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Zatrudnię 

tapicera, 

tel. 501 ...

Zmiany w

str.3
500+

Kto chce nadal pobierać od 
państwa 500 zł na dziecko, 
musi złożyć nowy wniosek 
o pieniądze wypłacane w 
ramach programu „Rodzina 
500 plus”.
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Sezon na
porzucenia

Oj, będzie się działo!

rEGiON |  Trwa fala porzuceń zwie-
rząT. właściciele pozbywają się swo-
ich czworonożnych przyjaciół, aby 
móc wyjechać na dłuższy urlop. 

Gm. PucK |  wakacje niemal na półmeTku. przez osTaTnie kilka Tygodni na Terenie 
gminy puck sporo się działo, a w najbliższym czasie pod Tym względem nie powin-
no być gorzej. sprawdź, jakie aTrakcje na sierpień przygoTował oksir gminy puck!

Pracownicy Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Dą-
brówce otrzymali zgłosze-
nie o psie przywiązanym do 
drzewa. Choć nie ma pewno-
ści, to sporo wskazuje na to, 
że Abdul jest jedną z „ofiar 
wakacji”.
- Gdy przyjechaliśmy na miej-
sce interwencji, zastaliśmy 
psa, który wydostał się już 
z obroży, ale wciąż pozosta-
wał w pobliżu swojej uwięzi. 
Jakby na kogoś czekał – re-
lacjonuje Anna Szczepaniak 
z OTOZ Animals w Dąbrów-
ce. - Nie wiemy, czy pies zo-
stał celowo porzucony, czy 
zerwał się z całym łańcuchem 
i podczas ucieczki oplątał się 
wokół gałęzi.
W okresie letnim podobnych 
interwencji jest więcej. Dzie-

je się tak z tego powodu, 
że decyzję o zakupie bądź 
przygarnięciu psa często 
podejmujemy zbyt pochop-
nie. Karmimy czworonoga, 
dbamy o niego, aż staje się 
on członkiem naszej rodzi-
ny. Gdy jednak okazuje się, 
że w trakcie długiego urlopu 
zwierzę może być kłopotem, 
nierzadko po prostu się go 
pozbywamy.
- Apelujemy do sumienia 
i rozwagi właścicieli psów. 
Okres wakacji to wspaniały 
czas, podczas którego moż-
na uściślić więzy uczuciowe 
między psem a jego właści-
cielem – przekonuje Anna 
Szczepaniak . - Coraz więcej 
hoteli i ośrodków zezwala 
na pobyt psa wraz z opieku-
nami.

rEGiON | dobra wiadomość dla mieszkańców półwyspu helskiego i TurysTów: z 
począTkiem lipca ruszyło nowe połączenie wodne. w wakacje między rewą a ja-
sTarnią kursuje 56-osobowy kaTamaran. 

Z Rewy do Jastarni

Regularne kursy tramwaju 
wodnego na trasie Rewa – 
Jastarnia uruchomiła spółka 
Helska Plaża. To pierwsze 
takie połączenie na Zatoce 
Puckiej. Obsługuje je 56-o-
sobowy katamaran o nazwie 
„Kinga”.

Brawo dla wszystkich
- Ułatwiajmy i uprzyjemniaj-
my sobie krótki czas urlo-
powy, uwalniając się z roli 
kierowcy – zachęcają przed-

stawiciele spółka Helska Pla-
ża. - Brawo dla wszystkich, 
którzy przyczynili się do faktu 
uzyskania dobrego połącze-
nia z piękną Rewą i Jastarnią.
Katamaran codziennie wyko-
nuje cztery pełne kursy. Go-
dziny są zsynchronizowane 
z rozkładem jazdy miejskich 
autobusów linii 146, obsłu-
giwanej przez ZKM Gdynia. 
W Rewie przystanią tram-
waju wodnego jest pomost 
przy ul. Morskiej, a w Jastarni 

nabrzeże przy bosmanacie. 
 

można się zrelaksować
- Dla mnie to połączanie jest 
świetnym rozwiązaniem – 
zapewnia Janina Chamerska, 
turystka z Warszawy. - Można 
się zrelaksować, odpocząć, 
podziwiać krajobraz, a do-
datkowo nie stoi się w korku. 
Więcej nadmorskich miejsco-
wości powinno zostać połą-
czonych w podobny sposób.
Na pokładzie „Kingi” jednora-

zowo może płynąć 56 osób 
plus dwóch członków załogi. 
Dodatkowo katamaran każ-
dorazowo może zabrać około 
trzydzieści rowerów. Z Jastar-
ni tramwaj wodny wypływa 
o godz. 09:30, 12:30, 15:40 
i rezerwowo 18:45. Warto 
zaznaczyć, że w razie nie-
sprzyjających warunków po-
godowych armator zastrzega 
sobie prawo do zawieszenia 
rejsu. 
(WA)

Pierwsza sobota sierpnia 
upłynie pod znakiem Figli 
Gnieżdżewskich Gburów. 
Głównym punktem festy-
nu folklorystycznego bę-
dzie przedstawienie przy-
gotowane przez Sołecki 
Zespół Folklorystyczny 
„Belôk” z Gnieżdżewa. Im-
preza połączona zostanie  
m.in. z konkursami rekre-
acyjnymi dla kół gospo-
dyń wiejskich. Dodatkowo 
rozstawione zostaną sto-

iska twórców ludowych, 
stragany z żywnością i in-
nymi przedmiotami. 
Dzień 15 sierpnia w Sła-
wutowie upłynie pod zna-
kiem pieczywa. Impreza 
pn. „Święto chleba”, która 
skierowana jest zarów-
no do mieszkańców, jak 
i turystów, ma na celu 
propagowanie kultywo-
wania tradycji związanych 
z pieczeniem chleba na 
kaszubskiej wsi.  Jedną z 

atrakcji imprezy będzie 
pokaz tradycyjnego, ręcz-
nego wyrobu masła.  Do 
udziału w tym wyjątko-
wym wydarzeniu już dziś 
zapraszają pracownicy 
Ośrodka Kultury, Sportu 
i Turystyki Gminy Puck i 
przedstawiciele sołectwa 
Sławutowo. 
Dożynki gminy Puck za-
planowane zostały na 
ostatnia niedzielę sierp-
nia. Uczestnicy wydarze-

nia będą mieli między in-
nymi okazję podziwiania 
wieńców i bukietów przy-
gotowanych przez miej-
scowe gospodynie, które 
nierzadko przygotowują 
najpiękniejsze wieńce w 
województwie. Imprezę 
pod względem artystycz-
nym uświetnią występy 
muzyczne. Gwiazdą gmin-
nych dożynek będzie ze-
spół De Mono.

HArmONOGrAm imPrEZ:
29 lipca - IX Półmaraton Ziemi Puckiej (Puck)
5 sierpnia - „Figle Gnieżdżewskich Gburów”. Festyn folklo-
rystyczny (Gnieżdżewo)
15 sierpnia - Święto Chleba (Sławutowo)
27 sierpnia - Dożynki Gminy Puck (Żelistrzewo)
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Zbiórka krwi Burmistrz oceniony
PucK | blisko dziesięć liTrów krwi pozyskano w 
ramach akcji, kTórą zorganizowano przy puc-
kiej komendzie policji.

WŁADySŁAWOWO | zdecydowaną większością głosów burmisTrz roman ku-
żel oTrzymał absoluTorium z TyTułu wykonania ubiegłorocznego budżeTu.

rEGiON | zbliża się okres składania nowych deklaracji o świadczenie 500 plus. kTo musi złożyć wniosek i do kiedy? sprawdź-
cie najważniejsze informacje o kolejnym eTapie programu wypłaT popularnych świadczeń.

Zmiany w programie 500+
Program „Rodzina 500 plus” 
funkcjonuje od kwietnia 2016 
roku. Osoby, które w ubie-
głym roku złożyły wniosek 
o wypłatę świadczenia, mają 
zapewnione finansowanie do 
września 2017 roku. A co da-
lej? Jeżeli chcemy dalej pobie-
rać pieniądze na dzieci, musi-
my złożyć nowy wniosek. 

Jak złożyć wniosek?
Jest kilka możliwości złożenia 
wniosku o wypłatę świad-
czenia. Możemy zrobić to 
osobiście lub wysłać listem 
poleconym. Wniosek można 
też złożyć bez wychodzenia 
z domu, przez internet, i to na 
kilka sposobów za pomocą 
bankowości elektronicznej, 
portalu Emp@tia, elektronicz-
nej Platformy Usług Admini-
stracji Publicznej ePUAP oraz 
Platformy Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE ZUS).
- Aby zachować ciągłość 
świadczeń, wniosek o świad-
czenie 500+ należy złożyć do 
31października – mówi Han-
na Mozolewska z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pucku. -  W przypadku zło-
żenia wniosku później niż 
w październiku prawo do 
świadczenia wychowawcze-
go zostanie ustalone od mie-
siąca złożenia wniosku, bez 
wyrównania za wcześniejsze 
miesiące.

co się zmieni?
Główne założenia programu 
Rodzina 500+ pozostają bez 
zmian: świadczenie wycho-
wawcze wypłacane będzie na 
drugie i kolejne dziecko bez 
względu na zarobki rodziny. 
Na pierwsze czy jedyne dziec-
ko, 500+ zostanie przyznane, 
jeśli dochód nie przekracza 
800 zł (lub 1200 zł, jeśli w ro-
dzinie jest niepełnosprawne 
dziecko). 
Rząd postanowił jednak 
uszczelnić program i zaostrzył 
kryteria przyznawania pienię-
dzy m.in. rodzicom, deklarują-
cym samotne wychowywanie 
dziecka. Do tej pory, jeśli np. 
matka we wniosku zazna-
czyła, że jest samotna, pod 
uwagę brane były tylko jej do-
chody i nikt nie sprawdzał, czy 

kobieta faktycznie samotnie 
zajmuje się dzieckiem. Teraz 
ma być inaczej. Samotny ro-
dzic, aby dostać 500+ będzie 
musiał wystąpić o alimenty 
od drugiego rodzica (chyba, 
że ten jest nieznany albo nie 
żyje lub sąd oddalił powódz-
two o ustalenie świadczenia 
alimentacyjnego od drugiego 
rodzica).
Druga ważna zmiana tyczy się 
osób prowadzących działal-
ność gospodarczą w formach 
ryczałtu. Dotychczas powyż-
si przedsiębiorcy składali 
oświadczenie o dochodach. 
Teraz dochód ten będzie ob-
wieszczany przez ministra wła-
ściwego ds. rodziny w terminie 
do 1 sierpnia każdego roku.  
Inna ważna zmiana polega 
na tym, że dochód nie bę-
dzie traktowany jako utraco-
ny, gdy rodzic w ciągu trzech 
miesięcy od zwolnienia się 
z pracy zatrudni się u tego 
samego pracodawcy lub za-
mknie działalność gospodar-
czą, a następnie ponownie ją 
otworzy.
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Na zaplanowane dochody budżetu 
ogółem w kwocie blisko 80 mln zł 
wykonanie wyniosło niemal 102 proc. 
planu. Zaplanowane wydatki budżetu 
w wysokości prawie 79 mln zł zreali-
zowano na poziomie bliskim 95 proc. 
planu. 
W trakcie sesji absolutoryjnej bur-
mistrz podziękował wszystkim 

radnym za współpracę przy okazji 
realizacji zadań w minionym roku. 
Szczególne wyrazy uznania skierował 
w stronę skarbnik Elżbiety Janusch, 
która dbała o planową realizację do-
chodów i wydatków zapisanych w 
budżecie. – - Dziękuję za pozytywną 
ocenę wykonania ubiegłorocznego 
budżetu - mówił burmistrz Roman 

Kużel. - Nie udałoby się to bez współ-
pracy z Wami. To był dobry rok, a będą 
jeszcze lepsze – zapewniał.
Za udzieleniem włodarzowi abso-
lutorium w trakcie obrad głosowało 
jedenastu radnych. Jeden z rajców 
podczas głosowania wstrzymał się od 
głosu.

Ważnym punktem wydarzenia była 
promocja bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, a w szczególności korzy-
stania z elementów odblaskowych. 
Policjanci rozmawiali z przechodnia-
mi na temat prawidłowych zacho-
wań, które powinny mieć swoje od-
zwierciedlenie podczas korzystania z 
z drogi lub przejścia dla pieszych.  

Rowerzystom i pieszym funkcjo-
nariusze wręczali różnego rodzaju 
gadżety prewencyjne, mające po-
prawić ich widoczność. Komenda 
Powiatowa Policji w Pucku dziękuje 
wszystkim osobom, które zaanga-
żowały się w organizację akcji, a w 
szczególności ludziom, którzy po-
dzielili się cząstka siebie.  (WA)



O czym pamiętał Pan od 
początku, działając na 
rzecz sformułowania i za-
twierdzenia tej Strategii?

Strategia Rozwoju Ziemi 
Puckiej nie jest strategią 
powiatu puckiego, rozu-
mianego jako szczebel ad-
ministracji samorządowej, 
nie ma żadnej zależności 
hierarchicznej między jed-
nostkami samorządowymi, 
które ją podpisały, opiera 
się na chęci wspólnego 
działania i akceptacji jej ce-
lów.

Jakie z tego wynikały kon-
sekwencje?

Podmiotom, które zadekla-
rowały jej przyjęcie, nic nie 
mogliśmy, jako władze po-
wiatu  narzucić, staraliśmy 
się wszystkich przekonać 
do sensowności sformu-
łowanych celów i koniecz-
ności wspólnych działań. 
Dlatego zanim powstała, 
odbyliśmy szereg spotkań, 
a przyjęcie Strategii poprze-
dziły uchwały o jej akcepta-
cji i przyjęciu do realizacji, 
podjęte przez wszystkie 
jednostki samorządu Ziemi 
Puckiej. 

Jakie są te najważniejsze 
cele?

Strategia, której podpisanie 
nastąpiło 13 kwietnia 2016 
roku, ma na celu głównie 
zwiększenie konkurencyj-
ności gospodarczej nasze-
go regionu, poprawienie 
jego dostępności komu-
nikacyjnej, wykorzystanie 
potencjału Zatoki Puckiej, 
zarówno pod względem 
gospodarczym, jak tury-
stycznym. Satysfakcjonują-
ce jest, że uchwałę, akcep-
tującą Strategię, wszystkie 
Rady Gmin i Miast z powia-
tu puckiego przyjęły jedno-
głośnie.

mógłby Pan uszczegółowić 
jej główne cele?

Pierwszym celem stra-
tegicznym jest poprawa 
konkurencyjności gospo-
darki. Wiodącą jest u nas 
branża turystyczna, ale to 
sektor opierający się w du-
żej mierze na sezonowości, 
związany ze świadczeniem 
podstawowych usług – jak 
zakwaterowanie i mała 
gastronomia. A co po se-
zonie? Bezrobocie? Trzeba 
się postarać o stworzenie 
pakietów innych ofert, choć 
też związanych z turysty-
ką, np. przemysł wolnego 
czasu, turystyka sportowa, 
zdrowotna, kulinarna, agro-
turystyka, „srebrna turysty-
ka”, aby nie było tak, że po 
dwóch wakacyjnych mie-

siącach wszystko zamiera. 
Konieczne jest wyszuki-
wanie nowych branż, np. 
w oparciu o potencjał 
Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej w Żarnowcu, 
wspieranie rozwoju kon-
kurencyjnego rybołów-
stwa i rolnictwa.

Jednak aby to wszystko 
się rozwijało, konieczna 
jest poprawa dostępno-
ści komunikacyjnej Ziemi 
Puckiej – z Półwyspem 
Helskim na czele...

To następny cel strate-
giczny. Upośledzenie 
sieci komunikacyjnej jest 
hamulcem dla rozwoju 
wszystkich sektorów go-
spodarki, łącznie z tury-
styką. Poprawy wymaga 
dostępność zewnętrzna 
– tu potrzebujemy mo-
dernizacji i rozwoju in-
frastruktury drogowej: 
drogi wojewódzkiej 215 
(Władysławowo – Karwia 
– Krokowa), drogi nr 216 
(Reda- Władysławowo – 
Hel), drogi 213 (Celbowo 
– Słupsk), i przede wszyst-
kim OPAT-u jako części 
Via Maris. W dziedzinie 
kolejnictwa ważne jest po-
łączenie naszego obszaru z 
Trójmiastem w ramach Po-
morskiej Kolei Metropoli-
talnej, oraz dla komunikacji 
zbiorowej wprowadzenie 
wahadłowego połączenia 
kolejowego na odcinku 
Gdynia – Hel o wysokiej 
częstotliwości i dostęp-
ności. Marzy nam się też 
uruchomienie portu lotni-
czego Gdynia – Kosakowo, 
to by zrewolucjonizowało 
wszystko. Dużo do zrobie-
nia jest też w zakresie udo-
skonalenia komunikacyjnej 
wewnętrznej. Tu dużą rolę 
do odegrania mają  samo-
rządy – łącznie z powiato-
wym.

czy prawdą jest, że wszyst-
ko u Was kreci się dookoła 
wykorzystania potencjału 
Zatoki Puckiej?   

Zapewne nie wszystko, 
mamy przecież też dostęp 
do otwartego morza, ale 
bardzo dużo. Jej możliwo-
ści i atrakcyjność są jak na 
razie skromnie wykorzysty-
wane. Postawimy na rozwój 
funkcji żeglarskich , może 
i motorowodnych. W tym 
celu konieczne jest zwięk-
szenie liczby miejsc posto-
jowych w portach i przysta-
niach, oraz przygotowanie 
nowych terenów (na lądzie) 
do zimowania jachtów. 
Potrzebna jest ekomarina 
w Mostach (Gmina Kosa-

kowo), przebudowa portu 
wojennego w Helu na port 
jachtowy (skoro wojsko się 
wyprowadziło), przygo-
towanie niezbędnej infra-
struktury dla żeglarstwa 
deskowego i regatowego 
oraz do nurkowania tury-
stycznego w oparciu o pod-
wodne atrakcje Zatoki, po-
głębianie torów wodnych, 
realizacja przystani żeglar-
skiej we Władysławowie i 
rozbudowa mariny w Puc-
ku. Większość tych inwesty-
cji to pole działań dla po-
szczególnych samorządów, 
ale w oparciu o fundusze 
z rozmaitych programów 
centralnych i unijnych, z 
ich pozyskiwaniem nasze 
samorządy radzą sobie już 
całkiem dobrze.

No i konieczne są istotne 
przemiany w mentalności 
ludzkiej, bo wielu pewnie 
sobie myśli – dobrze jest, 
jak jest, po co coś zmie-
niać...

To myślenie bez przyszłości, 
bo nagle może się okazać, 
że turyści „odpłynęli” do 
konkurencji, w końcu linię 
brzegową morską mamy w 
Polsce długą. Rzeczywiście 
najlepsze efekty można 
uzyskać stawiając na młode 
pokolenie. Tu akurat dużo 
do zrobienia mają władze 
powiatu. Przeznaczamy 
11 mln złotych na rozwój 
szkolnictwa zawodowego 

– nie tylko tego tradycyj-
nego, służącego turysty-
ce, chcemy też kształcić 
stoczniowców, monterów, 
spawaczy, budowlańców 
różnych specjalności. 
Chcemy uczyć młodych 
wiary we własne możliwo-
ści i zakładania przedsię-
biorstw – niech będą na 
początku mikro. Przy szko-
le zawodowej w Pucku 
planujemy urządzić rodzaj 
start-upu, młodzieży z klas 
III i IV przydzielać nagrody 
za najlepsze pomysły na 
własny biznes. Specjalna 
komisja wybierze najlep-
sze z nich i przyzna pienią-
dze na uruchomienie – z  
zastrzeżeniem, że jednak 

musi być zlokalizowany 
na terenie naszego po-

wiatu. Rozwój kształcenia 
zawodowego realizowany 
będzie we współpracy z 
pracodawcami – już to w 
Pucku robimy. Pamiętamy 
też o ułatwianiu wejścia na 
rynek pracy osobom bezro-
botnym – szczególnie tym, 
które chcą podjąć pracę po 
wielu latach.

czy nie ma obawy, że Stra-
tegia pozostanie jedynie 
w obszarze pobożnych ży-
czeń?

Nadzór nad realizacją Stra-
tegii sprawuje Konwent 
Samorządów Ziemi Puckiej, 
który dla wdrażania Strate-
gii powołał zespół roboczy. 

rozmawiała: Anna Kłos 
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Kaszubska solidarność w szczytnym celu
rOZmOWA |  we władysławowie rady wszysTkich samorządów z Terenu powiaTu puckiego podjęły uchwały o przyję-
ciu „sTraTegii rozwoju ziemi puckiej na laTa 2016 - 2025”. jak ważny To dokumenT i jak do jego uchwalenia doszło – roz-
mawiamy ze sTarosTą puckim, jarosławem białkiem.

PrZEZNAcZAmy 11 
mlN ZŁOtycH NA 
rOZWóJ SZKOl-
NictWA ZAWODO-
WEGO – NiE tylKO 
tEGO trADycyJ-
NEGO, SŁużącEGO 
turyStycE, cHcE-
my tEż KSZtAŁcić 
S tO c Z N i O W có W, 
mONtEróW, SPA-
WAcZy, BuDOW-
lAńcóW różNycH 
SPEcJAlNOści. 

Walczymy o mocną 
markę Ziemi Puckiej, 
Strategia Rozwoju 
Ziemi Puckiej na lata 
2016-2025 ma być 
drogą do osiągnięcia 
tego celu – mówi sta-
rosta Jarosław Białk.
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HEl | helska Topola zosTała wybrana drzewem roku 2017 w ogólnopolskim kon-
kursie klubu gaja. To oznacza, że helena z helu będzie reprezenTowała polskę w 
międzynarodowym plebiscycie na europejskie drzewo roku 2018.

Topola Drzewem Roku 2017

W finale tegorocznej już 
siódmej edycji konkursu 
Drzewo Roku Klubu Gaja 
znalazło się szesnaście 
drzew wybranych z kilku-
dziesięciu zgłoszonych z 
całego kraju. Klub Gaja po-
informował w oficjalnym 
komunikacie, że w głoso-
waniu internauci oddali 
5,1 tys. ważnych głosów, a 
na stronie plebiscytu od-
notowano prawie 16 tys. 
odwiedzin.

Helena z Helu
Największą liczbę głosów, 
czyli  867, zdobyła Topola 
Helena z Helu. Niewiele 
mniej, bo 844 głosy, uzy-
skała egzotyczna palma 
Feniks Kanaryjski z Gliwic, 
dzięki czemu uplasowa-
ła się na drugim miejscu. 
Trzecią pozycję zdobył Dąb 
Karlik z Gogolina, uzysku-
jąc 785 głosów. Wręczenie 
nagród w ramach konkur-
su odbędzie się w Warsza-
wie podczas inauguracji 
piętnastej edycji programu 
Święto Drzewa Klubu Gaja. 
Statuetka Drzewo Roku 
2017 trafi do przedstawi-
cieli Urzędu Miasta Hel oraz 
Liceum Ogólnokształcące-
go w Helu, którzy zgłosili 
drzewo do konkursu. 
- Jako góral z Beskidów 
powinienem w ramach 
gratulacji zaśpiewać w kie-
runku Bałtyku: Hela, Hela, 
Helenko...Wielkie podzię-
kowania dla mieszkanek i 
mieszkańców całego Pół-
wyspu za wspaniały finisz. 
No, a teraz do pracy. Muszą 

pomóc też turyści i trzeba 
zrobić kolejny krok. Wygrać  
w rywalizacji o Europejskie 
Drzewo Roku – mówi Jacek 
Bożek, prezes Klubu Gaja.

Szacunek dla przyrody
Topola Helena to topola 
czarna, która ma około 220 
lat, obwód 4,05 m, wyso-
kość 30 m i jest pomnikiem 
przyrody. Drzewo związa-
ne jest z bohaterską obro-
ną Helu dowodzoną przez 
32 dni przez komandora 
Zbigniewa Przybyszew-
skiego, którego żona miała 
na imię Helena, między in-
nymi dlatego piękna topo-
la otrzymała to imię. 
Konkurs Drzewo Roku pro-
muje postawy szacunku 
dla przyrody w najbliż-
szym otoczeniu i wyszu-
kuje przykłady ciekawych 
związków pomiędzy toż-
samością lokalnej społecz-
ności a drzewem, które 
jest przez nią szczególnie 
doceniane. Pomaga spo-
łecznym i zawodowym 
przyrodnikom w ochronie 
oraz propagowaniu war-
tości kulturowej i biolo-
gicznej drzew. Inicjuje też 
nowe przedsięwzięcia spo-
łeczne o charakterze eko-
logicznym. Organizatorem 
konkursu jest Klub Gaja, 
a jego ambasadorami po-
dróżniczka i autorka Elż-
bieta Dzikowska, reżyser 
Kazimierz Kutz oraz języ-
koznawca i popularyzator 
wiedzy o języku polskim, 
prof. Jan Miodek.

DOKŁADNA licZBA GŁOSóW:
1. Dąb Cesarz – Oborniki Śląskie (woj. dolnośląskie) – 46 głosów 
2. Dąb i Sosna – Sosnowica (woj. lubelskie) – 275 głosów 
3. Grusza – Kamionka (woj. opolskie) – 108 głosów 
4. Platan – Zarzecze (woj. podkarpackie) – 248 głosów 
5. Dąb Karlik – Gogolin (woj. opolskie) – 785 głosów 
6. Dąb – Grodzisk Wielkopolskie (woj. wielkopolskie) – 117 głosów 
7. Dąb Karczmarz – Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie) – 106 głosów 
8. Dąb Niepodległości – Augustów ( woj. podlaskie) – 217 głosów 
9. Dąb Partyzantów– Klepacze (woj. świętokrzyskie) – 146 głosów 
10. Dębolandia– Małdaniec (woj. warmińsko-mazurskie) – 617 głosów 
11. Drzewo Mrożek – Borzęcin (woj. małopolskie) – 56 głosów 
12. Feniks Kanaryjski – Gliwice (woj. śląskie) – 844 głosów 
13. Dąb Kazimierz Wielki – Bąkowo (woj. kujawsko-pomorskie) – 447 głosów 
14. Kasztany jadalne – Krajnik Górny (woj. zachodniopomorskie) – 145 głosów 
15. Kolorowe Drzewo – Reda (woj. pomorskie) – 76 głosów
16. Topola Helena – Hel (woj. pomorskie) – 867 głosów

Gm. WŁADySŁAWOWO |  dokładnie na 
78 wejściach na plażę w gminie wła-
dysławowo zainsTalowane zosTało 
nowe oznakowanie. 

cHŁAPOWO |  najbardziej popularne 
zejście na plażę nr 14 zosTało zmo-
dernizowane. 

SPEcJAlNE 
OZNAKOWANiE

Wygodne zejście

Tablice zawierają niezbęd-
ne informacje, tj. nr wejścia 
wraz z informacją o tym, czy 
kąpielisko jest strzeżone, 
a także znak graficzny, uła-
twiający, szczególnie dzie-
ciom, rozpoznanie miejsca, 
w którym się znajdują, a tak-
że nr ratunkowy nad wodą, 
kierujący do najbliższego 

centrum dyspozytorskiego.
Co ważne, gmina Władysła-
wowo w związku z wymianą 
łącznie 156 tablic informa-
cyjnych nie poniosła żad-
nych kosztów, gdyż całość 
zadania pokrył partner - 
operator telefonu ratunko-
wego.
(WA)
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- Jestem bardzo szczęśliwy, 
że wybudowaliśmy schody 
na jednym z najważniej-
szych zejść na plażę w gmi-
nie Władysławowo – mówi 
Roman Kużel, burmistrz 
Władysławowa. - Wejście 
nr 14 w Chłapowie, tzw. 
„Zielony Szlak”, jest najbar-
dziej uczęszczanym w tej 
miejscowości. O remoncie, 
a raczej budowie nowych 
schodów mówiliśmy latami, 
ale jestem przekonany, że 
warto było czekać na obec-
ny efekt. 
Wcześniejsza, drewniana 
konstrukcja w trakcie tego-
rocznych sztormów zosta-

ła znacząco uszkodzona. 
Turyści oraz mieszkańcy 
chcąc dostać się nad morze 
musieli korzystać z daleko 
położonych od siebie są-
siednich wejść. Na szczęście 
w porę udało się wykonać 
nowe zejście, co ważne 
przy wsparciu środków ze-
wnętrznych. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska przekazał na ten cel 
dotację w wysokości 400 ty-
sięcy złotych oraz pożyczkę 
o wartości 300 tysięcy zło-
tych. Pozostałe około 200 
tysięcy złotych Gmina Wła-
dysławowo zabezpieczyła 
ze środków własnych.
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rEGiON |  25-lecie isTnienia święTuje związek gmin pomorskich. z Tej okazji w wejherowie zorganizowana zosTała uroczy-
sTa gala. spoTkanie sTanowiło doskonałą okazję do wspomnień, graTulacji i podziękowań.

PucK |  dla miłośników hisTorii To była prawdziwa graTka. w sTolicy powiaTu puckiego zorganizowana zosTała impreza 
pn. „loTniczy puck”. przez Trzy dni na Terenie miasTa działo się, co niemiara.

Współpracują już od 25 lat

iNScENiZAcJE i PrEZENtAcJE 

- Przy tym święcie nie spo-
sób nie wspomnieć o innym 
jubileuszu, który niedawno 
obchodziliśmy, a mianowicie 
dwadzieścia pięć lat samo-
rządu – mówiła podczas uro-
czystości Beata Rutkiewicz, 
wiceprezydent Wejherowa. - 
Wtedy, spotykając się w róż-
nych gronach, wspominali-
śmy i przypominaliśmy sobie 
o tym, jak zmieniło się nasze 
najbliższe otoczenie, nasze 
gminy przez te ostatnie dwa-
dzieścia pięć lat. Myślę, że 
Związek Gmin Pomorskich 
na tej drodze ogromnych 
zmian, które miały miejsce 
w ostatnim ćwierćwieczu, 
był często bardzo pomocny.
W ramach wtorkowej uroczy-
stości zasłużonym samorzą-
dowcom wręczono Medale 
za Długoletnią Służbę, które 
przyznane zostały na wnio-
sek wojewody pomorskiego 
przez Prezydenta RP. Pa-
miątkowe odznaki w trakcie 
jubileuszowej gali wręczyli 
wicewojewoda Mariusz Łu-
czyk i prezes Związku Gmin 
Pomorskich, Błażej Konkol. 
Grupa samorządowców 

otrzymała również okolicz-
nościowe podziękowania.
- Samorząd terytorialny jest 
ważnym elementem nasze-
go prawa, naszej konstytucji 
– mówił w trakcie jubileuszu 
wicewojewoda Mariusz Łu-
czyk. - Zasada pomocniczo-
ści bardzo dobrze sprawdziła 
się w naszym codziennym 
funkcjonowaniu w ciągu 
ostatnich ponad dwudzie-
stu pięciu lat. Świadczy to 
bardzo dobrze o ustroju Rze-
czypospolitej i o naszej tra-
dycji. Mamy samorząd, który 
dobrze funkcjonuje, dobrze 
realizuje swoje założenia, 
o czym świadczy między in-
nymi budynek, w którym się 
znajdujemy.
Związek Gmin Pomorskich 
jest najstarszą i największą 
w województwie pomorskim 
korporacją zrzeszającą jed-
nostki samorządu terytorial-
nego. Obecnie zrzesza blisko 
dziewięćdziesiąt gmin wiej-
skich, miejsko – wiejskich 
i miejskich, a podejmowane 
przez nią inicjatywy mają 
przełożenie na jakość życia 
ponad    750 000 mieszkań-

ców. - Ze związkiem współ-
pracujemy od 25 lat i wiemy, 
co w tym okresie zostało 
zrobione – mówi Jarosław 
Wejer, wójt gminy Luzino. - 
Spotkania w ramach Związku 
są bezcenną formą wymiany 
doświadczeń na wiele te-
matów, z jakimi borykają się 
gminy zarówno w zakresie 
oświaty, geodezji, budow-
nictwa, jak i szczegółów do-
tyczących składania aplikacji 
i wniosków na różnego ro-
dzaju dotacje czy projekty 
inwestycyjne. (WA)

MedaleM ZłoTyM Za 
długoleTnią Służbę 
odZnacZeni ZoSTali:

1. Teresa ciżewska 
2. danuta Maria czeladko 
3. Hanka barbara dera 
4. anna grzenkowicz 
5. danuta Kowalewska 
6. barbara Krzyżanowska 
7. czesława Młyńska 
8. elżbieta niemczyk 
9. Jan Szczepan orlikowski 
10. ludwik Jacek Szreder 
11. Zofia Marta Topka 
12. barbara łucja Wichmanfo
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„Lotniczy Puck” to trwający 
trzy dni festiwal historii zwią-
zanej z Morskim Dywizjonem 
Lotniczym - jedyną taką pol-
ską formacją wojskową, któ-
ra swoją bazę miała właśnie 
w Pucku. Przez trzy dni rekon-
struktorzy związani ze Sto-
warzyszeniem Historycznym 
MDLot w Pucku i członkowie 
grup rekonstrukcyjnych z in-
nych części kraju przybliżają 
mieszkańcom oraz przyjezd-
nym różne wątki związane z II 
wojną światową. 

inscenizacja atrakcją
W tym roku nietypowy festi-
wal historyczny zorganizowa-
ny został już po raz czwarty. 
W sumie w Pucku spotkali się 
przedstawiciele ośmiu grup 
rekonstrukcyjnych, którzy mi-
łośnikom historii prezentowa-
li broń, umundurowanie oraz 
wyposażenie armii polskiej, 
niemieckiej i amerykańskiej. 
Można było obejrzeć wozy 
bojowe z epoki oraz replikę 
wodnosamolotu Lublin. Głów-
ną jednak atrakcją była insce-

nizacja bombardowania bazy 
Dywizjonu przez Luftwaffe. 
- Na mnie największe wraże-
nie wywarły efekty specjalne 
– zapewnia pani Maria, turyst-
ka z okolic Warszawy. - Mężo-
wi podobały się zabytkowe 
pojazdy, a synowie byli pod 
wrażeniem sprzętu wojsko-
wego.

Promuje historię
Widowisko na Zielonej Plaży 
w Pucku - jak wspomniał dr 
hab. Andrzej Olejko z Instytu-
tu Historii Uniwersytetu Rze-
szowskiego, który prowadził 
konferansjerkę - dedykowane 
było m.in. pamięci Tadeusza 
Stankiewicza, nieżyjącego już 
miłośnika historii MDL-otu 
i kolekcjonera pamiątek po 
morskim dywizjonie. 
Warto zaznaczyć, że Stowa-
rzyszenie Historyczne Mor-
skiego Dywizjonu Lotniczego 
promuje historię tej jednostki 
przez cały rok. Chętni mogą ją 
poznać m.in. w muzeum zlo-
kalizowanym w Pucku w daw-
nej radiostacji Dywizjonu.
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Sierpień pełen imprez
2, 5, 12 sierpnia
Władysławowo, plac przy Alei żeromskiego, estrada miejska

lEtNiA ScENA muZycZNA
Cykl wakacyjnych koncertów wystartował już 22 lipca. W sierpniu w ra-
mach Letniej Sceny Muzycznej odbędzie się blisko dziesięć koncertów. W 
środę, 2 sierpnia, za sprawą grupy Dwa Sławy, raperów Kękę i O.S.T.R we 
Władysławowie królował będzie hip-hop. Trzy dni później zaprezentują 
się Rosalie i Natalia Nykiel. Zagi i Paweł Domagała wystąpił na finał Letniej 
Sceny Muzycznej.

12 – 13 sierpnia
Puck, Zielona Plaża

WEEKEND NA rOcKOWO
Gratka dla miłośników rockowych brzmień. W niedzielę, 13 sierpnia, na 
Zielonej Plaży w Pucku zaprezentuje się grupa Lady Punk. Koncert popu-
larnej formacji zaplanowany został na godz. 21. Dzień wcześniej w tym sa-
mym miejscu pojawi się zespół big-beatowy Non STOP. Występ powyższej 
grupy rozpocznie się o godz. 19.

21 – 27 sierpnia
Hel, plaża, centrum miasta

Xii EDycJA D-DAy HEl
Każdego dnia na helskich ulicach, plaży oraz w wielu miejscach miasta 
przedstawiane będą  inscenizacje, potyczki batalistyczne oraz dioramy. 
Wydarzenia militarne, parady pojazdów, maszerujący żołnierze żywcem 
wyjęci ze zdjęć - to nie wszystko. Imprezie towarzyszyć będą występy ar-
tystyczne zespołów muzycznych.

5 sierpnia
Puck, Plaża Zielona

DiScOPOlOWANiE W PucKu
W ramach ogólnopolskiej trasy pn. „Discpolowanie” na Zielonej Plaży w 
Pucku zaprezentują się między innymi zespół Exelent, grupa Quest i for-
macja MIG. Imprezę prowadzić będzie popularny prezenter, Maciek Smo-
liński. Zabawa startuje o godz. 17. Koncerty gwiazd muzyki disco polo 
poprzedzi talent show. 

13 – 15 sierpnia
Kosakowo, mechelinki, rewa

DNi GmiNy KOSAKOWO
Trzy dni pełne atrakcji – tak w skrócie można opisać tegoroczne Dni Gmi-
ny Kosakowo. W niedzielę, 13 sierpnia, w Kosakowie zorganizowana zosta-
nie Gala Disco Polo, w ramach której na scenie wystąpi m.in. Mario Bischin. 
Następnego dnia w Mechelinkach odbędzie się Festyn Żeglarski. Święto-
wanie zakończy się Festynem Kaszubskim w Rewie.
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KŁANiNO |  niespełna 1 mln 100 Tys. zł 
ma koszTować budowa dziesięciu pra-
cowni zawodowych w zsp w kłaninie. 

POWStANą
PrAcOWNiE

Na początku lipca starosta 
Jarosław Białk i wicestarosta 
Tomasz Herrmann podpisali 
umowę z przedstawicielami 
firmy Elpom, która jest wy-
konawcą przedsięwzięcia. 
– To największa inwestycja 
w historii szkoły, która po-
zwoli nam na lepsze kształ-
cenie uczniów w naszych 
branżach kluczowych, czyli: 
hotelarstwo, gastronomia 
i przetwórstwo spożywcze – 
mówi Aldona Czerwińska, dy-
rektor Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Kłaninie.  
W ramach przedsięwzięcia 
powstaną takie pracownie 
jak: kuchnia hotelowa, re-
cepcja, spa&wellness czy 
pracownia badania jakości 
żywności. Zadanie związane 
z realizacją inwestycji w po-
nad siedemdziesięciu pro-
centach jest finansowane ze 
środków Unii Europejskiej. 
Prace ruszą we wrześniu 
i potrwają do marca przy-
szłego roku.  (WA)
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WŁADySŁAWOWO |  zakończyły się prace związane z budową łącznika ul. szkuTników z ul. gen. j. hallera. w ramach inwe-
sTycji wybudowano ciąg pieszo-rowerowy z kosTki brukowej, kTóry oświeTlony zosTał lampami Typu led. 

nowy ciąg pieszo-rowerowy
Połączenie najstarszej 
dzielnicy Władysławowa z 
centrum miasta to dobra 
wiadomość dla mieszkań-
ców i turystów. Teraz mogą 
oni przejść tzw. suchą sto-
pą przez szeroki na trzy 
metry ciąg pieszo-rowero-
wy. 
– Systematycznie stara-
my się rozbudowywać 
infrastrukturę pieszo-dro-
gową, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb 
tak mieszkańców, jak i tu-
rystów – zapewnia Roman 
Kużel, burmistrz Władysła-
wowa. - Łącznik pomiędzy 
ulicą Szkutników a Śród-

mieściem, prowadzący 
bezpośrednio do Domu 
Rybaka, jest jedną z takich 
inwestycji. Poprawi się 
komfort i bezpieczeństwo 
poruszających się pieszych 
oraz rowerzystów.
Ciąg pieszo-rowerowy z 
kostki brukowej o łącznej 
powierzchni blisko 993 m2 
oświetlony został lampami 
typu LED. Koszt inwestycji 
wyniósł niespełna 350 tys. 
zł, z czego blisko 150 tys. 
zł, poniosło Międzygminne 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji EKOWIK z 
Władysławowa.
(WA)

REKLAMA                                                                                                           25/2017/RL
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl
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Talenty 2017 za nami 
PucK |  ponad dwudziesTu arTysTów amaTorów zaprezenTowało się na zielonej plaży w Trakcie finału konkursu wokal-
nego „TalenTy 2017”. nagrodę grand prix konkursowe jury przyznało szymonowi reszce z pucka. 
Artyści amatorzy na Zielonej Plaży 
w Pucku swoje zdolności wokalne 
prezentowali w pierwszą niedzielę 
lipca. W sumie o zwycięstwo w kon-
kursie walczyły dwadzieścia dwie 
osoby. Najnowsze szlagiery i dawne 
przeboje prezentowali artyści amato-
rzy m.in. z Pucka, Starogardu Gdań-
skiego, Bolszewa, Kartuz i Gdyni. 

Spore zainteresowanie
- Zaczynaliśmy pięć lat temu i wów-
czas było trzynastu uczestników 
- wspomina Katarzyna Jabłońska 
ze Stowarzyszenia „Aktywny Puck”. - 
W tym roku zgłosiło się ponad czter-
dzieści osób, ale zakwalifikowaliśmy 
dwudziestu czterech uczestników, 
z czego na miejscu pojawiło się dwu-
dziestu dwóch.
Zdaniem jury, które brało pod uwagę 
między innymi emisję głosu, dobór 
repertuaru oraz prezencję sceniczną, 
najlepszy okazał się Szymon Reszka. 
W jego ręce powędrowało Grand 
Prix. Jeżeli zaś chodzi o poszcze-
gólne kategorie wiekowe, to wśród 
najmłodszych najlepiej wypadła 
Wiktoria Kowalska. W kategorii 14 

- 19 lat najlepsza okazała się Marta 
Tomczyńska. Świetnie też spisała się 
Natalia Modzelewska, która okazała 
się najlepsza w kategorii 20 – 30 lat. 
Wśród najstarszych zwyciężyła Ad-
rianna Gizela. 

Z całej Polski
Nagrody w postaci udziału w warsz-
tatach wokalnych o wartości 250 zł 
trafiły do Artura Jachimkowskiego, 
Wiktorii Prabuckiej, Konrada Kąkola, 
Łukasza Junga i Alana Wittbrodta. 
Zgromadzona na Zielonej Plaży pu-
bliczność najwyżej oceniła Romana 
Cierpiałkowskiego i Kingę Włodarkie-
wicz.
Konkurs wokalny „Talenty 2017” Sto-
warzyszenie „Aktywny Puck” zreali-
zowało w ramach projektu pn. „Na 
muzycznej fali”. Przedsięwzięcie skie-
rowano do artystów amatorów z ca-
łej Polski, a jego głównym celem była 
promocja umiejętności wokalnych, 
konfrontacja artystów oraz prezen-
tacja ich twórczości szerszej publicz-
ności. Warto przypomnieć że była to 
już piąta edycja festiwalu wokalnych 
talentów w Pucku.

REKLAMA                                                                                                                                                182/2017/DB
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Większa Aleja Gwiazd Sportu
WŁADySŁAWOWO |  piłkarz arTur boruc, kolarz Tadeusz myTnik, TenisisTka sTołowa naTalia parTyka, szermierz jerzy pawłow-
ski, supermaraTończyk franciszek sojka oraz długoleTni prezes polskiego związku narciarskiego mają swoje gwiazdy.

W pierwszy weekend lipca 
odbyła się osiemnasta edy-
cja odsłonięcia specjalnie 
odlanych gwiazd, repre-
zentujących osoby zasłu-
żone dla polskiego sportu. 
Uroczystość spotkała się 
z ogromnym zaintereso-
waniem zarówno ze strony 
mieszkańców, jak i przyjezd-
nych. 

marzenie się spełniło
Od kilku tygodni swoje 
gwiazdy we Władysławowie 
mają: Natalia Partyka (tenis 
stołowy), Artur Boruc (piłka 
nożna), Apoloniusz Tajner 
(trener skoków narciarskich), 
Tadeusz Mytnik (kolarstwo), 
Franciszek Sojka (superma-
ratończyk) oraz Jerzy Paw-
łowski (szermierka). 
- Dla mnie to naprawdę duży 
zaszczyt – zapewniała Nata-
lia Partyka, która w dorobku 
ma między innymi pięć zło-
tych, dwa srebrne i jeden 
brązowy medal igrzysk para-
olimpijskich. - Pamiętam, że 
jako dziecko często przyjeż-
dżałam do Cetniewa. Ponie-
kąd moim marzeniem było 
to, aby tutaj się znaleźć, co 
właśnie teraz się spełniło.

Docenienie osiągnięć 
O uhonorowaniu w podob-
nym tonie wypowiadali się 
też inni sportowcy. Wszyscy 
zapewniali, że obecność 
w prestiżowym gronie naj-
wybitniejszych sportowców 

w kraju to ogromne wyróż-
nienie i docenienie ich naj-
większych osiągnięć. 
- Aleja Gwiazd Sportu we 
Władysławowie to najbar-
dziej znane miejsce, które 
honoruje wybitnych spor-
towców - mówił Apoloniusz 
Tajner, długoletni prezes Pol-
skiego Związku Narciarskie-
go. - Jeśli kapituła uznała, że 
i mnie należy się gwiazda, to 
widocznie moja praca, którą 
wykonuję z taką pasją, zasłu-
guje na takie wielkie uhono-
rowanie.

Jedyna taka aleja
Uroczystości odsłonięcia 
gwiazd towarzyszyły licz-
ne wydarzenia sportowe. 
Zorganizowany został m.in. 
bieg na jedną milę morską 
(1852m) o puchar burmi-
strza Władysławowa. Dodat-
kowo odbył się turniej tenisa 
ziemnego o puchar dyrek-
tora Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich Cetniewo, Mi-
chała Kowalskiego.
Warto wiedzieć, że Aleja 
Gwiazd Sportu to pierwsza 
w Polsce aleja poświęcona 
polskim i zagranicznym spor-
towcom. Została utworzona 
w 2000 roku z inicjatywy 
Jerzego Szczepankowskie-
go, Macieja Baranowskiego 
oraz ówczesnego burmi-
strza Władysławowa, Adama 
Drzeżdżona. W wyniku lip-
cowej uroczystości liczy już 
w sumie 118 gwiazd. (WA) fo
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WŁADySŁAWOWO |  na uroczysTej sesji, kTóra odbyła się we władysławowskim magisTracie, radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie nawiązania współpracy parTnerskiej pomiędzy gminami scalea (włochy) i władysławowo (polska).

ZAmiErZAJą WSPóŁPrAcOWAć
W uchwale mowa jest o 
współpracy partnerskiej 
z gminą Scalea we Wło-
szech, która polegała 
będzie na inicjowaniu i 
utrzymaniu kontaktów w 
dziedzinach: gospodarki, 
kultury, turystyki, sportu, 
edukacji, wymiany mło-
dzieży oraz w zakresie wy-
miany doświadczeń doty-
czących funkcjonowania 
samorządu i społeczności 
obu gmin.
- Choć dzielą nas tysią-
ce kilometrów, to sporo 
mamy wspólnego - obie 
gminy leżą nad morzem, 
obie żyją w dużej mierze z 

turystyki i obie dynamicz-
nie się rozwijają. Wierzę, że 
będziemy sobie pomagać 
w tym rozwoju – mówił 
Roman Kużel, burmistrz 
Władysławowa.
Oprócz współpracy spo-
łeczno-kulturalno-tury-
stycznej gmina Włady-
sławowo wraz z miastem 
partnerskim Scalea będzie 
mogła ubiegać się o dofi-
nansowanie ze środków 
unijnych w ramach pro-
gramu Interreg Europa na 
lata 2014-2020.
Warto zaznaczyć, że do-
tychczas gmina Władysła-
wowo nawiązała stosun-

ki partnerskie z trzema 
gminami, tj. Lamstedt 
(Niemcy) w 1992 roku, Al-
linge-Gudhjen, a obecnie: 
Bornholm (Dania) w 1995 
roku oraz Maków Pod-
halański (Polska) w 2005 
roku. W połowie lutego 
do włodarza Władysławo-
wa wpłynęła propozycja 
nawiązania kontaktów 
partnerskich z gminą Sca-
lea (Włochy). Oficjalne 
porozumienie ma zostać 
podpisane we Włoszech 
w ciągu najbliższych kilku 
miesięcy.
WA
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Odpust św. Piotra i Pawła
rEGiON |  o opiekę, dobre połowy i bezpieczny powróT do domów modlili się rybacy na wodach zaToki puckiej. wypłynęło 
na nią kilkadziesiąT kuTrów, aby uczesTniczyć w morskiej pielgrzymce rybaków na odpusT św. pioTra i pawła w pucku. 
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Odświętnie przystrojone 
kutry z Jastarni, Kuźnicy, 
Władysławowa, Pucka, 
Helu, Mechelinek, Rewy 
i Chałup wzięły udział 
w nabożeństwie na wo-
dach Zatoki Puckiej. Ryba-
cy wspólnie z kapłanami 
modlili się o pomyślność 
na wodzie i o spokój tych, 
których zabrało morze. 
Dziękowali też opatrzno-
ści za przetrwanie wszyst-
kich trudnych chwil.
- W ten sposób podtrzy-
mujemy reaktywowaną 
w 1981 roku tradycję i mo-
dlimy się o dusze ludzi, 
którzy zginęli na morzu 
– mówi Piotr Necel, jeden 
z uczestników Morskiej 

Pielgrzymki Rybaków. - 
Prosimy też o dobre poło-
wy i o to, żebyśmy szczę-
śliwie wracali do portu.
W uroczystości, która od-
była się w ostatni week-
end czerwca, oprócz ry-
baków i mieszkańców 
uczestniczyli m.in. poli-
tycy oraz samorządowcy 
Ziemi Puckiej, tj. poseł 
Kazimierz Plocke, senator 
Sławomir Rybicki, mar-
szałek Mieczysław Struk, 
starosta Jarosław Białk 
i burmistrz Hanna Pruch-
niewska. 
Po powrocie kutrów z mo-
rza pielgrzymi wzięli udział 
w mszy odpustowej przed 
ołtarzem polowym przy 

farze. - Dzisiaj w sposób 
szczególny chcemy się 
modlić za rybaków, którzy 
niejednokrotnie zmaga-
li się z trudami pracy na 
morzu. Podczas kłopotów 
z ufnością zwracali się do 
tego, który także był ry-
bakiem i który doskonale 
rozumie, jak trudna i nie-
bezpieczna jest ich praca 
(…) Kiedy pielgrzymuje-
cie do Pucka w tych przy-
strojonych kutrach, jeste-
ście nie tylko rybakami 
ryb, stajecie się rybakami 
ludzi. Dzielicie się swoją 
wiarą z innymi – podkre-
ślał w trakcie nabożeń-
stwa ks. proboszcz Jerzy 
Kunca

JAK tO Się ZAcZęŁO?
Tradycja pielgrzymek 
wodnych sięga 1217 roku, 
kiedy Puck otrzymał przy-
wilej urządzania jarmar-
ków w dzień patronów 
parafiiów. Mieszkańcy 
Półwyspu Helskiego nie 
mieli możliwości dotarcia 
na jarmark drogą lądo-
wą, ruszali więc łodziami. 
W 1922 roku oddano do 
użytku linię kolejową z 
Pucka do Helu, zwyczaj 
morskiego pielgrzymo-
wania zaczął wówczas 
zanikać.
Do reaktywowania po-
wyższej tradycji doszło 
w 1981 roku z inicjatywy 

Aleksandra Celarka – zna-
komitego żeglarza, szkut-
nika i żaglomistrza, który 
jest także inicjatorem 
regat starych rybackich 
łodzi żaglowych Kaszëb-
sczi Bôtë pód Żeglami. 
Zainspirowała go wia-
domość o odbywającej 
się w Brazylii rybackiej 
pielgrzymce Amazon-
ką. Wkrótce po podjęciu 
decyzji, pierwsza powo-
jenna pielgrzymka ryba-
ków wyruszyła z Kuźnicy 
do Pucka. Wzięło w niej 
udział 50 jednostek – ło-
dzi i kutrów rybackich.
Druga pielgrzymka w 
1982 roku przebiegła 

podczas stanu wojenne-
go, kiedy turystyka wod-
na była zakazana. Mimo 
że rybacy nie uzyskali u 
władz pozwolenia, z przy-
stani w Kuźnicy wypłynę-
ło 26 łodzi rybackich. W 
porcie powitali ich puccy 
parafianie oraz... żołnie-
rze WOP i funkcjonariusze 
MO, skrupulatnie spisują-
cy wszystkie łodzie. Kilka 
miesięcy po pielgrzymce 
właściciele tych jedno-
stek otrzymali wezwania 
do kolegium do spraw 
wykroczeń. Ukarano ich 
mandatami karnymi w 
wysokości 1500 zł.

REKLAMA                                                                                                                                                    U/2017/PR
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Świętowali Kaszubi z całego świata
rEGiON |  kilka Tysięcy kaszubów z różnych zakąTków świaTa przybyło w pierwszą soboTę lipca do rumi, gdzie odbyła się ko-
lejna edycja świaTowego zjazdu kaszubów. dla uczesTników imprezy organizaTorzy przygoTowali mnósTwo aTrakcji. 

Jest to jedno z najważniejszych 
świąt dla Kaszubów, w tym roku 
obchodzone było już po raz XIX. 
Do Rumi przyjechali goście nie 
tylko z Pomorza, ale też z odle-
głych zakątków Polski, a nawet 
z zagranicy (m.in. z USA i Kana-
dy). 
Wielki „najazd” Kaszubów na 
Rumię rozpoczął się sobotnim 
przedpołudniem, gdy na stację 
wjechał pociąg Transcassubia. 
Przybyłych nim gości witali prof. 
Edmund Wittbrodt, prezes Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego 
i Michał Pasieczny, burmistrz 
miasta. Kaszubi przeszli następ-
nie ulicami Rumi do Sanktuarium 
NMP Wspomożenia Wiernych, 
gdzie odprawiono uroczystą 
mszę świętą. 
Później na scenie ustawionej 
na stadionie rumskiego MOSi-
R-u oficjalnie otwarto XIX Świa-
towy Zjazd Kaszubów. Dokonali 
tego prof. Edmund Wittbrodt, 
Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego, Witold 
Reclaf, wicestarosta wejherow-
ski, Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi oraz Ariel Sinicki, przewod-
niczący Rady Miejskiej Rumi. 
- Zjazd Kaszubów jest pamiątką 

zmian administracyjnych z 1998 
roku, które połączyły Kaszubów 
w jednym regionie – powie-
dział prof. Edmund Wittbrodt, 
prezes ZK-P. - To  bardzo ważne 
wydarzenie dla całej naszej spo-
łeczności. Spotykamy się, żeby 
pokazać jedność. Mówiąc o jed-
ności, mam na myśli jedność 
w różnorodności, bo to ona jest 
naszym bogactwem. Łączą nas 
korzenie, dziedzictwo, kultura, 
wartości, wiara i dbałość o nasz 
region. Silne regiony to silna Pol-
ska, a silna Polska to silna Unia 
Europejska, której jesteśmy waż-
ną częścią.
- Chcę gorąco podziękować za 
przyjazd na kolejny Zjazd Kaszu-
bów – dodał Mieczysław Struk, 
Marszałek Województwa Pomor-
skiego. - To wielka demonstracja, 
że jesteśmy razem i że chcemy 
dbać o naszą wspólnotę. 
Dla uczestników przygotowano 
wiele atrakcji: występy, konkur-
sy, strefę gastronomiczną i strefę 
dla dzieci, a wieczorem odbyły 
się koncerty Moniki Lewczuk 
i Kamila Bednarka. Wydarzenie 
zakończyło się widowiskowym 
pokazem laserowym.  /raf/
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Jacht płk. Kuklińskiego w Błotniku
cEDry WiElKiE |  na przysTań żeglarską w błoTniku przybył jachT pułkownika ryszarda kuklińskiego - „sTrażnik poranka”. 
Jednostka ta to prezent, który Ry-
szard Kukliński przekazał Chrze-
ścijańskiej Szkole Pod Żaglami. 
Jacht został zbudowany w 1965 
r. przez Stocznię Jachtową im. Jo-
sepha Conrada w Gdańsku jako 
pierwsza jednostka serii Opal. 
W listopadzie 1980 r. jednostkę 
kupił od Marynarki płk Kukliński. 
Po ucieczce płk Kuklińskiego do 
USA jacht został skonfiskowany 
wyrokiem z 1984 r. i przekazany 
Centralnemu Muzeum Morskie-
mu. W 1998 r. w czasie wizyty 
pułkownika w Polsce jacht został 
zwrócony właścicielowi, jed-
nostkę pobłogosławił ks. infułat 
Stanisław Bogdanowicz, nadając 
jej imię „Opal II”. Płk. Kukliński nie 
zabrał jachtu do USA, przekazał 
go w drodze notarialnej darowi-
zny Chrześcijańskiej Szkole pod 
Żaglami. Nowy armator zmienił 
w 2002 r. nazwę jednostki na 
„Strażnik Poranka”, aktualnie 
jacht stacjonuje  na chorwackiej 
wyspie IŻ, gdzie prowadzono 
szkolenia dla młodzieży. Obec-
nie wymagająca remontu została 
przetransportowana na Przystań 
Żeglarską w Błotniku.
Pojawienie się jednostki na Przy-
stani Żeglarskiej w Błotniku nie 
jest przypadkowe, a wynika z za-
wiązanej współpracy pomiędzy 

Gminą Cedry Wielkie, a Chrześci-
jańską Szkołą Pod Żaglami, którą 
reprezentuje Ks. Prałat Andrzej 
Jaskuła. Współpraca ta została 
potwierdzona na oficjalnym spo-
tkaniu w dniu 11 lipca 2017 r. na 
Przystani Żeglarskiej w Błotniku, 
w której uczestniczyli z ramienia 
Gminy Cedry Wielkie - Pan Ja-
nusz Goliński Wójt Gminy Cedry 
Wielkie, natomiast z Chrześci-
jańskiej Szkoły Pod Żaglami - Ks. 
Prałat Andrzej Jaskuła - Prezes 
Stowarzyszenia, ks. Artur Koło-
dziejczyk - członek zarządu, ks. 
Arkadiusz Ćwikliński - Dyrektor 
Collegium Marianum, Liceum 
Katolickiego im. Jana Pawła II w 
Pelplinie.
Członkowie spotkania jedno-
myślnie ustalili konieczność 
realizacji działań partnerskich, 
które służyć mają rozwojowi 
wielopłaszczyznowych i wza-
jemnych korzystnych stosunków 
w dziedzinie kultury, turystyki 
i promocji, a także, co bardzo 
ważne, tworzeniu więzi między-
ludzkich 
W ramach współpracy  młodzi 
adepci sztuki żeglarskiej z gminy 
Cedry Wielkie będą mogli uczest-
niczyć w zajęciach w ośrodku że-
glarsko - religijnym na wyspie IŻ 
w Chorwacji.                              (BG)
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NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: eXp.Npw.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: eXp.Msp.

MOTORYZACJA KUPIĘ: eXp.MKU.

MOTORYZACJA INNE: eXp.MiN.

EDUKACJA: eXp.eDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: eXp.sKo.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: eXp.sTe.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: eXp.siN.

ZWIERZĘTA: eXp.zwi.

RÓŻNE: eXp.roz.

ŻYCZENIA: eXp.zCz.
regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

PrOWADZiSZ BiZNES?
Zareklamuj się pod kategorią uSŁuGi

EXP.uSl. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SmS-em:

OGŁOSZENiA 
W rAmcE
już od 
10 zł 
za emisję!

więcej:
reklama@expressy.pl

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPrZEDAm dzialkę budowlaną w Gościcinie 
oraz dzialką ogrodniczą z domkiem tel. 570 
632 747

tANiO  sprzedam działke budowlaną w 
Gościcinie 809m oraz działke ogrodniczą z 
domkiem murowanym tel. 570 632 747

SPrZEDAm nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

SPrZEDAm dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobrą lokalizacją, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

WYNAJMĘ
WyNAJmE garaż w Rumi. tel. 668 385 455.

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

KUPIĘ
SKuP aut kasacja pomoc drogową auto cze-
sci Wejherowo Trojmiasto te. 789345593

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKT.
SPrZEDAm komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, tel. 505-56-70-34 

PRACA
SZuKAm osoby do pielęgnacji ogrodu w 
Werjherowo   tel. 604 157 939

HOtEl Milosz w Kartuzach poszukuje ku-
charza. Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt: 536-383-300

USŁUGI
POżycZKi chwilówki bez bik dojazd do 

klienta tel.530203182

ZŁOtA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

PrOfESJONAlNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE
SEX-sex-sex to lubię gorąca Blondi pozna 
Panów sponsorów tel.514120213 Sopot

SiNGlE 35l. modelowy typ urody Szukam 
Pani 28-60l.milej Sponsorki Gdansk Paul 
735001684

mŁODy mężczyzna 33 lata pozna kobietę do 
stałego związku. tel. 503 701 096 

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

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

RÓŻNE
SPrZEDAm kuchnie elektryczną z blatem 
szklanym cztery palniki i piekarnik nieuży-
wany 320zł 695230080

SPrZEDAm Odkurzacz wielofunkcyjny 
przeciwalergiczny i cały zestaw do prania dy-
wanów i tapicerek 850 zl. Tel 796 400 131

SPrZEDAm lodówkę i okno plast. 350 i 200 
zl w db stanie 698920085

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

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

w województwie 
pomorskim, 

kosiarkami bijakowymi 

tel. 886 886 788 
 www.mysprzatamy.pl
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Pobiegli ultramaraton
BiEGi |  zaczęli w zakopanym, skończyli na półwyspie. niezwykły, charyTaTywny bieg pary z polski zo-
sTał zwieńczony w helu, gdzie biegacze zosTali godnie powiTani i nagrodzeni.

ArmWrEStliNG |  oTwarTe misTrzosTwa, kTóre odbyły się na 
helu przyciągnęły naprawdę sporą publiczność. rywalizo-
wali zarówno profesjonaliści, jak i amaTorzy.

żEGlArStWO |  odbył się puchar yachT clubu rewa w klasie 
finn, kTóre zaliczane są do pucharu polski. To pierwsza Tak 
presTiżowa impreza w hisTorii klubu.

tENiS |  korTy w 
helu będą niedłu-
go areną cieka-
wych zmagań – w 
najbliższych Ty-
godniach odbędą 
się Tam dwa Tur-
nieje Tenisowe.

Wydarzenie było właściwie 
bez precedensu – Aleksandra 
Kacprzak i Przemek Koziarski 
dokonali czegoś, na co każdy, 
włączając w to zawodowych 
biegaczy, powinien patrzeć 
z podziwem – oboje prze-
biegli aż po 780 km! Ich trasa 
miała swój początek w Zako-
panym 4.lipca, a niespełna 
dwa tygodnie później ich 
Ultramaraton Dobrych Serc 
miał swoją metę w Helu.

Wyczyn został doceniony – 
w mieście została umieszczo-
na meta dla pary biegaczy, 
którzy zgodnie z planami 
– 16.lipca dotarli do końca 
swojej trasy. Biegacze, eskor-
towani przez Straż Miejską, 
wbiegli o 13:30 na Bulwar 
Nadmorski.

Motywacja Aleksandry 
i Przemka była o tyle więk-
sza, że ich bieg został zorga-
nizowany w szczytnym celu 
– dzięki temu, że sprostali 
trudnemu wyzwaniu, oraz 
dzięki fundacji „Mam marze-
nie”, przewlekle chory Natan 
będzie mógł obejrzeć mecz 
FC Barcelony na katalońskim 

stadionie Camp Nou.

Dokładna trasa Ultramarato-
nu Dobrych Serc Oli i Prze-
mka przebiegała między 
innymi przez miejscowości 
takie jak: Kraków, Żarnowiec, 
Włoszczowa, Łódź, Ciecho-
cinek, Grudziądz, Pruszcz 
Gdański, Gdańsk, Władysła-
wowo i Hel. Dziennie poko-
nywali oni średnio około 60 
km. W organizację przywi-
tania biegaczy włączył się 
burmistrz Helu dr Klemens 
Adam Kohnke, którego re-
prezentował Pan Norbert 
Górski. Na mecie oczekiwał 
na biegaczy st. chor. sztab. 
Wiktor Jachimek, który 
w imieniu dowódcy 10. bry-
gady logistycznej w Opolu 
wręczył podziękowania dla 
biegaczy.

Natomiast organizatorzy Ul-
tramaratonu przywitali Olę 
i Przemka kwiatami, wrę-
czając biegaczom puchary 
wraz medalami. Przywitały 
ich również rodziny, przyja-
ciele, znajomi i wczasowicze 
przbywający w tym czasie na 
urlopie.

Siłowali się na rękę puchar polski w rewie

ZAGrAJą 
O PucHAry

Bulwar nadmorski stał się 
15.lipca areną zmagań na-
prawdę silnych sportow-
ców, którzy walczyli o tytuł 
zwycięzcy w VII Otwartych 
Międzynarodowych Mi-
strzostwach Helu w siłowa-
niu się na rękę.

Oprawa zawodów i emocjo-
nujące walki ściągnęły do 
Helu szerokie grono sym-
patyków tej rozwijającej się 
w Polsce dyscypliny sportu. 
Ponad 40 zawodników wal-
czyło o tytuł Mistrza i Mi-
strzyni Helu. 
Rywalizowali zarówno ama-

torzy, jak i profesjonaliści 
– wśród amatorów najlepsi 
byli: Magdalena Wędrow-
ska (do 65 kg), Magdalena 
Dodot (ponad 65 kg), oraz 
Krzysztof Jeliński (do 90 kg), 
oraz Rafał Gorczyński (po-
wyżej 90 kg). W zawodach 
profesjonalistów udział 
wzięli już tylko panowie. W 
wadze do 90 kg wygrał Ma-
ciej Kindler, drugi był Błażej 
Potrykus, a trzeci – Alisher 
Seidow. Wśród cięższych si-
łaczy najlepszy był Jarosław 
Grunkowski, za nim upla-
sował się Grzegorz Lasota, 
a trzecie miejsce zajął Ad-
rian Cirocki. Uczestnicy za-
wodów, którzy uplasowali 
się na podium nagrodzeni 
zostali pamiątkowymi pu-
charami, medalami, dyplo-
mami oraz nagrodami rze-
czowymi od sponsorów.

W najbliższy weekend 
(29-30.lipca) na kortach 
Barakuda zmierzą się ko-
biety. Najlepsze tenisist-
ki z Helu i nie tylko będą 
walczyły o Puchar Posła 
RP dr Kazimierza Płocke. 
Zapisy odbędą się w w 
sobotę, 29.lipca o 9:00, 
koszt to 40 zł. Tydzień 
później na tych samych 
kortach odbędzie się 
męski turniej o Puchar 
Burmistrza Helu, dr Kle-
mensa Adama Kohnke. 
Zapisy zaczną się 5.sierp-
nia o 9:00, a pół godziny 
później rozpoczną się 
pierwsze mecze. Koszt 
to 50 zł (dorośli) oraz 30 
zł (młodzież). Na zwy-
cięzców obu turniejów 
czekać będą puchary, 
medale, nagrody oraz 
upominki.

Wśród uczestników regat 
byli nie tylko członkowie 
kadry narodowej, ale także 
weterani olimpijskiej klasy 
Finn. Zgłoszonych zostało 
18 zawodników. Pogoda wy-
jątkowo dopisała żeglarzom, 
gdyż zmagali się na wodzie 
w słabych oraz silnych wa-
runkach wiatrowych. Dzięki 
sprawnej organizacji, roze-
grane zostały wszystkie z 
ośmiu planowanych wyści-

gów. Ponadto w sobotę od-
były się rozgrywki sprintowe 
w osobnej klasyfikacji. Nie 
zabrakło biesiadowania przy 
ognisku z dyskusją na temat 
regatowych zmagań oraz 
integracyjnej kolacji z wido-
kiem na zatokę.

Z dużą przewagą regaty wy-
grał Piotr Kula (Mistrz Polski 
w klasie Finn), choć nie uda-
ło mu się wygrać wszystkich 

wyścigów, a walka z rywala-
mi i obrona pierwszej lokaty 
była coraz trudniejsza. Na 
drugiej pozycji uplasował 
się Łukasz Lesiński tuż przed 
dwoma zawodnikami z Yacht 
Clubu Rewa: Krzysztofem 
Stromskim, który zajął trze-
cie miejsce oraz Andrzejem 
Romanowskim (4. miejsce). 
Wszyscy uczestnicy regat w 
Rewie zostali na koniec na-
grodzeni.
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