWIązaneGo z BudoWą ulICy 
żytnIej. koSzt InWeStyCjI oPIeWa na Ponad 1,5 Mln zł.
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Podpisanie umowy z firmą, 
która będzie odpowiadała 
za budowę ulicy Żytniej, od-
było się na początku marca. 
Zgodnie z harmonogramem 
robót inwestycja ma zostać 
w całości wykonana do koń-
ca maja. Jak przekonuje wójt 
gminy Puck, realizacja przed-
sięwzięcia jest istotna z kilku 

ważnych powodów.
- Inwestycja ta niewątpliwie 
przyczyni się do uzyskania 
dostępności, dojazdu, popra-
wy bezpieczeństwa ruchu 
użytkowników i podwyższe-
nia komfortu jazdy – mówi 
Tadeusz Puszkarczuk. - Po-
przez takie projekty Żelistrze-
wo, jako największa miejsco-

wość gminy Puck, ma szansę 
na rozwój nie tylko produkcji 
rolnej, ale również przemysłu, 
handlu oraz usług, co wiąże 
się również ze stworzeniem 
nowych miejsc pracy. 
Zakres zadania pn. „Budowa 
drogi ul. Żytniej w Żelistrze-
wie” obejmuje m.in. powsta-
nie nawierzchni asfaltowej 
wraz z przebudową istnie-
jących skrzyżowań. Dodat-
kowo wybudowane zostaną 
chodnik i sieć kanalizacji 
deszczowej. Nadto przedsię-
wzięcie zakłada przebudowę 
odcinków sieci wodociągo-
wej i energetycznej. Warto 
zaznaczyć, że inwestycja re-
alizowana jest przy wsparciu 
z Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020.
(WA)



O zamiarze przejęcia zabyt-
kowego dworku Rada Gminy 
Kosakowo zdecydowała na 
styczniowej sesji, rezerwując 
w budżecie kwotę w wyso-
kości 1,5 mln zł. Powyższe 
środki mają pozwolić nie tyl-
ko na zakup dworku, ale i bu-

dynków towarzyszących oraz 
gruntu wielkości 0,30 ha.

Jedyny zabytek

- Dworek był własnością 
prywatną – informuje Jerzy 
Włudzik, wójt gminy Kosako-

wo. - Pojawiła się możliwość 
nabycia tej nieruchomości, 
z której skorzystaliśmy. To je-
dyna zabytkowa budowla na 
terenie naszej gminy. Uwa-
żam, że powinna być w po-
siadaniu samorządu, czyli 
wszystkich mieszkańców. 

W zabytkowym obiekcie ma 
funkcjonować Kosakowskie 
Centrum Kultury. Dodatko-
wo jedno z pomieszczeń po-
winno zostać zagospodaro-
wane na potrzeby świetlicy 
wiejskiej. Dworek ma jednak 
przede wszystkim pełnić 
funkcję komercyjną.

Kosztowne prace

W najbliższym czasie zabyt-
kowy dworek czeka remont, 
który oszacowany został na 
około milion złotych. Prace, 
które mają zostać przepro-
wadzone na terenie obiek-
tu, zakładają między innymi 
malowanie, uzupełnianie 
sztukaterii czy powybijanych 
szyb. 
Samorząd apeluje do osób, 
które są w posiadaniu sta-
rych dokumentów i fotogra-
fii związanych z zabytkowych 
obiektem, aby skontaktowały 
się z Referatem ds. Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Gminy Kosa-
kowo. 

Anna Walk
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Gmina przejmie dworek

W powiecie kurs na inwestycje 

Zdjęcie Czytelnika
MOSTy |  zaBytkoWy dWorek W MoStaCH StanIe SIę WłaSnośCIą GMIny koSakoWo. 
nIeruCHoMość SaMorząd zaMIerza kuPIć za 1,5 Mln zł. 

REGION|  Po jednej z naSzyCH PuBlIkaCjI 
z redakCją exPreSSu PoWIatu PuCkIeGo 
SkontaktoWał SIę jerzy PatoCk.

POWIAT |  W BudżeCIe PoWIatu PuCkIeGo na 2017 rok fIGuruje kWota do WydanIa W WySokośCI 93 666 809 zł. to o 25 804 263 zł 
WIęCej nIż Było W 2016 roku. 
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- Najbardziej wzrosła kwota 
na wydatki majątkowe, któ-
ra wynosi 27 101 101 zł, czyli 
więcej o 22 533 749 zł w sto-
sunku do roku poprzedniego 
– mówi wicestarosta Tomasz 
Herrmann.
W budżecie zaplanowano 
szereg zadań istotnych dla 
mieszkańców powiatu. Do 
najważniejszych inwestycji 
należy zaliczyć m.in. budo-
wę łącznika z windą w Szpi-
talu Puckim. Inwestycja za 
kwotę 2 523 800 zł jest już 
realizowana dzięki środkom 
z budżetu powiatu, składek 
samorządów Ziemi Puckiej 
i dotacji z budżetu państwa. 
Wydatki na drogi obejmą 
m.in. rozbudowę drogi po-
wiatowej nr 1509G przy ul. 
Żwirowej we Władysławowie 
oraz rozbudowę drogi po-
wiatowej nr 1503G Sławo-
szynko-Karwieńskie Błoto 
Drugie-Goszczyno. Wykona-
na zostanie także dokumen-
tacja techniczna na budowę 

drogi powiatowej z Celbowa 
przez Brudzewo do Wejhero-
wa (wspólne przedsięwzięcie 
z powiatem wejherowskim) 
za kwotę 295 000 zł. Droga ta 
znacznie skróci czas przejaz-
du do sąsiedniego powiatu 
(zwłaszcza do specjalistycz-
nego szpitala), a także będzie 
stanowić dodatkową drogę 
dojazdową dla turystów, 
przybywających latem nad 
polskie morze.
Ważną pozycję w budżecie 
stanowi również wart po-
nad 14,5 mln zł projekt pn. 
„Morze zysku z Eko odzysku”. 
W jego skład wchodzi ter-
momodernizacja dziewięciu 
obiektów użyteczności pu-
blicznej powiatu puckiego 
(z ponad 9,5 mln dofinanso-
waniem w ramach strategii 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych), zakładająca 
kompleksową moderniza-
cję energetyczną z wymianą 
okien i źródła ogrzewania 
budynków trzech szkół po-

nadgimnazjalnych, Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, dwóch 
domów pomocy społecznej, 
dwóch internatów przyszkol-
nych i budynku administra-
cyjnego.  
Nie mniej ważne są potrze-

by w dziedzinie oświato-
wej, które będą zaspokaja-
ne m.in. poprzez zadania: 
„Podniesienie zdolności do 
przyszłego zatrudnienia 
uczennic i uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kłaninie oraz Powiato-

wego Centrum  Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicz-
nego w Pucku”. To  projekt 
wieloletni, zaplanowany do 
2020 roku w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego, podobnie jak „Dobra 
Szkoła. Dobry zawód. Dobra 
przyszłość. Modernizacja in-
frastruktury i wyposażenia 
szkół zawodowych powiatu 
puckiego” (też z RPO). Dofi-
nansowanie z tegorocznego 
budżetu powiatowego oby-
dwu programów przewiduje 
się w wysokości 7 603 109 
zł. W ramach tych projek-
tów zakłada się wykonanie 
prac budowlanych i remon-
towych (w tym warsztatów 
szkolnych PCKZiU w Pucku 
nieczynnych od 2013 roku 
i stworzenie tam ośmiu pra-
cowni oraz adaptację parteru 
internatu w Kłaninie na dzie-
sięć nowych profesjonalnie 
wyposażonych pracowni), 
zakup wyposażenia dla obu 
szkół oraz lepsze dopaso-

wanie systemów kształcenia 
i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy, w tym realizację prak-
tycznej nauki zawodu w ści-
słej współpracy z pracodaw-
cami.
W ramach przedsięwzięć 
nieinwestycyjnych samorząd 
powiatu puckiego uczest-
niczy w projekcie „Zdolni 
z Pomorza”, który przewiduje 
wsparcie uczniów o szcze-
gólnych zdolnościach i za-
interesowaniach w kilku 
przedmiotach, takich jak: 
matematyka, fizyka i infor-
matyka. Jako drugi realizo-
wany jest projekt „Legendy 
przez Europę” (w ramach 
programu Erasmus +), pole-
gający na międzynarodowej 
współpracy między szkołami 
z Czech, Słowacji, Rumunii 
i Polski. Jego uczestnikiem 
jest I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Stefana Żeromskie-
go w Pucku.

Anna Kłos

Mieszkaniec Władysławowa 
przekazał nam archiwalne 
zdjęcie z otwarcia Szkoły 
Rolniczej w Mieroszynie. - W 
Expressie wyczytałem o 70-
leciu Szkoły w Kłaninie. Pomy-
ślałem sobie, że ja chodziłem 
w tym czasie do Szkoły Rol-
niczej w Mieroszynie, założo-
nej również w 1946 roku. Był 
to dobry gest, byłej władzy 

ludowej, żeby zaraz po woj-
nie kształcić kaszubską mło-
dzież na dobrych rolników 
- tłumaczy nasz Czytelnik. 
W chwili wykonania zdję-
cia Pan Jerzy miał 16 lat 
- na fotografii znajdu-
je się pierwszy z lewej. 
Bardzo dziękujemy za prze-
słane materiał zdjęciowy.
(BG)



6 | metropolia.infoŚroda, 22 marca 2017

Dla Pucka nigdy nie ma złej pogody
PuCK |  to Był Potrójny PokroPek W WykonanIu kSIędza Prałata jerzeGo kunCy, nIe lICząC teGo Co na PuCkI rynek SPuśCIły 
nIeBIoSa. lało jak z CeBra, kIedy W PIerWSzy CzWartek MarCa kolejna karetka dla SzPItala PuCkIeGo zoStała PośWIęCona 
I ofICjalnIe Przekazana ratoWnIkoM. 

200-konną maszynę: merce-
desa sprintera wyposażonego 
w trzylitrowy silnik diesla, za-
kupiono dzięki środkom z bu-
dżetu wojewody pomorskie-
go, Dariusza Drelicha. Prócz 
mercedesa na placu stanęły 
też dwa nowe ople. Te auta 
przewozić będą osoby niepeł-
nosprawne - podopiecznych 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Pucku 
oraz Domu Pomocy Społecz-
nej w Lubkowie. Samorządowi 
udało się je kupić dzięki dota-
cji z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. 
W przecięciu okolicznościowej 
wstęgi uczestniczył Ryszard 
Sulęta, dyrektor Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Pomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego. Karetka 
dla Szpitala Puckiego to trze-
cia, zupełnie nowa S-ka (czyli 
specjalistyczna), która znala-
zła się (po latach posuchy) na 
wyposażeniu puckiej lecznicy. 
W tym ambulansie, oprócz 
kierowcy i ratownika me-
dycznego, jeździć będzie też 
lekarz. Specjalistyczny sprzęt 
ma zapewnić wysoką jakość 
pomocy. Przedział medyczny 
jest klimatyzowany i posiada 
nowoczesną zabudowę, cen-
tralną instalację tlenową, wy-
posażoną w sprzęt spełniający 
wszystkie niezbędne wymogi. 
Są to m.in. wysokiej klasy defi-
brylator z dodatkowymi funk-
cjami: pulsoksymetrem, kap-
nometrem, ciśnieniomierzem, 
nosze oraz respirator. 
- Te trzy karetki dla szpitala 
mają wartość 1,3 mln złotych 
– mówi z satysfakcją starosta 
pucki, Jarosław Białk. - Dwie 
zostały sfinansowane ze środ-
ków będących w dyspozy-
cji Pana wojewody, trzecia 

została ufundowana przez 
przedsiębiorców Ziemi Puc-
kiej. Cieszymy się, że wykazali 
się oni prospołeczną postawą. 
Do akcji włączyło się kilkana-
ście przedsiębiorstw: PGNiG, 
Operator Systemów Maga-
zynowania PGNiG, Fundacja 
PGE Energia z Serca, Dr Oetker, 
Gwiazda Morza Apart Hotel 
Zygmunt Skoczke, Zoeller 
Tech, Piekarnia Cukiernia Kon-
kol, WMW, Polinord, DS Deve-
lopment, Hotel Szafir, Glem-
bud, Riela Polska Sp. z o.o. oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdańsku. Wszystkim im 
w imieniu władz samorządo-
wych i mieszkańców bardzo 
serdecznie dziękuję.
Trzeba przyznać, że po dzie-
sięcioleciach niedofinansowa-
nia Szpital Pucki trafił na do-
brą passę. Już rozpoczęła się 
przebudowa, mającą na celu 
przede wszystkim zainstalo-

wanie dwu wind (aby skoń-
czył się niechlubny czas no-
szenia pacjentów schodami), 
a w ostatnich dniach szpital 
otrzymał decyzję o przezna-
czeniu 1 mln 400 tys zł z RPO 
na informatyzację placówki. 
Całość kosztów wyniesie 1 
mln 600 tys. zł, więc dofinan-
sowanie jest wysokie. 
Nie koniec na tym. Władze 
powiatu rozpoczęły starania 
o zdobycie funduszy na zakup 
tomokomputera. Tu też widać 
wieloletnie niedoinwestowa-

nie puckiej placówki – w ca-
łym województwie urządzenia 
tego (prócz Pucka) nie posia-
da tylko szpital powiatowy 
w Nowym Dworze Gdańskim. 
Starosta pucki jest mocno 
zmotywowany, aby sprzęt ten 
w szpitalu wreszcie się znalazł. 
Obecnie chorych, którzy mu-
szą być na nim przebadani, 
wozi się do szpitala w Wejhe-
rowie, co po pierwsze gene-
ruje dodatkowe koszty, a po 
drugie zdarza się, że na te ba-
dania trzeba długo czekać, bo 
Wejherowo przede wszystkim 
obsługuje swoich pacjentów. 
Starosta jest zdecydowany 
(gdyby wniosek pucki został 
odrzucony), zaciągnąć na ów 
zakup kredyt. Do walki o to 
urządzenie zmobilizowali się 
wszyscy samorządowcy ziemi 
puckiej a wspierają ich niektó-
rzy parlamentarzyści. 
Wracając do uroczystości na 
puckim, zadeszczonym rynku 
- wzięli w niej udział samorzą-
dowcy Ziemi Puckiej. Prócz 
starosty Jarosława Białka, wi-
cestarosty Tomasza Herrman-
na, przewodniczącego Rady 
Powiatu Adama Zażembłow-
skiego, także burmistrz Pucka 
Hanna Pruchniewska, a nawet 
przybyły z krańców powiatu 
burmistrz Helu, Klemens Adam 
Kohnke czy wicewójt Gmi-
ny Kosakowo, Marcin Majek. 
 Był też miły moment dla jed-
nego z ratowników Szpitala 
Puckiego - Bartosza Kobczyka. 
Ten z rąk prezes szpitala Da-
nuty Ceszke i starosty puckie-
go Jarosława Białka odebrał 
szczególną nagrodę. To wy-
różnienie za jego szczególne 
zaangażowanie w czasie akcji 
ratowniczych na terenie po-
wiatu. 

Anna Kłos

od lewej: wicestarosta pucki tomasz Herrmann, przewodniczący rady Powiatu adam zażembłowski, ksiadz prałat jerzy kunca

Wyróżniony ratownik Bartosz kopczyk i wicestarosta tomasz Herrmann

1. Przecięcie okolicznościowej wstęgi. Pośrodku prezes Szpitala danuta Ceszke, obok starosta jarosław Białk, z drugiej strony 
ryszard Sulęta – dyr Wydziału Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Pomorskim urzędzie Wojewódzkim.

nowy nabytek Puckiego Szpitala.

W tym ambulansie, 
oprócz kierowcy i ra-
townika medycznego, 
jeździć będzie też le-
karz.
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Włamywacze zatrzymani

Mieszkaniec Gdyni na najbliższe miesiące pożegna się 
z prawem jazdy. Mężczyzna w terenie zabudowanym pędził 
z prędkością ponad 100 km/h.

ukradli sprzęt elektroniczny i biżuterię o łącznej wartości 
blisko 1,5 tys. zł. Dwóch mieszkańców Pucka zatrzymali miej-
scowi policjanci.

Policjanci puckiej drogówki 
dokonywali pomiaru pręd-
kości w miejscach, gdzie we-
dług informacji zawartych 
na Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa dochodzi do 
częstego łamania przepisów 
przez kierujących. Zgłoszenia 
mieszkańców się potwierdziły, 
bo funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyznę, który w terenie 
zabudowanym poruszał się 
pojazdem z prędkością ponad 
100 km/h. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami zostało 

mu zatrzymane prawo jazdy. 
Mężczyzna dodatkowo został 
ukarany mandatem karnym 
w wysokości 500 złotych i dzie-
sięcioma punktami karnymi. 
Jeżeli osoba ta będzie w dal-
szym ciągu prowadzić pojazd 
bez prawa jazdy, 3-miesięczny 
okres będzie przedłużony do 
sześciu miesięcy. Jeśli kierow-
ca w tym czasie i tak zdecydu-
je się wsiąść „za kółko”, staro-
sta wyda decyzję o cofnięciu 
uprawnień do kierowania po-
jazdem.  (WA)

Funkcjonariusze otrzyma-
li zgłoszenie o włamaniu do 
jednego z domów na terenie 
Pucka. Sprawcy z wnętrza za-
brali m.in. telefon komórkowy, 
zegarki, aparat fotograficzny, 
biżuterię oraz alkohol. W trak-
cie prowadzonych czynności 
mundurowi ustalili, że związek 
ze sprawą ma dwóch miesz-

kańców Pucka w wieku 36 i 56 
lat. Jeszcze tego samego dnia 
młodszy z mężczyzn został 
zatrzymany przez funkcjona-
riuszy. Następnego dnia puccy 
kryminalni zatrzymali drugie-
go ze sprawców. Mężczyzna, 
podobnie jak jego wspólnik, 
trafił do policyjnego aresztu.
(WA)
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Bursztynowe Kogi dla najaktywniejszych
WŁADySŁAWOWO |  Po raz óSMy uHonoroWano najaktyWnIejSze orGanIzaCje PozarządoWe. BurSztynoWa koGa trafIła do 
lekkoatletyCzneGo kluBu SPortoWeGo zIeMI PuCkIej, PolSkIeGo zWIązku nIeWIdoMyCH I zrzeSzenIa kaSzuBSko-PoMorSkIeGo.

Bursztynowa Koga to wyjąt-
kowa nagroda, którą cyklicz-
nie przyznają starosta pucki 
oraz członkowie Powiatowej 
Rady Organizacji Pozarządo-
wych. W ten sposób dziękują 
osobom, które działają na 
rzecz lokalnej społeczności. 
Uhonorowanie to nie tyl-
ko prestiż, ale i konkretne 
wsparcie finansowe. Mogą 
na nie liczyć organizacje, któ-
re na tle innych wyróżniają 
się w sposób szczególny.  

Laureaci i wyróżnieni

W tym roku laureatami 
Bursztynowej Kogi zostali: 
Lekkoatletyczny Klub Spor-
towy Ziemi Puckiej, pucki 
oddział Polskiego Związku 
Niewidomych i oddział Dębo-
górze - Kosakowo Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Na-
groda specjalna starosty puc-
kiego trafiła do Piłkarskiego 
Klubu Sportowego Jastarnia, 
który powstał w 2015 roku.
W trakcie uroczystej gali, 

która zorganizowana zo-
stała w Ośrodku Przygoto-
wań Olimpijskich Cetniewo, 
wyróżniono również Klub 
Sportowy Klif Chłapowo, 
Stowarzyszenie Miłośnicy 
Sztuki we Władysławowie, 
Puckie Hospicjum pw. Św 
Ojca Pio, Stowarzyszenie 
Od Nowa, Centrum Inte-
gracji Społecznej w Pucku, 
Spółdzielnię Socjalną Dalba 
w Pucku, a także Piłkarski 
Klub Sportowy Jastarnia  

Wyjątkowa gala

W trakcie uroczystości puc-
kie organizacje pozarządowe 
zostały odznaczone nie tylko 
przez lokalnych włodarzy. 
Wyróżnienie od marszałka 
województwa pomorskie-
go otrzymało Puckiego Ho-
spicjum pw. Św. Ojca Pio. 
Wojewoda pomorski za do-
tychczasową działalność wy-
różnił: pucki oddział Polskie-
go Związku Niewidomych, 
Lekkoatletyczny Klub Spor-

towy Ziemi Puckiej oraz Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie 
oddział Dębogórze-Kosako-
wo, który dodatkowo został 
wyróżniony przez senatora 
Sławomira Rybickiego.
Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, które zosta-
ły odznaczone podczas uro-
czystej gali, nie kryli zadowo-
lenia z otrzymanych nagród. 
Warto zaznaczyć, że nagrody 
starosty puckiego i członków 
Powiatowej Rady Organizacji 
Pozarządowych wręczone 
zostały już po raz ósmy. Wy-
jątkową galę odznaczenia 
najaktywniejszych uświetni-
ły występy artystyczne.

Wyróżnienie od mar-
szałka województwa 
pomorskiego otrzy-
mało Puckiego Hospi-
cjum pw. Św. Ojca Pio.
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najaktywniejszych
Lekkoatletyczny Klub Spor-
towy Ziemi Puckiej

To prawdziwa kuźnia talen-
tów. Liczne szkolenia w dzie-
dzinie lekkiej atletyki w ka-
tegoriach wiekowych dzieci, 
młodzików, juniorów i senio-
rów oraz imprezy sportowe 
na szczeblu powiatowym to 
tylko część działalności Lek-
koatletycznego Klubu Sporto-
wego Ziemi Puckiej. LKS słynie 
z Półmaratonu Ziemi Puckiej 
– w zeszłym roku organizo-
wanym po raz VIII. Organi-
zuje również szereg imprez 
sportowych mających na celu 
wyłonienie reprezentantów 
powiatu na imprezy okrę-
gowe, regionalne, centralne 
i międzynarodowe oraz wy-
darzenia sportowe, których 
celem jest wyczyn sportowy, 
mistrzostwo i doskonalenie 
poziomu sportowego zawod-
niczek i zawodników.

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Pomorski Oddział 
Puck

Wspiera osoby niewidome 
i niedowidzące z powiatu 
puckiego, realizując szkole-
nia z orientacji przestrzennej 
i czynności dnia codziennego. 
Organizuje wyjazdy rehabili-
tacyjne oraz spotkania inte-
gracyjne, które mają popra-
wić stan fizyczny i psychiczny 
członków koła. Największym 
sukcesem organizacji w 2016 
roku było pozyskanie środ-
ków na otwarcie Biblioteki 
Książki Mówionej. Działal-
ność Związku zmniejsza wy-
kluczenie społeczne, wpływa 
na poprawę poczucia własnej 
wartości oraz motywuje do 
podejmowania działań na 
rzecz społeczności lokalnej.

Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oddział Dębogórze 
– Kosakowo

Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oddział Debogórze-
Kosakowo założone zostało 
w 1992 roku. Działalność or-
ganizacji to przede wszystkim 
Festiwal „Jantarowi Bot”, kon-
kurs Rodnej Mowy, warsztaty 
dla dzieci oraz przedstawienia 
teatralne w Checzy z udzia-
łem miejscowych artystów. 
Największą imprezą Oddziału 
jest coroczny Festyn Kaszub-
ski w Rewie, którego głów-
nym celem jest promocja kul-
tury kaszubskiej, kuchni oraz 
zwyczajów, panujących na 
Kaszubach Północnych. Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie 
oddział Dębogórze-Kosako-
wo to także Festiwal Piosenki 
Żołnierskiej, współpraca ze 
szkołami z terenu gminy Ko-
sakowo, działalność zespołu 
Kosakowianie, wydawnictwa 
o tematyce regionalnej oraz 
organizowanie czasu senio-
rom.

Piłkarski Klub Sportowy Ja-
starnia

Powstał w maju 2015 roku 
z miłości i pasji dzieci z gmi-
ny Jastarnia do piłki nożnej. 
Początkowo w klubie było 
tylko siedemnastu zawod-
ników. Dziś zespół liczy 36 
aktywnych zawodników, od-
noszących sukcesy w Turnie-
jach Ligowych Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej oraz 
innych o randze ogólnopol-
skiej. Obecnie dwóch tre-
nerów dwa razy w tygodniu 
przekazuje swą wiedzę za-
wodnikom z rocznika 2006, 
2007 i 2008. Największe suk-
cesy w 2016 roku to między 
innymi: I miejsce – Turniej 
PZPN w Gdańsku, I miejsce – 
Sztorm Mosty Cup, I miejsce 
Turniej Piłki Nożnej w Gminie 
Puck, I miejsce – 5 kolejka li-
gowa Gdańsk Żak F1 grupa 1, 
II miejsce Mistrzostwa Mło-
dzików w piłce nożnej.  
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Popularna Moda na Puck
PuCK |  „zdroWa, PIękna I SzCzęślIWa – koBIetą Być” - to HaSło teGoroCznej edyCjI akCjI Moda na PuCk. IMPreza SPotkała SIę z 
dużyM zaIntereSoWanIeM ze Strony PrzedStaWICIelek PłCI PIęknej. 

Akcja zorganizowana zo-
stała w taki sposób, aby 
jej uczestniczki nie mogły 
narzekać na brak atrakcji. 
W hali Miejskiego Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji na 
panie czekały cztery strefy, 
tj. rozrywki, inspiracji, szczę-
ścia oraz zdrowia i urody. 
W pierwszej ze stref można 
było podziwiać występy 
artystyczne i brać udział 
w przeróżnych konkursach 
z nagrodami. Strefa zdrowia 
oraz urody paniom ofero-
wała wspólne ćwiczenia, 
zajęcia z udzielania pierw-
szej pomocy, profesjonalne 
makijaże, a także masaże 
relaksacyjne. Kobiety, które 
potrzebowały motywacji 
do działania, idealnie od-
najdywały się w sferze in-
spiracji, gdzie miały między 
innymi okazję podziwiania 
autorskiego pokazu mody 
kolekcji Ewy Czufryn, wysta-
wy prac uczestników kursu 
krawieckiego i efektów me-
tamorfozy. Strefa szczęścia 
stworzona została z myślą 
o paniach, które nastawiły 
się na to, aby celebrować 
swoją kobiecą siłę, piękno 
i różnorodność. 
Wyjątkowy Dzień Kobiet 

- To była już trzecia edycja 
„Mody na Puck” i na pew-

no będzie kontynuowana - 
mówi Hanna Pruchniewska, 
burmistrz Pucka. - Nie tylko 
dlatego, że w Pucku rządzą 
kobiety, ale również z tego 
względu, że jest to ciekawa 
forma integracji mieszkań-
ców i wspólnie miło spędzo-
ny czas. Oferta skierowana 
jest głownie do Pań. To takie 
świętowanie Dnia Kobiet 
w XXI wieku. Kobiety inte-
resuje moda, a nas wszyst-
kich interesuje zwłaszcza 
Moda na Puck, na nasze 
miasto. I chcemy, aby ona 
powszechnie zapanowała. 
Gościem specjalnym nie-
dzielnego spotkania była 
wybitna specjalistka z zakre-
su samorozwoju, Małgorza-
ta Marczewska - certyfiko-
wana coach, trener z ponad 
20-letnim doświadczeniem, 
która ma za sobą przeszło 
1600 dni szkoleniowych, 
1200 sesji coachingowych, 
coaching ponad czter-
dziestu filmów i projektów 
kreatywnych. Założycielka 
LABlife od lat dzieli się swo-
imi obserwacjami, wiedzą 
i doświadczeniem. W Pucku 
wygłosiła wykład z elemen-
tami terapii pt. „Siła i piękno 
kobiety – bądź sobą!”. 

uśmiech na twarzach

W trakcie całego wydarze-
nia wolontariusze na spe-
cjalnie wyznaczonym do 
tego celu stoisku przyjmo-
wali damskie torebki. Cha-
rytatywna akcja pn. „Podziel 
się torebką” spotkała się 
z dużym zainteresowaniem 
mieszkanek Pucka, które 
w ten sposób wsparły pod-
opieczne domów samotnej 
matki. W sumie udało się ze-
brać 157 torebek. 
- Liczyliśmy na dużą popu-
larność akcji i tak się stało 
- zapewnia Hanna Pruch-
niewska. - Natomiast liczba 
zebranych torebek wraz 
z wyposażeniem mocno 
przerosła nasze oczekiwa-
nia. Mieszkańcy okazali się 
wyjątkowo hojni. Torebki 
już trafiły do domów sa-
motnej matki i wywołały 
sporo pozytywnych emocji 
u pań. Warto zaznaczyć, że 
nad przygotowaniem całe-
go wydarzenia długo i sta-
rannie pracował cały sztab 
ludzi. Wszystko się udało. 
Widziałam uśmiech na twa-
rzach ludzi i ich zadowole-
nie, więc spełniliśmy ocze-
kiwania. 

Anna Walk
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Dokonać podwójnego trawersu
SuCHy DWóR |  W jedną Stronę z zeSPołeM, W druGą SaMotnIe. PodróżnIk z SuCHe-
Go dWoru CHCe  Przejść najWIękSzy PłaSkoWyż W euroPIe, dokonująC PodWójne-
Go traWerSu.
Trasa wyprawy przez Pła-
skowyż Hardangervidda to 
240 km marszu. - W jedną 
stronę idę z norweskim po-
larnikiem. Kjell będzie lide-
rem przemarszu w jedną 
stronę. To żołnierz sił spe-
cjalnych norweskiej armii, 
nurek i kajakarz. Wcześniej 
będę miał też jednodnio-
we szkolenie w Drammen. 
Przerobimy lekcje ze sprzę-

tem, nawigacją, techniką 
jazdy na nartach – zapo-
wiada Marcin Gienieczko. 
Trasa liczy w sumie 120 kilo-
metrów w jedną stronę. Cał-
kowity marsz, wraz z powro-
tem, ma zająć podróżnikowi 
z powiatu puckiego około 
dwóch tygodni. Wszystko 
zależało będzie jednak od 
warunków pogodowych. 
- Na Płaskowyżu obecnie 

panuje zima. Temperatura 
oscyluje w granicach minus 
15 stopni. Marsz odbywał się 
będzie na wysokości 1000 
metrów npm. Dla mnie to 
test sprzętu, oswojenie się 
z zimą, doskonalenie tech-
niki narciarskiej i zdobycie 
kolejnego doświadczenia. 
To też fajna przygoda, która 
ma mnie przybliżyć do przej-
ścia Grenlandii w 2018 roku  

Podróżnik szacuje, że dzien-
nie uda mu się pokonać oko-
ło dwudziestu kilometrów. 
W trakcie wyprawy będzie 
używał swoich sań Acapul-
ka Professional 210 i nowej 
uprzęży. Wcześniej sprzęt 
był sprawdzany przez nie-
go na szkoleniu polarnym 
w Górach Izerskich.
(WA)
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udana zbiórka krwi
PuCK |  BlISko 8 lItróW krWI udało SIę ze-
Brać W raMaCH akCjI, którą HonoroWI 
daWCy krWI zorGanIzoWalI Przy WSPół-
PraCy z MunduroWyMI. 

Krwiobus zaparkował tuż 
przed Komendą Powiatową 
Policji w Pucku. Chętni mo-
gli oddawać w nim krew w 
godz. od 9 do 13. W mobil-
nym punkcie poboru krwi 
pojawiło się w sumie ponad 
trzydzieści osób, z czego sie-
demnaście oddało krew. W 
sumie udało się zebrać 7,65 
l cennego i niemożliwego do 
wyprodukowania leku. 
Warto zaznaczyć, że w ra-
mach akcji puccy policjanci 
propagowali bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym, a 
w szczególności korzystanie 
z elementów odblaskowych. 

Ich działania polegały mię-
dzy innymi na rozmowach 
z przechodniami na temat 
prawidłowych zachowań, 
które powinny mieć swoje 
odzwierciedlenie podczas 
korzystania z drogi lub przej-
ścia dla pieszych.
Dodatkowo mundurowi 
wręczali mieszkańcom róż-
nego rodzaju gadżety pre-
wencyjne, mające poprawić 
ich widoczność po zmroku. 
Organizatorzy akcji dzięku-
ją wszystkim, którzy oddali 
krew, aby uratować życie in-
nych.
(WA)
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Najaktywniejsi uhonorowani
PIERWOSZyNO |  Wójt GMIny koSakoWo uHonoroWał WyBItnyCH artyStóW I lokal-
nyCH SPortoWCóW. W trakCIe GalI WręCzył IM naGrody za oSIąGnIęCIa W 2016 roku. 

Wójt gminy Kosakowo cy-
klicznie odznacza osoby, któ-
re poprzez swoją działalność 
przyczyniają się do promocji 
regionu. Nagrody o charak-
terze finansowym wręcza 
im w trakcie uroczystej gali. 
W ten sposób nagradza lo-
kalnych artystów i wybitnych 
sportowców.

Uroczysta gala

- To forma podziękowania i do-
cenienia za wysokie osiągnię-
cia w kulturze, działalności 
upowszechniającej dziedzic-
two narodowe, jak i w sporcie 
– wyjaśnia Jerzy Włudzik, wójt 
gminy Kosakowo. 
Uroczysta gala uhonorowania 
osób, które w 2016 roku na tle 
innych wyróżniały się w spo-
sób szczególny, zorganizowa-
na została w Domu Kultury 
w Pierwoszynie. Uroczystość 
pod względem artystycznym 

uświetniły występy zespołu 
Wokal i Gminnej Orkiestry 
Dętej.

Sporo wniosków

- Doroczne nagrody przy-
znawane są  na podstawie 
zapisów uchwały Rady Gmi-
ny – zapewnia Jerzy Włudzik. 
- Każdego roku wpływa sporo 
wniosków o przyznanie nagro-
dy. To bardzo cieszy, bo ozna-
cza, że mamy zdolnych miesz-
kańców. 
Nagroda w wysokości 3 tys. zł 
trafiła do Młodzieżowego Te-
atru Gminy Kosakowo, który 
uhonorowany został w kate-
gorii „kultura”. Za działalność 
artystyczną nagrodą w tej 
samej wysokości odznaczony 
został również zespół „Dębo-
górskie Kwiatki”, który funk-
cjonuje już od 1984 roku.

Po raz siódmy

Nagrody w kategorii „sport” 
wynosiły od 1 do 1,5 tys. zł. 
W tym roku trafiły do: Adama 
Kaczmarek (triathlon), Natalii 
Grablowskiej (lekkoatlety-
ka) oraz Agaty Szaposznikow 
i Agaty Szefka (taniec). 

Warto zaznaczyć, że Nagrody 
Wójta Gminy Kosakowo przy-
znane zostały już po raz siód-
my. Mają nie tylko stanowić 
docenienie dotychczasowych 
osiągnięć, ale i motywować 
do dalszych działań na rzecz 
promocji regionu. 
(WA)

Teatr Młodzieżowy Gminy KosakowoZespół „Dębogórskie Kwiatki”Agata Szaposznikow i Agata Szefka 

Adam Kaczmarek

Natalia Grablowska

Laureat nagrody za sukce-
sy sportowe to mieszkaniec 
Suchego Dworu od trzech 
lat trenujący triathlon, wcze-
śniej pływanie. Z sukcesem 
godzi pracę zawodową z in-
tensywnymi treningami, re-
prezentując gminę Kosakowo 
na zawodach ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych. 
W ostatnim roku laureat  
Nagrody Wójta Gminy Kosa-
kowo został m.in. vice- mi-
strzem Polski w kategorii 
M25 i zajął trzecie miejsce 
OPEN w trakcie Mistrzostw 
Polski na dystansie olim-
pijskim podczas zawodów 
w Gdańsku. Dodatkowo zajął 
drugie miejsce w kategorii 
M18-29 na dystansie olimpij-
skim podczas zawodów ETU 
Challenge Poznań oraz dru-
gie miejsce w kategorii M25 
na dystansie 1/2IM podczas 
zawodów w Suszu.

To szesnastoletnia miesz-
kanka Dębogórza Wybudo-
wania, która w zawodach 
lekkoatletycznych zdobywa 
mistrzowskie tytuły zarówno 
na arenie krajowej, jak i mię-
dzynarodowej. Na co dzień 
trenuje w Rumskim Klubie 
Sportowym. To dobrze zapo-
wiadająca się thriatlonistka 
z wieloma sukcesami na kon-
cie. Jej głównymi osiągnię-
ciami są: trzecie miejsce na 
Mistrzostwach Polski (szta-
feta 4x100m), drugie miejsce 
na Pomorskiej Olimpiadzie 
w Cetniewie (dystans 600m), 
czy też drugie miejsce na Mi-
strzostwach Województwa 
(dystans 300m). Mieszkan-
ka gminy Kosakowo swoją 
przyszłość wiąże ze sportem 
i cierpliwie dąży do zamierzo-
nych celów.

Najmłodsze laureatki, 
Agata Szaposznikow - miesz-
kanka Dębogórza oraz Agata 
Szefka z Kazimierza. Uczenni-
ce Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Dębogórzu, które 
naukę z powodzeniem łączą 
z treningami tańca nowocze-
snego w Szkole Tańca Masta 
Dance. W 2016 roku stanę-
ły na podium, zdobywając 

tytuły mistrza oraz wicemi-
strza w kilku konkurencjach 
na Mistrzostwach Świata 
w Libercys w Czechach, 
dwóch złotych, srebrnego 
i brązowego medalu na Mi-
strzostwach Europy w Płoc-
ku oraz wielu mistrzostwach 
na szczeblach ogólnopol-
skim, a także wojewódzkim.

W tym roku obchodzi swoje 
dziesięciolecie istnienia. Po-
wstał w 2007 roku i przygo-
tował przez ten czas 21 pre-
mierowych spektakli. Jego 
działalność doceniana jest 
zarówno wśród mieszkań-
ców, jak i środowisk teatral-
nych. Młodzi artyści osiągają 
również znaczące sukcesy 
indywidualne na poziomie 

ogólnokrajowym i woje-
wódzkim. Jedna z premier 
Teatru, tj. adaptacja Mistrza 
i Małgorzaty, znalazła się 
w wypisie najważniejszych 
teatralnych adaptacji Buł-
hakowskiej powieści w 2014 
roku w Europie obok profe-
sjonalnych teatrów z Mo-
skwy czy Londynu. 

Istnieją od 1984 roku, kiedy 
to zespół założyła Hildegarda 
Skurczyńska. Pierwsze stroje 
dla grupy szyły i haftowały na-
uczycielki, pracujące w Szkole 
Podstawowej w Dębogórzu. 
Intensywny rozwój zespo-
łu nastąpił w latach 90-tych 
ubiegłego wieku. Wówczas 
w pracę grupy zaangażowały 
się: Krystyna Gołębiowska, 
Krystyna Grabińska i Teresa 
Czerwińska. Obecnie zespół 
liczy ponad sześćdziesię-

ciu członków. Są to dzieci 
i uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Dębogó-
rzu w wieku od 4 do 12 lat. 
Zespół od ponad trzydziestu 
lat prezentuje obrzędy, pieśni 
i tańce kaszubskie. „Dębogór-
skie Kwiatki” promują Kaszu-
by w Polsce i poza granicami 
kraju. Kierownikiem grupy od 
2008 roku jest Teresa Czer-
wińska.
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Kaszubi znów się zjednoczyli
CHMIElNO |  kIlkuSet akordeonIStóW, tySIąCe kaSzuBóW PrzyByłyCH z najróżnIejSzyCH zakątkóW śWIata, lokalnI tWórCy, SPe-
Cjały kaSzuBSkIej kuCHnI, a Przede WSzyStkIM MnóStWo żyCzlIWośCI I uśMIeCHu – tak WyGlądał dzIeń jednośCI kaSzuBóW, któ-
ry W tyM roku odBył SIę W CHMIelnIe. 
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Dzéń Jednotë Kaszëbów to 
jedno z najważniejszych - z 
punktu widzenia kultywowa-
nia tradycji kaszubskich - wy-
darzeń. 
W tym roku wydarzenie roz-
poczęło się uroczystą mszą 
świętą po której uczestnicy w 
barwnym korowodzie przeszli 
do Zespołu Szkół w Chmiel-
nie. Na miejscu gości powitali 
gospodarze i organizatorzy: 
Edmund Wittbrodt, prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko Pomor-
skiego, Jerzy Grzegorzewski, 
wójt Chmielna i Janina Kwie-
cień, starosta kartuski.  W 
szkole można był odwiedzić 
stoiska twórców ludowych i 
wystawy  zorganizowane w 

salach szkolnych. Jednocze-
śnie w Domu Kultury trwał 
Turniej Gry w Baśkę, w siedzi-
bie Lokalnej Grupy Rybackiej 
można było obejrzeć filmy o 
Kaszubach a w Centrum Infor-
macji Turystycznej  zorganizo-
wana została wystawa instru-
mentów kaszubskich.
Od 2006 roku podczas impre-
zy organizowane jest wspólne 
muzykowanie akordeonistów. 
I co roku podejmowana jest 
próba pobicia rekordu w jed-
noczesnej grze na akorde-
onach. W tym roku niestety 
rekordu nie udało się pobić. 
Zabrakło niewiele ponad 20 
osób (wspólnie zagrało 351 
akordeonistów). Rekord nale-

ży zatem nadal do zeszłorocz-
nych obchodów w Bojanie, 
gdzie razem zagrało 372 akor-
deonistów.
Przypomnijmy, że Dzéń Jed-
notë Kaszëbów po raz pierw-
szy odbył się w 2004 roku w 
Gdańsku, zastąpił Święto Ka-
szub. W 2005 roku impreza 
ponownie odbyła się w gro-
dzie nad Motławą, następnie 
zaś w (kolejno) Tuchomiu, 
Kramarzynach, Miastku, Byto-
wie, Kartuzach, Słupsku, Bru-
sach, Kościerzynie, Sierakowi-
cach, Sulęczynie i Bojanie. W 
tym roku gospodarzem było 
Chmielno.
Rafał Korbut

Wyjątkowa wieczornica we Władysławowie 
WŁADySŁAWOWO |  Pola nadzIeI - Pod takIM HaSłeM W zeSPole Szkół 1 zorGanIzoWano tradyCyjną już WIeCzornICę. W Mu-
zyCzno-artyStyCzną Podróż PrzyByłyCH zaBralI M.In. artyśCI ze StudIa SztukI „da CaPo al fIne”.

Przedstawienie, jak zawsze, przycią-
gnęło mnóstwo widzów. Środki z roz-
prowadzonych w trakcie spektaklu ce-
giełek Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła 
II we Władysławowie przekaże na dzie-
ło ks. Jana Kaczkowskiego - Puckie Ho-
spicjum pw. Św. Ojca Pio.
Wydarzenie, które momentami zapie-
rało dech w piersiach, pełne było pięk-
nych solówek, wyjątkowych duetów 
wokalnych i niesamowitych figur ta-
necznych.
Spektakl premierowo wystawiony zo-
stał 9 marca. Drugi raz wszyscy zainte-
resowani przedstawienie mieli okazję 
podziwiać dwa dni później w patio Ze-
społu Szkół nr 1 we Władysławowie.
(WA)
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Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią uSŁuGI

EXP.uSl. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

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

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

STARSZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju 
gościnnego w domu jednorodzinnym, 
tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KuPIę mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE
JAWA 350TS\’tylko kola 16”p/tył, 
cena:179 zł, Tczew, tel. 735 001 684, 
sprzedam

EDUKACJA

lEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

ZlECę ścięcie gałęzi z drzewa na wyso-
kości, tel. 694 642 709

USŁUGI

MAlOWANIE i tapetowanie, tel. 799 
775 070

POŻyCZKI - chwilówki bez BIK, dojazd 
do klienta, tel.530 203 182 

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 okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

BIuRO Rachunkowe, Mechowo, ul. 
ks. Zygmunta Trelli 50, odbieramy do-
kumenty od klientów z Wejherowa, 
Pucka i okolic, tel. 692 138 786, e-mail: 
br.kkrzebietke@gmail.com, jesteśmy 

na facebooku

TOWARZYSKIE

31-lETNI kawaler bez nałogów szuka 
partnerki do 43 lat. Cel - stały związek, 
tel. 515 297 073

WDOWA pozna Pana od 67 l. ,bez na-
łogów, zmotoryzowany cel matrym., 
tel. 609 127 963.

SINGlE men, 33 age mild, make type 
model, I am serach Woman 29-59 age 
sponsor, Sopot, Uwe 735 001 684

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

RÓŻNE

DREWNO do CO i gałęziówkę sprze-
dam możliwy transport gratis, tel. 782 
846 927

SŁOMA w kostkach owsiana. 3.50.zł, 
dmuchawa do zboża 600 zł Czestkowo, 
tel. 510 751 837

SIANOKISZONKA 120x120.dobrej ja-
kosci, 70 Szemud, tel. 510 751 537

SPRZEDAM piłę tarczową 2.0 kw 380 
W samorobną z kółkami 630 zł, tel. 695 
230 080

MATA dla dziecka do leżenia i przewi-
jania, kolor pomarańczowy, wym.85 
cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

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

SPRZEDAM ubranka dla dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

KuPIę militaria (umundurowanie, 
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, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

SPRZEDAM dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 
567 034

Oferty prosimy 
składać na adres: 

BAUHAUS Sp. z o.o., 
ul.Tatrzańska 19, 

81-815 Sopot 
lub e-mail:

praca@bauhaus.com.pl 
tel. 58 551 88 59

ZATRuDNI
OD ZARAZ 

BRYGADY 
CIESIELSKIE, 
MURARSKIE 

ORAZ 
POJEDYNCZYCH 

CIEŚLI.

FIRMA

OGŁOSZENIA 
W RAMCE
już od 
10 zł 
za emisję!

więcej:
reklama@expressy.pl
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10 goli w meczu MKS-u!

Puck i Kłanino triumfują

zagrali najlepsi w gminie zatoka Puck wygrała kibol Cup

PIłKA NOŻNA | PraWdzIWą PIłkarSką StrzelanInę oBej-
rzelI kIBICe W kaMIenICy króleWSkIej, GdzIe taMtejSzy 
kS Grał PrzeCIW drużynIe z WładySłaWoWa.

KOSZYKÓWKA | Po raz xVIII odByła SIę PoWIatoWa lI-
CealIada W koSzykóWCe. jedneGo dnIa o zWyCIęStWo  
WalCzylI CHłoPCy, a druGIeGo ryWalIzoWały dzIeW-
Częta.

TENIS STOłOWY | PoWIatoWy ośrodek SPortu Mło-
dzIeżoWeGo Był areną zMaGań najlePSzyCH tenISI-
StóW StołoWyCH W GMInIe PuCk.

PIłKA NOŻNA | zeSPół z PuCka okazał SIę najlePSzy 
W xII MIStrzoStWaCH PoWIatu PuCkIeGo W futSalu – kI-
Bol CuP. MeCz fInałoWy Był Pełen eMoCjI I BraMek.

Wynik otworzyli gospoda-
rze już w 4. minucie, ale po 
kwadransie MKS wyrównał. 
Wydawało się, że potem 
będzie im łatwiej, bo gracz 
gospodarzy został wyrzuco-
ny z boiska i Władysławowo 
grało w przewadze. Wtedy 
jednak osłabieni gospoda-
rze nieoczekiwanie złapali 
wiatr w żagle – przed prze-
rwą strzelili dwie bramki, 

a potem nie zwolnili tempa 
i strzelili kolejne trzy gole, 
przez co MKS wylądował na 
deskach. Próbował się co 
prawda podnieść – czego 
efektem były trzy bramki 
między 73., a 79. minutą, ale 
na więcej nie starczyło już 
czasu i ostatecznie mecz 6-4 
wygrał KS Kamienica Kró-
lewska.

W obu odsłonach zawodów 
zorganizowanych przez Mar-
ka Heyduckiego, dyrektora  
Powiatowego Ośrodka Spor-
tu Młodzieżowego w Pucku 
wzięły udział trzy reprezen-
tacje szkół ponadgimnazjal-
nych: PCKZiU Puck, I LO Puck 
oraz ZSP Kłanino. Każdy z każ-
dym zagrał po jednym meczu, 
dziewczęta grały dwie połowy 
po 10 minut, zaś chłopcy – po 
11 minut. 

Rywalizacja wśród chłopców 
była bardzo wyrównana – 
w kluczowym meczu o wy-

granej zadecydował zaledwie 
1 punkt. Najlepsze było 1 LO 
z Pucka, które z kompletem 
zwycięstw zajęło 1. miejsce 
w tabeli. Drugą lokatę zaję-
ło Kłanino. Mecze dziewcząt 
przyniosły równie dużo emo-
cji, choć licealistki z Pucka nie 
dały rywalkom żadnych szans 
– oba mecze wysoko wygrały 
i oczywiście zajęły pierwsze 
miejsce. Za nimi uplasowała 
się reprezentacja ZSP Kłanino. 
Najlepsi odebrali z rąk dyrek-
tora POSM-u nagrody i me-
dale.

Zawody miały wyłonić naj-
lepsze pary – grana zarów-
no a barach deblowych, jak 
i w mixtach. Impreza zor-
ganizowana przez Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki 
cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem, a rywalizacja o  
najwyższe miejsca 
była bardzo za-
cięta. Ostatecznie 
wśród męskich 
deblistów triumfo-
wała para Grzegorz 
Szulc – Mariusz 
Szulc z Połchowa, 
najlepsze spośród 
kobiet były Jadwi-
ga Matachowska 
oraz Joanna Roba-

kowska z Jastarnii. W parach 
mieszanych (mixty) zwycię-
żyli Alicja Szopa (Strzelno) 
oraz Krzysztof Szwemin 
(Rekowo Górne). Najlepsi za-
wodnicy otrzymali puchary 
i nagrody rzeczowe.

W turnieju rozegranym na 
cetniewskiej hali wzięły 
udział 4 zespoły: Drewniaki 
Władysławowo, Bajadera, 
Specjaliści Władysławowo 
oraz Zatoka Puck. W fina-
le pucczanie zmierzyli się 
z Drewniakami i wygrali 6-4. 

Trzecie miejsce zajęła Baja-
dera. Zatoka wygrała ten ty-
tuł drugi raz z rzędu, a szcze-
gólnie doceniony został jej 
golkiper – Jonasz Głowienke, 
który został wybrany najlep-
szym bramkarzem turnieju.

Kaszubi pobiegli w imię jedności
BIEG |  We WładySłaWoWIe odBył SIę II BIeG jednośCI kaSzuBóW. na doroSłyCH BIe-
GaCzy Czekały dWa dyStanSe, Był też oSoBny BIeG dla dzIeCI, oraz dla MIłośnIkóW 
nordIC WalkInGu. uCzeStnICy nIe WyStraSzylI SIę złej PoGody I lICznIe StaWIlI SIę na 
StarCIe.

Bieg był częścią Dnia Jed-
ności Kaszubów, który upa-
miętnia pierwszą historycz-
ną wzmiankę zawierającą tę 
nazwę ludności. Tym razem 
centrum obchodów było 
Chmielno, ale swój udział 
w świętowaniu miało też 
Władysławowo, w którym, 
podobnie jak przed rokiem, 
na swój sposób świętowali 
biegacze.
Warto dodać, że tego dnia 
było wietrznie, chłodno 

i deszczowo. Uczestnicy mieli 
jednak za nic te niesprzyjają-
ce warunki i bardzo liczebnie 
stawili się pod Wieżą Widoko-
wą Domu Rybaka. To właśnie 
siedziba Urzędu Miasta była 
zarówno startem, jak i metą 
biegu, w którym wzięło udział 
około 350 zawodników. 
W tym roku po raz pierwszy 
pojawił się dystans 10 km, 
chyba najbardziej popular-
ny wśród mniej lub bardziej 
zaawansowanych biegaczy. 

Oprócz tego uczestnicy wy-
startowali też na zeszłorocz-
nym dystansie, czyli 5 km, 
który pokonać można było 
biegnąc, a także maszerując 
z kijkami. Pewien smaczek hi-
storyczny związany był z dy-
stansem dla najmłodszych. 
Dzieci biegły bowiem przez 
równo 1238 metrów, co 
symbolizowało szczególnie 
ważny rok. Właśnie 19. marca 
1238 roku papież Grzegorz IX 
po raz pierwszy wspomniał 

o Kaszubach.
W biegu na 10 km najlepszy 
czas – 35:13 – uzyskał Bartło-
miej Nikrant z Leśniewa, po 
nim na metę przybiegł Łu-
kasz Gostkowski, a trzeci czas 
uzyskał Jan Rutkowski. Wśród 
kobiet najlepsza była Kamila 
Plichta z Goręczyna, druga 
była Ilona Brzezik, a trzecia – 
Monika Cybulska.
(KG)
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