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Hotelarze i gastrono-
micy zacierają ręce. 
Tegoroczny sezon 
letni może być rekor-
dowy. To za sprawą 
między innymi sytu-
acji za granicą.
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Samorządy będą współpracować
rEGION |  Dwa powiaty zobowiązały się Do współpracy przy buDowie Drogi trzech powiatów. porozumienie w sprawie 
współpracy przy realizacji powyższej inwestycji poDpisane zostało w urzęDzie miasta gDyni. 

rEGION |  na pomorzu pasażerowie komunikacji zbiorowej bęDą korzystali z jeDnego wspólnego biletu. to efekt projektu 
interconnect, którego pilotażowy program ruszy już w przyszłym roku. zyskać mają mieszkańcy całego regionu.

Droga Trzech Powiatów ma 
biec śladem drogi technicz-
nej elektrociepłowni, tzw. 
popiołówki. Połączy ulice I 
Dywizji Wojska Polskiego w 
Rumi z rejonem skrzyżowa-
nia ulic Rajskiej i Długiej oraz 
Dębogórską w gminie Kosa-
kowo z ulicą Pucką w Gdyni. 
Alternatywne połączenie 
drogowe ma na celu rozła-
dowanie ruchu komunika-
cyjnego między powiatami 
puckim i wejherowskim a 
Gdynią. Inwestycja powinna 
przyczynić się także do oży-

wienia gospodarczego po-
przez aktywizację terenów 
inwestycyjnych. 
Na początku listopada ubie-
głego roku włodarze Rumi, 
Gdyni i Kosakowa podpisali 
list intencyjny ws. budowy 
Drogi Trzech Powiatów. Do 
przedsięwzięcia teraz do-
łączyli przedstawiciele po-
wiatów wejherowskiego i 
puckiego, reprezentowani 
przez starostów: Gabrie-
lę Lisius i Jarosława Białka. 
- Powiat wejherowski bar-
dzo dynamicznie rozwija 

się gospodarczo, przybywa 
nowych mieszkańców, co 
stawia przed nami wiele wy-
zwań i zadań – mówi Gabrie-
la Lisius, starosta powiatu 
wejherowskiego. - Nasze dro-
gi są coraz bardziej zatłoczo-
ne. Partnerstwo, polegające 
na budowie wspólnej drogi, 
zwiększa szanse powodze-
nia w udźwignięciu ogrom-
nych kosztów inwestycji. 
Strony umowy zobowiązały 
się, że wspólnie pokryją kosz-
ty wykonania dokumentacji 
technicznej, prowadzenia 

działań na rzecz pozyskania 
finansowania budowy dro-
gi oraz faktycznej realizacji 
inwestycji. Strony zadekla-
rowały również działania na 
rzecz promocji idei budo-
wy Drogi Trzech Powiatów. 
Szczegółowe zasady reali-
zacji projektu, finansowania 
oraz harmonogram działań 
zostaną określone w umowie 
partnerskiej, która zostanie 
zawarta pomiędzy sygnata-
riuszami listu intencyjnego. 
Anna Walk

Spośród wszystkich realizowanych przez samorząd powiatu 
wejherowskiego inwestycji drogowych ta będzie najwięk-
sza i najbardziej kosztowna. Główną oczekiwaną korzyścią 
przyłączenia się powiatu wejherowskiego do tej inwestycji 
będzie zmniejszenie dotychczasowych uciążliwości komuni-
kacyjnych na trasie do Gdyni. Ta inicjatywa to także szansa 
na rozwój gospodarczy regionu poprzez powstanie nowych 
miejsc pracy w Rumi. Wierzymy, że wszystkie samorządy 
skorzystają z tego partnerstwa.

Budowa Drogi Trzech Powiatów jest ważna również z per-
spektywy gdyńskiego portu. To projekt, który może stworzyć 
dla gdyńskiego portu szanse rozwoju swojego potencjału. 
Warunkiem do tego koniecznym jest oczywiście dobra ko-
munikacja i połączenie portu z Doliną Logistyczną, a do 
tego Droga Trzech Powiatów jest niezbędna.

Do budowy Drogi Trzech Powiatów przyłączyliśmy się z 
kilku istotnych powodów. Po pierwsze, ta inwestycja może 
udrożnić potencjalne tereny inwestycyjne. Warto wiedzieć, 
że ponad 400 hektarów tych gruntów leży na terenie powia-
tu puckiego. Drugi z argumentów związany jest z faktem, że 
powiat pucki to głównie turystyka, ale tylko i wyłącznie kilka 
miesięcy w roku, więc w ramach dywersyfikacji działalności 
gospodarczej i zatrudnienia musimy doprowadzić do two-
rzenia warunków umożliwiających zakładanie firm spoza 
turystyki, co umożliwia właśnie ta droga. Po trzecie, dzięki 
realizacji tego przedsięwzięcia zyskalibyśmy kolejną drogę 
dojazdową do powiatu, co jest niezwykle istotne w okresie 
sezonu letniego. 

Gabriela Lisius,
starosta wejherowski

Wojciech Szczurek,
prezydent Gdyni

Jarosław Białk,
starosta pucki
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WSPóLNy BILeT coRAz BLIżeJ
Prace nad wspólnym bile-
tem zainaugurowane zostały 
w Gdańsku. oprócz Pomorza 
uczestniczyć w nich będą 
regiony ze Szwecji, Niemiec, 
Danii, Litwy oraz estonii. 
Wszystko po to, aby ułatwić 
podróżowanie po krajach 
bałtyckich. 
- Pomorze długo czekało na 
ten krok – zapewniał podczas 
inauguracji projektu Ryszard 
Świlski, wicemarszałek woje-

wództwa pomorskiego. - cie-
szę się, że dziś rozpoczynamy 
prace nad wspólnym biletem. 
Mam nadzieję, że ten projekt 
będzie przełomowy nie tylko 
dla naszego regionu, a jego 
efekty będą wdrażanie nie 
tylko na Pomorzu, ale i w in-
nych okręgach.
Wspólny bilet dla regionu 
bałtyckiego to narzędzie, któ-
re ułatwi podróżowanie. Jak 
wyjaśnia Krzysztof Rudziński 

z Biura Integracji Transportu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, 
posiadacz karty będzie mógł 
opłacić przejazd na przykład 
ze stolicy Szwecji, bezpośred-
nio do Skarszew i odwrotnie. 
System zakoduje w pamięci 
karty albo smartfonu trasę 
i bilety poszczególnych prze-
woźników, np. promowych, 
autobusowych czy kolejo-
wych. Do kontroli wystarczy 

pokazać kod QR.
Rozpoczynające się właśnie 
prace techniczne mają po-
trwać około roku – chcemy, 
aby w połowie 2018 roku 
system pilotażowo został 
wprowadzony w Starogar-
dzie Gdańskim, Słupsku oraz 
na wybranych liniach komu-
nikacyjnych w Trójmieście – 
informuje Krzysztof Rudziń-
ski. - Trzeba sprawdzić, jak to 
zadziała u różnych przewoź-

ników i czy spodoba się pa-
sażerom. System w pełni po-
winien ruszyć w 2020 roku.
Na inaugurację prac do 
Gdańska przybyli zagra-
niczni partnerzy projektu: 
przedstawiciele regionu Ble-
kinge w Szwecji, będącego 
liderem projektu, związku 
Komunikacyjnego Warnow 
(VVW) w Meklemburgii oraz 
gminy Viimsi w estonii. Każ-
dy z partnerów przedstawił 

swoje doświadczenia zwią-
zane z organizacją przewo-
zów. Uczestnicy spotkania, 
ze szczególnym zaintereso-
waniem wysłuchali prezen-
tacji VVW. organizator ten 
ma szerokie doświadczenie 
w międzynarodowej współ-
pracy taryfowo-biletowej 
oraz integracji transportu lą-
dowego i promowego.
(WA)



W związku z tym pojawił się 
problem architektoniczny, 
jak ma wyglądać. Niektórzy 
optowali, aby wzorował się 
na stylu gdańskiego europej-
skiego centrum Solidarności. 
Stanęło jednak na nawiąza-
niu do ceglanego klasztoru 
elżbietanek. 
choć sama budowla nie 
będzie ogromna, wywołu-
je wielki aplauz wszelkich 
środowisk puckiego regio-
nu, ponieważ Szpital Pucki 
w końcu doczeka się windy. 
Był jedyną w Polsce placów-
ką, w której pracowali no-
szowi. Pacjentów noszono tu 
(i jeszcze się nosi) na rękach 
i to w sensie dosłownym. 
- Wreszcie przestanę słuchać 
opinii w rodzaju: skansen, 
szczyt absurdu, średniowie-
cze – mówiła Danuta ceszke, 
prezes Szpitala Puckiego. 
- Nie mówiąc o tym, że całe 
funkcjonowanie placówki zy-
ska na nowoczesności. ostat-
ni szpital w Polsce, który za-
miast windy wykorzystuje 
siłę mięśni pracowników, do-
czeka się łącznika z dwoma 
windami - jedną techniczną, 
drugą dla chorych. Ponadto 
w łączniku znajdą się inne 
obiekty: ginekologiczna izba 
przyjęć, gabinety chirurgii 
i gabinet endoskopii oraz 
klatka schodowa, a także po-
mieszczenia techniczne.
Przetarg na budowę łącznika 
wygrał zakład Budowlany 
Ramex z Kosakowa. - Mamy 
330 dni na realizację zamó-
wienia – mówi Robert Kru-

piński. - choć bezpieczny 
termin zakończenia to 
wiosna 2018 roku, myślę, 
że wyrobimy się do końca 
tego roku, chyba żeby po-
jawiły się jakieś nieprzewi-
dziane utrudnienia.
Rozpoczęcie inwesty-
cji jest dużym sukcesem 
i świadectwem solidarno-
ści władz wojewódzkich 
oraz samorządowych miej-
scowego szczebla. Ponad 
milion złotych z rezerwy 
celowej przekazał woje-
woda pomorski, Dariusz 
Drelich. Reszta potrzebnej 
kwoty pochodzi z budżetu 
powiatu oraz gmin puckie-
go regionu. zjednoczenie 
różnych środowisk to do-
wód talentów dyploma-
tycznych władz powiatu, 
ze starostą Jarosławem 
Białkiem i wicestarostą 
Tomaszem Herrmannem 
na czele. o budowę windy 
walczyli nie tylko samorzą-
dowcy, pracownicy szpita-
la, ale i ogólnie miejscowe 
społeczeństwo. Pomagali 
lokalni politycy, z poseł 
Krystyną Kłosin na czele, 
która podczas uroczystości 
deklarowała dalszą troskę 
i opiekę nad placówką. 
Do inwestycji dołożyli się nie-
mal wszyscy. W październiku 
ub. roku wpłynęła decyzja 
o przyznaniu ponad milio-
nowego dofinansowania in-
westycji z budżetu państwa, 
parafowana przez wojewodę 
Dariusza Drelicha i ministra 
Mateusza Morawieckiego. 

Wcześniej Rada Powiatu Puc-
kiego zabezpieczyła podob-
ne środki w budżecie na 2017 
rok. Do budowy dołożyły się 
też wszystkie samorządy zie-
mi Puckiej. Lista osób podpi-
sujących akt erekcyjny była 
długa. Wszystkim za zaanga-
żowanie i wsparcie dzięko-
wał starosta Jarosław Białk. 
Kielnie w dłonie, aby pomóc 

wmurować kamień węgiel-
ny, ujęło wiele osób: ksiądz 
biskup Wiesław Szlachetka, 
podsekretarz stanu Marek 
Tombarkiewicz, wojewoda 
Dariusz Drelich, posłanka 
Krystyna Kłosin, przedstawi-
ciele wszystkich samorządów 
ziemi Puckiej (z wyjątkiem 
Helu) ze starostą Jarosławem 
Białkiem na czele i oczywi-

ście prezes Danutą ceszkę.
Był też bardzo praktyczny 
prezent. Wojewoda Dariusz 
Drelich w towarzystwie 
dyrektora Pomorskiego 
Wydziału Bezpieczeństwa 
i zarządzania Kryzysowego 
- Ryszarda Sulęty, wręczył 
prezes Danucie ceszke klu-
czyki do motocykla ratunko-
wego marki BMW. Sprzęt ten 

będzie przydatny zwłaszcza 
latem, gdy pojawią się więk-
sze trudności z dojazdem 
karetek, szczególnie podczas 
sezonowych korków na dro-
gach. Podczas uroczystości 
wiał wicher prawie sztormo-
wy – rozumiemy, że zdmuch-
nął zaszłości opóźnień prze-
szłości.
Anna Kłos
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W drodze ku nowoczesności
pucK |  po Długim okresie starań wmurowano kamień węgielny poD buDowę łącznika mięDzy Dwoma szpitalnymi obiektami. 
ma być on spoiwem mięDzy Dwoma epokami architektury – ceglanym b. klasztorem elżbietanek i trzypiętrowym biurowcem.

Gm. WŁADySŁAWOWO |  stuDenci wyDziału architektury i wzornictwa akaDemii sztuk pięknych przeDstawili swoje pierwsze 
propozycje na zagospoDarowanie terenów w bliskim sąsieDztwie zejść na plażę na terenie gminy właDysławowo.
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STUDeNcI MAJą PoMySły
Spotkanie, które zorganizowane 
zostało na terenie uczelni, odby-
ło się w ramach projektu pn. „od 
Nowa: Władysławowa”. celem 
przedsięwzięcia jest „uzdrowienie” 
estetyczne odcinka wybrzeża, które 
przynależy do gminy. Współpraca 
samorządu z Akademią Sztuk Pięk-
nych rozpoczęła się od marcowej 
debaty na temat jakości krajobrazu 
i przestrzeni gminy Władysławowo. 
Pod koniec maja  studenci zapre-
zentowali rozwiązania projektowe, 
które przygotowane zostały przede 
wszystkim z myślą o terenach w bli-
skim sąsiedztwie zejść na plażę. 
– Podobały nam się przedstawione 
projekty – zapewnia Roman Kużel, 
burmistrz Władysławowa.  - To bar-

dzo dobry początek współpracy, 
która mam nadzieję, że będzie dalej 
się rozwijała.
Warto zaznaczyć, że wcześniej poja-
wiły się już między innymi pomysły 
na przygotowanie estetycznych, 
chroniących przed wiatrem oraz 
słońcem wiklinowych koszy na pla-
żę, które w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym cieszyły się sporym 
zainteresowaniem. 
Podpisanie listu intencyjnego, któ-
ry zakłada wykorzystanie wiedzy i 
potencjału wykładowców oraz stu-
dentów Akademii Sztuk Pięknych w 
celu prawidłowego zagospodaro-
wania gminy Władysławowo, nastą-
pi 21 czerwca w siedzibie Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku.      (WA)



Burmistrz miasta, dr Klemens 
Adam Kohnke - Kaszuba od 
pokoleń, wnuk pierwsze-
go polskiego sołtysa Helu 
po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku, 
to optymista, któremu nie 
po drodze z lamentującymi 
płaczkami, chcącymi pogrą-
żyć to miejsce w odmętach 
stagnacji. Ma w charakterze 
odwagę i odporność swych 
protoplastów. Wuj Klemens, 
czyli Klemens Kohnke I, ob-
jął funkcję sołtysa w bardzo 
trudnych czasach,  gdy więk-
szość mieszkańców Helu sta-
nowili Niemcy, którzy wrogo 
odnosili się do kaszubskiej 
społeczności. Nie przejmo-
wał się tym - był jednym 
z inicjatorów budowy w mie-
ście kościoła katolickiego 
i osiedla rybackiego. ojciec 
obecnego burmistrza był 
rybakiem, a wiadomo, że nie 
jest to zawód dla słabeuszy. 
Klemens Adam Kohnke wró-
cił do rodzinnego gniazda 
w 2005 roku, po kilkudzie-
sięciu latach pobytu na ob-
czyźnie, gdzie przez siedem-
naście lat był przedsiębiorcą, 
zatrudniającym w różnych 
okresach do pięćdziesięciu 
osób. Niegdyś, w latach mło-
dości nie wyfrunął z dobrej 
woli, tylko do opuszczenia 
kraju właściwie został zmu-
szony.
Był silny, wysportowany, 
uprawiał judo z tak dobrymi 
rezultatami, ze znalazł się 
w kadrze narodowej. W 1980 
roku postanowił zrealizować 
swoje marzenie – kupić auto 
ze sportowym zacięciem. Tu 
dla młodych pokoleń infor-
macja, że było to możliwe 
w tzw. czasach komuny tyl-
ko w kapitalistycznym kraju. 
Przy okazji chciał przywieźć 
dla matki w prezencie pro-
szek do prania Persil. Kiedy 
zatelefonował do niej z pyta-
niem, czy paczka 15 kg wy-
starczy, usłyszał szloch w słu-
chawce:
- Synku, co ty zrobiłeś, milicja 
u nas była i UB, bo podobno 
uciekłeś za granicę...
A on miał wizę, która była 
ważna jeszcze przez czterna-
ście dni. zrozumiał, że ktoś 
zadecydował, że do kraju już 
nie ma powrotu.
Kiedy po wielu latach powró-
cił, zastał rodzinne miasto 
zupełnie inne niż je kiedyś 
zostawił.  
- Kiedyś życie napędzała jed-
nostka wojskowa oraz P.P 
i U.R.”Koga”. od rana był na 
ulicach ruch, bo tyle ludzi je-
chało do pracy. Bardzo dużo 
pracowników cywilnych pra-
cowało w jednostkach woj-

skowych, tak jednostkach, 
bo było ich kilka. Wojsko się 
wyprowadziło, przedsiębior-
stwa zlikwidowano i poza 
sezonem letnim nastąpiła 
stagnacja. Młodzi wyjeżdża-
ją, a na Helu zostają sami 
emeryci. Wyludnienie się-
gnęło 50 proc. mieszkańców. 
Nie będzie młodych ludzi, 
nie będą rodzić się dzieci, nie 
będzie młodzieży, a tym sa-
mym przyszłości – myślał. 
Ale nie był z tych, którzy mar-
nują życie na narzekaniu. za-
wsze był człowiekiem czynu. 
Kiedy został wybrany w 2014 
roku burmistrzem, zastał bu-
dżet miasta zadłużony na 60 
proc. od razu zaczął wdrażać 
program naprawczy. Wojska 
z powrotem nie sprowadzi, 
więc trzeba postawić na cało-
roczną turystykę pobytową. 
Ale turystom trzeba przede 
wszystkim zapewnić lepszy 
dojazd. Utrudnienia w dojeź-
dzie na Półwysep Helski są 
jednym z głównych elemen-
tów, które zniechęcają do 
podróży w to miejsce. Dla-
tego podobnie, jak wszyscy 
samorządowcy i mieszkańcy 
Półwyspu Helskiego, popie-
ra pomysł budowy drogi Via 
Maris, ale z uzupełnieniem 
o rondo przed wjazdem do 
Władysławowa.
- Jeśli go nie będzie, ruch się 
zatrzyma, blokując nie tylko 
Władysławowo. Miasto liczy 
około 15 tys. mieszkańców, 
w sezonie 60 tys. Wszędzie 
ludzie chodzą. Już na wjeź-
dzie do Władysławowa jest 
pięć przejść dla pieszych, 
a potem kilkanaście w stro-
nę cetniewa i kilka w stronę 
Półwyspu. Przed miastem 
trzeba zrobić duże rondo, 
żeby auta nie musiały za-
trzymywać się przed każdą 
„zebrą”. Rondo powinno być 

dwupoziomowe, prawy pas 
ruchu powinien prowadzić 
w stronę rezerwatu Słone 
łąki i estakadą być kierowa-
ny w stronę Półwyspu. Druga 
część ronda kierować mo-
głaby ruch w kierunku cet-
niewa, chłapowa, Rozewia, 
Jastrzębiej Góry i Karwi.
Problemem naturalnym jest 
zwężenie Półwyspu. W związ-
ku z tym nierealne jest po-
szerzenie drogi wojewódz-

kiej nr 216, ale konieczne jest 
jej poprawienie od Jastarni 
do Helu. Burmistrz uważa, 
że wystarczyłaby wymiana 
nawierzchni, bo to droga 
mocna i solidnie zbudowana 
– jeździły po niej czołgi i cięż-
ki sprzęt. Niestety jej remont 
samorząd wojewódzki pla-
nuje dopiero po 2020 roku.  
- Prowadzimy też rozmowy 
z kolejarzami. Jest tu jedna 
linia kolejowa, w sezonie jest 
problem z pociągami dale-
kobieżnymi, potrzebne są 
dodatkowe mijanki w cha-
łupach i Hel – Bór  - mówi 
burmistrz. - okazuje się, że 
obecne p ołączenie kolejowe 
latem jest niewydolne, zimą 
nieopłacalne. Pomysł węzła 
intermodalnego-przesiad-
kowego we Władysławowie 
może budzić wątpliwości. 
Pasażerowie mieliby przesia-

dać się tam, targając wielkie 
bagaże?
Jako pomysł wręcz zbawczy 
dla komunikacji z Helem 
ocenia uruchomienie promu 
elektrycznego, kursującego 
z Gdańska. Głównym ce-
lem burmistrza jest rozwój 
w miejscowości  turystyki 
całorocznej. Na początek 
zaapelował do miejscowych 
właścicieli restauracji i ka-
wiarni, aby nie zamykali 
swych placówek po sezonie. 
Nie wierzyli w sens tego, ale 
zaryzykowali. okazało się, że 
lokale gastronomiczne mają 
całoroczne obłożenie. Do-
jazd do Helu poza sezonem 
jest lepszy i atrakcyjniejszy, 
bo nie ma korków.

potrzebny jest rozwój 
od lat straszy zdezelowa-
ny budynek w porcie. Przy 
drodze na cypel (za portem) 
turyści oglądają  obskur-
ny, olbrzymi blaszak oraz 
opuszczony budynki byłego 
przedsiębiorstwa Koga. czyż 
nie jest to idealne miejsce 
na hotel? Ale trzeba brać 
pod uwagę interesy i obawy 
różnych środowisk. Kilka-
set miejsc pracy, luksusowe 
obiekty wellness & spa, no-
woczesna marina jachtowa 
w kształcie statku. z drugiej 
strony interesy rybaków, 
niespotykana przyroda i wie-
lowiekowa tradycja. Rybacy 
obawiają się, że hotel „ich 
przegoni”. Niepotrzebnie. 
oni są bowiem tradycją, ko-
lorytem miejsca jak również 
atrakcją turystyczną. Jedynie 
na okres lata (maj - wrzesień) 
duże jednostki powyżej 30 
metrów przeniosą się do 
pierwszego basenu porto-
wego. Dla rybaków to i tak 
martwy sezon – czas remon-
tów i konserwacji jednostek, 

bo obowiązuje unijny zakaz 
połowów.
 

przyciągnąć inwestorów
Wcześniej potencjalni inwe-
storzy „odbijali się” od licz-
nych baz wojskowych. Gdy 
tereny zostały uwolnione, 
należałoby się spodziewać 
wysypu kolejnych inwesty-
cji. Tak się jednak nie stało. 
Dopiero niedawno burmi-
strzowi Kohnke udało się 
zaprosić zainteresowanych, 
którzy kupują tereny m.in. od 
Agencji Mienia Wojskowego. 
- Przedstawiłem im możli-
wości, perspektywy, a nawet 
gotowe rozwiązania  - wyja-
śnia Klemens Adam Kohnke. 
- ośrodki takie jak wellness & 
spa są zapowiedzią, że tych 
miejsc będzie na całym pół-
wyspie więcej. Dwa obiekty 
mają dać 600 miejsc pracy. 
W tej chwili mamy ponad 
trzy tysiące mieszkańców. 
Będziemy musieli „impor-
tować” siły fachowe, które 
przyjadą do nas całymi ro-
dzinami do pracy, zwiększa-
jąc tym samym populację. 
Docelowo chcemy podwoić 
liczbę mieszkańców.
Plany inwestorów przewi-
dują realizację całorocznych 
obiektów hotelowych typu 
wellness & spa.  W nowych 
obiektach znajdą pracę mię-
dzy innymi terapeuci, leka-
rze oraz psycholodzy, nie 
licząc obsługi gastronomicz-
no - hotelowej.  W tej chwili 
wykonane są plany, wizuali-
zacje, wydawane są warunki 
zabudowy. Realizacja niektó-
rych przedsięwzięć nastąpi 
po uzgodnieniu warunków 
z różnymi instytucjami, ta-
kimi jak: lasy państwowe, 
Urząd Morski, Regionalna 
Dyrekcja ochrony Środo-
wiska czy Nadmorski Park 

Krajobrazowy. Finalizacja 
pierwszego projektu, czyli 
otwarcie hotelu konferen-
cyjnego u zbiegu ulic Stey-
era i Leśnej, nastąpi jeszcze 
przed sezonem w 2018 roku. 
znajdzie się w nim m.in. ba-
sen, który dostępny będzie 
chociażby dla dzieci z hel-
skiego zespołu szkół. za-
miarem burmistrza jest, aby 
wszystkie dzieci z Helu po-
trafiły pływać.

port musi zarabiać
Modernizacja portu i nowa 
marina, a na terenach powoj-
skowych Polskie centrum 
Sportów Wodnych – te nowe 
inwestycje mają przyciągnąć 
kolejnych inwestorów i tu-
rystów. W Polskim centrum 
Sportów Wodnych znajdzie 
się baza szkoleniowa, serwi-
sowo -techniczna,  hotelowa, 
pensjonatowa, jak również 
kafejki i tawerny portowe.  
Natomiast w halach serwiso-
wane i zimowane będą jach-
ty. zamiarem jest wykorzy-
stanie terenu byłego portu 
wojennego. W części basenu 
portowego ma powstać baza 
dla jachtów, motorowodnia-
ków, nurków i kitesurferów. 
Ma powstać także basen, 
w którym można będzie nie 
tylko pływać, ale także nur-
kować. 

Więcej mieszkań
Problemem jest również brak 
mieszkań, w tym mieszkań 
komunalnych. Podjęliśmy 
decyzję o budowie około 
sześćdziesięciu własnych 
mieszkań. Po długich nego-
cjacjach z Agencją Mienia 
Wojskowego udało się rów-
nież zakupić działkę przy uli-
cy Przybyszewskiego, gdzie 
znajduje się stary budynek 
powojskowy. W budynku, po 
przebudowie, będą mieścić 
się również rotacyjne miesz-
kania komunalne. oprócz 
tego znajdzie się tam miej-
sce dla organizacji pozarzą-
dowych, biblioteka, Miejski 
ośrodek Pomocy Społecznej, 
jak również 400m, wielo-
funkcyjna sala konferencyj-
na. Plany inwestycyjne mia-
sta zostaną wprowadzone 
w życie na przestrzeni naj-
bliższych kilku lat – obiecuje 
burmistrz. Jest przekonany, 
że program naprawczy po-
wiedzie się. Inaczej żyłby 
leniwym życiem rentiera 
w najpiękniejszym miejscu 
w Polsce. Nie brałby się za 
zarządzenie miastem, ale co 
dziadek „Wujo Klemens” by 
na to powiedział...
Anna Kłos
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Uprawiać morze czy turystykę?
hEl |  pytanie na miarę szekspira. jak najbarDziej na miejscu, bo oD oDpowieDzi zależy być albo nie być rozwoju helu.

Problemem natural-
nym jest zwężenie 
PółwysPu. w związku 
z tym nierealne jest 
Poszerzenie drogi 
wojewódzkiej nr 216, 
ale konieczne jest jej 
PoPrawienie od ja-
starni do Helu.
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ma być oszczędniej autobusy częściej 
Gm. WŁADySŁAWOWO |  8,5 mln zł ma pochłonąć komplek-
sowa moDernizacja energetyczna czterech buDynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy właDysławowo. 

Gm. KOSAKOWO |  oD ponieDziałku, tj. 19 czerwca, na terenie 
gminy kosakowo obowiązuje nowy rozkłaD jazDy. zyskają 
pasażerowie, bo autobusy jeźDzić bęDą częściej. 

fo
t. 

ra
fa

ł k
or

bu
t

Pracom, które mają przyczy-
nić się do obniżenia kosztów 
ogrzewania, ma zostać pod-
dany m.in. miejski ratusz. 
Wszystko za sprawą projektu 
pn. „Kompleksowa moderni-
zacja energetyczna budyn-
ków stanowiących własność 
gminy Władysławowo”. Na 
realizację powyższego za-
dania miejscowy samorząd 
otrzymał wsparcie z Regio-
nalnego Programu ope-
racyjnego Województwa 
Pomorskiego 2014-2020. 
oficjalne podpisanie umowy 
o dofinansowanie odbyło się 
w Gdańsku.

Ważne i pozytywne

- Modernizacja energetycz-
na budynków to nie tylko 
wypełnienie przez region 
wymogów stawianych przez 
Unię europejską związanych 

ze zmniejszeniem emisji 
szkodliwych substancji do 
środowiska oraz zapotrze-
bowania regionu na energię. 
To także ważne i pozytywne 
zmiany dla mieszkańców 
oraz władz gmin – mówił 
podczas uroczystego pod-
pisania umowy Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. 
zakres prac dotyczy poprawy 
efektywności energetycznej 
i obejmuje: ocieplenie stro-
podachów, ocieplenie ścian 
zewnętrznych i wewnętrz-
nych, modernizację systemu 
grzewczego, wentylacji, in-
stalacji c.w.u., wymianę okien 
i drzwi oraz opraw oświetle-
niowych. Realizacja projektu 
wpłynie między innymi na 
zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej oraz 
spadek emisji co2, a także 

poprawę jakości powietrza.

Do końca 2019 roku

– Jestem bardzo zadowolony 
z otrzymanego dofinansowa-
nia – zapewnia Roman Kużel, 
burmistrz Władysławowa. - 
Te cztery budynki gminne od 
lat oczekiwały na moderniza-
cję. Teraz przy wsparciu środ-
ków zewnętrznych będzie to 
możliwe. Pierwszy przetarg 
chcemy zorganizować jesz-
cze w tym roku.
całość prac powinna zostać 
zakończona do końca 2019 
roku. oprócz miejskiego ra-
tusza kompleksowej moder-
nizacji energetycznej mają 
zostać poddane budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 
we Władysławowie i Szkoły 
Podstawowej w Jastrzębiej 
Górze. 
Anna Walk

W porozumieniu z władzami 
gminy Kosakowo wprowa-
dzony został nowy rozkład 
jazdy linii 146, który zakłada 
zwiększenie częstotliwo-
ści kursowania autobusów 
w dni powszednie – do 20 
minut w godzinach szczytów 
przewozowych i do 40 minut 
w godzinach międzyszczy-
towych. Dodatkowo – we 
wszystkie dni tygodnia – 
uruchomione zostały nowe 
kursy w godzinach wczesno-
porannych i późnowieczor-
nych.
Poza zmianami na linii 146 
wprowadzone zostały inne 
zmiany na terenie gminy 
Kosakowo (dotyczące linii 
86 i 165). Na linii 86 w dosto-
sowaniu do popytu dotych-
czasowe kursy do/z pętli 

„Dębogórze Słonecznikowa” 
zostały skierowane do/z pę-
tli „Dębogórze Wybudowa-
nie – Leśna”.
zmieniona zostanie trasa 
i rozkład jazdy linii 165. Pod-
stawowa trasa tej linii po-
łączy obłuże Maciejewicza 
z Dębogórzem Słoneczniko-
wą, a wybrane kursy będą 
wykonywane do Kazimierza 
oraz do chyloni Krzywouste-
go. Poranny kurs nadal bę-
dzie realizowany z Rewy.
Na linii 170 i 173 w celu koor-
dynacji z nowym rozkładem 
jazdy linii 146 zmieniono go-
dziny odjazdów. W szczycie 
popołudniowym zwiększy 
się liczba kursów linii 170 
wykonywanych do ul. zło-
tej. od 19 czerwca obsługa 
linii 146 w całości powie-

rzona zostanie PKS Gdynia 
S.A. W związku z wygranym 
przetargiem przewoźnik ten 
zamówił sześć fabrycznie 
nowych, przegubowych, kli-
matyzowanych autobusów 
marki Mercedes o530G c2 
– identycznych, jak obsługu-
jące od kwietnia linię R. Do 
czasu dostarczenia z fabryki 
nowych pojazdów, nie póź-
niej niż do końca grudnia, 
linia 146 obsługiwana bę-
dzie taborem przejściowym. 
PKS Gdynia zadeklarował, że 
do czasu dostawy nowych 
autobusów wybrane kursy 
na linii 146 w dni powsze-
dnie, w okresie wakacji oraz 
wszystkie w weekendy, będą 
wykonywane przez merce-
desy o530G c2, nieobsłu-
gujące w tym czasie linii R. 
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rEGION |  zapowiaDa się rekorDowy sezon poD wzglęDem liczby turystów, którzy w wakacje oDwieDzą pomorze, w tym powiat 
pucki. już w kwietniu rozpoczęła się lawina rezerwacji miejsc na taką skalę, jaka normalnie oDbywa się Dopiero w czerwcu.

rEGION |  chcesz przeżyć niesamowitą przygoDę? weź uDział 
w wyjątkowym przeDsięwzięciu.

WŁADySŁAWOWO |  została utwarDzona nawierzchnia uli-
cy harcerskiej na oDcinku oD ulicy Droga chłapowska Do 
ulicy na stoku.

Sezon zapowiada się rekordowo

przeżyj przygoDę! harcerska wybudowana
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Pani Agata wraz z rodzi-
ną długi majowy weekend 
chciała spędzić nad morzem. 
- ostatecznie zrezygnowa-
łam z kilkudniowego pobytu 
na Półwyspie Helskim, bo nie 
mogłam znaleźć wolnego 
miejsca – mówi mieszkanka 
Poznania. - Teraz wiem, że 
wyjazd nad morze muszę 
planować ze sporym wyprze-

dzeniem.

Wysokie obłożenie
od majowego weekendu, 
a właściwie już na kilka tygo-
dni przed majówką ruszyła 
lawina rezerwacji. Na brak 
zainteresowania nie mo-
gły narzekać zarówno małe 
pensjonaty, jak i prestiżowe 
ośrodki wypoczynkowe.

- Na tegoroczny sezon goście 
dokonywali u nas rezerwa-
cji już na przełomie stycznia 
i lutego – informuje Jakub 
Jakubowski, kierownik Ho-
telu Rejs z Władysławowa. 
- obecnie obłożenie na wa-
kacje wynosi około 90 proc. 
W związku z tym wszystko 
wskazuje na to, że ten sezon 
będzie równie udany.

Duże bezpieczeństwo
z danych Pomorskiej Re-
gionalnej organizacji Tu-
rystycznej wynika, że już 
miniony rok był rekordowy 
w zasadzie we wszystkich 
obszarach turystyki. Szacuje 
się, że zamknięty został on 
liczbą ponad 9 mln turystów, 
co stanowi wzrost do roku 
ubiegłego o kolejne kilka pkt 
procentowych. 
- Przyczyn tendencji zwyż-
kowej jest na pewno wiele 
– wyjaśnia Krystyna Harten-
berger-Pater z Pomorskiej 
Regionalnej organizacji Tu-
rystycznej. - Przede wszyst-
kim to zróżnicowanie ofer-
towe i wysoka jakość usług, 
a przy tym wciąż niesamowi-
ta konkurencyjność cenowa. 
Dodatkowy argument, który 
działa na korzyść regionu, to 
zdecydowanie bezpieczeń-
stwo. Szacuje się, że większa 
część Polaków zdecydowała 
się na urlop w kraju. Turyści 
z zagranicy też wybierają Pol-
skę, która wskazywana jest 
w oficjalnych komunikatach 
jako kierunek atrakcyjny i za-
razem bezpieczny. 

Krystyna hartenberger-pater, 
dyr. zarządzający Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej

Gospodarka turystyczna regionu jest obecnie w bardzo do-
brej kondycji. Od kilku lat notowany jest stały wzrost ruchu 
przyjazdowego zarówno z kraju, jak i zagranicy, a region 
pomorski znajduje się w czołówce najchętniej odwiedzanych 
miejsc w Polsce. Wciąż jesteśmy na tej fali wznoszącej. Dla-
tego myślę, że nadchodzący sezon wakacyjny przyniesie ko-
lejne wzrosty. Jednak to, co cieszy nas najbardziej, to fakt, że 
wysiłek wkładany w wydłużanie sezonu przynosi efekty. W tej 
chwili województwo pomorskie to już destynacja całoroczna 
i również okres jesienny czy świąteczno-noworoczny przynosi 
spore przychody dla branży.

Inwestycja zrealizowana zo-
stała w ramach pierwszej 
edycji budżetu obywatel-
skiego. Autorem projektu 
jest Mariusz Głowienka. Dro-
ga o długości 400 metrów 
utwardzona została płytami 
typu yomb. Przy okazji wy-
remontowano także na-
wierzchnię zjazdu z ulicy 
Droga chłapowska.
– To pierwsza i jakże ważna 
inwestycja przeprowadzona 

w ramach budżetu obywa-
telskiego – mówi Roman 
Kużel, burmistrz Władysła-
wowa. - Wraz z oddaną już 
wcześniej do użytku ul. Jach-
tową, w połączeniu z Dro-
gą chłapowską, drogi te 
stanowią naturalny objazd 
centrum miasta i pozwalają 
na dotarcie tak do osiedla 
cetniewo, jak i zachodniej 
części naszej gminy. Po se-
zonie powinna także ruszyć, 

realizowana przy wsparciu 
środków z rządowego pro-
gramu przebudowa ul. żwi-
rowej, która będzie kolejną, 
znaczącą alternatywą dla 
zmotoryzowanych.
Na realizację inwestycji 
utwardzenia ul. Jachtowej 
we Władysławowie z bu-
dżetu obywatelskiego 2016 
przeznaczono kwotę 225 
000 złotych.     (WA)

The Sail Training Asso-
ciation Poland (STAP) 
we współpracy z Wyższą 
Szkołą Komunikacji Spo-
łecznej w Gdyni prowa-
dzi w ramach akcji „Każdy 
może być żeglarzem” na-
bór młodzieży na rejs STS 
„Pogoria”.  Skierowany jest 
on tylko do dziewcząt w 
wieku 15-18 lat i pocho-
dzących z rodzin wielo-
dzietnych (czworo i więcej 
rodzeństwa). zakwalifiko-
wane dziewczęta dołączą 
do grupy kobiet nieprze-
kraczających 25 roku życia 
i dotkniętych chorobą no-
wotworową (Amazonki).
Tak skompletowana załoga 
(44 osoby) weźmie udział, w 
dniach 29 lipiec-8 sierpień, 
w regatach na trasie Kłaj-
peda-Szczecin. Będzie to 
ostatni etap międzynarodo-
wej imprezy żeglarskiej pod 
nazwą TheTall chips Races 
2017, w której „Pogoria”, 
jako jedyny żaglowiec, bę-
dzie mieć całą damską zało-

gę, walczącą o jak najlepsze 
miejsce w regatach. Propo-
nowany rejs jest częścią ak-
cji „STAP - Każdy może być 
żeglarzem”, polegającej na 
popularyzacji żeglarstwa 
wśród młodzieży. 
osoby zainteresowane po-
wyższym przedsięwzięciem 
mogą zgłaszać się na rejs, 
pisząc parę zdań o sobie na 

e-mail: sekretariat@wsks.
pl. Koszt udziału to 500zł i 
w tym jest przejazd auto-
karem z Gdyni do Kłajpedy. 
Nie ma natomiast kosztów 
podróży ze Szczecina do 
domu i ubezpieczenia NW 
w czasie rejsu. Dodatkowe 
informacje udzielane są pod 
nr tel.668-328-706.   (WA)
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Gm. pucK |  nie wiesz, czy korzystać z 
oDnawialnych źróDeł energii? koniecz-
nie weź uDział w jeDnym ze spotkań.

Gm. pucK |  poprawa sytuacji mieszkańców na rynku pracy 
jest głównym celem programu, który ruszy już niebawem. Gm. pucK |  trwają proceDury przetargowe, które mają wy-

łonić wykonawcę inwestycji Drogowych.

Weź udział!

Zwiększą szanse bęDą remonty
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Do żelistrzewa, Strzelna i Le-
śniewa przyjadą przedstawi-
ciele firmy Globaleco, którzy 
z mieszkańcami rozmawiać 
będą na temat odnawial-
nych źródeł energii (oze), 
tj. fotowoltaika, instalacje 
solarne czy pompy ciepła. 
Spotkania, które zaplano-
wane zostały na ostatnie 
dni czerwca, skierowane są 
do osób zainteresowanych 
udziałem w projekcie zakła-

dającym dofinansowanie ze 
środków europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego 
Programu operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.
Mieszkańcy, którzy wezmą 
udział w powyższym przed-
sięwzięciu, mają szanse na 
dofinansowanie w wysoko-
ści 85 proc. kosztów.
(WA)

Spotkania odbędą się:

żelistrzewo (Wiejski Dom Kultury) – 28.06.2017, 
godz.18  

Strzelno (Dom Kultury) – 29.06.2017,    godz. 18
Leśniewo (sala oSP) – 30.06.2017,         godz. 18

W ciągu najbliższych kilku miesięcy 
na terenie gminy Puck przeprowa-
dzonych zostanie kilka ważnych 
inwestycji drogowych. obecnie 
trwają postępowania przetar-
gowe na modernizację na-
wierzchni w Rekowie Gór-
nym i Swarzewie. 
Realizacja powyższych 
przedsięwzięć ma przy-
czynić się do popra-
wy infrastruktury 
drogowej na tere-
nie gminy Puck. 
W przypadku 
inwestycji w 
Rekowie Gór-
nym wyko-

nana zostanie nowa nawierzchnia na 
ulicach Bursztynowej i Kasztanowej. 

Jeżeli zaś chodzi o Swarzewo, to zre-
alizowana ma zostać inwestycja 

związana z budową nowej na-
wierzchni na ulicy Polnej.

Termin zakończenia prac mo-
dernizacyjnych powyższych 

nawierzchni ustalony został 
na 10 października. obec-

nie trwa postępowanie 
przetargowe. W sumie 

wpłynęły trzy oferty. 
Wykonawca robót 

ma zostać wyło-
niony jeszcze w 
tym miesiącu. 
(WA)

Gmina Puck uzyskała dofinanso-
wanie na realizację projektu pn. 
„Kształcenie ustawiczne szansą 
na lepszą pracę mieszkańców 
Gminy Puck w wieku aktywności 
zawodowej”. Przedsięwzięcie bę-
dzie realizowane w ramach dzia-
łania 5.5 Kształcenie ustawiczne 
Regionalnego Programu operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.Projektem ma zo-
stać objętych czterysta osób – 
mieszkańców gminy Puck 
w wieku aktywności 
zawodowej. Przedsię-
wzięcie zakłada po-
prawienie sytuacji 
mieszkańców na 
rynku pracy po-

przez podniesienie ich kwalifikacji 
zawodowych w zakresie języka 
angielskiego, informatyki, a także 
kwalifikacji przydatnych w bran-
ży budowlanej oraz transporto-

wo-logistycznej (kursy z zakresu 
obsługi wózków widłowych, mon-

terów rusztowań budowlano-mon-
tażowych czy spawania). Projekt ma 

być realizowany głównie z myślą o 
osobach w wieku 50 lat i wię-

cej o niskich kwalifikacjach 
zawodowych. Wartość 
przedsięwzięcia opiewa 
na 1 mln 112 tys. zł. Do-
finansowanie kształtuje 
się na poziomie ponad  
945 tys. zł.                  WA
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Udane święto organizacji pozarządowych
pucK |  różnoroDne konkursy, przeróżne pokazy, liczne prezentacje, animacje Dla Dzieci i rozgrywki sportowe. święto organizacji pozarząDowych, które zorganizowane zostało na placu wolności w pucku, było pełne atrakcji.
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Udane święto organizacji pozarządowych
pucK |  różnoroDne konkursy, przeróżne pokazy, liczne prezentacje, animacje Dla Dzieci i rozgrywki sportowe. święto organizacji pozarząDowych, które zorganizowane zostało na placu wolności w pucku, było pełne atrakcji.

Działalność fundacji i sto-
warzyszeń jest często niewi-
doczna, ale bardzo ważna. 
Trudno sobie wyobrazić ży-
cie lokalnej społeczności bez 
funkcjonowania organizacji 
pozarządowych. W powie-
cie puckim działa ich ponad 
dwieście. z aktywnością czę-
ści z nich można było zapo-
znać się w Pucku w trakcie 
święta organizacji pozarzą-
dowych.

Żyło się lepiej
- To spotkanie służy przede 
wszystkim temu, żeby miesz-
kańcy powiatu puckiego mo-
gli zapoznać się z lokalnymi 
organizacjami pozarządowy-
mi i działaniami, które podej-
mują po to, by nam wszyst-
kim żyło się lepiej – wyjaśnia 
Hanna Pruchniewska, bur-
mistrz Pucka. - To też okazja 
dla osób, które nie działają 
w żadnej z organizacji, na 

znalezienie stowarzyszenia, 
w którym będą mogli się 
spełniać.
Kto w sobotę pojawił się na 
Placu Wolności, nie mógł na-
rzekać na brak atrakcji. Na 
scenie, która rozstawiona zo-
stała w centralnym punkcie 
miasta, cały czas sporo się 
działo. Dodatkowo stowa-
rzyszenia i fundacje przygo-
towały stoiska, na których 
prezentowały swoje dokona-
nia. Najmłodsi mogli spędzić 
miło czas w towarzystwie 
animatorów, bawiąc się przy 
tym znakomicie.

mnóstwo satysfakcji 
- W Pucku ostatnio sporo się 
dzieje, co bardzo cieszy – za-
pewnia pani Justyna, która 
na Plac Wolności przyszła 
z mężem i dziećmi. - Sama 
nie działam w organizacji po-
zarządowej, ale znam mnó-
stwo osób, które swój wolny 

czas potrafią zagospodaro-
wać w taki sposób, aby innym 
sprawić radość. W takim przy-
padku zyskują obie strony, bo 
robienie czegoś dla innych 
daje mnóstwo satysfakcji.
Wiedzą o tym doskonale 
wszyscy ci, którzy działają 
w organizacjach pozarządo-
wych. Warto nadmienić, że 
działalność wielu lokalnych 
fundacji i stowarzyszeń bez 
wsparcia miejscowych samo-

rządów byłaby dość ograni-
czona. 

Środki dla organizacji
- Należy wspierać organizacje 
pozarządowe, bo jestem głę-
boko przekonany o tym, że 
samorządy nie byłyby w sta-
nie w wielu obszarach funk-
cjonować, gdyby nie działal-
ność fundacji i stowarzyszeń 
– przekonuje Jarosław Białk, 
starosta pucki. - W związku 

z tym z największą przyjem-
nością przeznaczamy środki 
w ramach tzw. konkursów 
grantowych. zdajemy sobie 
sprawę z tego, że tych pie-
niędzy jest niewystarczająco, 
ale staramy się pulę przezna-
czoną dla organizacji stale 
zwiększać, bo widzimy, że 
jest ona bardzo efektywnie 
wykorzystywana. 
Święto organizacji pozarzą-
dowych Powiatowa Rada or-

ganizacji Pozarządowych zor-
ganizowała przy współpracy 
ze Starostwem Powiatowym 
i Urzędem Miasta w Pucku. 
W ramach tegorocznej edycji 
imprezy na Placu Wolności 
odbył się między innymi kon-
cert Anny Brzeskiej, laureatki 
Konkursu Wokalnego „Talen-
ty”.
Anna Walk

ReKLAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     U/2017/PR
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Mieszkańcy malowali molo
pucK |  w ruch poszły wałki i pęDzle. było sporo pracy, ale też mnóstwo frajDy oraz zapału Do Działania. puccy 
urzęDnicy zorganizowali wielkie malowanie mola. mieszkańcy po raz kolejny uDowoDnili, że można na nich liczyć.

Kilkuletnie dzieci, młodzi 
ludzie i osoby w sile wieku. 
Na apel miejskich urzędni-
ków odpowiedziało około 
stu osób. Wśród nich byli nie 
tylko mieszkańcy Pucka, ale 
i okolicznych miejscowości. 
Wszyscy pełni zapału do pra-
cy stawili się w sobotę, 10 
czerwca, na puckim molo, aby 
mieć swój wkład w odnowę 
obiektu, który latem stano-
wi jedną z popularniejszych 
miejscówek w mieście.

można sporo zdziałać
- To fajny obiekt, który ma 
ogromny potencjał - mówi 
pani Joanna z okolic Pucka. - 
Nowy kolor sprawi, że sporo 
zyska. oczywiście, że samo 
malowanie nie spowoduje, że 
będzie to molo na miarę tego 
w Sopocie, ale małymi krocz-
kami można sporo zdziałać. 
Mam nadzieję, że to jedna z 
wielu inicjatyw, która tchnie 
w ten obiekt nowe życie. 
z podobnym przekonaniem 
w sobotę na puckim molo 
zjawili się też inni. Radni, spo-
łecznicy i osoby, na których 
wsparcie zawsze można liczyć. 
Farby, pędzle, rękawiczki oraz 
wałki zapewnili im urzędnicy, 
z których inicjatywy przepro-
wadzone zostało wspólne 
malowanie.

Strzałem w dziesiątkę
- Najpierw był pomysł, żeby 
molu nadać nowy wizeru-
nek, żeby je trochę odświeżyć 
przed zbliżającymi się wa-

kacjami, aby stanowiło ono 
wizytówkę miasta, jak bywa 
to w innych miejscowościach 
- wyjaśnia Agnieszka Siebert, 
sekretarz Urzędu Miasta w 
Pucku. - Potem pojawiła się 
inicjatywa zaangażowania 
mieszkańców. W ten sposób 
chcieliśmy się zintegrować 
i razem zrobić coś na rzecz 
wspólnego dobra.
Pomysł urzędników okazał 
się strzałem w dziesiątkę. 
Molo nie tylko zyskało nowe 
oblicze, ale i przyczyniło się 
do integracji mieszkańców w 
przeciwieństwie do czynów 
społecznych sprzed kilkudzie-
sięciu lat.

Żyje się lepiej
- Mnie nie trzeba było szcze-
gólnie namawiać do malowa-
nia, bo zawsze z chęcią włą-
czam się w podobne działania 
– zapewnia Dorota Wrzosek, 
jedna z uczestniczek sobot-
niej akcji. - Dzięki tego rodza-
ju przedsięwzięciom nasze 
miasto pięknie, a w ładnym 
otoczeniu wszystkim żyje się 
lepiej. 
Wspólne malowanie poprze-
dzone zostało kilkutygo-
dniowymi przygotowaniami. 
Warto zaznaczyć, że w akcję 
urzędników włączyli się nie 
tylko mieszkańcy, ale i produ-
cent farb, który nieodpłatnie 
przekazał materiał niezbędny 
do malowania stalowych ele-
mentów mola. 
Anna Walk
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Gm. KOSAKOWO |  ,,błękitna meloDia – z piosenką na fali” - to 
motto tegorocznej eDycji iX festiwalu piosenki Dziecięcej 
kosakowo 2017. 

mEchElINKI |  za nami, jak DotąD, największe regaty w gminie 
kosakowo. - nie ostatnie – zapewniają ich organizatorzy.

Dzieci na scenie Ważne regaty

organizacja imprezy jest 
efektem współpracy wójta 
Jerzego Włudzika z Kosa-
kowskim centrum Kultury. 
Koncert galowy IX Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej Kosa-
kowo 2017 zorganizowany 
został na scenie Gminnego 
Domu Kultury w Pierwoszy-
nie.
Występy finalistów konkursu 
oceniało kilkuosobowe jury, 

na czele którego stał Jerzy 
Włudzik, wójt gminy Kosa-
kowo. Młodych artystów 
oceniali również Waldemar 
Bączyk (wokalista, śpiewak, 
dyrygent), Weronika Kor-
thals-Tartas (wokalistka, 
gwiazda piosenki kaszub-
skiej), Janusz Frąckowiak 
(trener żeglarstwa – yacht 
club Rewa) oraz Karol Det-
tlaff (teatrolog, opiekun Te-

atru Młodzieżowego Gminy 
Kosakowo).
Grand Prix Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej Kosakowo 
2017 przypadło zespołowi 
Accolada (SP 10 Rumia). or-
ganizatorzy przedsięwzięcia 
dziękują wszystkim uczest-
nikom zmagań za muzyczne 
emocje, a opiekunom i ro-
dzicom za przygotowanie 
dzieci do występów.  (WA)

W pierwszym etapie  Pu-
charu Kaszub w żeglarstwie 
wzięło udział blisko stu za-
wodników. zmagania że-
glarzy podziwiało mnóstwo 
osób zgromadzonych za-
równo na molo, jak i plaży. 
Mechelinki były debiutan-
tem zarówno w Pucharze 
Polski w klasie optimist, jak 
i w Pucharze Kaszub. obiek-
tywnie można stwierdzić, że 

w pełni wywiązali się z obo-
wiązków gospodarza.
W sumie rozegrano osiem 
wyścigów w klasach: ome-
ga, laser oraz open i sześć 
w klasie optimist : grupa B, 
UKS. Swoje pierwsze kroki 
stawiali najmłodsi w grupie 
„0”. Przez dwa dni rozegrali 
dziesięć wyścigów na osob-
nej trasie. 
Regaty nie odbyłyby się, 

gdyby nie pomoc samo-
rządu gminy Kosakowo 
oraz sponsorów. Dzięki ich 
zaangażowaniu na scenie 
głównej nastąpiło uroczy-
ste wręczenie nagród oraz 
zamkniecie regat na scenie 
głównej w Mechelinkach. 
organizatorzy : Stowarzy-
szenie Port Mechelinki , eLi-
te Sails Academy , 2B SAIL.
(WA)
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Z miłości do volkswagenów 
pucK |  to była prawDziwa gratka Dla pasjonatów motoryzacji. na placu wolności zorganizowany został zlot miłośni-
ków starych Volkswagenów. ogórki i garbusy robiły ogromne wrażenie nie tylko na mieszkańcach, ale i przyjezDnych.

pucK |  okręgowa komisja egzaminacyjna w gDańsku ogłosiła wyniki egzaminu po-
twierDzającego kwalifikacje w zawoDach z sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2017.
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wysokie wyniki uczniów 

- Wszystkie stare samochody 
mnie fascynują – zapewnia 
pan Andrzej, który na Plac 
Wolności przyszedł żoną. - 
Te, które mogę podziwiać 
tutaj, są wyjątkowe. Widać, 
że ich właściciele poświęcili 
mnóstwo czasu oraz środ-
ków, aby je odrestaurować i 
dopracować.

Ogórki i garbusy
W pierwszą sobotę czerwca 
w stolicy powiatu puckiego 
można było podziwiać w 
sumie ponad dwadzieścia 
aut. W większości były to kil-
kudziesięcioletnie garbusy 
bądź ogórki, które do Pucka 
przyjechały z Trójmiasta i in-
nych części Polski.
- Właścicielem garbusa je-
stem już od blisko piętnastu 
lat i nie dopuszczam do sie-
bie myśli, że kiedyś pozbę-
dę się tego auta - mówi pan 
Krzysztof z Gdyni. - Nie wiem, 
czy to miłość, czy po prostu 
przywiązanie, ale wiem, że 
z tego po prostu nie da się 
wyleczyć, zresztą wcale nie 
chciałbym się z tego leczyć. 

przyjemność z jazdy
Podobnego zdania są inni 
właściciele zabytkowych 
samochodów, którzy nie 
wyobrażają  sobie życia bez 
spędzania długich godzin w 
garażu i czerpania frajdy z 
podróżowania nietypowymi 
pojazdami.
- Te auta po prostu mają 
duszę, więc jeździ się nimi 
zupełnie inaczej – zapewnia 
pan Marek z okolic Wejhero-
wa. - Nie chodzi tu o blichtr, 

tylko o samą przyjemność 
z jazdy. Tego nie zrozumie 
ktoś, kto jeździ zupełnie no-
wym autem.

Spotkania maniaków
zlot miłośników starych 
volkswagenów to nie tylko 
pokaz wyjątkowych pojaz-
dów, ale też spotkanie ludzi, 
którzy mają podobne pasje 
i upodobania. W Pucku ze-
brały się osoby w różnym 
wieku, które pochodzą z 
różnych części kraju. łączy 
je jedno: miłość do starych 
volkswagenów.
- W podobnym gronie spo-
tykamy się mniej więcej 
raz w tygodniu – zapewnia 
Krzysztof Borzycki. - Bardzo 
się lubimy i lubimy spędzać 
wspólnie czas. Tego typu zlo-
ty to spotkania prawdziwych 
maniaków.

egzamin zawodowy 
składa się z części pisem-
nej i praktycznej. Aby 
uzyskać świadectwo po-
twierdzające kwalifikacje 
w zawodzie, należało z 
części pisemnej uzyskać 
co najmniej 50 proc. pra-
widłowych odpowiedzi, 
a w praktycznej próg 
zdawalności wynosił 75 
proc.
Uczniowie Powiatowego 
centrum Kształcenia za-
wodowego i Ustawicz-
nego w Pucku w skali 
regionu wypadli bardzo 

dobrze i uzyskali świet-
ne wyniki. Do egzaminu 
w dziewięciu kwalifika-
cjach przystąpiło ponad 
stu trzydziestu uczniów, 
słuchaczy oraz osób, któ-
re ukończyły kwalifika-
cyjne kursy zawodowe. 
Pozytywny wynik uzy-
skało aż 101 zdających, 
co daje wynik 76,52 
proc., czyli o 10 proc. 
wyższy od wyniku woje-
wództwa pomorskiego.
Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują wyniki uzy-
skane przez klasę trzecią 

Technikum Mechanicz-
nego, która w komplecie 
zdała egzamin, uzysku-
jąc w części praktycznej 
aż 99,67 proc. Najwyższy 
wynik wśród uczniów 
Powiatowego centrum 
Kształcenia zawodowe-
go i Ustawicznego w 
Pucku uzyskali: Magda-
lena Grabowska (uczen-
nica klasy IV Technikum 
ekonomicznego), Daniel 
Dettlaff i Daniel Andrze-
jewski (uczniowie klasy 
III Technikum Mecha-
nicznego).     (WA)
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Powiat na Waszych zdjęciach
rEGION |  jest barDzo magiczny, wyjątkowo fotogeniczny i zachwyca niemal o każDej porze. taki jest powiat pucki na 
waszych zDjęciach. publikujemy wybrane fotografie i zachęcamy czytelników Do Dalszej aktywności.

pucK |  w włoskich zakłaDach gastronomicznych praktyki oDbywała grupa młoDzieży z powiatowego centrum kształcenia 
zawoDowego i ustawicznego, która kształci się w zawoDach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. 

W majowym numerze 
expressu Powiatu Puckie-
go zachęcaliśmy czytelni-
ków do nadsyłania zdjęć 
wyjątkowych krajobrazów, 
mało popularnych miejsc 
i osób, bez których powiat 
pucki nie byłby już taki 
sam. Nasz apel spotkał się z 
dość sporym zainteresowa-
niem miłośników fotografii. 
Dzięki ich aktywności pu-
blikujemy zdjęcia powiatu 
puckiego, których naszym 
zdaniem nie powstydziłby 
się nie jeden profesjonalny 
fotograf. 
chcesz podzielić się swo-
imi fotografiami z innym? 
Nic prostszego. Wystarczy, 
że prześlesz zdjęcie na ad-
res: a.walk@expressy.pl. W 
e-mailu należy podać swo-
je imię i nazwisko, a także 
w dwóch, trzech zdaniach 
opisać wykonane zdjęcie. 
Najciekawsze fotografie 
będziemy publikować na 
łamach expressu Powiatu 
Puckiego.
Nadmieniamy, że nadesła-
nie zdjęcia jest jednoznacz-
ne z wyrażeniem zgody 
na jego publikację. osoba 
nadsyłająca oświadcza, że 
jest autorem zdjęcia i dys-
ponuje do niej wszelkimi 
prawami autorskimi. (WA)
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odbywali praktyki we Włoszech
Pobyt w miejscowościach Rimini 
i Riccione we Włoszech możliwy 
był dzięki projektowi „Staże za-
graniczne dla uczniów i absol-
wentów szkół zawodowych oraz 
mobilność kadry kształcenia za-
wodowego” , który realizowano 
ze środków PoWeR na zasadach 
Programu erasmus+. Praktyki 
prowadzono pod czujnym okiem 
tutorów i przy wsparciu opieku-
nów pedagogicznych z Powia-
towego centrum Kształcenia 
zawodowego i Ustawicznego w 
Pucku. 
W czasie pobytu uczniowie mieli 
niepowtarzalną okazję praco-
wania na śródziemnomorskich 
surowcach, tj. np. ośmiornice, 
kalmary, krewetki, mule oraz 
różnego gatunku ryby. Dzięki 
temu nauczyli się przyrządzania 

typowych potraw i napoi kuchni 
włoskiej.
Poza merytorycznymi i praktycz-
nymi aspektami stażu praktykan-
ci odbyli również interesującą 
wycieczkę do Wenecji oraz San 
Marino. Dodatkowo w czasie wol-
nym korzystali z lokalnych atrak-
cji turystycznych. W ich pamięci 
zapisały się szczególnie: piękna 
plaża, ciepły Adriatyk, wspaniałe 
zabytki, pyszne desery i wyjątko-
wi ludzie.
Uczniowie, wracając do Pol-
ski, zabrali na pokład samolotu 
zdobytą wiedzę, umiejętności 
praktyczne oraz niezapomniane 
wspomnienia. Warto zaznaczyć, 
że w październiku kolejna grupa 
uczniów będzie odbywała zagra-
niczne praktyki.
(WA)
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Głosuj na helską topolę!
hEl |  trwa głosowanie w ogólnopolskim plebiscycie na Drzewo roku 2017. o prestiżowy tytuł zabiega m.in. topola helena.

W finałowej 16. drzew 
znalazło się osiem dę-
bów, dwie lipy, platan, 
topola, kasztan jadalny, 
grusza, dąb spleciony 
z sosną oraz egzotyczna 
palma. Które z nich okaże 
się Drzewem Roku 2017? 
Przekonamy się już nie-
bawem. Głosowanie na 
stronie www.drzeworo-
ku.pl prowadzone jest do 
końca czerwca.
Mobilizacja mieszkań-
ców powiatu puckiego 
może sprawić, że Drze-
wem Roku 2017 zostanie 
Topola Helena z Helu. 
Nazwa topoli nie jest 
przypadkowa. Podkreśla 
ona tożsamość miejsca, 
w którym rośnie (w języ-
ku staropolskim nazwa 
„Hel” oznacza wydmę, 
pustkowie, cypel).
Można rzec, że Helena 
osiągnęła już wiek sędzi-
wy. Liczy przecież ponad 
200 lat. Warto dodać, iż 
topole należą do drzew, 
których piękno ujawnia 
się z wiekiem. Tak też jest 
w przypadku Heleny.

zgłaszający topolę do 
prestiżowego konkur-
su zapewniają, że jest 
ona trwale związana ze 
społecznością miasta 
i tworzy jego wspólnotę. 
Drzewo było i jest świad-
kiem wielu zdarzeń oraz 
przemian helskiej wspól-
noty. Jej życie związane 
jest z dramatem działań 
wojennych i bohater-
skiej obrony Helu. obro-
ną miasta przez 32 dni 
dowodził komandor 
zbigniew Przybyszew-
ski. żona bohaterskiego 
obrońcy Helu miała na 
imię Helena.
Warto zaznaczyć, że fina-
listów konkursu wyłoniło 
jury, które składało się 
ze specjalistów różnych 
dziedzin i miłośników 
drzew. zwycięzca plebi-
scytu będzie reprezento-
wał Polskę w europejskim 
Konkursie Drzewo Roku 
2018. W tegorocznej 
edycji tego międzynaro-
dowego konkursu po raz 
pierwszy zwyciężyło pol-
skie drzewo – Dąb Józef 

z Wiśniowej w wojewódz-
twie podkarpackim, który 
zdobył ponad siedemna-
ście tysięcy głosów.
Konkurs Drzewo Roku 
promuje postawy sza-
cunku dla przyrody 
w najbliższym otoczeniu 
i wyszukuje przykłady 
ciekawych związków 
pomiędzy tożsamością 
lokalnej społeczności 
a drzewem, które jest 
przez nią szczególnie 
doceniane. Pomaga spo-
łecznym i zawodowym 
przyrodnikom w ochro-
nie oraz propagowaniu 
wartości kulturowej i bio-
logicznej drzew. Inicjuje 
też nowe przedsięwzięcia 
społeczne o charakterze 
ekologicznym. organiza-
torem konkursu jest Klub 
Gaja, a jego ambasado-
rami podróżniczka i au-
torka elżbieta Dzikowska, 
reżyser Kazimierz Kutz 
oraz językoznawca i po-
pularyzator wiedzy o ję-
zyku polskim, profesor 
Jan Miodek.
Anna Walk

FINAŁOWA 16. KONKurSu:
1. Dąb Cesarz – Oborniki Śląskie (woj. dolno-
śląskie), 
2. Dąb i Sosna – Sosnowica (woj. lubelskie), 
3. Grusza – Kamionka (woj. opolskie), 
4. Platan – Zarzecze (woj. podkarpackie), 
5. Dąb – Gogolin (woj. opolskie) 
6. Dąb – Grodzisk Wielkopolskie (woj. wiel-
kopolskie), 
7. Dąb Karczmarz – Międzyzdroje (woj. za-
chodniopomorskie), 
8. Dąb Niepodległości – Augustów ( woj. 
podlaskie), 
9. Dąb Partyzantów– Klepacze (woj. święto-
krzyskie), 
10. Dębolandia– Małdaniec (woj. warmińsko-
mazurskie), 
11. Drzewo Mrożek – Bożęcin (woj. małopol-
skie), 
12. Feniks Kanaryjski – Gliwice (woj. śląskie), 
13. Dąb Kazimierz Wielki – Bąkowo (woj. 
kujawsko-pomorskie), 
14. Kasztan jadalny – Krajnik Górny (woj. 
zachodniopomorskie), 
15. Kolorowe Drzewo - Reda (woj. pomor-
skie), 
16. Topola Helena – Hel (woj. pomorskie).
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To idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą 
być widoczni
wśród przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

biuro@expressy.pl



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

TOWARZYSKIE

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, zmotoryzowanego, na SMSy nie 
odpowiadam, tel. 881 237 164
 
SZuKAm Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

RÓŻNE
SŁOmA 120x120, 40 zł i 2.50 zł za kostkę, 
dmuchawa 600 zł, częstkowo, tel. 510 751 
837

SprZEDAm kanapę w dobrym stanie ko-
lor cegły rozkładana, 260 zł, Sierakowice, 
tel. 790 290 835

SprZEDAm kanapę, rozkładana, kolor 
cegły w dobrym stanie, 260 zł, obrus z ka-
szubskim haftem, 130x95 cm, tel. 790 290 
835

SprZEDAm zamrażarkę 4-szufladowa 
w dobrym stanie, 105x60, 330 zł, Sierako-
wice, tel. 790 290 835

prASA kostka masy Ferguson 1.40 pod-
bieracz.4.500 zł, tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach, 120x150, siano, 
sloma w kostkach z magazynu, Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DrEWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

SprZEDAm rowery nowe i używane oraz 
przyczepki rowerowe, tel. 603 661 240
SprZEDAm piłę tarczową 2.0 kw 380 W, 
samorobną z kółkami, 600 zł, tel. 695 230 
080

SprZEDAm rowery nowe i używane oraz 
przyczepki rowerowe, tel. 603 661 240  

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

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

SprZEDAm ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-567-034

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

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, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, 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 karmienia dziec-
ka, zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034

SprZEDAm dwa krzesła kuchenne meta-
lowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

KębŁOWO dom 139/716 m, 4 pok., 2 łaz., 
jadal. Kuch., b.db. Dojazd, 290 tys, tel. 519 
399 162

SprZEDAm siedlisko na działce 4800 m 
kw w malowniczej okolicy, zblewo, tel. 531 
175 770

SprZEDAm działkę budowlaną, Kębłowo 
Nowowiejskie, 4km od Lęborka, 1033 m2, 
cena 39.000 zł, tel. 602 306 210

SprZEDAm działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, 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 drodze, tel. 661 582 483

SprZEDAm nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzę-
biej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

SprZEDAm dom murowany, podpiw-
niczony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych mieszkań, 
ul. Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

StArSZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 
503 590 203

WYNAJMĘ

WyNAJmę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

bOlSZEWO, odnajmę pokój, mile widzia-
na pani pracująca, tel. 781 426 010

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

KupIę mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 
55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

OpEl-cOrSA 95r. 5 drzwi poj. 1,2 B. oc-B 
ważne, 1.600 zł, tel. 509 914 569

WV-WENtO 92r. B+oc ważne 1,8 B/G 
1,700zl kolor granatowy, tel. 508 161 062 

DV-mAtIZ 800 99r. zadbany, oc-B ważne, 
1850 zł, tel. 503 079 026

FIAt- uNO. 2001r. 900- B/G 5drzwi 2.9 zł, 
tel. 608 710 076

FIAt uNO 2000 1.0 benz+gaz, od pierwsze-
go właściciela, nowy zbiornik gazu, 2500 zł, 
514 255 993

KUPIĘ

SKup Aut, kasacja, pomoc drogowa, auto 
części, Wejherowo, Trójmiasto, tel. 789 345 
593

EDUKACJA
lEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SprZEDAm komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LcD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI
SZKODy komunikacyjne, majątkowe, li-
kwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie, tel. 
601 631 835

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

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504
OpAKOWANIA jednorazowe, 
tel. 501175330

prOFESJONAlNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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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Za nami Bieg Północy
bIEGI |  nie najlepsza pogoDa, nietypowy Dystans i truDna trasa, ale za to przepiękny 
krajobraz – taki był V bieg północy, który wyruszył z właDysławowa. ŻEGlArStWO |  oDbyły się Vii samorząDo-

we regaty wojewóDztwa pomorskiego o 
puchar marszałka mieczysława struka. 

lEKKOAtlEtyKA |  w najbliższą nieDzielę 
staDion w pucku bęDzie areną sporto-
wych zmagań. poznamy mistrzów gminy 
puck w Dyscyplinach lekkoatletycznych.

lEKKOAtlEtyKA |  aleksanDra byczkow-
ska zanotowała świetny występ na lek-
koatletycznych mistrzostwach polski. 
zajęła pierwsze miejsce w rzucie Dyskiem.tENIS |  na kortach tenisowych przy hotelu 

wieniawa w rekowie górnym oDbyły się mi-
strzostwa gminy puck w tenisie ziemnym.

Tegoroczna trasa została zaty-
tułowana „na wspak”, bowiem 
zaczynała się we Władysławo-
wie, a kończyła w Jastrzębiej 
Górze, a więc kierunek biegu 
był przeciwny do tego z po-
przednich lat. Biegaczy, którzy 
przyzwyczajeni są do biegów 
na 10 i 20 km czekał dosyć 
nietypowy dystans – 16 km. 
oprócz samego Biegu Północ-
nego były też biegi na krótkich 
dystansach dla uczestników w 
wieku 6-17 lat. 

Główny bieg wygrał Bartło-
miej Nikrant z Leśniewa, który 
o mało nie przebiegł trasy w 
godzinę – miał czas 1:00:33. 
Niespełna dwie minuty póź-
niej przybiegł 45-letni Roman 
elwart, zaś trzecie miejsce w 
biegu zajął Tomasz Kaleta. 
Wśród kobiet najlepsza była 
Hanna Jarska z Gdyni, któ-
ra pokonała trasę w czasie 
1:18:36. Druga była Monika 
cybulska, a podium uzupełniła 
Anna Śliwak-Błońska. Najlepsi 
w Biegu Północy otrzymali pa-
miątkowe puchary i medale. 
Dopisała też frekwencja – tra-
sę ukończyło ponad 120 za-
wodników – to więcej niż rok 
temu, kiedy na mecie stawiło 
się 108 biegaczy. Nic nie szko-
dzi na przeszkodzie, by kolej-
na edycja przyciągnęła jeszcze 
większą liczbę uczestników.fo
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samorządowcy 
na regatach

będą biegać, 
skakać i rzucać

Jest mistrzynią polski!rywalizowali 
tenisiści

W regatach wystartowało 
na 13 załóg, które repre-
zentowały 10 samorządów 
z całego województwa po-
morskiego. W Pucku przy 
pięknej, słonecznej pogo-
dzie i lekkim wietrze, udało 
się przeprowadzić wszystkie 
pięć zaplanowanych wyści-
gów.
– Warunki były super, a to-
warzystwo fajne – mówi 
Sławomir Dębicki, prezes 
Polskiego Stowarzyszenia 
Klasy Puck. 
Wygrał, tak jak rok temu, 
Marcin Styborski. zawod-
nik yacht clubu Rewa, który 
reprezentował gminę Kosa-
kowo, jest jednym z najlep-
szych żeglarzy w klasie Puck. 
W tym sezonie wygrał już 
Wiosenne Regaty o Puchar 
Wójta Gminy Puck, zajął też 

drugie miejsce w Regatach 
otwarcia Sezonu o Puchar 
Burmistrza Miasta Puck.
– Udało się obronić puchar, 
ale po zaciętej walce – mówi 
Marcin Styborski. – Rok i dwa 
lata temu wygrałem wszyst-
kie wyścigi, walcząc głównie 
z Jackiem Ludwiczakiem. Ale 
teraz on zwyciężył w trzech 
biegach, a ja tylko w dwóch i 
do ostatniego wyścigu dep-
taliśmy sobie po piętach. 
ostatecznie ja byłem lepszy 
różnicą jednego punktu, ła-
two jednak nie było.
Jacek Ludwiczak z zało-
gą również reprezentował 
gminę Kosakowo. Na trze-
cim miejscu uplasowali się 
zawodnicy z gminy Puck, 
ze sternikiem Krzysztofem 
Mączkowiakiem na czele.

Sportowcy zmierzą się w 
takich konkurencjach, jak: 
biegi (na 100, 200 i 800 m 
dla kobiet oraz na 100, 200, 
400 i 1000 m dla mężczyzn), 
skok w dal, skok wzwyż, 
pchnięcie kulą, rzut dys-
kiem oszczepem, oraz rzut 
młotem (tylko mężczyźni; 
ta konkurencja odbędzie się 
w Połczynie). oprócz tego 
pobiegną sztafety mieszane 
(2 kobiety, 2 mężczyzn) 4 x 

100 m.

oprócz klasyfikacji indywi-
dualnych będą też prowa-
dzone tabele zespołowe. 
Impreza lekkoatletyczna, 
której organizatorem są Lek-
koatletyczny Klub Sportowy 
ziemi Puckiej i oKSiT od-
będzie się w niedzielę, 25. 
czerwca o 14:00 na stadio-
nie w Pucku.

Turniej zorganizowany przez 
ośrodek Kultury, Sportu i 
Turystyki w Pucku przycią-
gnął wielu zawodników, 
a eliminacja odbywała się 
systemem „do dwóch prze-
granych”, a więc tenisiści 
grali między sobą po kolei i 
zostawali tylko ci, którzy nie 
zaznali porażek. 

zawodnicy eliminowali się 
nawzajem, aż zostali najlep-
si. Wśród mężczyzn wygrał 

Dariusz Potrykus ze Strzelna, 
który w finale pokonał 6:1 
Juliana żaczka. Trzecie miej-
sce zajął Marek Kloka. Ko-
biet było znacznie mniej niż 
mężczyzn, ale rywalizacja i 
tak była ciekawa. Najlepsza 
okazała się Alicja Szopa ze 
Strzelna, która w obu swo-
ich meczach odniosła zde-
cydowane zwycięstwa 6-0. 
Drugie miejsce zajęła Joan-
na czaja, a trzecie – Sylwia 
Jednachowska.

złota medalistka na co dzień 
jest uczennicą technikum 
gastronomicznego w Kła-
ninie, trenuje w klubie LKS 
ziemi Puckiej pod okiem tre-
nera, Waldemara Płomienia. I 
osiąga coraz lepsze wyniki.

W maju Aleksandra wygra-
ła wojewódzką licealiadę 
w chojnicach w konkuren-

cji rzutu dyskiem, oprócz 
tego zajęła drugie miejsce 
w pchnięciu kulą. Mistrzo-
stwa w Pile były jednak dla 
niej szczególne – w rzucie 
dyskiem ustanowiła swój re-
kord życiowy – 36,94 m. To 
czwarty juniorski wynik w 
całej Polsce! A to na pewno 
nie jest jej ostatnie słowo w 
tej konkurencji.


