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Mieszkańcy dla ks. Kaczkowskiego

PucK |  Ulica i armii Wojska Polskiego zniknie z maPy miasta? Wszystko WskazUje na to, że tak Właśnie się stanie. jak zaPeWnia-
ją Urzędnicy, zmiana nazWy nie ma Wiązać się z UciążliWościami dla mieszkańcóW.

rEGION |  Pomorzanie Pamiętają o tWórcy PUckiego HosPicjUm PW. śW. ojca Pio. UdoWodnili to 28 marca, W PierWszą roczni-
cę jego śmierci.

„Niezwykły człowiek, zawsze otwar-
ty na potrzeby innych. Doktor nauk 
etycznych, bioetyk. twórca puckiego 
Hospicjum. sopocianin, który w tym 
kościele 16 czerwca 2002 roku mszą 
św. prymicyjną rozpoczął swoją ka-
płańską posługę” - tablica z takim 
napisem pojawiła się w kościele pw. 
św. jerzego w sopocie. w ten spo-
sób sopoccy samorządowcy i tutejsi 
mieszkańcy upamiętnili duchow-
nego, który był przykładem tego, 
jak żyć pełnią życia i dawać siebie 
innym.
- Dodatkowo nowy tom Rocznika 
sopockiego zawiera wybór tek-
stów dziennikarskich i relacji ludzi, 
którzy mieli zaszczyt oraz okazję 
poznać ks. Kaczkowskiego – zapew-
nia marek Niziołek z Biura promocji 
i Komunikacji społecznej urzędu 
miasta w sopocie. - Rocznik jest już 
dostępny, a 21 kwietnia w Dworku 
sierakowskich o godz. 18 odbędzie 
się spotkanie z redakcją i autorami 
tekstów tego wydania.
Nadto w minioną sobotę, tj. 8 kwiet-
nia, zorganizowany został koncert, 
który w całości poświęcony został 
pamięci ks. jana Kaczkowskiego. 
w kościele pw. św. jerzego w so-
pocie można było usłyszeć m.in. 

utwory z repertuaru j. Brahmsa, G. 
H. Haendla czy j. s. Bacha. przedsta-
wiciele polskiej Filharmonii Kame-
ralnej zagrali pod batutą maestro 
wojciecha Rajskiego. 
o duchownym, który zarażał ener-
gią i optymizmem, pamiętają też 
mieszkańcy pucka. w centrum mia-
sta zorganizowana została plenero-
wa wystawa biograficzna. za przy-
gotowanie ekspozycji odpowiadało 
puckie Hospicjum pw. św. ojca pio. 
w działania związane z uczczeniem 
pamięci ks. Kaczkowskiego zaanga-
żowały się też władze miasta.
- miasto puck zawsze chętnie wspie-
ra akcje organizowane przez puckie 
Hospicjum pw. św. ojca pio – za-
pewnia agnieszka siebert, sekretarz 
pucka. - Gdy placówka wystąpiła 
z inicjatywą zorganizowania wysta-
wy poświęconej pamięci księdza 
jana, miasto pomogło w jej reali-
zacji. Dodatkowo burmistrz Hanna 
pruchniewska zorganizowała wy-
jazd dwóch autokarów do sopo-
tu, dając mieszkańcom możliwość 
wzięcia udziału w głównych obcho-
dach rocznicowych.

          Anna Walk

Ks. jan Kaczkowski urodził się 
w 1977 roku w Gdyni. Dorastał w so-
pocie. jego droga do kapłaństwa 
rozpoczęła się w Gdańskim semina-
rium Duchownym, które ukończył 
w 2002 roku. pięć lat później został 
doktorem nauk teologicznych. spe-
cjalizował się w dziedzinie bioetyki. 
Nie skupiał się jednak na naukowej 
teorii. Był przede wszystkim prakty-
kiem, który całe swoje życie poświę-
cał nieuleczalnie chorym. sam zresz-
tą był doświadczony chorobą, bo od 
urodzenia cierpiał na lewostronny 
niedowład ciała. Dodatkowo miał 
poważną wadę wzroku. zmierzył się 
też - i z tego starcia wyszedł zwycię-
sko - z nowotworem nerek. w 2004 
roku został jednym z głównych za-
łożycieli puckiego Hospicjum Do-
mowego. Kiedy placówka okrzepła, 

rozpoczął starania o to, by stworzyć 
hospicjum stacjonarne, których 
efektem jest otwarte w 2009 roku 
puckie Hospicjum pw. św. ojca pio. 
Ks. Kaczkowski został pierwszym 
dyrektorem placówki. pełnił tę funk-
cję aż do śmierci. w 2012 roku u du-
chownego zdiagnozowano glejaka 
w zaawansowanym stadium. on jed-
nak nie zaprzestał swojej misji. cały 
czas wspierał śmiertelnie chorych, 
dodawał im otuchy i wzmacniał 
w nich wiarę w Boga. pracował do 
samego końca, niosąc ulgę innym 
śmiertelnie chorym. ze względu na 
swoją otwartość, poczucie humoru 
i chęć niesienia pomocy innym cie-
szył się powszechnym szacunkiem 
zarówno ze strony wierzących, jak 
i niewierzących.

pod koniec ubiegłego roku 
w życie weszła ustawa o za-
kazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju 
totalitarnego. co oznaczają 
wdrożone przepisy? w du-
żym skrócie: nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej nie mogą 
upamiętniać osób, organiza-
cji lub wydarzeń symbolizu-
jących komunizm bądź inny 

ustrój totalitarny. proces de-
komunizacji ruszył już w la-
tach 90-tych. obecnie przy-
brał na sile i w najbliższym 
czasie ma zostać całkowicie 
zrealizowany. 

Opinia IPN
jeszcze przed końcem tego 
roku samorządy muszą zmie-
nić nazwy, które nie spełnia-
ją wymogów ustawy. jeżeli 

w wyznaczonym do tego 
terminie nie wprowadzą ko-
niecznych zmian, zrobi to 
wojewoda rozstrzygnięciem 
nadzorczym. to jednak osta-
teczność, której chcą uniknąć 
władze pucka. w związku 
z tym już od pewnego czasu 
szykują się do zmiany nazwy 
ulicy i armii wojska polskie-
go.
- w opinii instytutu pamięci 

Narodowej nazwa ta zwią-
zana jest z propagowaniem 
komunizmu – wyjaśnia 
agnieszka siebert, sekretarz 
pucka, która jednocześnie za-
znacza, że na dzień dzisiejszy 
w mieście nie są planowane 
zmiany nazw innych ulic.

Propozycje nazw
co ważne, jeśli dojdzie do 
zmiany, to mieszkańcy ul. 

i armii wojska polskiego nie 
będą musieli wymieniać do-
kumentów. zgodnie z obec-
nie obowiązującym prawem, 
dowodów osobistych będzie 
można używać tak długo, aż 
stracą ważność. Nie obędzie 
się jednak bez zmian tabli-
czek, szyldów, czy innych 
tego typu elementów.
- Do końca marca mieszkań-
cy mogli składać propozycje 

nowej nazwy ulicy w formie 
pisemnej na adres tutejsze-
go urzędu lub za pośrednic-
twem poczty elektronicznej 
– informuje agnieszka sie-
bert. - wyboru nowej nazwy 
ulicy dokona powołana do 
tego celu komisja, z nadesła-
nych propozycji.

         Anna Walk
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z informacji Głównego urzędu sta-
tystycznego wynika, że kondycja na 
polskim rynku pracy jest najlepsza 
od 25 lat. wyraźną poprawę sytuacji 
można zaobserwować też na tere-
nie powiatu puckiego. Na koniec 
2016 roku w miejscowym pośred-
niaku zarejestrowanych było 2600 
osób. to liczba, która w porównaniu 
z poprzednimi latami, może robić 
wrażenie.

Ogólnopolska tendencja
- wcześniej rok z liczbą bezrobot-
nych oscylujących w granicach 
dwóch tysięcy zamykaliśmy osiem 
lat temu – informuje zygmunt orzeł, 

dyrektor powiatowego urzędu 
pracy w pucku. - częściej podobne 
sytuacje miały miejsce w ubiegłym 
wieku, tj. w latach 1996-1999. to, 
co ma obecnie miejsce w powiecie 
puckim, nie jest niczym nadzwy-
czajnym, bo gospodarka ma się do-
brze, więc bezrobocie w całym kraju 
spada.
sytuacja jest dobra, a ma być jesz-
cze lepsza, bo zbliża się sezon letni, 
więc pracy powinno być jeszcze 
więcej. - powiat pucki charakteryzu-
je sezonowość, która związana jest 
z naszym położeniem – przekonu-
je zygmunt orzeł. - ze względu na 
prace sezonowe i krótkotrwałe naj-

niższe bezrobocie zazwyczaj odno-
towujemy w okresie od czerwca do 
sierpnia, czyli w okresie wakacji.

Zatrudniają ukraińców
w całym kraju zmienia się rozkład 
sił w relacji pracownik-pracodaw-
ca. jeszcze kilka lat temu o jed-
no miejsce pracy zabiegało kilka, 
a nawet kilkanaście osób. obecnie 
coraz częściej to pracodawcy wraz 
z urzędami pracy dwoją się i troją, 
aby znaleźć chętnych do pracy. Nie-
rzadko znajdują ich poza granicami 
naszego kraju.
- jeżeli chodzi o obcokrajowców, to 
puccy pracodawcy najczęściej za-

trudniają obywateli ukrainy - mówi 
dyrektor powiatowego urzędu 
pracy w pucku. - Gdyby nie 
imigranci, część przedsię-
biorców miałaby spore 
problemy z obsadzeniem 
wszystkich stanowisk. 
to nic nadzwyczajnego. 
Kiedyś my jeździliśmy na 
zachód po pracę, a teraz 
inni przyjeżdżają do nas 
za chlebem. liczba obco-
krajowców, którzy znajdują 
zatrudnienie w miejscowych 
firmach, systematycznie ro-
śnie.

Anna Walk

expressy.pl 3|    Środa, 12 kwietnia 2017

 teRaz pRaca szuKa pRacowNiKa

Asfaltem przez puszczę

POWIAt |  coraz lePsza sytUacja na lokalnym rynkU Pracy. systematycznie sPada liczba osób bezro-
botnycH. z PoWodU brakU rąk do Pracy PracodaWcy coraz częściej zatrUdniają obcokrajoWcóW. 

rEGION |  nie dość, że Przecina cenną Przyrodniczo PUszczę darżlUbską, to jeszcze dzieli mieszkańcóW. jest konflikt na 
granicy PoWiatU PUckiego i WejHeroWskiego. cHodzi o Plan PrzebUdoWy drogi, która ProWadzi z WejHeroWa do celboWa.
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trasa łącząca powiat wejhe-
rowski z powiatem puckim ma 
zostać zbudowana praktycz-
nie od nowa. jak przekonują 
zwolennicy jej budowy, mo-
dernizacja poprawi bezpie-
czeństwo oraz komfort jazdy, 
a także skróci czas dojazdu 
do nadmorskich miejscowo-
ści. Nie wiadomo jednak, czy 
inwestycja zostanie zrealizo-
wana, bo przeciwko budowie 
protestują m.in. mieszkań-
cy Kąpina (gm. wejherowo), 
a także organizacje ekologicz-
ne. Droga przebiega bowiem 
przez cenną przyrodniczo 

puszczę Darżlubską.
Już od lat

Dukt leśny, przecinający pusz-
czę Darżlubską, rozpoczyna się 
przy ul. chopina w wejhero-
wie, a następnie biegnie przez 
okolice wsi Kąpino i kończy się 
w celbowie, łącząc się z pro-
wadzącą na półwysep Helski 
trasą nr 216. o konieczności 
modernizacji powyższej drogi 
urzędnicy mówią już od lat. te-
raz mają szansę, aby zrealizo-
wać przedsięwzięcie w ramach 
„programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019”. 
za realizację przedsięwzięcia 
miałyby odpowiadać wspólnie 
samorządy powiatu puckiego 
i wejherowskiego. urzędnicy 
mają plan, żeby drogę prze-
budować w ciągu niespełna 
dwóch najbliższych lat. w ra-
mach przygotowań do pro-
cesu inwestycyjnego odbyły 
już nawet spotkania z miesz-
kańcami, z których wynika, że 
powyższe przedsięwzięcie ma 
dość sporo przeciwników.

Pisma do rDOŚ
urzędnicy chcą, aby dokumen-

tacja drogi była gotowa do 
końca maja. opinii Regional-
nej Dyrekcji ochrony Środo-
wiska, co do trasy, jeszcze nie 
ma. - otrzymaliśmy już pisma 
od mieszkańców w sprawie 
budowy drogi przez puszczę, 
które obecnie rozpatrujemy 
– informuje sławomir sowula 
z RDoŚ w Gdańsku. 
samorządy liczą, że wartą oko-
ło 25 mln zł inwestycję uda 
się współfinansować z rządo-
wego programu przebudowy 
dróg lokalnych. 
                  
                 Anna Walk

Arkadiusz Grzegorzewski, 
prezes Stowarzyszenia 
rozwoju Wsi Kąpino

stowarzyszenie jest bardzo 
zaniepokojone faktem bu-
dowy drogi przez puszczę 
Darżlubską. uważamy, że 
mogłaby ona powstać, ale 
nie na takich zasadach i 
w takiej formie, jak jest to 
proponowane przez urzęd-
ników. przewidywane jest, 
że trasą będzie przejeżdżać 

około pięciu tys. samochodów na dobę, a przecież to 
jest obszar chroniony. od wejherowa do Kąpina droga 
może powstać w pełnym wymiarze, ale nie podoba nam 
się pomysł jej budowy przez puszczę Darżlubską. jeśli 
tamtędy ma przebiegać trasa to z kilkoma zastrzeżenia-
mi, tj. ograniczenie prędkości do 60 km/h, zakaz ruchu 
samochodów cięższych niż 3,5 tony oraz z przepustami 
dla zwierząt.

tomasz Herrmann, 
wicestarosta pucki

Nam bardzo zależy na 
tym, aby był to kolejny 
wjazd na teren naszego 
powiatu, w szczególno-
ści w kontekście sezonu 
turystycznego i tłumu 
turystów, którzy wtedy 
ciągną nad morze. ale 
też jako swoisty skrót 
do dużego najbliższego 
miasta, czyli wejhero-

wa oraz tamtejszego szpitala, z którego przecież wielu 
mieszkańców naszego powiatu korzysta. mam nadzie-
ję, że mieszkańcy przekonają się do tej drogi i za kilka 
lat powiedzą, że była to dobra i trafiona inwestycja. Nie 
chcemy oczywiście realizować inwestycji, która byłaby 
w sprzeczności z ochroną środowiska, ale pamiętajmy 
też, że ta droga już istnieje. co prawda, nie jest utwar-
dzona, ale jest wykorzystywana przez kierowców.
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Żywność dla mieszkańców
Gm. PucK |  do gminnego ośrodka Pomocy sPołecznej W PUckU dotarła kolejna dostaWa żyWności. ProdUkty Przekazane 
zostały W ramacH ProgramU oPeracyjnego Pomoc żyWnościoWa 2014-2020 – PodProgram 2016.

przedsięwzięcie jest współ-
finansowane z europejskie-
go Funduszu pomocy Naj-
bardziej potrzebującym. 
przystąpienie do powyż-
szego programu sprawiło, 
że do Gminnego ośrodka 
pomocy społecznej w puc-
ku trafiła już druga dosta-
wa żywności. tym razem 
artykułów żywnościowych 
jest dwa razy więcej. to 
oznacza, że każdy członek 
ze 121 zakwalifikowanych 
rodzin otrzyma 16 kg pro-
duktów żywnościowych. 

Ludzie się organizują
- przykładowo jeżeli rodzi-
na składa się z pięciu osób, 
to otrzyma w sumie 80 kg 
różnorodnych artykułów 
- mówi iwona Rumanow-
ska, dyrektor Gminnego 
ośrodka pomocy społecz-
nej w pucku. - to bardzo 
duże wsparcie, które cieszy 
mieszkańców. ludzie się 
organizują i proszą o po-
moc sąsiadów, aby pomo-
gli im w przetransportowa-
niu żywności do domu. 
Najnowsza dostawa obej-
muje kilkanaście różnych 
produktów żywnościo-
wych z długim terminem 
ważności, m.in. makaron 
jajeczny, herbatniki, ser 
podpuszczkowy dojrze-
wający , mleko uHt,  filet 
z makreli w oleju, szynkę 
drobiową, cukier czy olej 
rzepakowy. 

Bardzo cenna inicjatywa 
- Działalność w ramach po-
mocy żywnościowej dla osób 
najbardziej potrzebujących 
rozpoczęliśmy w lutym – za-
pewnia iwona Rumanowska. 
- w tym celu podpisaliśmy 
porozumienie z Bankiem 
Żywności w trójmieście. 
trzeba zaznaczyć, że tak wła-
ściwie jest to zadanie, które-
go realizacji powinny podej-
mować się stowarzyszenia. 
przez dwa lata poszukiwali-
śmy organizacji, która zaję-
łaby się koordynacją działań 
w tym zakresie. Niestety, ale 
żadne ze stowarzyszeń nie 
podjęło się realizacji tego 
przedsięwzięcia. w związ-
ku z tym, że teraz pojawiła 
się taka możliwość prawna 
podjęliśmy się realizacji tego 
zadania. uznaliśmy, że to bar-
dzo cenna inicjatywa, na któ-
rej mieszkańcy gminy puck 
powinni sporo zyskać.
wydawanie żywności odby-
wa się w pomieszczeniu go-

spodarczym przy siedzibie 
Gminnego ośrodka pomocy 
społecznej w pucku, o czym 
osoby zakwalifikowane do 
projektu zostały wcześniej 
poinformowane.

trzeba spełniać kryteria
osoby, które nie zostały za-
kwalifikowane do progra-
mu operacyjnego pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 
- podprogramu 2016, a chcą 
wziąć udział w podprogra-
mie 2017, którego realizacja 
ruszy w październiku, mogą 
zgłaszać się do pracowni-
ków socjalnych Gminnego 
ośrodka pomocy społecznej 
w pucku. aby móc stać się 
beneficjentem powyższego 
przedsięwzięcia, trzeba speł-
niać kryteria kwalifikowalno-
ści określone w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej. w tym 
przypadku chodzi o dochód, 
który nie powinien przekra-
czać 200 proc. kryterium do-
chodowego uprawniającego 
do skorzystania z pomocy 
społecznej, tj. 1 268 zł dla 
osoby samotnie gospoda-
rującej i 1 028 zł na jednego 
członka w rodzinie.
warto zaznaczyć, że przy roz-
ładunku żywności pomagają 
strażacy z ochotniczej straży 
pożarnej w Darzlubiu. Kom-
pletowanie i dystrybucja 
paczek żywnościowych leży 
w gestii pracowników socjal-
nych Gminnego ośrodka po-
mocy społecznej w pucku.
Anna Walk

Wydawanie żywności 
odbywa się w pomiesz-
czeniu gospodarczym 
przy siedzibie Gminne-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Pucku, o czym 
osoby zakwalifikowa-
ne do projektu zostały 
wcześniej poinformo-
wane.
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HEL | do UdziałU W ogólnoPolskiej ryWalizacji zgłosił ją Urząd miasta Wraz 
z zesPołem szkół ogólnokształcącycH.

TOPOLA HELENA DRZEWEM ROKU?
Konkurs Drzewo Roku ma 
na celu promowanie posta-
wy szacunku dla przyrody 
oraz wyszukiwanie przykła-
dów ciekawych związków 
pomiędzy kulturą lokalnej 
społeczności a drzewem. 
ambasadorami tego wy-
jątkowego przedsięwzięcia 
są: popularna podróżnicz-
ka elżbieta Dzikowska, re-
żyser Kazimierz Kutz, a tak-
że popularyzator wiedzy 
o języku polskim, prof. jan 
miodek.
w gronie szesnastu finali-
stów ogólnopolskiego eta-

pu konkursu znalazła się 
Helena z Helu. Nazwa to-
poli nie jest przypadkowa. 
podkreśla ona tożsamość 
miejsca, w którym rośnie 
(w języku staropolskim na-
zwa Hel oznacza wydmę, 
pustkowie, cypel).
można rzec, że Helena osią-
gnęła już wiek sędziwy. 
liczy przecież ponad 200 
lat. warto dodać, iż topole 
należą do drzew, których 
piękno ujawnia się z wie-
kiem. tak też jest w przy-
padku Heleny.
zgłaszający topolę do 

prestiżowego konkursu 
zapewniają, że jest ona 
trwale związana ze spo-
łecznością miasta i tworzy 
jego wspólnotę. Drzewo 
było i jest świadkiem wie-
lu zdarzeń oraz przemian 
helskiej wspólnoty. jej 
życie związane jest z dra-
matem działań wojennych 
i bohaterskiej obrony Helu. 
obroną miasta przez 32 dni 
dowodził komandor zbi-
gniew przybyszewski. Żona 
bohaterskiego obrońcy 
miała na imię Helena.
warto zaznaczyć, że o pre-

stiżowy tytuł zabiega w su-
mie osiem dębów, dwie 
lipy, platan, topola, kasz-
tany jadalne, grusza, dąb 
spleciony z sosną oraz eg-
zotyczna palma. ogólno-
polski plebiscyt wystartuje 
w czerwcu. autorzy zakwa-
lifikowanych do finału zgło-
szeń muszą przygotować 
się do zaciętej rywalizacji, 
bowiem zwycięzcę wybio-
rą sami internauci podczas 
czerwcowego głosowania 
na www.drzeworoku.pl. 

               Anna Walk
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jego efektem będzie wy-
konanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 215. 
zmiany obejmą obszar gmi-
ny z wyłączeniem wyremon-
towanych już odcinków. 
projekt przebudowy drogi 
łączącej nadmorskie miej-
scowości będzie kosztować 
milion złotych. Na przebu-
dowę nawierzchni samorząd 
wojewódzki i gmina włady-
sławowo przekazały po 500 
tys. zł.
Droga wojewódzka nr 215 
ma długość 22 km i łączy 
władysławowo z sulicicami 
koło Krokowy, gdzie wcho-
dzi w drogę 213 wiodącą 
do słupska. Remont ma do-
tyczyć jej kilkunastokilome-
trowego odcinka z władysła-
wowa do Karwi, wiodącego 
wzdłuż wybrzeża Bałtyku 
przez chłapowo, Rozewie, 
jastrzębią Górę. w Karwi 
droga ostro skręca na połu-
dnie i przez Karwieńskie Bło-
ta, sławoszyno dochodzi do 
wspomnianych już sulic. 
trasa ta ma przepiękne wa-
runki krajobrazowe i walory 
turystyczne. samorządowcy 
związku miast i Gmin mor-
skich podczas niedawnego z
brania w Krynicy morskiej 
widzieliby w niej część trasy 
wiodącej od Helu do Świno-
ujścia w stylu słynnej „auto-
strady ku słońcu”. z zapowie-
dzianej renowacji powyższej 
drogi cieszy się też starosta 
pucki - jarosław Białk, ponie-
waż podniesie ona komfort 

podróżowania i może stać się 
wielką atrakcją turystyczną. 
Na pochwałę zasługuje de-
terminacja samorządów naj-
niższego szczebla, czyli soł-
tysów z Rozewia, jastrzębiej 
Góry, ostrowa i Karwi, którzy 
wspierani przez burmistrza 
władysławowa potrafili zare-
zerwować we wspólnym bu-
dżecie niebagatelną kwotę 

pół miliona złotych i przeko-
nać marszałka do wsparcia 
swej inicjatywy.    
trzeba przyznać, że stan na-
wierzchni powyższej drogi 
jest tragiczny. jej odcinki zo-
stały zbudowane z kostki ba-
zaltowej jeszcze w latach 30-
tych ubiegłego wieku. poza 
poprawą stanu nawierzchni, 
planowane są: budowa par-

kingów i systemu odprowa-
dzenia wód deszczowych 
oraz zabezpieczenie przed 
niszczeniem wąwozów prze-
cinających drogę. 
– to przedsięwzięcie jest 
spójne z innym już reali-
zowanym projektem, czyli 
ścieżkami rowerowymi. po-
łowa dróg rowerowych bę-
dzie przebiegać wzdłuż dro-

gi wojewódzkiej – uzupełnia 
burmistrz Roman Kużel.
sporządzenie projektu zaj-
mie około 12 – 15 miesięcy. 
Kolejnym etapem będzie 
przeprowadzenie przetargu 
przez zarząd Dróg woje-
wódzkich i wyłonienie wyko-
nawcy robót, który powinien 
rozpocząć prace już w 2018 
roku.

- po otrzymaniu projektu 
zaplanujemy konkretne 
działania i wspólnie je sfi-
nansujemy – zapowiedział 
Krzysztof czopek, dyrektor 
Departamentu infrastruktu-
ry urzędu marszałkowskiego 
województwa pomorskiego.
Anna Kłos
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Chcą być na dobrej drodze
Gm. WŁADySŁAWOWO |  bUrmistrz i sołtysi WłaściWie jUż na nią WstąPili. na PoczątkU kWietnia W Pomorskim Urzędzie mar-
szałkoWskim marszałkoWie mieczysłaW strUk i ryszard śWilski PodPisali z bUrmistrzem WładysłaWoWa, romanem kUże-
lem, PorozUmienie.

Gm. WŁADySŁAWOWO |  15 tys. zł z bUdżetU gminy WładysłaWoWo trafiło do Wej-
HeroWskiego szPitala. PoWyższe środki mają zostać Przeznaczone na remont 
oddziałU neUrologii z oddziałem UdaroWym. 

KArWIA |  Ulice mokra i błękitna zyska-
ją noWe naWierzcHnie. inWestycję re-
alizUje gmina WładysłaWoWo. 

expressy.pl

wspaRcie Dla szpitala bUdoWa Ulic

- Nie jest to oczywiście na-
szym obowiązkiem, ale wie-
lu naszych mieszkańców, 
czy też turystów latem leczy 
się w wejherowie, więc po 
części jest to też „nasz” szpi-
tal – wyjaśnia burmistrz Ro-
man Kużel.
Środki z budżetu gminy wła-
dysławowo mają wesprzeć 
wejherowski szpital podczas 
działań związanych z mo-
dernizacją sali intensywnej 
opieki medycznej na od-
dziale Neurologii z oddzia-
łem udarowym i pomogą 

w zakupie systemu przywo-
ławczego. 
- zakupimy sprzęt do moni-
torowania stanu pacjentów 
– zapewnia andrzej ziele-
niewski, wiceprezes szpitali 
pomorskich.
warto zaznaczyć, że samo-
rząd gminy władysławowo 
w tym roku wsparł już drugą 
lecznicę z terenu wojewódz-
twa pomorskiego. w stycz-
niu radni zdecydowali 
o przekazaniu 160 tys. zł na 
rzecz puckiego szpitala. 
wa

- to długo wyczekiwane 
przez mieszkańców przed-
sięwzięcie – zapewnia 
Roman Kużel, burmistrz 
władysławowa. - Droga, 
szczególnie po opadach 
deszczu, wyglądała fatalnie. 
cieszę się, że już niebawem 
wszyscy będziemy mogli 
korzystać z komfortowej na-
wierzchni.
zadanie obejmuje budowę 
dróg o nawierzchni z kostki 
betonowej wraz ze zjazdami, 

a także chodnikami i miej-
scami postojowymi. Dodat-
kowo w ramach inwestycji 
powstanie kanalizacja desz-
czowa wraz z przepompow-
nią wód deszczowych oraz 
zasilaniem elektrycznym.
całkowity koszt przedsię-
wzięcia wynosi niespełna 1,5 
mln zł. termin zakończenia 
robót ustalony został na 30 
czerwca. warto zaznaczyć, 
że na realizację inwestycji 
samorząd zaciągnął kredyt.

fot. Podpisanie porozumienia. od prawej: burmistrz roman kużel, marszałek mieczysław struk, członek zarządu w Urzędzie marszałkowskim ryszard świlski
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Czym zajmuje się GOPS w Pucku?
Gm. PucK |  gminny ośrodek Pomocy sPołecznej jest jednostką organizacyjną gminy PUck, WykonUjąc zadania gminy oraz 
zadania zlecone Przez administrację rządoWą z zakresU UstaWy o Pomocy sPołecznej, Udziela Pomocy W formie Pienięż-
nej, natUrze lUb UsłUgacH. śWiadczenia mają cHarakter stały, okresoWy bądź jednorazoWy. 

PucK |  bUdoWa ParkU street WorkoUt/ParkoUr i PoPraWa infrastrUktUry roWeroWej - to tyl-
ko niektóre z PomysłóW mieszkańcóW PUcka na PoPraWę jakości życia W mieście.

Każda pomoc udzielona 
przez Gops wymaga prze-
prowadzenia wywiadu śro-
dowiskowego lub postępo-
wania administracyjnego 
i jest poprzedzona wyda-
niem decyzji administracyj-
nej. w minionym roku Gops 
wydał w sumie 7 125 decyzji 
administracyjnych. 
wydatki Gminnego ośrodka 
pomocy społecznej w pucku 
w 2016 roku ogółem wynio-
sły 32,5 mln zł, w tym: na za-
dania własne gminy 1,6 mln 
zł, na zadania zlecone 29,5 
mln zł, na zadania własne 
dotowane ze środków rządo-
wych 1,3 mln zł, na realizację 
projektu z unii europejskiej 
ponad 25 tys. zł.

Kto z czego korzysta?
w minionym roku pomocą 
społeczną objęto w gminie 
puck 1001 osób w 385 ro-
dzinach. w ramach zadań 
własnych Gminy pomoc ta 
przedstawiała się następu-
jąco: udzielenie schronienia 
oraz niezbędnego ubrania 
osobom tego pozbawionym 
- dwanaście osób bezdom-
nych (koszt to 58,4 tys. zł); 
zapewnienie posiłku oraz 
dożywianie dzieci - 105 ro-
dzin (koszt to 149,6 tys. zł); 
przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków stałych - 185 osób 
(koszt to 852,2 tys. zł); przy-
znawanie i wypłacanie zasił-
ków okresowych - 159 osób 
(koszt to 179,2 tys. zł); przy-

znawanie i wypłacanie zasił-
ków celowych - czternaście 
rodzin (koszt to 3,1 tys. zł); 
przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków celowych na po-
krycie wydatków powsta-
łych w wyniku zdarzenia lo-
sowego - trzy rodziny (koszt 
to 2,6 tys. zł); praca socjalna 
- 294 rodziny, z którymi za-
warto blisko sześćdziesiąt 
kontraktów socjalnych;  or-
ganizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania - jedna oso-
ba w ramach realizacji prac 
społecznie użytecznych 
oraz specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi - jed-
na osoba dorosła oraz dzie-
więcioro dzieci (koszt to 129 
tys. zł); kierowanie do domu 
pomocy społecznej i pono-
szenie odpłatności za pobyt 
mieszkańca Gminy w tym 
domu - siedemnaście osób 
(koszt to 335,6 tys. zł); opła-
canie składek na ubezpie-
czenie zdrowotne - 158 osób 
(koszt 67,9 tys. zł); prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej 
- dwanaście decyzji potwier-
dzających prawo do powyż-
szych świadczeń przez okres 
do 90 dni dla dziesięciu osób; 
świadczenie usług asystenta 
rodziny - trzech asystentów 
rodziny objęło wsparciem
ponad pięćdziesiąt rodzin.

Wsparcie i aktywizacja
w strukturze Gops-u w puc-
ku działa zespół ds. asysty 
rodzinnej, do którego zadań 
należy w szczególności dia-
gnozowanie i analizowanie 
sytuacji rodzinnej pod kątem 
zaistniałych problemów oraz 
deficytów, a także wspiera-
nie rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych. Funkcjonuje też 
Gminny zespół interdyscy-
plinarny, w którego skład 
wchodzą przedstawiciele in-
stytucji, działających na rzecz 
dziecka i rodziny. Łącznie 
w 2016 roku pracowano z 82 
rodzinami, w których wystą-

piła przemoc.
Gminny ośrodek pomocy 
społecznej prowadzi też 
działania w ramach rządo-
wego programu dla rodzin 
wielodzietnych „Karta Dużej 
Rodziny”. w 2016 roku wójt 
gminy puck wydał 469 Kart 
Dużej Rodziny. Dodatko-
wo Gops aktywizuje osoby 
bezrobotne poprzez wyko-
nywanie prac społecznie 
użytecznych. w celu akty-
wizacji zawodowej klientów 
ośrodek przystąpił również 
do partnerskiego projektu 
„aktywny powiat pucki”, któ-
ry współfinansowany jest ze 
środków unii europejskiej 
w ramach eFs. w 2018 roku 

osiemnastu klientów Gop-
s-u rozpoczęło udział w po-
wyższym projekcie.
jeżeli chodzi o wsparcie osób 
starszych, to wójt gminy 
puck podpisał porozumienie 
ze starostą puckim o współ-
pracy w zakresie współfinan-
sowania działalności Dzien-
nego Domu „senior – wigor”, 
którego głównym celem 
jest zapewnienie szerokiego 
wsparcia seniorom powyżej 
60 roku życia. 

Pozostałe działania
Gops w pucku prowadzi też 
działania związane z realiza-
cją świadczeń rodzinnych, 
wychowawczych i fundu-

szu alimentacyjnego. w mi-
nionym roku świadczenia 
rodzinne przyznano i wy-
płacano 2 274 rodzinom na 
ogólną kwotę blisko 11 mln 
zł. Świadczenia wychowaw-
cze 500 + - przyznano i wy-
płacano blisko 2,5 tys. ro-
dzinom. Łączny koszt w tym 
przypadku to ponad 17 mln 
zł, w tym koszty wdrożenia 
i obsługi około 300 tys. zł.
jeżeli chodzi o wsparcie ko-
biet w ciąży, to warto wie-
dzieć, że od początku stycz-
nia obowiązuje świadczenie 
w wysokości 4 tys. zł z tytułu 
urodzenia żywego dziecka 
z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieule-
czalną chorobą, zagrażającą 
życiu.  
Dodatkowo w minionym 
roku Gops w pucku wypłacił 
świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego 153 wierzycie-
lom na 228 osób uprawnio-
nych w łącznej kwocie ponad 
856 tys. zł. Kwoty zwrócone 
przez dłużników alimentacyj-
nych z tytułu wypłaconych 
świadczeń wyniosły niespeł-
na 184 tys. zł. liczba dłużni-
ków alimentacyjnych, wobec 
których ośrodek prowadził 
postępowanie w minionym 
roku wynosiła 188 osób.
WA

mieszKańcy mają pomysŁy
pomysły trafiły do urzędu mia-
sta w ramach tegorocznej edycji 
puckiego budżetu obywatelskie-
go. w sumie zgłoszonych zosta-
ło dziesięć propozycji, z których 
większość związana była z po-
prawą infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej.

Dobre przygotowanie
- zgłoszone wnioski są różno-
rodne, ciekawe i bardzo dobrze 
przygotowane pod względem 
formalnym oraz merytorycz-
nym – zapewnia lucyna Bo-

ike-chmielińska, wiceburmistrz 
pucka. - w związku z tym widać, 
że mieszkańcy bardzo mocno 
przygotowali się do tego, by ich 
pomysły mogły zostać poddane 
głosowaniu. 
Do kolejnego etapu tegorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego 
zakwalifikowano osiem propozy-
cji. szansę na realizację ma mię-
dzy innymi budowa placu zabaw 
i siłowni na osiedlu orzeszkowej. 
podobną propozycję, ale na ulicy 
mestwina, zgłosiła wioleta Kowal-
ska – lewicka. amadeusz walke 

chciałby, aby zrealizowane zosta-
ło zadanie związane z wymianą 
oświetlenia puckiego molo. 

Okres promocji
zgłoszony został również projekt 
związany z naprawą podjazdów 
dla osób niepełnosprawnych 
i wózków dziecięcych. jeżeli ak-
ceptację mieszkańców zyska po-
mysł Rafała wittbrodt, w pucku 
powstanie park street workout/
parkour. justyna thiel chciałaby, 
aby przy szkole podstawowej 
im. m. zaruskiego zrealizowane 

zostało zadanie związane z po-
prawą infrastruktury rowerowej. 
Dzięki pomysłowości mieszkań-
ców w pucku ma szansę powstać 
też plenerowa siłownia i plac za-
baw.
obecnie trwa okres promocji 
projektów, który zakończy się 
27 kwietnia. Dzień później ruszy 
głosowanie. urzędnicy i autorzy 
zgłoszonych propozycji już dziś 
liczą na aktywność mieszkańców.

         Anna Walk
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Znów zakwitły Pola Nadziei 
rEGION |  na Ulice PUcka, gdyni, soPotU, gdańska i kartUz W PierWszą niedzielę kWietnia WyrUszyło blisko trzecH tysięcy 
WolontariUszy. zbiórkę na rzecz sWoicH PodoPiecznycH Pomorskie HosPicja PrzeProWadziły jUż Po raz szósty.

w ramach tegorocznej edy-
cji akcji pn. pola Nadziei 
pas nadmorski stał się jed-
ną wielką trasą Żonkilowej 
Nadziei. Biegacze, rolkarze, 
motocykliści i kierowcy za-
bytkowych samochodów 
wspólnie pokonali trasę od 
pucka, poprzez Gdynię i so-
pot, aż dotarli do Gdańska. 
Finałem nietypowej sztafe-
ty była wyjątkowa parada, 
która przez targ Drzewny, 
targ węglowy i ulicę Długą 
przemaszerowała pod Dwór 
artusa.

Zbiórka i uwaga
- celem akcji była nie tylko 
zbiórka na rzecz podopiecz-
nych hospicjów, ale także 
zwrócenie uwagi na samą 
ideę opieki hospicyjnej – wy-
jaśnia Beata Gruchała z puc-

kie Hospicjum pw. św. ojca 
pio. - słowo hospicjum wy-
wodzi się od łacińskich słów 
„hospes”, czyli gość i „hospi-
tium”, co oznacza gościnę. 
zespoły hospicyjne złożone 
z profesjonalistów i wolon-
tariuszy towarzyszą chorym 
w drodze do kresu życia. 
odpowiadają na ich potrze-
by medyczne, ale również 
takie zwyczajne, ludzkie, jak 
potrzeba bliskości czy roz-
mowy. Dlatego w murach 
domu hospicyjnego nie bra-
kuje spotkań towarzyskich, 
gier zespołowych czy wystę-
pów artystycznych.
w ramach tegorocznej edy-
cji pól Nadziei wolontariusze 
zbierali pieniądze na rzecz 
kilku pomorskich placówek, 
tj. Hospicjum pw. ojca pio 
w pucku, Hospicjum im. ks. 

e. Dutkiewicza sac w Gdań-
sku, Hospicjum im. Św. józefa 
w sopocie, stowarzyszenia 
Hospicjum im. św. Faustyny 
w sopocie oraz Hospicjum 
im Św. wawrzyńca w Gdyni 
wraz z Domem Hospicyjnym 
dla Dzieci „Bursztynową 
przystanią”.

Dobro powraca
- ludzie chętnie wrzucają 
pieniądze do puszek – za-
pewnia Natalia, jedna z wo-
lontariuszek. - widać, że 
mieszkańcy pomorza do-
skonale zdają sobie sprawę 
z tego, że pomoc jest bar-
dzo potrzebna. Kwestując 
na ulicach, w parkach czy 
przy kościołach spotykamy 
się wyłącznie z pozytywnym 
odzewem. sama z chęcią za-
angażowałam się w wsparcie 

podopiecznych hospicjów. 
czuję, że to, co robię, ma 
sens. mało tego, do dawa-
nia siebie innym zachęcam 
najbliższych. wierzę w to, że 
dobro do nas powraca i to ze 
zdwojoną siłą.
w tym roku wolontariuszom 
w ciągu kilku godzin udało 
się zebrać prawie 520 tys. 
zł. warto zaznaczyć, że dla 
hospicjów istotny jest każdy 
datek. w okresie rozliczeń 
podatkowych wskazane by-
łoby pamiętać o możliwości 
przekazania im 1 proc. po-
datku. tego typu wsparcie 
jest niezwykle potrzebne, 
bo cały czas brakuje środ-
ków, aby móc objąć opieką 
wszystkich oczekujących na 
pomoc. 

                 Anna Walk

Jak to się zaczęło? 
pierwsze pola Nadziei za-
kwitły w szkockim edynbur-
gu i zostały zorganizowane 
przez fundację marie curie 
cancer care. stamtąd też 
przywędrował do polski 
zwyczaj darowania żonkili 
osobom przyłączającym się 

do zbiórki. Żonkil w tej tra-
dycji symbolizuje triumf po-
święcenia nad egoizmem, 
miłości nad śmiercią. co 
roku na początku paździer-
nika ludzie na całym świecie 
sadzą żonkile przed szko-
łami, szpitalami, urzędami, 
w parkach i na skwerach. 

wiosną, kiedy kwitną, 
ośrodki hospicyjne organi-
zują wielką zbiórkę na rzecz 
swoich podopiecznych. 
wolontariusze w żółtych 
koszulkach wręczają je dar-
czyńcom w zamian za datki 
do puszek. Geneza polskich 
pól Nadziei związana jest z 

Krakowem i Hospicjum św. 
Łazarza. akcja wystartowała 
dziewiętnaście lat temu, a 
ogólnopolskiego charak-
teru nabrała w 2003 roku. 
obecnie organizowana jest 
na terenie kilkudziesięciu 
miast w różnych częściach 
kraju.
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misterium wielkiego tygo-
dnia, święconka, czy biała 
kiełbasa lub żur to świątecz-
ne symbole, bez których wie-
lu z nas nie wyobraża sobie 
wielkanocy. wiadomo, że 
święta to mnóstwo różnych 
zwyczajów, które zamieniają 
te kilka dni w czas wyjątko-
wy, którego z żadnym innym 
okresem w roku nie sposób 
porównać. a do tego na Ka-
szubach tradycja wielkanoc-

na jest szczególnie bogata 
i różni się od obyczajów kul-
tywowanych w innych regio-
nach. 
Nastrój tradycyjnych, ka-
szubskich świąt czuło się 
już od Niedzieli palmowej. 
w przeciwieństwie do re-
gionów w środkowej polsce, 
gdzie palmy bywały sztucz-
ne, kaszubskie palmy były 
naturalne i skromne. Najczę-
ściej to wiązki bazi, przystro-

jone brzozowymi witkami, 
czasem ozdobione kwiatami 
z bibuły.  palmy robiło się 
z wierzby, brzozy, jałowca, 
ziół. Były święcone i przecho-
wywane aż do następnego 
roku. Na wiosnę palono je, 
a popiół rozrzucano po po-
lach dla zapewnienia uro-
dzaju. Nie wypadało przecież 
tak po prostu wyrzucić świę-
conego. potem nadchodził 
wielki tydzień i uroczystości 

triduum paschalnego. od 
wielkiego czwartku aż do 
soboty w kościele nie używa-
ło się dzwonków, tylko drew-
nianych kołatek. 
w wielką sobotę przed po-
południowym nabożeń-
stwem ministranci krążyli po 
całej wsi z “klekotkami” i ko-
łatali. sobota nie mogła się 
obyć bez święconki – ta tra-
dycja na dobre zadomowiła 
się na Kaszubach. zestaw 

p o k a r m ó w 
był zawsze 
ten sam, czyli 
jajka, chleb, 
sól, wędliny. 
a ponieważ 
ś w i ę c o n k a 
była głównym 
sk ładnik iem 
świątecznego 
śniadania, nie-
którzy zabie-
rali do kościo-
ła duże kosze 
z jedzeniem, 
by święcone-
go wystarczy-
ło potem dla 
całej rodziny. 
w niedzielę, 
w c z e s n y m 
rankiem, szło 

się do wody – strumyka, po-
toku, czy rzeczki – aby ob-
myć twarz i oczy „dla zdrowia 
i urody”. co ciekawe, panny 
które się tam wybierały, nie 
mogły po drodze wypowie-
dzieć ani jednego słowa. Naj-
ważniejsza była oczywiście 
poranna msza rezurekcyjna, 
na pamiątkę zmartwych-
wstania pańskiego. po mszy, 
w domach zaczynało się 

świąteczne śniadanie oraz 
odwiedziny krewnych i zna-
jomych. 
w wielkanocny poniedziałek 
był czas na śmigus dyngus. 
tego dnia na Kaszubach nie 
lano wodą, tylko chłostano 
rózgami z jałowca lub brzo-
zy. Ścinało się je przed świę-
tami, wstawiało do wazonu, 
by się zazieleniły, a w ponie-
działek rano brało się rózgi 
w rękę i budziło śpiących, 
a zwłaszcza panny na wyda-
niu. wpuszczano kawalerów 
chętnie, bo wtedy było wia-
domo, że dziewczyna ma 
powodzenie. za „dygowanie” 
gospodyni częstowała jajka-
mi i dawała ciasto, tak jak ko-
lędnikom. z wielkanocnym 
poniedziałkiem związany 
był jeszcze jeden zwyczaj.  
wczesnym rankiem dzie-
ci rozbiegały się po całym 
obejściu i szukały gniazdek, 
w których wielkanocny za-
jączek pozostawiał słodycze. 
„jak będziesz niegrzeczny, to 
ci zając bobki przyniesie” – 
takiej groźby obawiały się te 
maluchy, które coś zbroiły.
             
              /raf/
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Czas zadumy, radości i odwiedzin
WIELKANOc |  śWięta tUż, tUż. to czas, kiedy Wierni Uczestniczą W rekolekcjacH, nabożeństWacH Wielkiego tygodnia, drodze 
krzyżoWej, PrzygotoWUją koszyczek z żyWnością do PośWięcenia oraz szykUją sPecjały na śWiąteczny stół. niestety, co-
raz rzadziej kUltyWoWane PradaWne, kaszUbskie obyczaje zWiązane z Wielkanocą. 
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WIELKANOc |  śWięta to czas sPotkań W gronie rodzinnym. WsPólnym icH PUnktem jest bez WątPienia stół, bogaty W Wielka-
nocne, tradycyjne PotraWy i Przysmaki. Postarajmy się, żeby tegoroczny stół śWiąteczny był WyjątkoWy. 

wyjątKowe Święta Na stole
Święta wielkanocne to mo-
ment, gdy na stołach pojawiają 
się tradycyjne potrawy. Na stół 
trafiają wędliny, sałatki, żurek, 
biała kiełbasa i oczywiście jaj-
ka, często kolorowe i bogato 

zdobione. my dziś proponu-
jemy ponadto smaczne, kolo-
rowe i świąteczne przysmaki, 
które nie tylko przypadną do 
gustu wszystkim zebranym 
przy świątecznym stole, ale 

też będą wspaniałą ozdobą 
tego stołu. 
poniżej podajemy przepisy na 
dwie może trochę nietypowe, 
ale z pewnością warte spróbo-
wania potrawy świąteczne.

Delikatne roladki
Roladki z filetu z kurczaka ze szpinakiem,
 w szynce parmeńskiej, 
podawane z chrzanem śmietankowym. 
składniki:
• pojedyncze piersi z kurczaka 4 sztuki
• liście szpinaku, 2 garści 
• masło 50g
• świeża natka pietruszki
• szynka parmeńska 12 plastrów
• sól
• pieprz czarny świeżo mielony
• olej do smażenia
• ziemniaki 500g
• śmietanka 30% 300g
• chrzan śmietankowy (np. Krakus)

Sposób przygotowania: 
1. ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plastry. w naczy-
niu żaroodpornym ułóż warstwy ziemniaków, przesy-
pując je solą i świeżo mielonym pieprzem. całość zalej 
śmietanką, wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. 
c i piecz ok. 1 godziny. ziemniaki powinny wchłonąć 
śmietankę, stać się miękkie i kremowe w smaku.
2. piersi z kurczaka przekrój w poprzek tak, abwy jeden 
bok pozostał nieprzekrojony. Rozłóż na płasko, rozbij 
delikatnie tłuczkiem, oprósz solą i pieprzem. Na każdej 
piersi rozłóż liście szpinaku, połóż kawałek zimnego 
masła, posyp posiekaną natką pietruszki i zawiń w ro-
ladkę. postaraj się boki zwinąć do środka. tak przygo-
towaną roladkę owiń trzema plastrami szynki parmeń-
skiej i odłóż na bok.
3. po przygotowaniu wszystkich roladek, rozgrzej na 
patelni olej i dokładnie obsmaż roladki ze wszystkich 
stron. przełóż do naczynia żaroodpornego lub, jeśli 
masz możliwość, wstaw razem z patelnią do piekar-
nika nagrzanego do 180 st. c i piecz ok. 20 minut. po 
upieczeniu podaj z chrzanem śmietankowym Krakus 
i z ziemniakami w śmietanie
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poKoloRuj pisaNKę!Wytrawne bułeczki 
spróbuj niezwykłych, wytrawnych bułeczek z 
łososiem, szpinakiem i fetą.  

składniki (na ok. 12 sztuk): 
• mąka tortowa 2 szklanki
• wiejskie jaja 2 sztuki
• ser feta 200g
• szpinak w liściach (może być mrożony) 150g
• łosoś 150 g
• gęsta śmietana 18% 3/4 szklanki
• oliwa z oliwek 3 łyżki
• proszek do pieczenia 2 łyżeczki
• zioła prowansalskie
• czosnek 2 ząbki
• masło klarowane do smażenia
Do podania:
• chrzan śmietankowy Krakus
• kiełki rzeżuchy i/lub rzodkiewki

Sposób przygotowania: 
1. piekarnik nagrzej do 200 st. c. szpinak 
wrzuć na osolony wrzątek i gotuj 3 minuty. 
odcedź i posiekaj (jeśli użyjesz mrożonego, 
najpierw go rozmroź i odciśnij nadmiar 
wody). Fetę pokrój w kostkę, a łososia pod-
duś lekko na maśle. 
2. w pojemniku ubij mikserem całe jaja, 
śmietanę i oliwę. wsyp do nich mąkę z 
proszkiem, zioła oraz przeciśnięty czosnek 
i krótko miksuj na niskich obrotach. Dodaj 
szpinak, fetę i kawałki łososia (bez skóry), 
mieszając wszystkie składniki ręcznie. po-
winno wyjść gęste, zwarte ciasto. 
3. Rękami oprószonymi mąką odrywaj ka-
wałek ciasta, formując z niego kulę. Każdą z 
nich układaj na blasze wyłożonej papierem 
do pieczenia. piecz aż bułeczki wyrosną i 
nabiorą złocistego koloru (ok. 12-15 minut). 
ostudzone bułeczki przekrawaj, posmaruj 
do smaku chrzanem śmietankowym (np. 
firmy Krakus) i posyp kiełkami.

Lubisz maLować jajka na wieLkanoc? masz niesamowitą okazję sprawdzić się przed świętami. 
puść wodze fantazji i pokoLoruj jajko jak tyLko chcesz.
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Szukali wymarzonej szkoły i pracy
PucK |  Ponad Pięćdziesiąt instytUcji – jednostek edUkacyjnycH, PracodaWcóW, PośredniakóW, a także różnego rodzajU 
organizacji – Wzięło Udział W PoWiatoWycH targacH edUkacji i Pracy. 

wydarzenie, które organizo-
wane było z myślą o ludziach 
młodych oraz osobach po-
szukujących pracy, do hali po-
wiatowego ośrodka sportu 
młodzieżowego w pucku przy-
ciągnęło ponad tysiąc osób. 
z ofertą firm, szkół i instytucji 
publicznych zapoznawali się 
głównie uczniowie klas gimna-
zjalnych. z myślą o odwiedza-
jących inicjatorzy powiatowych 
targów pracy i edukacji zaprosi-
li specjalistów z różnych branż, 
którzy młodym ludziom poma-
gali w wyborze dalszej ścieżki 
kształcenia bądź właściwej dro-
gi zawodowej.

testy i rozmowy
- Doradcy zawodowi z urzędów 
pracy i poradni psychologicz-
no-pedagogicznej przepro-
wadzali między innymi testy 
predyspozycji i zainteresowań 
zawodowych, a także warsztaty 
z zakresu przygotowywania do-
kumentów aplikacyjnych oraz 
autoprezentacji - mówi iwona 
Domachowska, naczelnik wy-
działu edukacji, zdrowia, Kultu-
ry i promocji starostwa powia-
towego w pucku. - Nowością 
była możliwość sprawdzenia się 
w trakcie symulowanej rozmo-
wy kwalifikacyjnej. Dodatkowo 
rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny pn. „mój wymarzony 
zawód”.
spotkanie zorganizowane zosta-
ło w taki sposób, aby umożliwić 

gimnazjalistom i bezrobotnym 
nawiązanie bezpośredniego 
kontaktu z pracodawcami, 
a także przeprowadzenie roz-
mów z przedstawicielami szkół.

Spełnione oczekiwania
- Hala powiatowego ośrodka 
sportu młodzieżowego przez 
cały czas tętniła życiem – za-
pewnia zygmunt orzeł, dyrek-
tor powiatowego urzędu pracy 
w pucku. - wysoka liczba osób, 
które wzięły udział w powiato-
wych targach edukacji i pracy, 
spełniła nasze oczekiwania. 
liczę też na to, że spełnione 
zostały oczekiwania młodych 
ludzi, których naprawdę było 
sporo.
- warto zaznaczyć, że pierw-
szego dnia wiosny odbyło się 
również spotkanie pt. „Rola 
pracodawców w szkolnictwie 
zawodowym w powiecie puc-
kim – rok po debacie”, w trak-
cie którego dyskutowano m.in. 
o mocnych i słabych stronach 
współpracy pracodawców ze 
szkołami, roli pracodawców 
w szkolnictwie zawodowym 
oraz współpracy nauczycieli za-
wodu z rynkiem pracy – mówi 
jarosław Białk, starosta powia-
tu puckiego. - prelegentami 
byli przedstawiciele urzędu 
marszałkowskiego w Gdańsku, 
centrum edukacji Nauczycieli 
w Gdańsku oraz powiatowego 
urzędu pracy w pucku.
Anna Walk

expressy.pl

janusz Goliński, wójt 
gminy cedry wielkie, 20 
marca podpisał umowę 
na realizację projektu 
pn.„Budowa wielofunk-
cyjnego, ogólnodostęp-
nego boiska sporto-
wego w miejscowości 
wocławy w Gminie ce-
dry wielkie”. całkowity 
koszt przedsięwzięcia to 
kwota 303 tys. złotych, 
z czego 192 tys. zł sta-
nowi dofinansowanie 
z programu Rozwoju 
obszarów wiejskich na 
lata 2014-2020 w ra-
mach działania „wspar-
cie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy 
leaDeR”. 

projekt obejmuje prze-
budowę boiska trawia-
stego na boisko wielo-
funkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej wodo-
przepuszczalnej. jest 
to najwyższej jakości 
nawierzchnia zapew-
niająca bezpieczeństwo 
oraz komfort gry. Boisko 
będzie miało powierzch-
nię 819 m2. wokół nie-
go zostanie wykonane 
ogrodzenie o wysokości 
4 metrów. w obrębie 
boiska zostaną wyko-
nane też ciągi piesze, 
pieszo-jezdne z kostki 
brukowej oraz zostaną 
ustawione dwie ławki 
i zamontowany zostanie 

kosz na śmieci. w trak-
cie inwestycji zostaną 
wytyczone następujące 
rodzaje boisk, tj. uniwer-
salne do piłki ręcznej, do 
siatkówki, a także trenin-
gowe do koszykówki.
- Boisko stanie się dla 
mieszkańców gminy 
miejscem, w którym 
będą mogli spędzać 
wolny czas, wspólnie 
organizować sportowe 
rozgrywki, jak również 
inne spotkania – pod-
kreślają urzędnicy. inwe-
stycja ma zostać zreali-
zowana jeszcze w roku 
bieżącym.

(BG) 

umowa Na moDeRNizację BoisKa
cEDr WIELKI |  boisko traWiaste Przy szkole PodstaWoWej W WocłaWacH 
zostanie PrzebUdoWane na boisko WielofUnkcyjne o naWierzcHni Poli-
UretanoWej WodoPrzePUszczalnej.
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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JAStArNIA |  W domU WyPoczynkoWym „dUna” odbyła się iV regionalna bitWa kUlinarna. to inicjatyWa zrzeszenia 
kaszUbsko-Pomorskiego. 

gosPodynie z krokoWej górą
Gospodarzami przedsięwzię-
cia byli Kaszubi z jastarni, któ-
rzy w ubiegłym roku wygrali 
podobną potyczkę w Helu. 
- zaprosiliśmy oddziały z Kro-
kowej, pucka i władysławowa, 
aby się trochę zintegrować 
z naszymi bliższymi partami 
- mówi Rafał Kohnke, prezes 
zKp jastarnia. - produkty do-
starczyliśmy my,
aby każda z ekip miała rów-
ne szanse. jury wyznaczyło 
menu składające się z trzech 
potraw: zupy rybnej, śledzia 
w śmietanie z pulkami i ciasta 
drożdżowego. są to potra-
wy popularne w kaszubskiej 
kuchni, znane od wieków 
i doskonale zgrane z okresem 
wielkiego postu. utrudnienie 
polegało na tym, że wszystko 
trzeba było sporządzić w cza-
sie do 90 minut. 
jury, w którego skład wchodzi-
li zdobywcy ubiegłorocznego 
tytułu arcymistrza, członko-
wie zK-p jastarnia, uznało, 
że mistrzowską drużyną jest 
zespół zrzeszenia Kaszubsko-
pomorskiego z Krokowej i to 
w tej gminie, zgodnie z regu-

laminem, w przyszłym roku 
odbędzie się kolejna edycja 
Regionalnej Bitwy Kulinarnej.
- Drożdżówka dla mnie nie 
jest trudna, tak samo jak inne 
konkursowe potrawy - przy-
znaje ewa Kur ze zwycięskiej 
drużyny. - jednak najwięcej 
kłopotów sprawiało przygo-
towanie trzech różnych po-
traw, które miały być gotowe 
w ściśle wyznaczonym czasie. 
w domu jest łatwiej, bo wia-
domo, gdzie co stoi, a tu nie 
ma tego albo tamtego. ale 
jakoś dałyśmy radę.
choć zupa rybna dla nordo-
wych Kaszubów jest od poko-
leń tak codzienna jak chleb, 
to każda miejscowość, gmina, 
a nawet gospodyni ma swój 
tajny przepis. wiadomo, że 
w zupie powinny znaleźć się 
różne gatunki ryb, warzywa, 
czosnek, ziele angielskie czy 
liść laurowy, ale które ryby, 
w jakiej kolejności, to już 
kwestia smaku.

                    Anna Kłos
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w związku z realizowaną 
w szybkim tempie reformą 
systemu oświatowego na 
czoło wysunęły się sprawy 
edukacji. mimo szeregu za-
strzeżeń z różnych środowisk 
i przeprowadzanych akcji 
protestacyjnych okazało się, 
że samorządy poradziły so-
bie świetnie z nałożonym 
przez ministerstwo edukacji 
Narodowej obowiązkiem 
przygotowania w zalecanym 
terminie arkuszy organiza-
cyjnych publicznych szkół 
i przedszkoli, mających od 
nowego roku szkolnego 
kształcić i wychowywać 
uczniów w nowym systemie. 
i choć ostateczny termin 
w tym przypadku ustalony 
został na 21 kwietnia obec-
nie wyłącznie jeden powiat 
i jedna szkoła nie dopełni-
ły tego obowiązku. Kurator 
monika Kończyk serdecznie 
podziękowała za ten wysiłek 
zarówno samorządowcom, 
jak dyrektorom szkół. zapo-
wiedziała także, że ci ostatni 
niebawem otrzymają tzw. 
niezbędnik dyrektora, w któ-
rym znajdą szczegółowe wy-
tyczne, kiedy i w jaki sposób 
będą musieli realizować ko-
lejne etapy reformy.

muszą dopłacać
Dyskusję zdominowała spra-
wa subwencji oświatowej. 
jak wielokrotnie podkreśla-
no, jest ona niewystarczająca 
i gminy muszą do szkolnictwa 
dopłacać. szczególnie jaskra-
wy przykład podał burmistrz 

Krynicy morskiej - Krzysz-
tof swat, u którego w kla-
sie pierwszej szkoły pod-
stawowej jest tylko czworo 
dzieci, a koszt utrzymania 
placówki rocznie wynosi 
2,5 mln zł. mimo to nie wy-
obraża sobie sytuacji, że 
mogłaby ona zostać zlikwi-
dowana. jednak nie każda 
gmina ma taki budżet jak 
Krynica. powyższy problem 
najmocniej dotyka ubogie 
samorządy i małe placówki 
wiejskie. 
- w przypadku szkół o nie-
wielkiej liczbie uczniów, 
np. siedmiu, ośmiu na od-
dział wydatki są dwukrot-
nie wyższe niż naliczana 
na taką szkołę subwencja – 
mówili samorządowcy. Ku-
rator monika Kończyk poin-
formowała, że ministerstwo 
edukacji Narodowej chce 
odejść od obecnego sys-
temu podziału subwencji 
oświatowej. w przyszłości 
ma być tak, że część środ-
ków, które dany samorząd 
otrzyma, będzie powią-
zana z liczbą oddziałów 
klasowych, a część - tak jak 
obecnie - z liczbą uczniów. 
zmiana miałaby obowiązy-
wać od 2018 roku i dotyczyć 
szkół podstawowych.

Sieć współpracy
zgromadzeniu ogólnemu 
związku Gmin pomorskich 
przewodniczył prezes Błażej 
Konkol, wójt gminy trąbki 
wielkie. Na początku powitał 
zebranych, w tym zaproszo-

nych gości, których było spo-
ro, co świadczy o rozbudowa-
nej sieci współpracy związku 
Gmin pomorskich z urzęda-
mi oraz organizacjami wspie-
rającymi samorządy. w tym 
gronie jest też związek pra-
codawcy pomorza. porozu-
mienie o współpracy w tym 
przypadku zostało podpisa-
ne 23 maja 2016 roku przez 
wiceprezesa tomasza Balce-
rowskiego, szefa firmy ekoin-

bud. tym razem towarzyszył 
on waldemarowi motyce – 
wiceprezesowi przedsiębior-
stwa steico z czarnej wody. 
w ramach prowadzonych 
rozmów waldemar motyka 
opowiadał o steico jako 
firmie preferującej budow-
nictwo ekologiczne. w tym 
przypadku naturalnym su-
rowcem jest drewno, z któ-
rego powstaje szeroka paleta 
materiałów izolacyjnych oraz 

wytrzymałe, a jednocześnie 
lekkie belki na konstrukcje 
ścian, dachów i stropów. Bu-
downictwo, na które stawia 
steico, jest też energoosz-
czędne, bo zapewnia osłonę 
przed utratą ciepła zimą, a la-
tem chroni przed  przegrze-
waniem. Koncern, którego 
główna siedziba znajduje 
się w monachium, w polsce 
prowadzi dwa zakłady, tj. 
w czarnkowie (wielkopol-

ska) i w czarnej wodzie (pow. 
starogardzki). ze steico 
stale współpracuje przedsię-
biorstwo ekoinbud, którego 
właścicielem jest tomasz 
Balcerowski. prowadzi on fa-
brykę domów modułowych 
na terenie pomorskiej spe-
cjalnej strefy ekonomicznej 
w Gdańsku Kokoszkach. 
  
  Anna Kłos
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O szkolnictwie i budownictwie
KryNIcA mOrSKA |  Po raz kolejny sPotkali się członkoWie zWiązkU gmin PomorskicH. tym razem PodsUmoWali Ubiegło-
roczną działalność i PorUszyli kWestie, które obecnie najczęściej nUrtUją Pomorskie samorządy.
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Uczestnicy zgromadzenia. z prawej – tadeusz Puszkarczuk – wójt gminy Puck (do e. Puckiego)

korzystają z noWoczesnej metody naUki  
WŁADySŁAWOWO |  o Urządzenie WykonUjące bioelektryczny trening mózgU Wzbogacił się zesPół szkół nr 1 We Władysła-
WoWie. eeg biofeedback Przyczynia się do eliminacji zabUrzeń ProcesU Uczenia się.
Nowoczesna metoda po-
czątkowo służyła do szkoleń 
astronautów i pilotów, którzy 
w warunkach ogromnego 
stresu musieli bezbłędnie 
wykonywać różne czynności. 
w polsce dotychczas ćwiczy-
li w ten sposób wyczynowi 
sportowcy. teraz mogą z niej 
korzystać także uczniowie 
i nauczyciele władysławow-
skiego zespołu szkół.
w trakcie treningu dziecko 
siedzi w wygodnym fotelu, 
a przed sobą ma monitor 
komputerowy, na którym wi-
dzi grę, ale jest tutaj ważna 
różnica - przez odpowiednie 
podłączenie widać pracę mó-

zgu, czego nie można zoba-
czyć w grach domowych. te-
rapeuta ogląda to w formie 
zapisu pracy mózgu „mini 
eeg” oraz w postaci wartości 
liczbowej fali. liczba i czas 
trwania treningu są indywi-
dualnie dobrane do potrzeb 
każdego ucznia.
Do stosowania tej metody 
przeszkolono nauczyciel-
ki: annę Rambiert, justynę 
wojtyńską oraz psychologa, 
Dominikę Badowską. urzą-
dzenie o wartości 20 tys. zł 
zakupione zostało ze środ-
ków budżetu gminy włady-
sławowo.
                 WA



13|  Środa, 12 kwietnia 2017expressy.pl

Jubileusz nietypowej trupy
PIErWOSZyNO |  dziesięć lat, Ponad dWadzieścia Premier, Przeszło stU PięćdziesięciU aktoróW i blisko 2,5 tys. Prób. liczby 
móWią za siebie. W PrzyPadkU teatrU młodzieżoWego gminy kosakoWo sUcHe fakty nie są jednak tak istotne, co Przeżycia 
i doznania artystyczne.

teatr młodzieżowy Gminy 
Kosakowo powstał w 2007 
roku. z okazji jubileuszu 
i międzynarodowego Dnia 
teatru w Domu Kultury 
w pierwoszynie kosakowska 
publiczność miała okazję po-
dziwiać spektakl „theatrum 
matata. Świat jest teatrem”. 

Komplet widowni
sztuka przygotowana przez 
młodych artystów pod prze-
wodnictwem Karola Det-
tlaffa przyciągnęła komplet 
widowni. spektakl okazał 
się zręcznym, pełnym tyleż 
rubasznego, co wyrafino-
wanego humoru podsumo-
waniem działalności teatru 
młodzieżowego Gminy Kosa-
kowo. Nie zabrakło licznych 
aluzji do kultowych już scen. 
Ku uciesze wiernych widzów 
wrócił odrobinę rozklekota-
ny mieszkaniec afryki, pew-

na niezbyt żywotna papuga, 
a także zaświatowe dyskusje 
i szatański bal.
Kwestię koniecznych po-
dziękowań balowicze zała-
twili w trakcie sztuki. Naj-
ważniejsze z nich otrzymali: 
jerzy włudzik – wójt gminy 
Kosakowo, adam schröder, 
Ryszard Kloka, ewa Narloch-
Kerszka, paweł Narloch, 
a także śp. zdzisław tatka. 
podziękowano również ewie 
Kowalewskiej, januszowi 
Frąckowiakowi, justynie Gaj-
zler, agnieszce słembarskiej, 
annie padée-Kruszczak, Ry-
szardowi sosnowskiemu, 
telewizji Kosakowo, annie 
paturej oraz magdalenie 
stence.

Pasja i radość
- wszystkim, którzy nas 
wspierali w przeciągu tych 
dziesięciu lat, którzy byli 

przez ten cały czas z nami, 
naszej wiernej publiczności 
teatr młodzieżowy Gminy 
Kosakowo składa serdeczne 
podziękowania i zapowiada 
kolejne artystyczne przed-
sięwzięcia – mówili członko-
wie nietypowej trupy. 
warto również zaznaczyć, 
że teatr młodzieżowy Gmi-
ny Kosakowo to nie tylko 
premiery i spektakle. to też 
prężnie działające młodzie-
żowe środowisko artystycz-
ne z prawdziwego zdarzenia, 
a także wieczory poetyckie, 
muzyczne i filmowe. to rów-
nież ogromna pasja i wiel-
ka radość z uczestniczenia 
w ambitnych przedsięwzię-
ciach, a nade wszystko – 
niezapomniana atmosfera 
na próbach, zajęciach oraz 
warsztatach.
WA

w spektaklu „theatrum matata. Świat jest teatrem” udział wzięli: oliwier Guzewski – mu-
rzyn, cerber, agata czucha, iwona ulenberg, iwona taczała, anna woźny – loża szyder-
ców, Klaudia zmysłowska – charon, Robert wysocki – szekspir, weronika Kreft – Kasan-
dra, paweł Hajder – Dionizos, weronika Żadziłko – Demeter, Natalia płonka – płonka, 
sara muża – mużynka, maria mikulska – oprawca, Dominik wójcik – Goethe, Grabarz, 
Kacper orzechowski – władca podziemi orzech, malwina wilkowska – małgorzata, wik-
tor Gabor – wiktor Gabor, adam szczuko – adam Na pewno szczuko, Natalia tylor – 
jama, patryk wrzałek – puszkin, adrian Gajzler – molier, jakub weber – andrew Kuba 
webber, Kamil Romanowski – Romanowszczi, mateusz Kreft – Krecizna, sandra makow-
ska – sandryna, lidia mikulska – panna miki-maki, paweł Flatau – Detu w zaświatach. 
współpraca akustyczna – Ryszard sosnowski, projekty plakatów – ewa Narloch-Kerszka, 
reżyseria – Karol Dettlaff.
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najlePsi recytatorzy Wyłonieni 
PucK |  WyjątkoWymi zdolnościami recytatorskimi Wykazali się Uczestnicy PoWiatoWego etaPU WojeWódzkiego konkUrsU 
recytatorskiego Poezji Polskiej. zWycięzcy zmagań będą rePrezentoWać PoWiat PUcki W trakcie finałU WojeWódzkiego. 
Głównym celem wojewódz-
kiego Konkursu Recytator-
skiego poezji polskiej jest 
popularyzacja literatury pol-
skiej. Dodatkowo zmagania 
organizowane są po to, by 
kształtować wrażliwość na 
piękno języka ojczystego 
i stwarzać okazję do pracy 
nad sztuką interpretacji. 
powiatowy etap zmagań zor-
ganizowany został w powia-
towym centrum Kształcenia 
zawodowego i ustawicz-
nego. uczestnicy konkur-
su rywalizowali w czterech 
kategoriach wiekowych, tj. 
uczniowie klas i-iii szkół pod-
stawowych, uczniowie klas 
iV-Vi szkól podstawowych 
i gimnazjaliści. osobno prze-
prowadzono zmagania wy-
konawców poezji śpiewanej.
wśród najmłodszych najlep-
szy okazał się jakub Kamiński 
ze szkoły podstawowej im. 
kadm. włodzimierza steyera 
w Krokowej. Drugie miejsce 
w tym przypadku przypadło 
marii morull-Kita, reprezen-

tantce zespołu szkół ogól-
nokształcących w Helu. Na 
ostatnim miejscu na podium 
znalazła się Karolina Nadol-
ska ze szkoły podstawowej 
nr 2 we władysławowie. 
Dodatkowo wyróżniono 
aleksandra orzechowskiego 
i Ninę chomicką.
w kategorii 
klas iV-Vi szkół 
p o d s t a w o -
wych pierw-
sze miejsce 
przypadło jo-
annie urbano-
wicz z zespołu 
szkół ogólno-
kształcących 
w Helu. tuż 
za nią upla-
sował się mi-
chał lewnau, 
reprezentant 
szkoły pod-
stawowej im. 
Kadm. włodzi-
mierza steyera 
w Krokowej. 
trzecie miej-

sce przypadło marietcie 
Dąbrowskiej ze szkoły pod-
stawowej nr 2 we władysła-
wowie. wyróżnienia w tym 
przypadku trafiły do:  pauliny 
Hebel, aleksandry abraham 
i macieja stawickiego.
wśród gimnazjalistów naj-

lepiej spisała się martyna 
szarnecka z Gimnazjum 
w Kosakowie. Drugie miej-
sce przypadło Bartoszowi 
Bonieckiemu, który repre-
zentował Niepubliczne Gim-
nazjum w pucku. Na trzeciej 
pozycji uplasował się piotr 

strachanowski z Gimnazjum 
im. jana pawła ii w jastar-
ni. Dodatkowo wyróżniono 
Klaudię jeka i piotra Dąbrow-
skiego. 
w kategorii poezji śpiewanej 
(szkoły podstawowe i gimna-
zja) nie przyznano miejsc od 

pierwszego do trzeciego, tyl-
ko wyróżnienia, które przy-
padły: aleksandrze Bobrow-
skiej (szkoła podstawowa nr 
2 we władysławowie), a tak-
że annie Kwarta (publiczne 
Gimnazjum w pucku).
                  Anna Walk



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPrZEDAm działkę budowlaną 
w Gościcinie, 809 m kw., tel.728 454 
475

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 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 / osie-
dle 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

EDUKACJA

mAtEmAtyKA, fizyka, informaty-
ka, każdy poziom, tel. 574 247 962

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, 
nauczyciel 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

USŁUGI

POżycZKI – chwilówki, bez BiK, do-
jazd do klienta, tel. 530 203 182

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

OGŁOSZENIANadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
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WyKAZ KAtEGOrII:
na nr 79567 (9 zł + Vat)
towaRzysKie: EXP.TOW.

Dam pRacę: EXP.PDP.

szuKam pRacy: EXP.PSP.

usŁuGi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + Vat)
NieRucHomoŚci spRzeDam: EXP.NSP.

NieRucHomoŚci Kupię: EXP.NKU.

NieRucHomoŚci zamieNię: EXP.NZA.

NieRucHomoŚci Do wyNajęcia: EXP.NDW.

NieRucHomoŚci poszuKuję wyNająĆ: EXP.NPW.

motoRyzacja spRzeDam: EXP.MSP.

motoRyzacja Kupię: EXP.MKU.

motoRyzacja iNNe: EXP.MIN.

eDuKacja: EXP.EDU.

spRzęt eleKtRoNiczNy KomputeRy: EXP.SKO.

spRzęt eleKtRoNiczNy teleFoNy: EXP.STE.

spRzęt eleKtRoNiczNy iNNe: EXP.SIN.

zwieRzęta: EXP.ZWI.

RÓŻNe: EXP.ROZ.

ŻyczeNia: EXP.ZCZ.
regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

ReKlama                                                                   206/2015/DB

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:

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

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

SINGLE, 35 l., modelowy typ urody, 
szukam pani, 27-60 l., miłej sponsorki, 
Gdańsk, sven, tel. 735 001 684

SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213, sopot

RÓŻNE

SŁOmA, 2.50 zł, dmuchawa 600 zł do 
zboża, szemud, tel. 510 751 837

KOSIArKA rotacyjna, słupska, stan.
dobr, 1800.zł, szemud, tel. 510 751 
837

SIANOKISZONKA dobrej jakości, 120 
x 120, 65.zł, częstkowo, 510 751 837

SPrZEDAm około 40 rowerów od 350 
do 1100 zł za sztuke, wejherowo, tel. 
603 661 240

SIANOKISZONKA, 120 x 120, dobrej 
jakości, 70. szemud, tel. 510 751 537

SŁOmA w kostkach, owsiana, 3.50.zł, 
dmuchawa do zboża, 600 zl, częstko-
wo, tel. 510 751 837

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 woj-
ny 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, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice luzi-
na, wejherowa, tel. 693 737 381

SPrZEDAm szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPrZEDAm rowerek treningowy or-
bitrek, bardzo tanio, tel. 517 782 024
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Zbić lidera
PIŁKA NOżNA |  WładysłaWoWski zesPół Piłkarski W ostat-
ni Weekend zreHabilitoWał się za ostatnią ligoWą Porażkę i 
efektoWnie rozbił gks sierakoWice. szanse na aWans są jed-
nak nieWielkie.

KOSZyKÓWKA |  naWet Wielcy koszykarze, Wliczając W to mi-
cHaela jordana, czy lebrona jamesa zaczynali W szkolnycH 
drUżynacH. teraz młodzież z HelU i okolic miała okazje Po-
znać PodstaWy gry W koszykóWkę i zarazić się Pasją do tego 
sPortU.

SPOrty WALKI |  W centralnym ośrodkU sPortU odbyło się 
zgrUPoWanie klUbU PiranHa graPPling z gdyni. W icH szere-
gacH znajdUją się mistrzoWie Polski, a także eUroPy W jiU-jit-
sU i innycH sPortacH cHWytanycH.

PIŁKA ręcZNA |  odbyły się mistrzostWa gminy PUck W Piłkę 
ręczną. organizatorem tUrniejU był ośrodek kUltUry, sPortU 
i tUrystyki.

PŁyWANIE |  na PłyWalni cos oPo cetnieWo We WładysłaWo-
Wie odbyły się PłyWackie igrzyska młodzieży szkolnej. W star-
tacH indyWidUalnycH Wzięło Udział ok. 130 UcznióW ze szkół 
PodstaWoWycH oraz gimnazjóW.

Na początku kwietnia piłka-
rze z władysławowa nieocze-
kiwanie polegli w mrzezinie 
– będący na dnie tabeli start 
ograł mKs 2-1, przez co po-
mógł liderowi tabeli – wikę-
dowi luzino w umocnieniu 
się na pierwszym miejscu 
w tabeli V ligi. luzinianie 
przed ubiegłym weekendem 
miał 10 punktów przewagi 
nad piłkarzami z naszego po-

wiatu (wikęd rozegrał jeden 
mecz więcej).

po ostatnim weekendzie 
utrzymany został status quo 
– wikęd nie bez problemów 
pokonał polonię w Gdańsku 
1-0, a mKs władysławowo 
w meczu z GKs-em sierako-
wice urządził sobie wielkie 
strzelanie – wygrali na wła-
snym boisku aż 6-0. Świetną 

formę strzelecką zaprezen-
tował michał Świerczyński, 
który w tym meczu zdobył 
cztery gole. po jednym trafie-
niu dołożyli Błażej Bonk oraz 
mateusz sychowski. Świer-
czyński to najlepszy strzelec 
zespołu – ma 9 bramek na 
koncie.

teraz jest ostatni moment, 
aby nawiązać walkę z li-
derem, którego niedawno 
wzmocnili znani z lechii 
Gdańsk paweł Buzała i Karol 
piątek. piłkarze mKs-u wła-
dysławowo w wielką sobo-
tę pojadą do luzina. jeśli 
przegrają, lub zremisują to 
praktycznie stracą szanse na 
awans, natomiast w przy-
padku wygranej zbliżą się do 
wikędu i walka o pierwsze 
miejsce będzie bardzo emo-
cjonująca. 

w innym piątoligowym 
meczu Kaszuby połchowo 
w wielką sobotę zagrają 
u siebie z eko-prod szemud. 
początek meczu o 14:00.

„szkolny basket” W HelU

mistrzoWie eUroPy W cetnieWie

sWarzeWo najlePsze W ręczną

Wielkie PłyWanie

w helskiej hali zso odbyła się 
nietypowa, wyjątkowo cieka-
wa lekcja koszykówki. 
„szkolny basket”, bo 
tak nazywa się ta ak-
cja, przyciągnął ponad 
stu uczniów z pucka, 
Helu, Gnieżdżewa i ja-
starnii. Niecodzienną 
lekcję poprowadził 
znany propagator 
koszykówki, Kacper 
lachowicz, a swoją 
wiedzą podzielili się 
zawodnicy trefla so-
pot – patryk Łysiak 
i Grzegorz Kulka oraz 
trenerzy klubu.

oficjalnego otwarcia doko-

nał burmistrz Helu, dr Kle-
mens adam Kohnke wraz 

z dyrektor helskiej szkoły, 
ireną sojecką. publiczność 
zabawiał treflik, maskotka 

sopockiej drużyny, która na 
co dzień towarzyszy kibicom 

na meczach polskiej ligi 
Koszykówki. po trenin-
gu młodych koszykarzy 
odbyło się koszykarskie 
szkolenie dla nauczycieli 
wychowania fizycznego, 
które poprowadził Kac-
per lachowicz.

„szkolny Basket” ma na 
celu propagowanie ko-
szykówki i aktywnego 
spędzania wolnego czasu 
wśród uczniów pomor-
skich szkół. akcja ma do-

trzeć do ponad 20 placówek.

zgrupowanie zostało zorgani-
zowane z myślą o zbliżających 
się mistrzostwach, w których 
będą startować zawodnicy pi-
ranha Grappling. w cetniewie 
trenowało około 70 zawodi-
ników, w tym: Kamil umiński, 
mistrz europy, mateusz Gam-
rot, mistrz Ksw, adam Nieźdź-
wiedź, mistrz polski jiu-jitsu 
i uczestnik top model, czy luka 
Roso, mistrz europy. oprócz 
nich gdyński klub ma wielu in-
nych utytułowanych zawodni-
ków, a polska jest w sportach 
chwytanych potęgą.

Do rozgrywek zgłosiło się 
8 zespołów, które zostały 
podzielone na dwie grupy, 
w którym grano systemem 
„każdy z każdym”. po me-
czach grupowych odbyły się 

półfinały, a potem mecze 
o trzecie oraz finał. trzy naj-
lepsze drużyny otrzymały 
pamiątkowe puchary i me-
dale. 
Grupę a wygrało swarzewo, 

zaś w grupie B najlepsze 
było strzelno. mecz o trzecie 
miejsce rozegrały leśnie-
wo i Łebcz, który wygrali ci 
pierwsi. mistrzostwa wygrała 
drużyna ze swarzewa.

Na cetniewskiej pływalni 
rywalizowali reprezentanci 
szkół podstawowych z Kar-
wii, jastrzębiej Góry, chłapo-
wa, władysławowa i jastarni, 
a także gimnazjów z włady-
sławowa oraz pucka.
szczególnie zacięte były 

starty sztafet pływackich. 
Najlepsze okazały się ekipy 
z władysławowa. wśród pod-
sawówek wygrała tamtejsza 
sp nr 2, drugie zajęła sp nr 3, 
zaś na trzecim miejscu zna-
lazła się reprezentacja chła-
powa. wśród gimnazjalistów 

najlepsze było Gimnazjum 
z władysławowa – jedna 
z reprezentacji zajęła pierw-
sze miejsce, a inna drużyna 
z tego gimnazjum zajęła 
trzecie miejsce. Rozdzieliła je 
drużyna z pucka.
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