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Szkoła ma być rozbudowana
POŁchOwO |  Blisko 8 mln zł ma pochłonąć rozBudowa szkoły podstawowej 
w połchowie. - na realizacji zadania zyskają nie tylko uczniowie, ale i nauczy-
ciele – zapewniają włodarze gminy puck.

Gm. PucK |  modernizacja trasy pomię-
dzy puckiem a tzw. „drogą przez łąki” 
została oficjalnie zakończona.

Droga została
oDnowiona

fo
t. 

st
ar

os
tw

o 
po

w
ia

to
w

e 
w

 p
uc

ku

fo
t. 

m
at

. p
ra

so
w

e

fo
t. 

ar
ch

iw
um

ostatni z remontowanych 
odcinków, po kilkumiesięcz-
nym opóźnieniu, pod koniec 
kwietnia został oddany do 
użytku. Chodzi o nawierzch-
nię między Żelistrzewem 
a rzeką w smolnie. 
Przebudowa drogi powiato-
wej to efekt oszczędności, 
które udało się wypracować 
lokalnym samorządom. in-
westycja za około 1,1 mln 

zł realizowana była ze środ-
ków dwóch samorządów, tj. 
powiatu puckiego i gminy 
Puck. 
Dzięki przeprowadzonym 
pracom siedmiusetmetrowy 
odcinek drogi zmienił się nie 
do poznania. warto nadmie-
nić, że w ramach przeprowa-
dzonych prac wymieniona 
została również kanalizacja 
deszczowa.  (wA)

za realizację przedsięwzięcia 
odpowiada spółka P&P z sie-
dzibą w orlu. w ramach zda-
nia, którego realizacja już się 
rozpoczęła, powstanie m.in. 
pięć sal lekcyjnych. Dodat-
kowo nowe skrzydło szkoły 
w Połchowie ma mieścić 
bibliotekę, pokój nauczy-
cielski, zaplecze administra-

cyjno-sanitarne, salę gimna-
styczną oraz trzy oddziały 
przedszkolne. 

Tanie w utrzymaniu

- to inwestycja, która jest 
niezbędną - zapewnia tade-
usz Puszkarczuk, wójt gminy 
Puck. - obecnie w budynku 

szkoły panują bardzo trudne 
warunki, bo część klas mieści 
się w pomieszczeniach piw-
nicznych. samo Połchowo 
ostatnio mocno się rozbu-
dowuje, więc uczniów stale 
przybywa. Chcemy im za-
pewnić odpowiednie warun-
ki do nauki.
nowe skrzydło szkoły 

w Połchowie ma być tanie 
w utrzymaniu. Projekt za-
kłada, że będzie spełniało 
najwyższe normy w zakresie 
oszczędności energii i cie-
pła. 

Zadanie do 2018 roku

- to jedna z największych 
inwestycji, która w tym roku 
realizowana jest na terenie 
gminy Puck – mówi tadeusz 
Puszkarczuk. -  realizacja 
przedsięwzięcia w znacz-
nym stopniu przyczyni się do 
poprawy warunków nauki 
uczniów i pracy nauczycieli. 
Dążymy do tego, aby budo-
wa sali gimnastycznej była 
realizowana przy wsparciu 
z Ministerstwa sportu i tu-
rystyki.
zadanie pn. „Przebudowa 
i rozbudowa budynku szko-
ły w Połchowie” powinno 
zostać zrealizowane do 5 
października 2018 roku. Uzy-
skanie pozwolenia na użyt-
kowanie ma nastąpić ponad 
miesiąc później. 
Anna walk

PucK |  za nami aBsolutoryjna sesja rady powiatu puckiego. radni pozytywnie 
ocenili wykonanie uBiegłorocznego Budżetu przez zarząd powiatu puckiego.

aBsolutorium dla zarządu 

Dochody budżetowe wy-
konano – dzięki sprzedaży 
gruntów – na poziomie po-
nad 72 mln złotych, co daje 
ponad 101 proc. z kolei 
wydatki zamknęły się kwo-
tą ponad 67 mln 800 tys. 
zł, co daje 95,7 proc. wyko-
nania. wydatki majątkowe 
wyniosły 4,5 mln zł. wśród 
nich znajdują się m.in. wy-
datki inwestycyjne – takie 
jak remont drogi w smolnie, 
budowa ronda w Mrzezinie 
oraz zaprojektowanie łączni-
ka dla szpitala Puckiego.
starosta Jarosław Białk po-

dziękował skarbnik powiatu, 
Barbarze Klawikowskiej, za 
świetne zarządzanie finansa-
mi i kontrolę nad budżetem. 
Podziękował też wszystkim 
radnym i urzędnikom oraz 
pracownikom jednostek za-
rządzanych przez samorząd 
powiatu puckiego za pomoc 
w realizacji budżetu.
warto zaznaczyć, że ważnym 
punktem majowej sesji było 
również wyróżnienie wybit-
nych sportowców z powiatu 
puckiego. starosta uhono-
rował w sumie dwadzieścia 
osób.            (wA)

Gm. PucK |  w leśniewie, rekowie gór-
nym i mieroszynie powstaną Boiska.

Będą boiska
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inwestycję władze gminy 
Puck realizują przy wsparciu 
z Funduszu rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach „Progra-
mu rozwoju regionalnej 
infrastruktury sportowej – 
edycja 2016”. Całość przed-
sięwzięcia opiewa na blisko 
800 tys. zł. 
Boiska, które mają powstać 
w Leśniewie i Mieroszynie, 
funkcjonowały będą tuż 
przy miejscowych szkołach. 

obiekt, powstający w  reko-
wie górnym, zlokalizowany 
został na osiedlu mieszka-
niowym.
za realizację zadania zwią-
zanego z budową boisk 
wielofunkcyjnych odpowia-
da spółka Elsik z siedzibą w 
miejscowości Linska. Przed-
sięwzięcie powinno zostać 
zrealizowane do końca 
czerwca tego roku.
(wA)

CzytaJ,
śLEDź,

KoMEntUJ!



gospodarz spotkania, staro-
sta Jarosław Białk, podkreślił, 
że budową trasy – plano-
wanej częściowo po śladzie 
obwodnicy Północnej aglo-
meracji trójmiejskiej (oPat) 
- od lat zainteresowane są 
wszystkie samorządy od 
gdyni do Helu. nie może 
być ona jednak budowana 
jako droga wojewódzka, bo 
samorządy nie mają na to 
wystarczających pieniędzy, 
konieczne jest finansowa-
nie z zewnątrz. Planowana 
trasa jest istotna dla portów 
w gdyni i władysławie, które 
mają coraz więcej wspólnych 
interesów. Droga jest też wa-
runkiem rozwoju gospodar-
czego powiatu puckiego. 

współudział samorządów

wiceminister infrastruktury, 
Kazimierz smoliński, poinfor-
mował, że rzeczywiście musi 
być to trasa o statusie drogi 
krajowej, bo tylko wtedy jej 
budowa może być finanso-
wana ze środków budżetu 
państwa. najważniejszy krok 
został już zrobiony - jest de-
cyzja podjęta na szczeblu 
rządowym, że Via Maris bę-
dzie budowana jako droga 
krajowa, a w połowie marca 
zostało skierowane pismo do 
generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i autostrad w gdań-
sku, aby rozpoczęto prace 
projektowe. sama budowa 
ma ruszyć do 2020 roku. Przy 
tej inwestycji Ministerstwo 

liczy na współudział samo-
rządów - największy w przy-
padku gdyni. rzecz polega 
na tym, że drogi krajowej nie 
można finansować na terenie 
miast na prawach powiatu, 
czyli np. w gdyni. - na terenie 
powiatowych miast państwo 
polskie nie buduje generalnie 
dróg w tym kształcie, co pla-
nowana nowa droga krajowa 
w oznaczeniu gP, czyli głów-
na przyspieszona – stwier-
dził wiceminister smoliński.  
obecny na spotkaniu wi-
ceprezydent gdyni, Marek 
stępa, obawia się, że zadanie 
może przerosnąć możliwości 
finansowe miasta. - wiemy 
mniej więcej ile kosztuje ten 
odcinek, bo nie będzie się on 
znacząco różnił od projektu 
oPat-u - mówił Marek stępa. 
- z tych wyliczeń wynikało, że 
na odcinek od węzła Morska 
do węzła Kosakowo należy 
wydać około 500 milionów 
złotych. tyle pieniędzy nie 
możemy przeznaczyć, bo to 
połowa budżetu miasta. Pro-
ponuję, by znaleźć jeszcze 
inne źródła finansowania. 
gdyby na ten odcinek udało 
się uzyskać dofinansowanie 
unijne, które przy tego typu 
inwestycjach wynosi 80 proc, 
po stronie gdyni pozostałby 
wkład w wysokości około 100 
mln złotych i taki ciężar, choć 
w rozłożeniu na raty, miasto 
byłoby w stanie udźwignąć.
samorządowcy podkreślali, 
że ponieśli już koszty pew-
nych procedur wstępnych, 
np. studium uwarunkowań 
inwestycji już zostało przy-
gotowane w kontekście 
planowanej budowy oPa-
t-u i warto, aby opracowaną 
dokumentację wykorzystać.

Konkrety będą później

obecny na spotkaniu adam 
śliwicki, wicedyrektor agen-
cji nieruchomości rolnych, 
poinformował, że ta instytu-
cja dysponuje terenami po-
trzebnymi na wybudowanie 
dwóch węzłów Via Maris na 
obrzeżach gdyni. to mocno 
obniży koszty budowy.
Kilka istotnych dla Pucka py-
tań zadała burmistrz miasta, 
Hanna Pruchniewska. o ile 
planowany przebieg oPa-
t-u jest dobrze znany, o tyle 
nie wiadomo, jak będzie wy-
glądała Via Maris w dalszej 
części, czyli w jakiej odle-
głości będzie od Pucka? Czy 
przewiduje się możliwość 
dodania do niej  połączenia z  
puckim portem?
wicewójt Kosakowa, Marcin 
Majek, zwrócił uwagę, że 
gmina ta zacznie niebawem 
procedować zmiany planu 

zagospodarowania w kon-
tekście planowanej Doliny 
Logistycznej i z tego powodu  
chciałby wiedzieć jak będzie 
zaplanowana Via Maris, aby 
uniknąć ewentualnych koli-
zji. 
wiceminister smoliński 
oświadczył, że obecnie jest za 
wcześnie na podawanie kon-
kretów. spotkanie to traktuje 
jako konsultacje społeczne, 
które są niezbędne do tego, 
aby jak najkorzystniej zała-
twić w warszawie sprawy 
związane z planowaną inwe-
stycją. Chciałby też zgroma-
dzić argumenty potrzebne 
w staraniach na poziomie 
Unii Europejskiej o dofinan-
sowanie budowy planowa-
nej trasy.  
na zakończenie starosta 
pucki, Jarosław Białk, zgło-
sił pomysł, aby nieformal-
nie stworzyć grupę kon-
sultacyjną w sprawie Via 

Maris i kontynuować współ-
pracę ze stroną rządową. 
- najracjonalniejsze będzie 
wykorzystanie dokumenta-
cji i założeń zrealizowanych 
podczas wytyczania przebie-
gów obwodnicy Północnej 
aglomeracji trójmiejskiej 
- stwierdził wiceminister 
smoliński. - od skrzyżowa-
nia oPat-u z obecną Dw 216 
będzie całkowicie nowy ślad, 
który trzeba wytyczyć. Póź-
niej kwestia decyzji środo-
wiskowej, wywłaszczenia. 
to wszystko trwa kilka lat, 
ale chcemy rozpocząć prace 
budowlane jeszcze w tej per-
spektywie unijnej. Pismo zle-
cające prace przy tworzeniu 
zupełnie nowej drogi wpły-
nęło już w marcu do gDDKia 
w gdańsku. Urząd ten ma 
przygotować proponowany 
ślad, a także wstępny kosz-
torys.  
Anna Kłos
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Via Maris ruszy do 2020 roku
PucK |  wiceminister kazimierz smoliński podczas spotkania z samorządowcami ziemi puckiej zapewniał, że rząd jest 
zdeterminowany, aBy rozpocząć Budowę Via maris – drogi z gdyni do władysławowa.
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wŁADySŁAwOwO |  z dużym zainteresowaniem spotkała się druga edycja władysławowskiego Budżetu oBywatelskiego. 
zgłoszone przez mieszkańców propozycje jeszcze przez kilka tygodni weryfikowane Będą przez urzędników. 

JaKiE ProJEKty złoŻyLi MiEszKańCy?
Czego chcą mieszkańcy? Li-
czą na remont nawierzchni 
i chodników, budowę boisk, 
zagospodarowanie zieleni 
miejskiej czy doposaże-
nie straży pożarnej. Ponad 
dwadzieścia osób złożyło 
w sumie 33 projekty, w tym 
dziewiętnaście na zadania 
miejskie i czternaście na 
przedsięwzięcia wiejskie. 
– Bardzo cieszy mnie takie 
zainteresowanie budże-
tem obywatelskim – mówi 
roman Kużel, burmistrz 

władysławowa. - Jestem 
również zadowolony z róż-
norodności propozycji zło-
żonych przez mieszkańców. 
rozpiętość cenowa zadań 
od kilku do stu tysięcy zło-
tych może pozwolić na 
pełne wykorzystanie puli 
środków przeznaczonych 
na ten cel.
obecnie członkowie ze-
społu ds. budżetu oby-
watelskiego sprawdzają 
zgłoszone projekty m.in. 
pod względem zgodności 

z regulaminem, strategią, 
planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz moż-
liwością realizacji na wska-
zanym terenie. Do 10 lipca 
podana zostanie lista zwe-
ryfikowanych wniosków. 
zawierać ona będzie wykaz 
złożonych propozycji zadań 
i oznaczenie „przyjęty” lub 
„odrzucony”, a także krótką 
charakterystykę zgłoszone-
go zadania wraz z uzasad-
nieniem rozstrzygnięć dla 
propozycji odrzuconych. w 

przypadku odrzucenia pro-
jektu w wyniku weryfikacji 
wnioskodawcy lub przed-
stawicielowi wniosku przy-
sługiwać będzie możliwość 
złożenia protestu. Będzie to 
można zrobić w nieprzekra-
czalnym terminie trzech dni 
roboczych od dnia podania 
informacji do publicznej 
wiadomości. głosowanie 
nad zakwalifikowanymi 
zadaniami odbędzie się w 
dniach 11-24 września 2017 
roku. (wA)
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Nadjeżdża Rower Metropolitarny  
REGION |  w czternastu pomorskich gminach Będziemy mogli wypożyczyć rower puBliczny, korzystając m.in. z telefo-
nu komórkowego. krok milowy w celu uruchomienia nowoczesnego systemu postawiony został w gdańsku.
Umowę przystąpienia do pro-
jektu pn. „Budowa systemu 
roweru Metropolitalnego” 
władze stowarzyszenia ob-
szaru Metropolitalnego gdań-
sk-gdynia-sopot podpisały 
z przedstawicielami czterna-
stu gmin, które biorą udział 
w przedsięwzięciu. to umoż-
liwi wystąpienie o środki do 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Za dwa lata

to ma być prawdziwa komu-
nikacyjna rewolucja. system 
roweru Metropolitalnego bę-
dzie funkcjonował nie tylko 
w gdańsku, gdyni i sopocie, 
ale również  w tczewie, Prusz-
czu gdańskim, Kartuzach, Żu-
kowie, sierakowicach, somo-
ninie, stężycy, redzie, rumi, 
Pucku oraz władysławowie. za 
realizację projektu odpowiada 
stowarzyszenie obszar Me-
tropolitalny gdańsk-gdynia-
sopot. 
3,5 tys. rowerów, 7 tys. sto-
jaków i koszt około 22 mln 
zł - to liczby, które w skrócie 
opisują całe przedsięwzięcie. 
Pilotażowo projekt ma ruszyć 
w przyszłym roku, a w pełnym 
zakresie funkcjonował będzie 
za dwa lata.
wiceprezydent sopotu uważa, 
że przedsięwzięcie ułatwi po-
ruszanie się po mieście i będzie 
atrakcyjną ofertą zarówno dla 
turystów, jak i mieszkańców. 
- w ramach nowego systemu 
sopot ma zostać wyposażony 
w około 160 rowerów - mówi 
Marcin skwierawski. - Mamy 
nadzieję, że rower metropoli-
tarny będzie głównym środ-

kiem transportu w mieście. 

Alternatywa dla auta

obecnie trwają prace nad 
studium wykonalności, które 
umożliwi złożenie wniosku 
o dofinansowanie projektu 
do Urzędu Marszałkowskiego. 
niebawem ogłoszony zostanie 
również dialog technicznych, 
w ramach którego przedsta-
wiciele zespołu pracującego 
nad systemem roweru Metro-
politalnego spotkają się z po-
tencjalnymi wykonawcami.
ogłoszenie przetargu na ww. 
system planowane jest na je-
sień tego roku. Duży nacisk 
kładziony będzie na spójność 
przedsięwzięcia z węzłami 

przesiadkowymi rozmieszczo-
nymi wzdłuż sKM czy PKM, 
a także z biletem metropoli-
talnym. Dzięki temu rower 
Metropolitalny powinien stać 
się ważnym elementem sys-
temu transportowego w skali 
regionu, a w powiązaniu z ko-
munikacją publiczną ma być 
realną alternatywą dla samo-
chodu, nawet na dłuższych 
dystansach.
- takie systemy mają rację 
bytu wyłącznie wtedy, gdy są 
zintegrowane - podkreśla Ka-
tarzyna gruszecka-spychała, 
wiceprezydent gdyni. - z tym 
nie powinno być większego 
problemu, bo ścieżki rowero-
we mamy całkiem nieźle roz-
winięte.                      Anna Kłos

hanna Pruchniewska,
burmistrz Pucka

42 proc. wszystkich przejazdów samochodem na tere-
nach miejskich Unii Europejskiej można zastąpić komunika-
cją rowerową, ale żeby takie wyniki osiągnąć rower musi być 
zorganizowany w sposób systemowy, zintegrowany z innymi 
środkami transportu. Wskutek poprawy integracji z licznymi 
podsystemami transportu zbiorowego i indywidualnego, 
w tym transportu rowerowego na terenie Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot podniesiona zostanie 
efektywność transportu publicznego. W następstwie realiza-
cji projektu powstanie wspólny dla Metropolii system roweru 
publicznego, który zostanie zintegrowany z ponad dwudzie-
stoma nowoczesnymi węzłami przesiadkowymi, umożliwia-
jący sprawne, wygodne i bezpieczne łączenie różnych środ-
ków komunikacji, wykorzystując potencjał blisko 150 km tras 
rowerowych wybudowanych lub planowanych do wybudo-
wania, w bezpośrednim otoczeniu węzłów. 

PucK |  chwycą za pędzle i zmienią oBli-
cze jednego z najBardziej charaktery-
stycznych punktów w mieście.

POmAlują mOlO

Mieszkańcy Pucka w dru-
gą sobotę czerwca wezmą 
udział w społecznej akcji pn. 
„Pomalujmy razem nasze 
molo”- zapraszamy zatem 
mieszkańców oraz wszyst-
kich sympatyków nasze-
go miasta do aktywnego 
udziału w tym wydarzeniu. 
zapewniamy całkowite za-
opatrzenie w artykuły nie-
zbędne do malowania, czyli 
strój zabezpieczający, pędzle 
i farby – zachęcają urzędnicy 
na oficjalnej stronie Pucka.
aby wziąć udział w akcji, 

należy do 8 czerwca prze-
słać zgłoszenie udziału 
(z podaniem imienia 
i nazwiska) na ad-
res e-mailowy: se-
kretarz@miasto.
puck.pl. Dodat-
kowe informacje 
nt. akcji można 
uzyskać pod nr 
tel. 695-604-139. 
warto zaznaczyć, 
że organizatorem 
p r ze d s i ę w z i ę c i a 
jest Urząd Miasta 
Puck. (wA)

Nie zwlekaj-

już dziś dołącz

do akcji!



obecnie w Polsce peruki z 
naturalnych włosów są tyl-
ko częściowo refundowane 
przez narodowy Fundusz 
zdrowia, a dopłata do nich 
jest wyjątkowo wysoka. w 
odpowiedzi na powyższą 
sytuację w Pucku ruszyła 
akcja „Daj włos!”. Każdy, kto 
chce obciąć włosy, może to 
zrobić w szczytnym celu – na 
peruki dla kobiet w trakcie 
chemioterapii. 
- zaprosiliśmy do współpra-
cy zakłady fryzjerskie, które 
ścinają włosy w odpowiedni 
sposób, a następnie prze-
każą je nam, a my do ra-
k`n`roll, a rak`n`roll dalej 
do perukarni rokoko, która 
robi doskonałe, wygodne i 
piękne peruki – informują 
przedstawiciele Puckiego 
Hospicjum. - te są przeka-
zywane za darmo kobietom, 
które walczą z rakiem. Dzięki 

temu mogą wyglądać znacz-
nie lepiej i mają więcej siły w 
drodze do zdrowia.
w akcji może wziąć udział 
każdy bez względu na wiek 
i płeć. warunek: musi mieć 
min. 25 cm włosów do ścię-
cia i zmieniając swój wygląd 
chce zrobić coś dobrego dla 
innych (długość mierzymy 
na rozpuszczonych włosach 
i dopiero później zaplatamy 
je w warkocze). włosy mogą 
być farbowane na ciemniej-
sze kolory, nie mogą być jed-
nak rozjaśniane, ombre ani 
po hennie.
Metamorfozy odbędą się 10 
czerwca w kilku punktach 
na terenie Pucka i władysła-
wowa. Chętni proszeni są o 
wcześniejsze umówienie się 
na wizytę.
(wA) 
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Częsciej mówimy „tak”
REGION |   pomorzanie coraz chętniej legalizują swoje związki – wynika z da-
nych głównego urzędu statystycznego. w uBiegłym roku sakramentalne „tak” 
na terenie powiatu puckiego powiedziało soBie 479 par.

PucK |  chcesz zmienić fryzurę? możesz 
wziąć udział w akcji puckiego hospi-
cjum i fundacji rak`n`roll.
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DaJ włos!
sara Hewelt od kilku miesię-
cy jest szczęśliwa mężatką. 
Choć zaręczyny stanowiły 
dla niej sporą niespodziankę, 
to decyzję o wyjściu za mąż 
poprzedziła intensywnymi 
przemyśleniami.
- wychodzę z założenia, że 
ślub ma się raz w życiu, a więc 
warto się dobrze zastanowić 
– przekonuje sara, mieszkan-
ka powiatu puckiego. - war-
to wiedzieć, czy nadszedł już 
odpowiedni moment, czy 
jesteśmy na niego gotowi i 
pewni siebie wzajemnie.

ważna jest rezerwacja
Decyzję o ślubie na pewno 
warto przemyśleć. najlepiej 
jednak zrobić to z dużym wy-
przedzeniem, bo ze względu 
na to, że ostatnio sporo par 
decyduje się na ślub w popu-
larnych lokalach nierzadko 
brakuje wolnych terminów. 
- salę weselną często trzeba 
rezerwować z rocznym bądź 
dwuletnim wyprzedzeniem 
- informuje Joanna Linkner 
z river style Hotelu & sPa. - 
Dlatego postanowiliśmy wy-
budować nową, kryształową 
salę weselną. Dzięki temu 
możemy sprostać oczekiwa-
niom narzeczonych i przyjąć 
więcej rezerwacji.

młodzi coraz starsi
okazuje się, że państwo mło-
dzi wcale nie są tacy młodzi. 
Połowa panien młodych na 
Pomorzu ma nie więcej niż 
26 i pół roku. Jeszcze dziesięć 

lat temu kobiety wychodzące 
po raz pierwszy za mąż miały 
od 20 do 24 lat. w przypadku 
mężczyzn połowa z nich ma 
nie więcej niż 28 i pół roku. 
- tendencja coraz wyższego 
wieku nowożeńców doty-
czy całego kraju – zapewnia 
zbigniew Pietrzak z Urzędu 
statystycznego w gdań-
sku. - wciąż jednak na ślub 
najczęściej decydujemy się 
przed trzydziestką. najwię-
cej małżeństw zawieranych 
jest między 25 a 29 rokiem 
życia. 

Gdzie najwięcej?
z danych Urzędu statystycz-
nego w gdańsku wynika, że 
na terenie powiatu puckiego 
w ubiegłym roku zawartych 
zostało 479 małżeństw. naj-
wyższy wskaźnik ślubów na 
1000 mieszkańców, tj. 6,59 
promila, odnotowano w 
Helu. za Helem znalazło się 
miasto władysławowo (6,38), 
Puck (6,33), Krokowa (6,08), 
Kosakowo (5,51), Jastarnia 
(4,47) oraz gmina władysła-
wowo (4,05).
na Pomorzu liczba zawiera-
nych małżeństw rośnie nie-
mal nieprzerwanie od 2011 
roku. najbardziej popular-
nym wśród nowożeńców 
miesiącem jest sierpień, a 
najmniej ślubów odbywa 
się w styczniu. Co ciekawe, 
większość zawartych mał-
żeństw to śluby wyznaniowe 
ze skutkami cywilnymi.
                  Anna walk

Salony, które biorą udział w akcji: 

Glamour, Puck, ul. Bagusława 2, 
kom. 793 791 114; 
Salon Fryzjerski Dorota, 
Puck, ul. 1-Maja 4, kom. 503 
123 740
manhattan, Puck, ul. Plac 
obrońców wybrzeża 15, 
kom. 500 755 552
loewnau, Puck, MDLot.10, 
kom. 697 737 637
matrix, władysławowo, ul. rybac-
ka 8b, kom. 662 142 954
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Parkingi, ścieżki i przystanki
REGION |  w ciągu najBliższych kilku lat na terenie powiatu puckiego powstaną trzy węzły integracyjne. dzięki przepro-
wadzonym pracom władysławowo, puck i jastarnia wzBogacą się m.in. o nowe parkingi, przystanki i ścieżki rowerowe. 

Budowę węzłów integra-
cyjnych wraz z trasami do-
jazdowymi przewiduje 
strategia zintegrowanych in-
westycji terytorialnych obsza-
ru Metropolitalnego gdańsk-
gdynia-sopot do 2020 roku. 
Kosztowne inwestycje będą 
współfinansowane ze środ-
ków regionalnego Programu 
operacyjnego województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020. 

Do końca 2020 roku

Czemu służyć mają plano-
wane prace? Celem budowy 
węzłów integracyjnych na 
obszarze metropolitalnym 
jest m.in. zachęcenie podróż-
nych, zarówno mieszkańców, 
jak i turystów, do zmiany in-
dywidualnego, prywatnego 
środka transportu na publicz-
ną komunikację zbiorową. 
w ten sposób podróżni mają 
oszczędzać czas i pieniądze. 
Dodatkowe korzyści powinny 
wiązać się z usprawnieniem 
ruchu na drogach, poprawą 
bezpieczeństwa oraz zmniej-
szeniem emisji zanieczysz-
czeń do środowiska. 
na terenie powiatu puckiego 
do końca 2020 roku w sumie 
mają powstać trzy węzły inte-
gracyjne wraz z trasami dojaz-
dowymi. niezbędne prace już 
niebawem prowadzone będą 
w Pucku, Jastarni oraz włady-
sławowie. Powstaną tam wę-
zły przesiadkowe, które łączyć 
będą kilka wariantów trans-
portu. w przypadku władysła-

wowa chodzi o komunikację 
samochodową, autobusową, 
kolejową oraz rowerową.

Poprawi się komfort

Burmistrz roman Kużel po-
twierdza, że planowana in-
westycja niesie za sobą wiele 
korzyści: –nasza gmina ma 
przed sobą znaczące możli-
wości rozwojowe – zapewnia 
włodarz. - stworzenie wę-
zła integracyjnego poprawi 
komfort życia mieszkańcom 
miasta, a turystom pozwoli 
na szybszy i bezpieczniejszy 
dojazd. Jest to dla nas bar-
dzo ważne, ponieważ podróż 
do władysławowa kojarzy się 
z wielogodzinnym staniem 
w korku. zaoszczędzony czas 
umożliwi turystom poznanie 
nadmorskiego kurortu na 
nowo.
Mieszkańcy dodatkowo po-
winni docenić uporządkowa-
ną przestrzeń publiczną oraz 
jej przyjazność dla pieszych 
i rowerzystów. – Chcemy, aby 
władysławowo stało się jedną 
z najbardziej reprezentacyj-
nych miejscowości nad pol-
skim morzem, uwzględniając 
zarówno jakość usług, jak 
i estetykę przestrzeni – mówi 
roman Kużel. - zadania i in-
westycje, które planujemy na 
najbliższe lata, mają na celu 
podniesienie atrakcyjności 
oraz prestiżu władysławo-
wa. w zakresie rozwoju in-
frastruktury planowana jest 
m.in. przebudowa dworca ko-
lejowego, modernizacja dróg 

miejskich i dojazdowych, ob-
niżenie kosztów zużycia ener-
gii, a także rozwój turystyki 
wodnej, ekologii oraz aranża-
cja terenów zielonych. 

„Parkuj i jedź”

Projekt związany z budową 
węzła integracyjnego gmina 
władysławowo będzie reali-
zowała wspólnie z gminą Ja-
starnia. na realizację całego 
przedsięwzięcia samorząd 
otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 6,2 mln zł. Dzięki 
środkom z Unii Europejskiej 
nowoczesny węzeł integra-
cyjny wraz z trasami dojazdo-
wymi i parkingiem typu „par-
kuj i jedź” powstanie również 
w samej Jastarni. Ponadto oba 
samorządy zrealizują wspólną 
kampanię informacyjno-edu-
kacyjną, promującą transport 
zbiorowy i niezmotoryzowa-
ny. 
„Przystanek Puck” integro-
wać ma transport kolejowy 
z transportem autobusowym 
oraz indywidualnym. Pucki 
węzeł integracyjny oszaco-
wany został na blisko 8 mln 
zł, z czego ponad połowę po-
wyższej kwoty ma stanowić 
unijne dofinansowywanie. 
Projekt pn. „Budowa węzła in-
tegracyjnego Puck wraz z tra-
sami dojazdowymi” zakłada 
m.in. budowę parkingów dla 
samochodów osobowych, 
taksówek i autobusów, a tak-
że powstanie zatoczek auto-
busowych oraz ścieżek rowe-
rowych.                    Anna walk
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REGION |  szlak rowerowy hel-ustka znalazł się wśród najciekawszych tras rowerowych systemu rezerwacyjnego hrs.

DoCEniono trasę rowErową HEL-UstKa
autorzy publikacji za-
mieszczonej na blogu 
serwisu rezerwacyj-
nego Hrs zachęcają 
m.in do rowerowego 
spotkania z żubrem w 
Białowieskim Parku na-
rodowym, przejażdż-
ki trasą green Velo 
(między Mielnikiem i 
Jabłeczną) oraz podró-
ży śladami cerkwi w 
Beskidzie niskim. na 
liście znalazł się także 
szlak rowerowy He-
l-Ustka, który stanowić 
może świetną wyciecz-
kę nadmorską z przy-
stankami w latarniach 

morskich.
szlak ma długość 170 
km i można go poko-
nać w ciągu dwóch dni. 
według serwisu Hrs 
trasa jest średnio-trud-
na, powinna więc być 
atrakcyjna zarówno dla 
początkujących jak i do-
świadczonych rowerzy-
stów.
Początek trasy znajduje 
się w Helu, gdzie można 
obejrzeć latarnię mor-
ską z czerwonej cegły 
(obiekt nie jest dostęp-
ny do zwiedzania) i sko-
rzystać z innych atrakcji 
miejscowości - m.in. 

fokarium. Po czternastu 
km trasy kolejny przysta-
nek znajduje się Jastarni, 
gdzie mieści się jedna z 
najniższych latarni mor-
skich w kraju (13,3 m). 
rowerzyści, którzy sko-
rzystają z podpowiedzi 
serwisu Hrs odwiedzą 
także latarnie w roze-
wiu i Jastrzębiej górze. 
autorzy rankingu suge-
rują również odwiedze-
nie Błot Karwieńskich z 
malowniczymi torfowi-
skami, Mierzei sarbskiej, 
elementem obowiązko-
wym będzie spacer po 
ruchomych wydmach w 

słowińskim Parku naro-
dowym. Przystankiem 
końcowym jest neituzin-
kowa latarnia morska w 
Ustce, ten obiekt jest bo-
wiem nawiedzony przez 
ducha.
Bardziej doświadcze-
ni rowerzyści mogą 
kontynuować podróż 
wzdłuż wybrzeża i od-
wiedzić kolejne latarnie 
w Darłowie, gąskach, 
Kołobrzegu, niechorzu 
i miejscowości Kikut. 
zwieńczeniem takiej 
długiej trasy będzie wi-
zyta w latarni morskiej w 
świnoujściu.              (BG)
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Recytowali po kaszubsku
STARZyNO |  już wiadomo, kto Będzie reprezentował powiat pucki podczas wojewódzkiego etapu 46. konkursu recy-
tatorskiego literatury kaszuBskiej „rodnô mòwa”. młodych recytatorów oceniało kilkuosoBowe jury. 

Eliminacje powiatowe, 
które wyłoniły najlep-
szych recytatorów z po-
wiatu puckiego, odbyły 
się w zespole szkół w 
starzynie. zmagania 
Muzeum ziemi Puckiej 
organizowało wspólnie 
ze starostwem Powiato-
wym w Pucku.
recytatorów oceniało 
jury w składzie: roman 
Drzeżdżon, Jerzy łysk 
oraz Piotr Lessnau. w 
eliminacjach wzięło 
udział blisko sześćdzie-
siąt osób. recytatorzy 
zmagali się w pięciu ka-

tegoriach wiekowych. 
Do finału konkursu za-
kwalifikowani zostali: 
Jarosław Bisewski ze 
szkoły Podstawowej im. 
s. Żeromskiego w Ja-
strzębiej górze, gabriela 
Kędzia ze szkoły Pod-
stawowej im. ks. bp. K. 
Dominika w swarzewie, 
Liliana szymikowska ze 
szkoły Podstawowej im. 
J. Drzeżdżona w Luboci-
nie, Katarzyna rambiert 
z zespołu szkół im. w. 
Konefki w starzynie oraz 
rozalia głombiowska z 
Liceum akademickie-

go im. M. Płażyńskiego 
w Pucku. zwycięzcom 
zmagań nagrody wrę-
czali m.in. wicestarosta 
tomasz Herrmann oraz 
Mirosław Kuklik, dyrek-
tor Muzeum ziemi Puc-
kiej.
Finał Konkursu recyta-
torskiego Literatury Ka-
szubskiej „rodnô Mòwa” 
zaplanowany został na 
najbliższy weekend. naj-
lepsi recytatorzy z woje-
wództwa pomorskiego 
spotkają się w Chmiel-
nie (pow. kartuski).
(wA)

KARwIA |  na realizacji przedsięwzię-
cia najwięcej zyskali najmłodsi.  

szkoła 
ODmIENIONA

zakończyła się przebudo-
wa szkoły Podstawowej w 
Karwi. inwestycja obejmo-
wała wykonanie instalacji 
sanitarnych i elektrycznych, 
a także modernizację insta-
lacji grzewczej. w wyniku 
przeprowadzonych prac w 
budynku umieszczono dwa 
oddziały przedszkolne. Do-
datkowo jedno z pomiesz-
czeń służy do wydawania 
posiłków.
– Dzięki przeprowadzonym 
robotom budowlanym po-
wstały dwa oddziały przed-
szkolne o wysokim stan-
dardzie – zapewnia roman 
Kużel, burmistrz władysła-
wowa. - Dzieci będą mogły 
uczyć się w bezpiecznych i 
komfortowych warunkach, 

co mamy nadzieję przyczyni 
się także do ich późniejszych, 
wzorowych wyników. 
w uroczystym podsumowa-
niu przebudowy placówki 
oprócz społeczności szkol-
nej uczestniczyli m.in. za-
stępca burmistrza - Kamil 
Pach, przewodniczący rady 
Miejskiej - stefan Klein, rad-
ni oraz dyrektorzy placówek 
oświatowych gminy włady-
sławowo. 
warto zaznaczyć, że przepro-
wadzona inwestycja jest wy-
nikiem ustawowych zmian, 
zakładających utworzenie 
tzw. oddziałów szkolno-
przedszkolnych. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia wy-
niósł blisko 350 tysięcy zło-
tych.                              (wA)
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Rowerowy Maj w Pucku
PucK |  na rowerach, hulajnogach, rolkach czy deskorolkach do szkoły docierają uczniowie puckiej podstawówki. to 
efekt kampanii pn. „rowerowy maj”, która po raz pierwszy prowadzona jest na terenie pucka.
rowerowy Maj to kampa-
nia skierowana do uczniów 
i nauczycieli przedszkoli 
oraz szkół podstawowym, 
która promuje zdrowy tryb 
życia, zrównoważoną mo-
bilność i popularyzuje ro-
wer jako środek transportu. 
Jej inicjatorem jest gdańsk, 
który akcję z sukcesem pro-
wadzi już od kilku lat. w tym 
roku do rowerowego Maja 
przyłączył się też Puck. in-
auguracja puckiej edycji 
akcji zorganizowana została 
w szkole Podstawowej im. 
Mariusza zaruskiego.

Zasady są proste

- ważnym punktem uro-
czystości było przekazanie 
delegacjom wszystkich 
klas dzienniczków rowero-
wych i plakatów klasowych, 
a także przecięcie wstęgi 
przez zaproszonych gości 
oraz uczniów – wspomina 
Dariusz thiel, nauczyciel 
ze szkoły Podstawowej im. 
Mariusza zaruskiego w Puc-
ku, a jednocześnie szkolny 
koordynator akcji rowero-
wy Maj.
zasady kampanii są proste, 
a zabawa trwa miesiąc. Każ-
dy uczeń, który przyjedzie 
do szkoły w maju na rowe-
rze, deskorolce, hulajnodze 
lub rolkach, otrzymuje dwie 
naklejki. Jedną z nich przy-
kleja do swojego rowero-
wego dzienniczka, a drugą 
na klasowy plakat rowero-
wego Maja. Udział w akcji 
gwarantuje dobrą zabawę 
i zdrową rywalizację, a na 
zakończenie kampanii na-
grody dla uczniów oraz 

klas. zaproszenie do udzia-
łu w akcji dostały wszystkie 
gminy z obszaru Metropoli-
talnego oraz wszystkie mia-
sta powyżej 100 tys. miesz-
kańców. 

Idea jest fantastyczna
 
- włączyliśmy się w kampa-
nię rowerowy Maj, bo idea 
jest fantastyczna, a efek-
ty mogą być rewelacyjne 
– tłumaczy Hanna Pruch-
niewska, burmistrz Pucka. 
- Chcemy, aby nasze dzieci 
były zdrowe, zadowolone 
i uśmiechnięte, a jak dzie-
ci się ruszają, to ruszają się 
też ich rodzice i dziadkowie. 
Kampania mobilizuje nas 
także do rozwijania infra-
struktury rowerowej.
Kampanię rowerowy Maj 
w tym roku realizuje ponad 
dwadzieścia polskich samo-
rządów, w tym blisko czte-
rysta szkół podstawowych 
i przedszkoli. Liczba uczest-
ników z roku na rok rośnie 
od 2 tys. w 2014 roku do 153 
tys. potencjalnych uczestni-
ków w 2017 roku. w czwar-
tej edycji kampanii biorą 
udział: gdańsk, warszawa, 
Kraków, wrocław, Lublin, 
gdynia, rybnik, tychy, El-
bląg, Płock, zamość, tczew, 
sopot, skawina, Żukowo, 
wadowice, włodawa, Puck, 
Kalety, nowy Dwór gdański 
oraz Cedry wielkie. Miasto 
warszawa realizuje rowe-
rowy Maj już po raz trzeci, 
a Cedry wielkie są pierwszą 
gminą wiejską, która za-
angażowała się w projekt.
(wA)
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Główne cele akcji:

• zachęcenie dzieci do 
jazdy rowerem oraz re-
gularnego dojeżdżania 
nim do szkoły, w tym jako 
dawka codziennego ru-
chu poprawiająca zdrowie 
i zwiększająca odporność 
na choroby; 

• nauka bezpiecznych 
zachowań na drodze 
poprzez regularne po-
ruszanie się na rowerze 
i ćwiczenie umiejętności 
jazdy; 

• kształtowanie postaw 
ekologicznych, rozumie-
nie roli i znaczenia roweru 
jako przyjaznego dla oto-
czenia środka transportu.
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Bardzo magiczny powiat pucki
REGION |  pasjonujesz się fotografią? zachwyciła cię wiosenna aura powiatu puckiego? a może codziennie w drodze do 
pracy Bądź szkoły mijasz wyjątkowe miejsce? zachęcamy do nadsyłania ciekawych zdjęć powiatu puckiego.

Gm. KOSAKOwO |  port jachtowy na wzór holenderski, rozBudowa infrastruktury dla żeglarzy i promowanie żeglarstwa 
– takie są plany samorządowców z gminy kosakowo na najBliższe lata. 

to ma być raj dla miłośników żeglarstwa
Jeżeli pomysł udałoby się 
zrealizować, w gminie po-
wstałby prawdziwy raj dla 
żeglarzy. Przedstawiciele 
władz samorządowych chcą 
w ten sposób wykorzystać 
potencjał, jakim jest dostęp 
do morza. 
zmiany, jakie zaszły w nad-
morskich miejscowościach 
– w rewie i w Mechelinkach 
– są już widoczne. zbudowa-
no zaplecze dla rybaków z 
halami sprzedażowymi, po-
wstało molo. ale to dopiero 
początek, potrzeby są bo-
wiem znacznie większe. 
- Kluby żeglarskie działają 
już od lat, zainteresowanie 
żeglarstwem wciąż wzrasta, 
teraz czas na nasze (samo-
rządowców) działania – tłu-
maczy Jerzy włudzik, wójt 
gminy Kosakowo (na zdjęciu 

drugi lewej). - trzeba roz-
budować całą infrastruktu-
rę. Jeśli chodzi o rewę, to 
będziemy wydłużać i roz-
budowywać w głąb morza 
istniejący pomost. Dzięki 
temu będą mogły do nie-
go przybijać łodzie i jachty. 
natomiast w Mechelinkach 
chcemy udostępnić istnieją-
cą już infrastrukturę żegla-
rzom. obecnie mogą z niej 
korzystać tylko rybacy. to 
są jednak tylko częściowe 
plany, bo naszym celem i 
marzeniem jest wybudowa-
nie falochronu oraz bazy na 
wodzie. nie trzeba będzie 
wówczas wyciągać tego ca-
łego sprzętu i żaglówek na 
brzeg. ale najważniejszą rze-
czą na terenie gminy Kosa-
kowo, którą zrobiliśmy, jest 
plan stworzenia portu jach-

towego na 2 tys. jachtów. 
Byliśmy w Holandii i na wzór 
tego, co tam istnieje (chodzi 
przede wszystkim o kanały) 
chcemy wybudować marinę 
ekologiczną. Jest to już wpi-
sane do planu powiatowego 
i planu wojewódzkiego. 
Jak szacuje wójt, taka inwe-
stycja ma szansę być zre-
alizowana w okresie około 
pięciu lat. gmina będzie sta-
rała się pozyskać na ten cel 
dofinansowanie z funduszy 
zewnętrznych. wójt liczy też 
na to, że częściowo dołożą 
się do tego właściciele te-
renów, na których przystań 
wraz z infrastruktura miała-
by powstać. w takim przy-
padku właściciele terenów 
uczestniczyliby później w 
zarządzaniu obiektami oraz 
czerpaliby z tego zyski.  KR
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na łamach Expressu Powia-
tu Puckiego ruszamy z akcją 
„Powiat pucki. wasze zdję-
cia”, która adresowana jest do 
miłośników fotografii i osób 
zafascynowanych regionem. 
Czekamy na zdjęcia wyjątko-
wych krajobrazów, mało po-
pularnych miejsc i osób, bez 
których powiat pucki nie był-
by już taki sam. 
Lubicie spacerować po regio-
nie z aparatem? to nie oba-
wiajcie się i już dzisiaj weźcie 
udział w naszej akcji. Foto-
grafie należy nadsyłać drogą 
e-mailową na 

adres: a.walk@expressy.pl. 
w e-mailu należy podać swo-
je imię i nazwisko, a także 
w dwóch, trzech zdaniach 
opisać wykonane zdjęcie. 
najciekawsze zdjęcia będzie-
my publikować na łamach 
Expressu Powiatu Puckiego.
nadmieniamy, że nadesłanie 
fotografii jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na jej 
publikację. osoba nadsyłają-
ca oświadcza, że jest autorem 
zdjęcia i dysponuje do niej 
wszelkimi prawami autorski-
mi.(wA)
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Miss wyłonione
PIERwOSZyNO |  roksana grzywacz z pelplina została miss ziemi kaszuBskiej, 
a tytuł miss nastolatek ziemi kaszuBskiej przypadł julii konwińskiej.

REGION |  kuźnica znalazła się w pleBi-
scycie na najpopularniejszą miejsco-
wość plażową w polsce w 2016 roku.najpiękniejsze mieszkanki 

Kaszub już po raz siódmy 
spotkały się na terenie gmi-
ny Kosakowo. wybory Miss 
ziemi Kaszubskiej oraz Miss 
nastolatek ziemi Kaszub-
skiej zorganizowane zostały 
w gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie.
Koronę dla najpiękniejszej 
zdobyła roksana grzywacz z 

Pelplina. Pierwszą wicemiss 
została J enifer Kowalewska 
z gdańska, a tytuł drugiej 
wicemiss przypadł wiktorii 
łęckiej. Dodatkowo publicz-
ność uznała, że najpiękniej-
szą jest Kamila tokarska z 
gdańska. 
wśród nastolatek konkur-
sowe jury najwyżej oceniło 
17-letnią Julię Konwińską. 

Pierwszą wicemiss nastola-
tek została Kinga starostina 
z gdyni.
wybory Miss ziemi Kaszub-
skiej oraz Miss nastolatek 
ziemi Kaszubskiej uświetnił 
występ zespołu one Mo-
ment. Choreografię przygo-
towała Magdalena gadul-
ska, a całą galę poprowadził 
Krzysztof andruszkiewicz.

imprezę Kosakowskie Cen-
trum Kultury zorganizowało 
wraz z Przedsiębiorstwem 
imprez artystycznych „im-
presario”. organizatorzy wy-
darzenia dziękują wszystkim 
sponsorom, bez których co-
roczny festiwal kobiecego 
piękna nie mógłby się od-
być.                                     (wA)

REGION |  rafał Brzozowski Będzie gwiazdą tegorocznej 
edycji festynu rodzinnego pn. „z pogórza lato rusza”.

Lato rUsza
to wyjątkowa inicjatywa kil-
ku partnerów, tj. rady Dziel-
nicy gdynia Pogórze, gminy 
Kosakowo, Kosakowskiego 
Centrum Kultury i galerii 
szperk, która wskazuje na 
sprawne i umiejętne współ-
działanie między jednost-
kami lokalnego samorządu 
a sektorem komercyjnym. 
wartość tej współpracy wy-
raża się w korzyściach dla 
okolicznych mieszkańców, 

którzy zyskują dzięki niej 
ciekawą i co ważne, nieod-
płatną ofertę kulturalną.
w tym roku już po raz ko-
lejny sezon letni wystartu-
je z Pogórza. o słoneczny 
nastrój i wyjątkowo gorącą 
atmosferę zadba muzyczna 
gwiazda wieczoru, czyli ra-
fał Brzozowski. oprócz po-
pularnego artysty na scenie, 
która rozstawiona zostanie 
na terenie parkingu gale-

rii szperk, zaprezentuje się 
m.in. Kabaret pod wyrwi-
groszem. organizatorzy za-
pewniają, że atrakcji będzie 
sporo, więc nikt nie powi-
nien narzekać na nudę.
impreza ma charakter ogól-
nodostępny. Patronat nad 
wydarzeniem objął woj-
ciech szczurek, prezydent 
gdyni. Już dziś zapraszamy 
do udziału w tym wyjątko-
wym wydarzeniu.  (wA)
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wyróŻniEniE 
DlA KuźNIcy

organizatorem corocznego 
plebiscytu jest Magazyn tu-
rystyczny „wasze Podróże”. 
Czytelnicy magazynu odda-
li łącznie 36 197 głosów. na 
pierwszym miejscu znalazła 
się miejscowość Mikoszewo 
(54,8 proc. głosów), drugie 
miejsce zajęła Krynica Morska 
(15,3 proc.) a trzecie właśnie 
Kuźnica (7,5 proc.).
- Jak pokazują wyniki, czytel-
nicy Magazynu turystyczne-
go „wasze Podróże” preferują 
głównie dwa regiony: Mierze-
je wiślana i Półwysep Helski. 

Plaże z tych dwóch regionów 
zdominowały zwycięską dzie-
siątkę - podkreślają organiza-
torzy plebiscytu.
za wysoki wynik Kuźnicy w 
plebiscycie na pewno odpo-
wiada wielka aktywności lo-
kalnej społeczności. Urokliwą 
plażę w Kuźnicy do plebiscytu 
zgłosił jej mieszkaniec, Leszek 
Kucira.
wręczenie dyplomów miało 
miejsce podczas uroczystej 
gali w trakcie trwania targów 
turystycznych „Lato 2017” w 
warszawie.               (BG)
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Na maszcie zawisła bandera
mEchElINKI |  sezon żeglarki został rozpoczęty! na przystani przy molo w mechelinkach wciągnięto Banderę na maszt i 
rozegrano regaty w klasach optymist i laser. wręczono też honorowe członkostwa stowarzyszenia port mechelinki.

Młodzi żeglarze wraz z trenerami 
już od sześciu lat na wiosnę spoty-
kają się na mechelińskiej plaży, aby 
zainaugurować sezon. i co roku 
uczestników tego wydarzenia jest 
coraz więcej.
- to świadczy o tym, że żeglarstwo 
w naszym regionie rozwija się. Co-
raz więcej osób chce uprawiać tę 
dyscyplinę sportu – mówi Bartosz 
Bartnicki, trener z klubu Elite sails 
academy. - to bardzo cieszy, gdyż 
żeglarstwo jest sportem, który nie 
tylko rozwija fizycznie młodych lu-
dzi, ale też kształtuje ich psychicz-
nie. Dyscyplina, odpowiedzial-
ność, praca w drużynie – wszystko 
to wpływa na charakter żeglarza. 
a poza tym pływanie pod żaglami 
to wspaniały sposób aktywnego 
spędzania wolnego czasu i relak-
su. 
w otwarciu tegorocznego sezonu 
uczestniczyli adepci żeglarskiego 
klubu Esa, członkowie stowarzy-
szenia Port Mechelinki oraz przed-
stawiciele lokalnych władz samo-
rządowych. 
- Jestem wójtem gminy od piętna-
stu lat i po pięciu latach sprawo-
wania tej funkcji postanowiłem, że 

gmina Kosakowo powinna odwró-
cić się frontem do morza – powie-
dział podczas oficjalnej inauguracji 
Jerzy włudzik, wójt gminy Kosa-
kowo. - Mamy tu warunki, piękną 
plażę, a mimo to wcześniej nie 
mieliśmy żadnego klubu żeglar-
skiego ani nic innego związanego 
z morzem. Dlatego dziesięć lat 
temu powstał klub szkuta redz-
ka, natomiast sześć lat temu roz-
począł działalność klub Elite sails 
academy w Mechelinkach. zainte-
resowanie tym sportem jest coraz 
większe, to nas bardzo cieszy. 
Jeszcze przed oficjalną częścią ro-
zegrano pierwsze regaty w klasie 
optimist i Laser. zawodnicy m.in. 
z gminy Kosakowo, trójmiasta 
i powiatu kartuskiego rywalizowali 
w dość wymagających warunkach. 
regaty w klasie Laser wygrała na-
talia Bazyl, a w klasie optimist Pa-
weł Pepliński.
zaraz po regatach nastąpiło wrę-
czenie honorowego członkostwa 
w stowarzyszeniu Port Mechelinki 
zasłużonym: wójtowi Jerzemu wlu-
dzikowi, kpt Boleslawowi Pienczke 
i Krzysztofowi Chorosiowi.
       Rafał Korbut
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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rejs miał na celu zwiększe-
nie możliwości przewozu 
towarów i rozwoju logistyki 
regionu Morza Bałtyckiego 
poprzez wzmocnienie trans-
portu śródlądowego i mor-
skiego. 
w trakcie rejsu do tczewa od-
było się seminarium pn. „Przy-
szłość żeglugi śródlądowej w 
Polsce, wyzwania i możliwości 
rozwoju” połączone z wysta-
wą „gospodarcze wykorzysta-
nie rzek” przygotowane przez 
Departament infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego 
województwa Pomorskiego 
w gdańsku. w rejsie zapo-
czątkowanym w gdańsku z 
przystankiem w porcie tczew 
udział wzięli: Kazimierz smo-
liński - wiceminister infrastruk-
tury i Budownictwa, Dariusz 
Drelich - wojewoda pomorski, 
ryszard świlski - wicemarsza-
łek woj. pomorskiego, sławo-
mir Kopyść - wicemarszałek 
woj. kujawsko-pomorskiego, 
przedstawiciele instytucji rzą-
dowych, tj. Urzędu Morskiego 
i rzgw – m.in. Krzysztof ro-
man -  zastępca dyrektora oraz 
samorządowcy, w tym Janusz 
goliński - wójt gminy Cedry 
wielkie.

w czasie prezentacji i prelek-
cji przedstawiono szerokie 
możliwości gospodarczego 
wykorzystania zasobów rzek 
w Polsce, przy uwzględnieniu 
potrzeby ochrony środowiska.
gmina Cedry wielkie zadekla-
rowała aktywny udział w ob-
chodach roku wisły, upatrując 

w tym szanse rozwoju gospo-
darczego terenów wzdłuż rzeki 
wisły i Martwej wisły.
- Biorąc pod uwagę już funk-
cjonującą w ramach Pętli Żu-
ławskiej - marinę w Błotniku, 
rozwijającą się stocznię jach-
tową activ w Błotniku oraz 
funkcjonujące od wielu lat na-

brzeże portowe w Leszkowych, 
chcemy wspierać i rozwijać 
przedsiębiorczość związaną 
z żeglarstwem, przemysłem 
jachtowym i transportem śród-
lądowym – zapewniają włoda-
rze.
Prowadzone od wielu lat pra-
ce refulacyjne na rzece wisła, 

a ostatnio i na Martwej wiśle, 
są wykonywane  głównie w 
celu ochrony przeciwpowo-
dziowej Żuław. Jednocześnie 
doskonale przyczyniają się do 
udrożniania dróg wodnych, co 
bezsprzecznie służy rozwojowi 
żeglugi śródlądowej. nie bez 
znaczenia jest również fakt, 

że dzięki gDDKia w gdańsku 
oraz czeskiej firmie Metrostav,  
pozyskiwany z rzeki  refulat  
ma dodatkowe wykorzystanie 
przy budowie drogi ekspreso-
wej s7 Koszwały - Elbląg. Dzia-
łania te, mające charakter kom-
pleksowy, w dużym stopniu 
przyczyniają się do ochrony 
środowiska oraz dróg, po któ-
rych porusza się ciężki trans-
port samochodowy  przywożą-
cy piasek z odległych  rejonów 
Kaszub. 
Potrójne wykorzystanie wydo-
bywanego kruszywa z rzeki wi-
sły i Martwej wisły ma wpływ 
po pierwsze: na regulację rzeki, 
co służy ochronie przeciwpo-
wodziowej Żuław, po drugie: 
kruszywo jest wykorzystywane 
do budowy drogi ekspresowej 
s7, a po trzecie: sprzyja rozwo-
jowi żeglugi śródlądowej. te 
działania mają ogromne zna-
czenie dla Pomorza, ale miały-
by jeszcze większe znaczenie, 
gdyby były prowadzone na ca-
łym odcinku rzeki. obecnie wi-
dać, po przepłynięciu torunia 
i włocławka, jak bardzo rzeka 
wisła jest „dzika” i nieprzydatna 
do żeglugi, ponieważ jest zbyt 
płytka z dużą ilością mielizn. 
(GB)
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Promocyjny rejs kontenerowca 
REGION |  w ramach ogłoszonego przez sejm rp roku rzeki wisły marszałkowie woj. pomorskiego i kujawsko-pomor-
skiego zorganizowali pierwszy promocyjno-Badawczy rejs kontenerowy na trasie gdańsk-warszawa.

na zdjęciu, od lewej – janusz goliński, wójt gminy cedry wielkie, krzysztof roman -zastępca dyrektora w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej w gdańsku i ryszard świlski - wicemarszałek woj. pomorskiego.
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hEl |  stacja morska instytutu oceanografii uniwersytetu gdańskiego wzBogaciła się o nową halę seminaryjno – edukacyj-
ną. to efekt realizowanego od wielu lat projektu „Błękitna eioska”, którego pomysłodawcą Był prof. krzysztof skóra. 

„BłęKitna wiosKa” atraKCyJniEJsza

Uroczystość otwarcia nowego 
obiektu stacji Morskiej insty-
tutu oceanografii Uniwersy-
tetu gdańskiego odbyła się w 
pierwszej połowie maja. spo-
tkanie prowadził dziekan wy-
działu oceanografii i geografii, 

prof. waldemar surosz, a sam 
budynek oficjalnie otworzyli: 
rektor Uniwersytetu gdań-
skiego - prof. Jerzy gwizdała, 
prezes wojewódzkiego Fun-
duszu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej w gdań-

sku - Danuta grodzicka-Kozak 
oraz burmistrz Helu, Klemens 
Kohnke. towarzyszyła im pra-
cownica stacji Morskiej w 
Helu, Monika selin. symbo-
liczne otwarcie odbyło się nie 
poprzez tradycyjne przecięcie 

wstęgi, a za pomocą odcumo-
wania jednego końca liny. 

Przyglądać się pracom

wybudowana hala nawiązuje 
do regionalnej architektury 

i wpisuje się w nadmorski 
pejzaż. obok hali w obiekcie 
znajduje się również sala dy-
daktyczno-laboratoryjna, któ-
ra wyposażona została w stoły 
i instalacje przystosowane 
do tzw. laboratoryjnych prac 
„mokrych”. Budynek jest ener-
gooszczędny, posiada syste-
my automatycznego stero-
wania i audiowizualne środki 
przekazu. Dzięki przeszklonej 
elewacji podczas pracy, zajęć 
edukacyjnych czy seminariów 
podziwiać można widok na 
wydmy i zatokę gdańską, a 
turyści i spacerowicze mogą 
przyglądać się pracom prowa-
dzonym w laboratorium. 
nowa infrastruktura uzupeł-
nienia edukacyjne zaplecze 
stacji Morskiej instytutu oce-
anografii Uniwersytetu gdań-
skiego im. prof. Krzysztofa 
skóry, mieszczące się w bu-
dynku po starej wędzarni oraz 
salki edukacyjne tzw. błękitnej 
szkoły, które już od dłuższego 
czasu nie odpowiadały ciągle 
rosnącym potrzebom i stan-
dardom    

nowoczesnej edukacji. 

jest szkielet wieloryba

- w nowym budynku zamie-
rzamy nie tylko kształcić stu-
dentów, ale i opowiadać dzie-
ciom oraz młodym ludziom o 
morskiej florze i faunie - za-
pewnia prof. Jerzy gwizdała, 
rektor Uniwersytetu gdańskie-
go. - Już od dłuższego czasu 
przyjeżdżają do nas wycieczki 
uczniów z rożnych części wo-
jewództwa pomorskiego, a 
także innych zakątków Polski. 
Przekazujemy im informacje 
na temat tego, czym się tu zaj-
mujemy.
niecodziennym wyposaże-
niem nowego budynku stacji 
Morskiej instytutu oceanogra-
fii Uniwersytetu gdańskiego 
jest szkielet wieloryba, któ-
ry zamontowany został pod 
sufitem głównej sali. warto 
zaznaczyć, że był to pierwszy 
szkielet wielkiego ssaka mor-
skiego, który morze wyrzuciło 
na polski brzeg.                       
(wA)



expressy.pl 13|  Środa, 24 maja 2017

Gospodynie potrafią się bawić
REGION |  udowodniły to podczas wojewódzkiego turnieju kół gospodyń wiejskich, który zorganizowany został już 
po raz czternasty. powiat pucki podczas soBotnich zmagań reprezentowały przedstawicielki władysławowa.

Panie bawiły się, a dokładniej 
to prezentowały swoje umie-
jętności kulinarne i zdolności 
artystyczne w Luzinie (pow. 
wejherowski). w miejscowej 
hali sportowo-widowisko-
wej w sumie zgromadziły 
się przedstawicielki czter-
nastu kół z rożnych części 
województwa pomorskiego, 
które wcześniej okazały się 
najlepsze w trakcie powiato-
wych etapów zmagań.
 

Zabawa i atmosfera

w Żelistrzewie najlepsze 
okazały się gospodynie 
z władysławowa i to one 
reprezentowały powiat 
pucki w Luzinie. Choć do 
turnieju przygotowywały 
się dość długo i intensyw-
nie, to wygrana nie była dla 
nich najważniejsza. Liczyła 
się przede wszystkim dobra 
zabawa i wyjątkowa atmos-
fera, która panuje w trakcie 
tego etapu zmagań.

- to doskonała okazja do 
integracji i wymiany do-
świadczeń - zapewnia Bo-
gumiła Ceynowa-Kasprzyk, 
przewodnicząca władysła-
wowskiego koła gospodyń 
wiejskich. - Cieszymy się, że 
po raz kolejny możemy re-
prezentować powiat pucki. 
to dla nas ogromne wyróż-
nienie i duża mobilizacja do 
dalszych działań.

Grand Prix dla Rokocina

Panie o tytuł najlepszych ry-
walizowały w pięciu konku-
rencjach. na pierwszy ogień 
poszły ciasta z owocami. Jury 
oceniało popisy kulinarne 
pań pod względem wyglądu, 
smaku i doboru składników. 
w tym przypadku najlep-
sze okazały się panie z gmi-
ny Cewice (pow. lęborski).  
Przedstawicielki miejscowo-
ści górki (pow. kościerski) 
zostały zwyciężczyniami 
konkurencji edukacyjnej, 

która polegała na przygoto-
waniu planszy o wymiarach 
1000x700 mm z motywem 
przewodnim „Pokolenia”. 
wyjątkową pomysłowością 
i starannością panie wyka-
zały się w konkurencji pn. 
„Kreacja – inspiracja”. w tym 
przypadku najlepsze oka-
zały się przedstawicielki 
miejscowości Czarne (pow. 
człuchowski). gospodynie 
z Lasowic wielkich (powiat 
malborski) i łebienia (po-
wiat słupski) przygotowały 
najlepsze piosenki kabareto-
we z inscenizacją pn. „Jak nie 
my, to kto”. świetnie spisały 
się też panie z miejscowości 
Żelisławski (powiat gdański), 
które okazały się bezkonku-
rencyjne w kategorii taniec. 
grand Prix Ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi trafiło do 
Koła gospodyń wiejskich 
z rokocina, które reprezen-
towało powiat starogardzki.
Anna walk 

Andrzej Dolny 
dyrektor PODR w Lubaniu

Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich odbył się już po 
raz czternasty. W przyszłym roku zorganizowana zostanie 
piętnasta edycja imprezy, która łączy środowiska i zachęca 
panie do zdrowej rywalizacji. Cieszymy się, że zmagania spo-
tykają się z dużą popularnością. Widać, że gospodynie wkła-
dają mnóstwo pracy i czasu w to, żeby móc pokazać się z jak 
najlepszej strony.

Roman Kużel 
burmistrz Władysławowa

Koło Gospodyń Wiejskich z Władysławowa już po raz czwar-
ty reprezentuje powiat pucki podczas wojewódzkiego etapu 
zmagań. To świadczy, że panie reprezentują bardzo wyso-
ki poziom. Jestem niezwykle dumny z tego, że gospodynie z 
Władysławowa mają takie zdolności i umiejętności, a do tego 
z chęcią prezentują je innym. Zachęcam pozostałe przedsta-
wicielki płci pięknej do tego rodzaju aktywności.

jarosław Białk 
starosta puck

Można odnieść wrażenie, że z roku na rok poziom Wojewódz-
kiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich jest coraz wyższy.  Na 
terenie powiatu puckiego funkcjonuje ponad dwadzieścia kół 
gospodyń wiejskich, z których każde składa się z około dwu-
dziestu, trzydziestu osób. To jest ogromna rzesza ludzi, którzy 
kultywują kulturę kaszubską i dbają o zachowanie tradycji 
lokalnych.

Bogumiła ceynowa-Kasprzyk
przewodnicząca KGW Władysławowo

Władysławowskie koło gospodyń wiejskich liczy przeszło trzy-
dzieści członkiń. Reprezentujemy Władysławowo w trakcie 
rożnego rodzaju uroczystości. Podczas letnich imprez prezen-
tujemy m.in. swoje zdolności kulinarne. Dzięki temu wczaso-
wicze mają okazję zapoznać się z naszą kulturą i tradycyjną 
kuchnią. W ten sposób działamy na rzecz propagowania i za-
chowania dziedzictwa kulturowego regionu. 



uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOwANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

PROFESjONAlNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela

sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

KOTŁOwNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

SINGlE 35l., modelowy typ urody, 
szukam Pani, 28 – 52 l., miłej spon-
sorki, gdynia, sven, tel. 735 001 684

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

wDOwA pozna Pana w wieku 63-
65 lat, bez nałogów, zmotoryzowa-
nego, na sMsy nie odpowiadam, 
tel. 881 237 164

RÓŻNE

SPRZEDAm rowery nowe i używa-
ne, przyczepki rowerowe, tel.  603 
661 240  

SPRZEDAm rower składak, duże 
koła, 220 zł, tel. 695 230 080

KuchNIA elektryczna, blat cera-
miczny, biała, 240 zł, tel. 695 230 
080

SPRZEDAm piłę tarczową 2.0 kw, 
380 w, samorobną z kółkami, 600 zł, 
tel. 695 230 080

DREwNO opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, moż-

liwy transport, tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach, 
120x150, siano kostka z magazy-
nu. Możliwość transportu, tel. 506 
250 477

SPRZEDAm rowery; używane 
i nowe, męskie i damki. od 300 zł, 
tel. 603 661 240

mATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 
zł, 505-567-034

SPRZEDAm łyżwy figurowe, białe, 
rozm. 30, nowe, 50 zł, wejherowo, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAm ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, sza-
liki, buty, stan idealny, wejherowo, 
505-567-034

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

SKuPujEmy stare militaria w bar-
dzo dobrych cenach, (mundury, 
dokumenty, części zabytkowych 
pojazdów, odznaczenia, wyposaże-
nie wojskowe), Oldmilitaria.pl, tel: 
666 025 860, mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAm kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, wejherowa, tel. 693 737 381

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

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

SPRZEDAm krzesełko do karmie-
nia dziecka, zielone, 150 zł, wejhe-
rowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, wejherowo, tel. 
505 567 034

SZuKASZ 
PRAcOwNIKA?
wyślij ogłoszenie SmS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia

na numer: 79567

OGŁOSZENIANadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAm siedlisko na działce 
4800 m kw w malowniczej okolicy, 
tel. 695 469 389

SPRZEDAm działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

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

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

SPRZEDAm dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, ga-
raż, ogród, możliwość dwóch od-
dzielnych mieszkań, ul. Pontonowa 
10, gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
jESTEm zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

STARSZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKuP aut, kasacja, pomoc drogowa, 
auto części, wejherowo, trójmiasto, 
tel. 789 345 593

INNE

jAwA 350ts\’ tylko kola 16”p/tyl, 
cena: 179 zł, tczew, tel. 735 001 684 
sprzedam

EDUKACJA

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 samsung z pilotem, 1000 zł, 505-
56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ
POSZuKuję osobę do prac docie-
pleniowych, tel. 782 993 120

USŁUGI

POżycZKI, chwilówki, bez bik, do-
jazd do klienta, tel. 530 203 182
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Władysławowo z medalami
PŁywANIE |  na Basenie cos opo w  cetniewie odByły się zawody stanowiące iii 
rundę kluBowego pucharu polski w pływaniu w płetwach. 

SIATKówKA |  na Boiskach w pucku od-
Był się ii turniej w ramach „ligi dziew-
cząt do lat 19” w siatkówce plażowej. 

PIŁKA NOżNA |  nie tylko chłopcy z za-
pałem grają w futBol. udowodniły to 
powiatowe igrzyska dziewcząt.

SPORT |  od piątku do czwartku hel Będzie prawdziwym centrum sportu. odBędą 
się Biegi, zawody, a także zajęcia treningowe – każdy znajdzie coś dla sieBie.

PIŁKA NOżNA |  mks władysławowo wygrał swój poprzedni mecz i jest na ostat-
niej prostej sezonu 2016/2017.   sztorm mosty ma ostatnio doBrą passę.

13. i 14. maja rywalizowano 
w wielu kategoriach junior-
skich, zarówno indywidu-
alnie, jak i w sztafetach pły-
wackich. areną był basen o 
długości 25 metrów. swoje 
reprezentacje wystawiły 
kluby z Pomorza, ale także 
z warszawy, Poznania, czy 
z torunia, więc poziom za-
wodów był godny Pucharu 
Polski, padło kilka życiowych 
wyników młodych pływa-
ków.

Bardzo dobry występ za-
liczyli zawodnicy gospo-
darzy, pływacy UKs Delfin 
władysławowo. zdobyli oni 

aż 21 medali. Krążki zdobyli: 
Jarosław Markiewicz (dwa 
złote medale i dwa brązo-
we), Karol Markiewicz (dwa 
złota, dwa brązy), Maja ne-
cel (złoto, dwa srebra i brąz), 
wiktoria saczko (srebro), 
weronika tusk (srebro), igor 
Kowalczyk (srebro), izabela 
necel (dwa brązy), weronika 
włodarczyk (brąz), seweryn 
ziemniak (brąz), Huber Kac-
przyk (brąz). 

w rywalizacji drużynowej 
najlepszy na pływalni w Cet-
niewie okazał się imiennik 
klubu z władysławowa, Del-
finek Chodzież.

w rozgrywkach udział wzię-
ło 17 par m.in. z gdyni, so-
potu, rumi, a także aż 9 par z 
UKs-u zatoka Puck. najpierw 
grano w grupach systemem 
każdy z każdym, a potem po-
jedynkowano się w systemie 
play-off. najlepszy okazał się 
duet Marta Przyradzka/łucja 
Laskowska, na drugim miej-
scu znalazły się Julia Pasz-

ke i agata Ceynowa, zaś na 
trzecim miejscu uplasował 
się duet zuzanna Herrmann/
nikola łysakowska. Dwie 
najlepsze pary tego turnieju 
znajdują się ex aequo na 1. 
miejscu w klasyfikacji ge-
neralnej ligi. Kolejny turniej 
odbędzie się już w najbliższą 
sobotę o 10:00. Udział jest 
bezpłatny.

ZAGRAŁy 
NA PlAży

dziewczęta 
TEż KOPIą!

tydzień sportu w Helu

LiDEr UCiEKł na DoBrE

Jedną z głównych aren bę-
dzie Hala sportowo-wido-
wiskowa, gdzie już w piątek 
odbędą się m.in. zawody  ko-
szykówki, towarzyski mecz 
straży granicznej z MzKs-em 
Hel, turnieje mini-piłki noż-
nej, a także zajęcia z zumby 
dla kobiet. Jeszcze więcej 
atrakcji będzie w sobotę, 
liczba dyscyplin sportowych, 
jakie będzie można podzi-
wiać na żywo jest trudna 

do wyliczenia: badminton, 
tenis ziemny, piłka nożna, 
wielobój siłowy, czy nordic 
walking to tylko część z nich. 
Hala sportowo-widowisko-
wa, Hala gimnastyczna, oraz 
Boisko Miejskie im. Macieja 
Płażyńskiego będą przez 
cały dzień pełne sportow-
ców. niedziela upłynie pod 
znakiem rekreacji: odbędą 
się m.in. rajdy rowerowe 
oraz piesze, zlot motocyklo-

wy i spacer brzegiem morza.
Poniedziałek będzie okazją 
do wzięcia udziału w cieka-
wych zajęciach, takich jak 
aerobik i „siatkonoga”, senio-
rzy będą mogli uczestniczyć 
w zajęciach w badmintona 
i tenisa stołowego. wtorek 
upłynie pod znakiem atrakcji 
60+, oraz licznych zawodów 
piłkarskich, w środę odbędą 
się dwa biegi: test Coopera 
2017, oraz „Bieg po zdrowie”, 

ponadto na Helskim Leśnym 
szlaku turystycznym odbę-
dą się marszobiegi. oprócz 
tego wiele ciekawych zajęć 
zostanie poprowadzonych 
w Miejskiej Hali gimnastycz-
nej. Czwartek przyniesie 
wiele atrakcji dla najmłod-
szych, wszak 1. czerwca to 
Dzień Dziecka.
Szczegółowy harmono-
gram znajduje się na stro-
nie helu - www.gohel.pl

seria dwóch remisów pił-
karzy z władysławowo (po 
2-2 z sąsiadem, sztormem 
Mosty i gKs-em Kowale) zo-
stała przełamana w ubiegłą 
niedzielę, kiedy żółto-nie-
biescy pokonali 3-0 Eko-
Prod szemud. Przewaga 
lidera, wikędu Luzino nad 
resztą zespołów jest już jed-
nak bardzo duża i kwestia 
awansu jest niemal przesą-
dzona. Piłkarze MKs-u, któ-
rzy długo gonili wikęd, będą 
musieli obejść się smakiem i 
o iV ligę powalczyć w przy-
szłym sezonie.

sztorm Mosty nie prze-
grał ligowego meczu od 
8. kwietnia. od tego czasu 

4-krotnie wygrał i 3-krotnie 
zremisował. Po wspomnia-
nym wyżej remisie 2-2 z 
MKs-em sztrom dwukrotnie 
zwyciężył – najpierw poko-
nał na wyjeździe wyżej no-
towanych Czarnych Pruszcz 
gdański 1-0, a w ubiegły 
weekend wygrali 4-2 w Mo-
stach z orlętami reda.

w sobotę MKs władysławo-
wo zagra u siebie z Polonią 
gdańsk (sobota, 11:00), na-
tomiast sztorm Mosty czeka 
trudny wyjazd – zmierzą się 
z Ks-em Kamienica Królew-
ska, który zajmuje trzecie 
miejsce w tabeli V ligi.
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w zawodach zorganizowa-
nych przez dyrektora PosM, 
Marka Heyduckiego, oraz 
dyrektora puckiego MoK-
sir-u, Janusza Klimczuka 
wystąpiło 6 drużyn szkół 
podstawowych. na „orliku” 
zmierzyły się reprezentantki 
Jastarni, Mieroszyna, Cel-
bowa, Leśniewa, Mrzezina i 
werblinii.

zespoły zostały przydzielo-
ne do dwóch grup. Młode 
piłkarki z Jastarnii najpierw 
wygrały z Mrzezinem 4-0, a 

później pokonały Mieroszy-
no 1-0, co dało im bezdysku-
syjne zwycięstwo w grupie 
a. w grupie B wygrało rów-
nież reprezentujące powiat 
pucki Leśniewo. w finale 
zadecydował jeden gol – 
strzeliły go zawodniczki z 
Jastarnii, które wygrały cały 
turniej. Dokonały przy tym 
niemałej sztuki – zwyciężyły 
w turnieju nie tracąc ani jed-
nej bramki. trzecie miejsce 
zdobyło Celbowo. najlepsze 
zespoły otrzymały dyplomy 
i medale.
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