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Byłeś świadkiem zdarzenia?

Policjant po służbie
zatrzymał pijanego

czytelnicy@expressy.pl
Napisz do nas!

22-letni mieszkaniec WejheroWa na przejściu dla pie-
szych śmiertelnie potrącił młodego turystę z otWoc-
ka. do zdarzenia doszło W miejscoWości chałupy.

w poniedziałek około godz. 22 dwóch chłopców, 14-latek i jego 
17-letni brat, przechodziło przez przejście dla pieszych, któ-
re znajdowało się na wysokości jednego z pól namiotowych. 
starszemu udało się bezpiecznie przejść na drugą stronę jezd-
ni, a w młodszego wjechał volkswagen. siła uderzenia była na 
tyle duża, że dziecko wylądowało na przeciwnym pasie ruchu, 
wpadając wprost pod koła audi, które prowadziła mieszkanka 
powiatu limanowskiego. 14-latek zmarł na miejscu.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku do-
szło z winy 22-letniego kierowcy volkswagena. mieszkaniec 
wejherowa był trzeźwy. mężczyźnie odebrano prawo jaz-
dy, a jego pojazd został odholowany na policyjny parking.  

Śmiertelnie 
PotRąCiŁ 
14-lAtKA

ponad dWa promile alkoholu W Wydychanym po-
Wietrzu miał mieszkaniec gdyni. mężczyznę zatrzy-
mał policjant po służbie.

Funkcjonariusz wydziału prewencji kpp w pucku, sierż. ad-
rian muza, spacerując po rewie, zauważył, że poruszający 
się przed nim kierowca opla uderzył w zaparkowane bmw, 
po czym odjechał z miejsca zdarzenia. policjant zareago-
wał bez chwili zastanowienia, ruszając za kierowcą. 
Funkcjonariuszowi udało się dogonić osobówkę, która 
zatrzymała się na ślepej uliczce. sierż. adrian muza wy-
ciągnął kierowcę z pojazdu, a o całym zajściu powiadomił 
dyżurnego puckiej policji, który przysłał na miejsce patrol. 
badanie trzeźwości przeprowadzone przez mundurowych 
wykazało, że 36- letni mieszkaniec gdyni jest nietrzeźwy.
w trakcie legitymowania i sprawdzania dodatkowo okaza-
ło się, że kierujący nie posiada uprawnień do kierowania 
oraz wymaganych dokumentów.  Śledczy przesłuchali 36 
–latka i przedstawili mu zarzut kierowania pojazdem me-
chanicznym w stanie nietrzeźwości. mężczyzna może tra-
fić na dwa lata do więzienia.

Zostań policjantem! 
Trwa nabór

w 2017 roku pomorska policja planuje przyjąć 
w swoje szeregi jeszcze 232 nowych funkcjo-
nariuszy. przyjęcia zaplanowane są na sier-
pień, listopad i grudzień. oferta pracy skiero-
wana jest do ludzi młodych, tj. absolwentów 
szkół średnich i osób z wykształceniem wyż-
szym. w momencie złożenia dokumentów 
aplikacyjnych rozpoczyna się postępowanie 
kwalifikacyjne.

Dodatkowe punkty
pamiętać należy, że preferowani są kandydaci, 
którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratow-
nika medycznego. Dodatkowe punkty w re-
krutacji otrzymają również osoby z uprawnie-
niami instruktora sportów walki, strzelectwa, 
ratownictwa wodnego, nurkowania czy spor-
tów motorowodnych. mile widziane jest także 
prawo jazdy kategorii „a” i „c” oraz znajomość 
języków obcych.
po przyjęciu do służby nowo przyjęty funk-
cjonariusz odbywa blisko półroczne szkolenie 
zawodowe. następnie w ramach adaptacji 
zawodowej następuje oddelegowanie do 
pełnienia służby w oddziale prewencji. czas 
delegowania wynosi 49 dni. celem adaptacji 

zawodowej jest podniesienie praktycznych 
umiejętności służbowych nabytych podczas 
podstawowego szkolenia zawodowego. po 
tym czasie policjantka lub policjant trafia do 
jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił co-
dzienna służbę.

Komplet dokumentów
szczegółowe informacje dotyczące zasad 
rekrutacji można znaleźć na stronie interne-
towej pomorskiej policji lub pod numerami 
telefonów: (58) 32-15-500, (58) 32-15-161, 
(58) 32-15-556, (58) 32-15-159 i (58) 32-15-
273. można dzwonić, a także rozwiewać swoje 
wątpliwości osobiście w Zespole ds. Doboru 
wydziału kadr i szkolenia komendy woje-
wódzkiej policji, który mieści się przy ul. oko-
powej 15 w gdańsku. 
Zaznaczamy, że osoby zainteresowane peł-
nieniem służby w policji powinny osobiście 
złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. 
Doboru i rezerwy kadrowej wydziału kadr i 
szkolenia komendy wojewódzkiej policji w 
gdańsku po uprzednim zarejestrowaniu się 
drogą mailową, gdzie zostanie wyznaczony 
termin stawienia się w wybranej jednostce.

Pobili 
17-lAtKA
 
17-letni mieszkaniec 
gdyni został dotkliWie 
pobity. trzej mężczyźni 
najpierW bili go pałka-
mi, a potem okradli. 

Do zdarzenia doszło na 
placu dworcowym w gdy-
ni. trzej 18-letni napastni-
cy najpierw zaczepili rok 
młodszego chłopaka i za-
żądali, aby oddał im swoje 
pieniądze. kiedy odmówił, 
przewrócili go na ziemię i 
zaczęli bić po całym ciele 
pałkami. potem zabrali mu 
siatkę z zakupami i prze-
szukali kieszenie leżącego 
chłopaka, wyjęli z nich ko-
lejne 9 zł. 
sprawą rozboju zajmowali 
się kryminalni z komisaria-
tu w gdyni chyloni. poczy-
nione przez nich ustalenia i 
zebrany materiał operacyj-
ny pozwoliły wytypować 
osoby podejrzewane o po-
pełnienie przestępstwa. 
Do zatrzymania trzech 
18–letnich sprawców prze-
stępstwa doszło kilka dni 
po dokonaniu rozboju. w 
trakcie przeszukań miesz-
kań zatrzymanych mun-
durowi zabezpieczyli pałki, 
które wykorzystane były w 
trakcie pobicia 17–latka.

NiE DAj się 
osZuKAć!
jak ostrzegają funkcjo-
nariusze policji, oszu-
ści znóW uaktyWnili się 
W regionie. 

poszkodowani to głównie 
osoby starsze, powyżej 65 
roku życia. policja apelu-
je do seniorów, żeby ich 
ostrzec i wyczulić. Funkcjo-
nariusze starają się być o 
krok przed naciągaczami, 
ale pomysły na kradzieże 
zmieniają się jak w kalejdo-
skopie. choćby znana już 
niemal wszystkim metoda 
„na wnuczka”, to już prze-
szłość. teraz oszuści podają 
się za pracowników pocz-
ty, przedstawicieli caritas, 
funkcjonariuszy cbŚ, poli-
cjantów, a nawet księży.

KRADŁ i wPADŁ
kryminalni zatrzymali 24-
letniego mężczyznę, który 
w ostatnim czasie włamał 
się do biura jednej z mal-
borskich firm, a następnie 
próbował włamać się do 
pomieszczenia znanej sieci 
sklepów w mieście. ten sam 
młody mężczyzna w prze

ciągu dwóch tygodni ukradł 
z samochodu dostawczego 
zaparkowanego na prywat-
nej posesji wartościowe 
przedmioty, w tym m.in. 
elektronarzędzia. Śledczy 
przedstawili mu w sumie 
trzy zarzuty dotyczące wła-
mań i kradzieży. 
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trwa nabórodkryją, co kryje morze 

Gm. wŁADysŁAwowo | mieszkańcy gminy WładysłaWoWo już po raz drugi będą Wybierać projekty zgłoszone W ramach 
budżetu obyWatelskiego. głosoWać będzie można przez dWa tygodnie, od 18 Września do 2 października.

Gm. PuCK | do 25 sierpnia trWa rekruta-
cja do samorządoWego publicznego 
przedszkola W mieroszynie. 

PuCK | Wirtualna rekonstrukcja ukrytego pod Wodami zatoki puckiej Wcze-
snośrednioWiecznego portu – to jedno z założeń projektu pn. „Virtual arch”.

Mieszkańcy będą wybierać
budżet obywatelski to „wy-
dzielona” część budżetu 
gminy, o przeznaczeniu któ-
rej decydują bezpośrednio 
mieszkańcy poprzez zgłasza-
nie pomysłów, a następnie 
głosowanie na złożone pro-
pozycje. Ile jest do podziału 
w gminie władysławowo? w 
tym roku mieszkańcy mają 
do rozdysponowania 350 
tys. zł z podziałem na zada-
nia miejskie (200 tys. zł) i pro-
jekty wiejskie (150 tys. zł).

Poddane pod głosowanie
mieszkańcy będą mogli wy-
bierać spośród ponad trzy-
dziestu pomysłów. wśród za-
dań, które poddane zostaną 
pod głosowanie, znalazły się 
m.in. modernizacja kapliczki 
w miejscowości tupadły, re-
witalizacja placu zabaw przy 
ul. szkutników i Źródlanej we 
władysławowie, ułożenie na 
całej długości ulicy wilków 
morskich w jastrzębiej gó-
rze płyt jumbo, wykonanie 
wielkoformatowego napisu 
neonowego, a także remont 
ulicy spokojnej na odcinku 

od alei gwiazd sportu do ul. 
morskiej.
wybierać będzie można za 
pomocą formularza elek-
tronicznego (www.wla-
dyslawowo.pl w zakładce 
„budżet obywatelski”) lub 
tradycyjnego (w wyznaczo-
nych punktach na terenie 
gminy władysławowo) już 
od 18 września. możliwość 
głosowania będzie miał 
każdy mieszkaniec gminy 
władysławowo, który w roku 
przeprowadzenia procedu-
ry budżetu obywatelskie-
go ukończy 16 lat. (rocznik 
2001, bez względu czy ukoń-
czył czy dopiero ukończy 16 
lat)

spotkanie z autorami
jak głosować? każdy chętny 
może złożyć jedną kartę do 
głosowania, która dzieli się 
na projekty miejskie i wiej-
skie. oddanie głosu polega 
na postawieniu znaku „X” 
przy wybranych projektach 
na karcie do głosowania. 
głosujący wybiera maksy-
malnie pięć, jego zdaniem, 

najważniejszych projektów. 
Do realizacji można wskazać 
zarówno projekty miejskie, 
jak i zadania wiejskie.
pod koniec lipca burmistrz 
roman kużel spotkał się z 
autorami projektów, które 
poddane zostaną pod gło-
sowanie. włodarz gminy 
władysławowo podziękował 
uczestnikom spotkania za 
ich dotychczasową aktyw-
ność i pomysłowość. Dodat-
kowo autorów projektów za-
chęcał do angażowania się 
w proces promocji zgłoszo-
nych przez nich pomysłów, 
aby zwiększyć ich szansę na 
realizację.

Aktywność mieszkańców
przypomnijmy, że w ramach 
drugiej edycji budżetu oby-
watelskiego we władysła-
wowie zgłoszone zostały w 
sumie trzydzieści trzy zada-
nia (czternaście projektów 
wiejskich i dziewiętnaście 
miejskich). po weryfikacji do 
kolejnego etapu zakwalifiko-
wano trzydzieści jeden pro-
pozycji.                Anna walk

w ramach ubiegłorocz-
nej edycji budżetu oby-
watelskiego we włady-
sławowie wybudowana 
została ulica harcerska

nabór skierowany jest do 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
z terenu gminy puck. wnio-
ski można składać od ponie-
działku do piątku, w godz. 
od 8 do 15 w sekretariatach 
Urzędu gminy puck bądź 
szkoły podstawowej w mie-
roszynie.
samorządowe publiczne 
przedszkole w mieroszynie 
oferuje 10-godzinną bez-

płatną opiekę sprawowaną 
przez profesjonalną kadrę, 
pełne wyżywienie, wspar-
cie specjalistów (logopedy 
i psychologa), a także zajęcia 
dodatkowe w postaci nauki 
języka angielskiego.  
szczegółowe zasady nabo-
ru i niezbędne dokumenty 
zamieszczone zostały na ofi-
cjalnej stronie internetowej 
Urzędu gminy puck.  (wA)

przedsięwzięcie, którego jed-
nym z partnerów jest miasto 
puck, zmierza do odkrycia 
dziedzictwo archeologicz-
nego znajdującego się pod 
ziemią lub zanurzonego pod 
wodą. chodzi o opracowa-
nie innowacyjnych metod 
pokazania cennego dorobku 
w rzeczywistości wirtualnej, 
a przez to wspieranie rozwoju 

i ochrony dziedzictwa arche-
ologicznego. 
„projekt jest pilotażowy i ma 
interdyscyplinarny charak-
ter. Łączy w sobie elementy 
nowoczesnej archeologii, in-
formatyki oraz rozwoju regio-
nalnego. polscy partnerzy – 
miasto puck oraz Uniwersytet 
mikołaja kopernika w toruniu 
– zajmą się aspektami digitali-

zacji i promowania archeolo-
gii podwodnej” - czytamy na 
stronie internetowej puckie-
go magistratu. 
jednym z efektów prowadzo-
nych prac ma być wirtualna 
rekonstrukcja ukrytego pod 
wodami Zatoki puckiej wcze-
snośredniowiecznego portu 
w pucku. ma być ona możli-
wa dzięki ścisłej współpracy 

z Instytutem archeologii Uni-
wersytetu mikołaja koperni-
ka. w ramach zadania prze-
widziano m.in. ustanowienie 
punktu wiFi na świeżym po-
wietrzu w puckim porcie, by 
móc prezentować podwodne 
dziedzictwo turystom i miesz-
kańcom, którzy korzystają 
z własnych urządzeń mobil-
nych, takich jak tablety lub 
telefony komórkowe. przewi-
dziano również zainstalowa-
nie w budynku bosmanatu 
innowacyjnych urządzeń do 
prezentacji 3D, dzięki którym 
możliwe będzie zwizualizo-
wanie rekonstrukcji portu. 
pozostałe działania projek-
towe obejmują między in-
nymi szkolenia i seminaria 
w poszczególnych regionach, 
w ramach których planowane 
jest przekazywanie lokalnym 
interesariuszom wiedzy na 
temat tego, jak upowszech-
nianie dziedzictwa archeolo-
gicznego może pozytywnie 
wpływać na rozwój gospo-
darczy danego regionu. (wA)
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rekLama                                                                                   34/2017/pr

wŁADysŁAwowo | na początku sierpnia na plaży przy Wejściach nr 3 i 5 stanęły W rzędzie ustaWione czerWono-białe para-
Wany. to tzW. korytarze bezpieczeństWa, które mają ułatWić działania ratoWnikom Wodnym.

Korytarze dla bezpieczeństwa
pomysł zrodził się 
w Urzędzie miejskim we 
władysławowie, gdzie 
w ramach prac zespołu, 
zajmującego się organi-
zacją kąpielisk i bezpie-
czeństwa na plaży, zapro-
ponowano utworzenie 
przejść, które mają uła-
twić dotarcie z wejścia na 
plażę do samej wody. 
- skonsultowaliśmy tę 
inicjatywę z ratownika-
mi wopr i wdrożyliśmy 
w życie. już po kilku 
dniach zauważyliśmy, że 
korytarze spełniają swoją 
rolę - mówi roman kużel, 

burmistrz władysławo-
wa. - jedna z plażowi-
czek, wypoczywających 
nad morzem, dostała ata-
ku epilepsji. ratownicy 
natychmiast udzielili jej 
pomocy, korzystając przy 
tym z utworzonej drogi 
bezpieczeństwa.
warto zaznaczyć, że ko-
rytarze bezpieczeństwa 
służą nie tylko ratowni-
kom, ale i samym plażo-
wiczom, którzy w bez-
kolizyjny sposób mogą 
przejść od wejścia na 
plażę do morza i w drugą 
stronę. Dojścia w sumie 

są trzy, gdyż oprócz tych 
utworzonych z parawa-
nów, przy wejściach nr 3 
i 5, przy wejściu nr 9 do 
linii brzegowej można 
dostać się dzięki nowej 
kładce. 
przypominamy, że w za-
pewnieniu bezpieczeń-
stwa pomaga także nowe 
oznakowanie wejść na 
plażę, które oprócz nu-
meru alarmowego oraz 
informacji o kąpielisku, 
posiada obrazki, ułatwia-
jące najmłodszym orien-
tację przy oraz na terenie 
plaży.  (wA)
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drogi do odnowy
Gm. PuCK | drogoWcy proWadzą prace 
zWiązane z remontem naWierzchni.

na terenie gminy puck trwa-
ją prace drogowe. obecnie 
prowadzony jest remont i 
przebudowa na ulicy polnej 
w swarzewie. Inwestycja 
obejmuje m.in. wykonanie 
nawierzchni bitumicznej 
wraz ze zjazdami, chodni-
kiem, a także wykonaniem 
kanalizacji deszczowej oraz 
przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych.
nadto lada dzień rozpocz-
ną się roboty związane z 
remontem nawierzchni ulic 
bursztynowej i kasztanowej 
w rekowie górnym. przed-
sięwzięcie polegało będzie 
na wykonaniu nawierzchni 
bitumicznej, urządzeń kana-
lizacji deszczowej oraz zjaz-

dów z kostki brukowej.
powyższe zadania realizuje 
konsorcjum firm kruszywo i 
bituminium z siedzibą w Li-
nii. wartość obu inwestycji 
opiewa na blisko 2 mln zł. je-
śli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, przedsięwzięcia 
zostaną zrealizowane do 20 
października. 
warto zaznaczyć, że nieba-
wem mają być prowadzone 
prace drogowe również na 
ul. Łąkowej, akacjowej, to-
polowej i pokoju w mrzezi-
nie. Dodatkowo wykonana 
zostanie przebudowa ul. 
ogrodowej w Łebczu w za-
kresie wykonania nawierzch-
ni z płyt yomb.
Anna walk
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Gm. wŁADysŁAwowo | blisko sto noWych lamp typu led rozśWietliło ulice W 
karWi, jastrzębiej górze, rozeWiu oraz chłapoWie. 

Gdzie zrobiło się jaśniej?
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nowe lampy stanęły przy ul. 
reprezentacyjnej i części ul. 
cichej w karwi, ul. Zdrojowej 
w jastrzębiej górze, części 
ul. Leona wzorka w roze-
wiu oraz części ul. jarowej 
w chłapowie. Infrastrukturę 
plażową uzupełniły nato-
miast oświetlenia wejść na 
plażę nr 1 we władysławowie 
oraz 12 i 13 w chłapowie. 

 – rozbudowa oświetlenia 
na drogach i wejściach na 
plażę to jedne z naszych, in-
westycyjnych priorytetów 
– zapewnia roman kużel, 
burmistrz władysławowa. - 
wiemy jak ważne jest to dla 
mieszkańców, szczególnie 
nowych osiedli i to nie tylko 
ze względów bezpieczeń-
stwa. Infrastruktura plażo-

wa to natomiast wizytówka 
całej gminy władysławowo. 
jej wygląd, a tym bardziej 
estetyka, mają nieocenione 
znaczenie dla przyjeżdżają-
cych do nas na wypoczynek 
wczasowiczów.
w tym sezonie letnim do już 
wcześniej oświetlonego zej-
ścia na plażę nr 23 w jastrzę-
biej górze dołączyły lampy 

na wejściach nr 1 we wła-
dysławowie oraz 12 i 13 w 
chłapowie. referat Inwesty-
cji i gospodarki komunalnej 
zapowiada, że to nie koniec. 
jeszcze w ciągu kilku najbliż-
szych miesięcy rozświetlone 
mają zostać dodatkowe zej-
ścia w chłapowie, jastrzębiej 
górze oraz karwi.
wa

możesz im 
pomóc
REGioN | pomorski oddział polskiego 
czerWonego krzyża zachęca do pomocy 
poszkodoWanym W Wyniku naWałnicy.
wolontariusze i pracowni-
cy pck pomagają usuwać 
skutki tragedii. na miej-
scu poza wolontariuszami 
z oddziałów są wolontariu-
sze specjalnych jednostek 
pck. w pomorskim oddzia-
le okręgowym pck zostało 
powołane pomorskie cen-
trum Zarządzania kryzyso-
wego pck, które koordy-
nuje działania ratownicze 
i pomocowe na terenie na-
szego województwa.
numer alarmowy czynny 
przez całą dobę, pod któ-
ry można zgłaszać prośby 
o pomoc oraz deklaracje 
pomocy, to 533 374 432. 
Dary rzeczowe można prze-
kazywać przez całą dobę 
do pomorskiego oddziału 
okręgowego pck przy uli-
cy kurkowej 8 w gdańsku. 
skąd będą transportowane 
do potrzebujących pomo-
cy. najbardziej potrzebne 

dary to: kanistry do pali-
wa, żywność sucha długo-
terminowa, baterie, koce, 
ręczniki, papier toaletowy, 
plastikowe miski i kubki 
jednorazowe, a także olej 
do smarowania łańcuchów 
pił.
ponadto pomorski oddział 
okręgowy pck podejmuje 
staranie wspólnie z lokal-
nymi ngo, aby zorganizo-
wać obóz dla dzieci z miej-
scowości poszkodowanych 
wichurami. w ramach akcji 
#poburzy możesz pomóc 
na trzy sposoby: zostać 
wolontariuszem pck, wpła-
cić darowiznę na konto 11 
1160 2202 0000 0003 0286 
5549 oraz za pośrednic-
twem portalu zrzutka.pl 
lub przekazać darowiznę 
rzeczową, kontaktując się 
z oddziałem pck w gdań-
sku pod nr: 533 374 432.

rekLama                                                                                           32/2017/pr
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Pucki Dzień Kapra
PuCK | było bardzo smacznie, WyjątkoWo radośnie i nadzWyczaj koloroWo. W 
stolicy poWiatu puckiego zorganizoWany został pucki dzień kapra. chodziło o 
to, aby W atrakcyjny sposób naWiązać do historii miasta. 

pucki Dzień kapra już na sta-
łe wpisał się w kalendarz im-
prez organizowanych w puc-
ku. wydarzenie nawiązuje do 
czasów, gdy w mieście sta-
cjonowała flota królewska, 
broniąca brzegów rzeczpo-
spolitej. nietypowe widowi-
sko z roku na rok cieszy się 
coraz większym zaintere-

sowaniem zarówno wśród 
mieszkańców, jak i turystów.

bardzo się podobało
- bardzo fajny pomysł na pro-
mocję miasta poprzez jego 
historię – mówi pani anna, 
która w puckim Dniu kapra 
uczestniczyła wraz z rodziną. 
- córkom bardzo podobało 

się to, że tyle osób było prze-
branych, a męża zachwycił 
pokaz grupy rekonstrukcyj-
nej. 
Impreza rozpoczęła się od 
uciech dla dzieci. na kaper-
skim placu zabaw nikt nie 
narzekał na brak atrakcji. były 
animacje i gry edukacyjne, 
nie zabrakło też konkursów 

z nagrodami oraz malowania 
twarzy. Dodatkowo odbyło 
się otwarcie nowej atrakcji, 
czyli tzw. bocianiego gniaz-
da. 

występy i pokaz
- Dla najmłodszych to była 
prawdziwa frajda i niesamo-
wita przygoda – zapewnia 
pani joanna, której syn bawił 
się w towarzystwie animato-
rów. - sama też z chęcią po-
dziwiam wszystko, co zosta-
ło przygotowane w ramach 
imprezy i jestem bardzo mile 
zaskoczona.
Do jednych z barwniejszych 
punktów uroczystości nale-
ży zaliczyć kolorową paradę, 
która przeszła ulicami miasta. 
Dodatkowo zorganizowane 
zostało pożegnanie jachtu 
„czarny Diament”. Imprezę 
uatrakcyjniły liczne występy 
i pokaz grupy rekonstruk-
cyjnej. nadto na rozstawio-
nych stoiskach każdy mógł 
zapoznać się z dawnym rze-
miosłem, a także spróbować 
pysznych potraw.   (wA)
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Święto Ryby
za nami
mEChEliNKi | było pysznie, atrakcyjnie 
i radośnie – tak W skrócie można opi-
sać tegoroczną edycję śWięta ryby pn. 
„przystań na rybkę”.

Ideą Święta ryby, które cieszy 
się sporym zainteresowanie 
zarówno wśród mieszkań-
ców, jak i turystów, jest pro-
mocja tego, co miejscowym 
daje morze. Impreza ma też 
zaakcentować walory tury-
styczne mechelinek, miejsca 
szczególnego na mapie gmi-
ny kosakowo.
wszyscy, którzy przybyli na 
teren przystani rybackiej, 
mieli okazję skosztowania 
pysznej zupy rybnej i za-
kupienia ryb. Imprezę pod 
względem artystycznym 
uświetniły występy muzycz-

ne. na scenie zaprezentowały 
się między innymi zespoły Fu-
cus i wokal. chętni mogli też 
spróbować specjałów przed-
stawicielek Zrzeszenia ka-
szubsko- pomorskiego oddz. 
Dębogórze- kosakowo.
organizatorzy Święta ryby 
nie zapomnieli też o naj-
młodszych uczestnikach 
imprezy. Z myślą o dzie-
ciach przeprowadzali m.in. 
gry zręcznościowe. chętni 
imprezę opuścili z pamiąt-
kowym zdjęciem, które bez-
płatnie można było wykonać 
w fotobudce.



D-Day hel to parada żywej historii, 
której uczestnicy w historycznych 
mundurach i pojazdach wojsko-
wych odtwarzają sceny batalistycz-
ne. spektakularne widowiska z 
profesjonalną oprawą pirotechnicz-
no-dźwiękową osadzone są w au-
tentycznych fortyfikacjach i obiek-
tach militarnych oraz na plaży. 

historia „na żywo”
Inscenizacja nawiązuje do najwięk-
szej w historii pod względem uży-
tych sił i środków operacji desan-
towej podczas II wojny światowej, 
mającej na celu otwarcie tzw. dru-

giego frontu w zachodniej europie. 
operacja rozpoczęła się 6 czerwca 
1944 roku pod dowództwem gen. 
eisenhowera, a trzon sił inwazyj-
nych stanowiły wojska amerykań-
skie, brytyjskie i kanadyjskie, ale i 
również żołnierze 1. Dywizji pan-
cernej gen. stanisława maczka. 
głównym punktem programu jest 
rekonstrukcja bitwy na plaży w 
helu. Do najbardziej spektakular-
nych atrakcji należy desant spado-
chronowy grupy skoczków w histo-
rycznych mundurach oraz parada i 
prezentacja pojazdów wojskowych 
z II wojny światowej, w których bie-

rze udział także słynny czołg 
sherman. wśród atrakcji czy-
sto wojskowych organizo-
wane są także okolicznościo-
we loterie i licytacje. obok 
walorów rozrywkowych i 
widowiskowych impreza 
ma szczególną wartość edu-
kacyjną, dzięki metodzie 
pokazywania historii „na 
żywo” oraz specjalnie przy-
gotowanym prezentacjom 
i dioramom rozlokowanym 
w strategicznych punktach 
w mieście. Dopełnieniem 
wydarzenia są towarzyszące 
występy artystyczne. w te-
gorocznej edycji  D-Day hel 
ma wziąć udział około trzy-
stu rekonstruktorów. 

popularność imprezy
- przygotowania do impre-
zy trwały praktycznie przez 
cały rok, a przybrały na sile 
na początku maja - mówi ra-
fał bier, główny organizator. 
- niewątpliwie jedną z atrak-
cji tegorocznej edycji  D-Day 

hel będą ogólnodostępne projek-
cje filmu „churchill”, który wchodzi 
na ekrany kin w polsce. 
Dlaczego warto wziąć udział w 
D-Day hel? - chociażby z tego 
powodu, że impreza przygotowy-
wana jest przez profesjonalnych 
rekonstruktorów, których zaanga-
żowanie i przygotowanie wysoko 
oceniają specjaliści nie tylko z pol-
ski, ale i zagranicy – zapewnia ra-
fał bier. - staramy się, aby wszystko 
było bardzo realistyczne. stąd wy-
nika popularność imprezy.
anna walk
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Wystartował D-Day Hel
REGioN | naWet 150 tys. WidzóW spodzieWają się W tym roku organizatorzy d-day hel. to jedyna rekonstrukcja W polsce, 
która odbyWa się na plaży. jej dWunasta edycja WystartoWała W poniedziałek. 

21.08.2017 
11:00-17:00 - Dioramy z ele-
mentami dynamicznymi - ul. 
kuracyjna 
16:00 - Uroczyste wciągnięcie 
flag - cypel helski 
18:30 - parada* - ul. wiejska 
20:30 - kino D-Day - film „chur-
chill” - port rybacki 
 
22.08.2017 
11:00-17:00 - Dioramy z ele-
mentami dynamicznymi - ul. 
kuracyjna 
17:30 - parada* - ul. wiejska 
19:00 - koncert muzyki lat 
40-tych - „emband” - scena 
bulwaru nadmorskiego 
 
23.08.2017 
11:00-17:00 - Dioramy z ele-
mentami dynamicznymi - ul. 
kuracyjna 
17:00 - konkurs mody lat 40-
tych - scena bulwaru nadmor-
skiego 
21:30 - Inscenizacja nocna 
„spadochroniarze nocą - all 
american” - Urząd miasta, ul. 
wiejska 
 
24.08.2017 
11:00-17:00 - Dioramy z ele-
mentami dynamicznymi - ul. 
kuracyjna 
14:00 - Inscenizacja „pancerna 
pięść” - stanowisko artyleryj-
skie b-3 „caesar” - (muzeum 
obrony wybrzeża) 
17:00 - parada* - ul. wiejska 
19:00 - pokaz mody lat 40-tych 

- scena bulwaru nadmorskiego 

20:30 - kino D-Day - film „chur-
chill” - port rybacki 
 
25.08.2017 
11:00-17:00 - Dioramy z ele-
mentami dynamicznymi – ul. 
kuracyjna 
15:00 - Inscenizacja „misja st. 
Lo” – ul. przybyszewskiego 
20:00 - koncert muzyki lat 
40-tych - „emband” - scena 
bulwaru nadmorskiego 
 
26.08.2017 
11:00-17:00 - Dioramy z ele-
mentami dynamicznymi – ul. 
kuracyjna 
16:00 - Inscenizacja główna 
„Lądowanie na plaży omaha” - 
cypel helski 
17:00 - Uroczyste opuszczenie 
flag, zakończenie D-Day hel 
2017 - cypel helski 
19:00 - parada** – ul. wiejska 
21:30 - pokaz „Światło i dźwięk” 
- bulwar nadmorski 
 
27.08.2017 
11:00-15:00 - prezentacja i 
wystawa pojazdów militarnych 
- port wojenny 
14:00 - msza polowa - ul. kura-
cyjna, bateria Laskowskiego 

* parada z udziałem wszystkich 
uczestników i gości 
** parada tylko dla rekonstruk-
torów oraz kolekcjonerów

Program D-Day Hel

mIejsce
NA twoją

rekLamę

reklama@expressy.pl





expressy.pl 9|    Poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Udane święto gminy 
Gm. KoRKowA |  sukcesem zakończyły się tegoroczne dni gminy krokoWa. W trakcie dWudnioWej imprezy na brak atrakcji 
nie mogli narzekać zaróWno miłośnicy aktyWności fizycznej, jak i fani koncertóW W plenerze. 
w piątek, czyli 28 lipca, zorga-
nizowany został pierwszy po-
dwójny bieg z okazji Dni gmi-
ny krokowa. trasa w zamyśle 
miała łączyć całą gminę i pro-
mować jej największe walory 
krajobrazowe. stąd pomysł, 
aby zawodnicy wystartowali 
z najbardziej wysuniętych na 
wschód oraz zachód miejsc 
gminy i przybiegali na metę, 
która znajdowała się na plaży 
w Dębkach. tu znajdowało 
się całodniowe centrum ak-
tywnego wypoczynku, gdzie 
dzięki wsparciu pge ej 1 cze-
kały dodatkowe atrakcje oraz 
nagrodzono biegaczy za ich 
wytrwałość. start biegu pla-
żowego „wschód” o długości 
około 5 km umiejscowiony 
był w karwieńskich błotach 
Drugich, a dokładniej na 
plaży przy wejściu nr 11. na-
tomiast start biegu leśnego 
„Zachód” rozpoczynał się 
w białogórze, przy ulicy bał-
tyckiej.

Zmagania na plaży
Drugi tegoroczny turniej 
siatkówki plażowej odbył się 
w Dębkach. była to jedna 
z licznych imprez organizo-
wanych w ramach obcho-
dów Dni gminy krokowa. 
Do rozgrywek zgłosiło się 
trzynaście zespołów, tj. eme-
ryci, cooler boys, 123, 4xk, 

Zambrów, sąsiedzi, arka 
mojżesza, kociewskie Diabły, 
Fc pikaczu, Zambrów 2, ma-
zowsze, podlasie oraz kurpie. 
Zwycięsko z pojedynków wy-
szły zespoły emerytów oraz 
4xk, które utworzyły parę 
finałową. Zespół z mazowsza 
oraz kociewskie Diabły za-
grały o trzecie miejsce. osta-
tecznie najlepsi okazali się 
emeryci (mariusz krawczyk, 
tomasz pyś), wyprzedzając 
kolejno: 4xk (kajetan kop-
czyński, kacper kopczyński), 
kociewskie Diabły ( marek 
kopczyński, robert mindu-
ra) oraz mazowsze (rafał 
german, adam galasiewicz). 
wspomniani zawodnicy 
otrzymali nagrody w formie 
sprzętu sportowego.

Pop i rock
sobotnie popołudnie i wie-
czór stały pod znakiem, 
a w zasadzie „pod nutą” mu-
zyki. 
Drugi dzień Dni gminy kro-
kowa na placu przy Zamku 
rozgłaszały swymi dźwięka-
mi orkiestry dęte, działające 
przy ochotniczych strażach 
pożarnych w wierzchucinie 
i sławoszynie. Utwory zna-
ne wszystkim, ale w innych 
aranżacjach nabierały nowe-
go brzmienia. podczas im-
prezy wystąpiły także lokalne 

zespoły, wykonujące muzykę 
pop/rock. colored to młoda 
ekipa, która wyrosła na kan-
wie konkursu kaszubskiego 
Idola. white room z pro-
gramem zespołu breakout 
i mocnym głosem oliwii 
Dunst. the moon z trójmia-
sta prezentował głosem ani 
klein materiał ze swojej naj-
nowszej płyty „nów”. 

Niezapomniany koncert 
przeglądając ofertę stoisk, 
mieszkańcy i goście mogli 
posmakować potraw oraz 
przekąsek przygotowanych 
przez lokalnych restaurato-
rów, producentów, jak i koło 
gospodyń wiejskich z Lise-
wa, ale niewątpliwie wszyscy 
czekali na koncert agnieszki 
chylińskiej. mocne wejście 
od samego początku do 
końca towarzyszyło jej wy-
stępowi. wokalistka oprócz 
utworów ze swojej ostatniej 
solowej płyty „Forever child” 
sięgnęła także po kawałki 
grane z zespołem o.n.a., 
które tłum chętnie wyśpie-
wywał z agnieszką. półtora-
godzinny występ był bardzo 
energetyczny i wyjątkowo 
pozytywnie odebrany przez 
publiczność, której agniesz-
ka podziękowała, bisując 
wszystkim znany hit „królo-
wa łez”.  (wA)
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Oj, będzie się działo!
kończą się Wakacje, ale nie imprezy W plenerze. choć z tygodnia na tydzień będzie coraz spokojniej, to na Wybór Wyda-
rzeń kulturalnych nie poWinniśmy narzekać. W ciągu najbliższych kilku tygodni sporo będzie się działo. poniżej prezen-
tujemy tylko część z licznych imprez, które W najbliższym czasie organizoWane będą na terenie poWiatu puckiego.

27 sierpnia
żelistrzewo, kościół i boisko sportowe

DożynkI gmIny pUck
gwiazdą Dożynek gminy puck będzie zespół De mono. Uroczy-
stość, której początek zaplanowany został na godz. 12:30, roz-
pocznie się od dziękczynnej mszy świętej. sporo działo będzie się 
na boisku sportowym, gdzie przeprowadzone zostaną m.in. kon-
kursy rekreacyjne i występy artystyczne. 

9 września
kosakowo, plac przy ul. żeromskiego

DożynkI gmInno-powIatowe
występy zespołów regionalnych oraz koncert grupy piękni i mło-
dzi – to jedne z atrakcji Dożynek gminno-powiatowych. Do uczest-
nictwa w uroczystości zachęcają starosta powiatu puckiego, wójt 
gminy kosakowo i sołtysi poszczególnych sołectw. szczegółowy 
harmonogram imprezy można odnaleźć na stronie www.kosako-
wo.pl. 

3 września
karwieńskie błoto pierwsze, boisko gminne

DożynkI gmIny krokowa
w ramach uroczystości przewidziano występy artystyczne, kon-
kursy z nagrodami i koncerty muzyczne. Dodatkowo nastąpi roz-
strzygnięcie konkursów „piękna wieś” i ,,najpiękniejszy wieniec 
Dożynkowy”. gwiazdą imprezy będzie zespołu power boy, którego 
koncert poprzedzony zostanie występami grupy skalars i formacji 
Loverboy.

9 – 10 września
władysławowo, plac przy alei żeromskiego/plaża

bItwa o wIeLką wIeŚ
wyjątkowa gratka dla miłośników rekonstrukcji historycznych. w 
drugi weekend września na terenie władysławowa zorganizowa-
na zostanie impreza pn. „bitwa o wielką wieś”. w ramach tegorocz-
nego spotkania z historią przeprowadzone będą m.in. ekspozycje 
sprzętu militarnego, prezentacje grup rekonstrukcyjnych i pokazy 
pirotechniczne.



expressy.pl 11|  Poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Mieszkańcy i turyści świętowali 
Gm. KosAKowo |  trzy dni i mnóstWo atrakcji – tak W skrócie można opisać 45. urodziny gminy kosakoWo. W ramach im-
prezy zorganizoWana została między innymi kosakoWska gala disco polo.

To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl

Fani muzyki tanecznej 
zebrali się na placu przy 
ul. żeromskiego. Zanim 
jednak na scenie poja-
wili się popularni artyści, 
zorganizowany został 
Festyn rodzinny, który 
pełen był przeróżnych 
pokazów i wyjątkowych 
konkursów. w kosakowie 
świetnie bawili się nie tyl-
ko najmłodsi, ale i ludzie 
młodzi oraz ich rodzice. 
pod scenę przyciągnęły 
ich zespoły, które wśród 
fanów disco polo cieszą 
się ogromną popularno-
ścią.

Żywiołowość na scenie
- galę Disco polo zorga-
nizowaliśmy specjalnie 
z myślą o naszych miesz-
kańcach z okazji 45. uro-
dzin gminy kosakowo 
– mówił do zebranych 
wójt jerzy włudzik. - ży-
czę wszystkim doskona-
łej zabawy i mnóstwa 
wrażeń. mam nadzieję, 
że będę państwo miło 

wspominać tegoroczne 
Dni gminy kosakowo.
gwiazdą pierwszego 
dnia imprezy był mario 
bischin. koncert popu-
larnego artysty poprze-
dziły występy nie mniej 
znanych wykonawców, 
m.in. zespołu extazy, 
grupy jorgus czy forma-
cji Freaky boys. przy ich 
tanecznych utworach 
i żywiołowości na scenie 
nogi same rwały się do 
tańca, a na usta nasuwa-
ły się teksty popularnych 
piosenek. 

Koncerty i konkursy
Drugi dzień święta gmi-
ny upłynął pod znakiem 
Festynu żeglarskiego. 
w poniedziałek, 14 sierp-
nia, mieszkańcy i turyści 
zebrali się wokół sceny 
plenerowej w mechelin-
kach. w ramach imprezy 
wręczone zostały nagro-
dy za udział w regatach 
o mistrzostwo gminy 
kosakowo. chętni mie-

li okazję uczestnictwa 
w konkursach przygo-
towanych przez karola 
Dettlaffa. Imprezę pro-
wadzili andrzej kadłu-
bicki i janusz Frącko-
wiak. wieczór uświetniły 
występy takich artystów, 
jak: ryszard muzaj i kamil 
badzioch, a także grup 
Fucus oraz kubryk. 
na finał tegorocznych Dni 
gminy kosakowo zorga-
nizowano Festyn kaszub-
ski. Impreza, która odby-
ła się w rewie, była pełna 
występów artystycznych. 
na scenie zaprezento-
wała się m.in. orkiestra 
Dęta gminy kosakowo. 
miłośnicy folkloru mogli 
też podziwiać występy 
zespołów folklorystycz-
nych. gwiazdą wieczoru 
był zespół camasutra. 
w rewie nie zabrakło też 
stoisk z wytworami twór-
ców ludowych, loteriami 
i przepysznej kuchni ka-
szubskiej. 
Anna walk

 rekLama                                                                                            U/2017/pr
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Krzyżacy przegrali pod Świecinem
Gm. KoRKowA |  o każdej rocznicy bitWy pod grunWaldem pamiętają Wszyscy. trochę mniej popularna, ale historycznie 
dla polski Ważniejsza i korzystniejsza, jeśli chodzi o zdobycze, była bitWa pod śWiecinem. 
w tym roku – piątego sierpnia 
- pasjonaci historii, czyli brac-
two rycerskie spod nordo-
wej gwiazdy, zorganizowało 
(już po raz 12.) inscenizację 
bitwy pod Świecinem. to już 
555 lat od punktu zwrotnego 
wojny trzynastoletniej, dzięki 
któremu pomorze wróciło do 
polski.
Dokładnie rzecz biorąc, bitwa 
pod Świecinem, w której pol-
skie wojska zaciężne pokonały 
armię krzyżacką, odbyła się 17 
września 1462 roku, ale ww. 
bractwo rocznicowe święto-
wanie nieco przyspieszyło. 
bitwa okazała się zyskowna 
dla polski kazimierza jagiel-
lończyka, ponieważ pozbawi-
ła krzyżaków wojsk na lewym 
brzegu wisły, umożliwiając 
zdobycie gniewu i przywró-
cenie bardzo zyskownego 
handlu wiślanego. Dzięki tym 
wydarzeniom w szczytowy 
okres Złotego wieku wkroczył 
też gdańsk.
chwała entuzjastom spod 
nordowej gwiazdy, którzy 
aktywnie od dwunastu lat 
działają, aby przywrócić temu 
wydarzeniu należne mu miej-
sce w pamięci nie tylko pomo-
rzan, ale i wszystkich polaków. 
w ostatnich latach insceni-
zację bitwy pod Świecinem 

z 17 września 1462 roku oraz 
średniowieczny obóz typu 
taboryckiego obejrzało około 
30 tys. widzów. tym razem fre-
kwencja była jeszcze wyższa. 
już kilka dni wcześniej brac-
twa rycerskie z całej polski 
zjeżdżały się do Świecina, aby 
podjąć próbę odtworzenia nie 
tylko samej bitwy, ale również 
życia obozowego, sposobów 
podróżowania oraz spędzania 
czasu przez późnośrednio-
wiecznych rycerzy i żołnierzy 
zaciężnych. można było nie 
tylko obejrzeć inscenizację 
bitwy z udziałem piechurów, 
konnych i wozów taboro-
wych, ale także zwiedzić obóz 
warowny z drugiej połowy XV 
wieku, w którym przybywało 
ponad 150 odtwórców histo-
rycznych wydarzeń. 
po przekroczeniu bramy zwie-
dzający mogli poznać schyłek 
średniowiecza za pomocą 
wszystkich zmysłów: patrząc, 
słuchając, przymierzając, wą-
chając i smakując, przy okazji 
napawając się atmosferą rycer-
skiego obozu na chwilę przed 
bitwą, a potem upajać się 
zwycięstwem. mogli obejrzeć 
ubiory damskie i męskie, przy-
mierzyć zbroję, usłyszeć od-
głos strzału z działa, powąchać 
lufę hakownicy po wystrzale 

i skosztować potraw opartych 
na średniowiecznych składni-
kach i recepturach. surowców 
i produktów potrzebnych do 
ich sporządzenia dostarczyło 
centrum hurtowe renk, od 
niedawna kierowane przez 
dr sławomira niecko. swój 
warsztat w obozie prezen-
towali odtwórcy dawnych 
rzemiosł. atrakcją był udział 
wozów taborowych zarówno 
w formowaniu obozowiska, 
jak i w samej bitwie.
mieczem dzielnie machał na-
wet sam adam Śliwicki. - Za-
bawa, nauka historii, rodzinny 
piknik historyczny z animacją 
dla dzieci, kramy z czymś dla 
ciała, zespół muzyki dawnej 
dla ducha, pokazy sztuki so-
kolniczej z udziałem różnych 
ptaków drapieżnych to i wiele 
innych atrakcji przygotowali-
śmy w tym roku dla turystów 
w Świecinie – mówi radny sej-
miku wojewódzkiego. - bogu 
niech będą dzięki za pogodę, 
w której nam przyszło walczyć 
i umierać. rannych było nie-
wielu, a ilość turystów prze-
rosła nasze oczekiwania. Za 
przybycie serdecznie dziękuje 
zarówno odtwórcom, jak i po-
dziwiającym zmagania.
Anna Kłos

Chylińska dała czadu!
wŁADysŁAwowo | agnieszka chylińska to niekWestionoWana gWiazda. popularna 
artystka dała koncert na placu przy alei żeromskiego, tWorząc niesamoWite Wido-
Wisko. Występ Wokalistki zorganizoWany został W ramach letniej sceny muzycznej.

koncert agnieszki chylińskiej przycią-
gnął pod scenę prawdziwy tłum. pu-
bliczność żywo reagowała praktycznie 
na wszystkie utwory i cały czas świet-
nie się bawiła. energia popularnej ar-
tystki i dobór repertuaru sprawiły, że 
fani wokalistki byli wniebowzięci. tego 
po prostu nie da się opisać.
- koncert był niesamowity – zapew-
nia pani ola, która występ agnieszki 
chylińskiej podziwiała w towarzystwie 
grupy znajomych. - choć na co dzień 
nie słucham tego rodzaju muzyki, to 
bawiłam się znakomicie.
przybyli na plac przy alei żeromskiego 
mieli okazję wysłuchania między in-
nymi największych hitów popularnej 
artystki, tj. „królowa łez”, „winna” czy 
„kocham cię, ale cię nie lubię”.
koncert agnieszki chylińskiej poprze-
dził występ grupy bemy. wspomniani 
artyści na scenie we władysławowie 
pojawili się w ramach Letniej sceny 
muzycznej. Za organizację wydarzenia 
odpowiadało centrum kultury, promo-
cji i sportu we władysławowie. (wA)

w ramach zadania wy-
konane zostanie boisko 
o nawierzchni poliureta-
nowej o powierzchni 819 
metrów kwadratowych. 
Umowa obejmuje wyko-
nanie boisk do dyscyplin 
sportowych wraz z dosta-
wą wyposażenia: boisko 
uniwersalne do piłki ręcz-
nej, boisko do siatkówki, 

boisko treningowe do ko-
szykówki.

wykonawcą zadania jest 
F.h.U. aUto-sport Irene-
usz konkel z siedzibą w 
cieszynie 7D, 83-334 mie-
chucino. wartość umowy 
brutto wynosi 294 585,00 
zł. Inwestycja ma powstać 
do końca listopada bieżą-
cego roku. (Gb)

Umowa na budowę boisk
CEDRy wiElKiE | janusz goliński - Wójt gminy ce-
dry Wielkie podpisał umoWę na budoWę boiska 
Wielofunkcyjnego W miejscoWości WocłaWy.
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Bursztynowa Miss Lata 2017
mEChEliNKi |  za nami Wybory bursztynoWej miss lata 2017. o tytuł najpiękniejszej W amfiteatrze Walczyło dWanaście 
kandydatek. bursztynoWą koronę zdobyła karolina kobrzyńska, którą najWyżej oceniło konkursoWe jury.
wyborom w mechelinkach 
(gm. kosakowo) przyglądali 
się zarówno mieszkańcy, jak 
i turyści. wszyscy podziwiali 
kandydatki, które najpierw 
prezentowały się w strojach 
sportowych, a następnie 
w kostiumach kąpielowych 
i sukienkach koktajlowych. 
w trakcie konkursu uczest-
niczki musiały wykazać się 
nie tylko urodą, ale i intelek-
tem oraz poczuciem humoru. 
w ramach zmagań odpowia-
dały na pytania, które wyloso-
wały ze specjalnej puli.

Fantastyczna przygoda
- nie przyjechałam tutaj 
wyłącznie z myślą o wygra-
nej – zapewnia Iwona Zuzek 
z malborka, jedna z kandy-
datek. - chciałam po prostu 
przeżyć fantastyczną przy-
godę i poznać wyjątkowych 
ludzi. cieszę się, że wzięłam 
udział w tych zmaganiach, bo 
jeszcze przez długi czas będę 
miała, co wspominać.
w podobnym tonie o konkur-
sie wypowiadały się też inne 
kandydatki. - nie konkuro-
wałyśmy z sobą – przekonuje 
karolina kobrzyńska z radli-
na w województwie śląskim. 
- stworzyłyśmy jedną ekipę, 
która na scenie chciała wypaść 
jak najlepiej. mam nadzieję, 
że publiczności zapewniliśmy 
sporo emocji i mnóstwo po-
zytywnych wrażeń.  

intensywne przygotowania
w konkursie, który odbył się 
na terenie niewielkiego am-
fiteatru, udział wzięły dziew-
częta w wieku od 14 do 24 
lat. pretendentki do tytułu 
bursztynowej miss Lata 2017 
pochodziły z różnych części 
polski. wszystkie zanim zapre-
zentowały się na scenie dość 
długo i intensywnie ćwiczyły. 
- jestem dumna z tych dziew-
czyn, bo wiem, że włożyły 
mnóstwo pracy i wysiłku w to, 
aby poznać całą choreografię 
– mówi kamila sobieraj, me-
nadżer ds. organizacji imprez 
z agencji artystycznej „Impre-
sario”.
gwiazdą wieczoru był Zby-
szeq Leman Lemański. w trak-
cie niedzielnej imprezy wi-
dzowie mieli okazję usłyszeć 
utwory anny jantar, maryli 
rodowicz i zespołu acapulco. 
publiczność bawiła się świet-
nie w rytm znanych i tanecz-
nych przebojów. 

Najcenniejsza nagroda
bursztynową miss Lata 2017 
okazała się karolina kobrzyń-
ska, której koronę przekazy-
wała klaudia kucharska. ty-
tuły pierwszej i drugiej miss 
uzyskały odpowiednio: marta 
chłodek i Urszula woźniak. 
miss publiczności została ka-
tarzyna pilarz. nagrodzono 
również natalię włodarską, 
na którą za pomocą strony 

popularnego producenta ko-
stiumów kąpielowych gloso-
wali internauci.  
- to były niesamowite emo-
cje, których nie da się opisać 
słowami – mówiła tuż po 
ogłoszeniu wyników kon-
kursu karolina kobrzyńska, 
bursztynowa miss Lata 2017. - 
choć tytuł jest ważny, to i tak 
najwięcej radości sprawiają 
mi ludzie, którzy przychodzą 
i gratulują, zapewniając, że 
wspierali mnie i kibicowali mi. 
to jest dla mnie nagroda, któ-
ra ma najwyższą wartość.
warto zaznaczyć, że wydarze-
nie zorganizowane zostało 
przez wójta gminy kosakowo 
jerzego włudzika, kosakow-
skie centrum kultury i przed-
siębiorstwo Imprez artystycz-
nych „Impresario” z gdańska.
Anna walk
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sPRZEDAm mydła włoskie nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 660 731 
138

sKuPujEmy stare militaria w bardzo dobrych 
cenach (mundury, dokumenty, części zabyt-
kowych pojazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 e-
mail: ekwipunekwojskowy@gmail.com, info@
oldmilitaria.pl

sPRZEDAm materac rehabilitacyjny, grzejnik z 
lampą karbonową, moc. 900 w, nowa, tel. 502 
647 767

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
sPRZEDAm dzialke ogrodnicza z domkiem 
murowanym,szklarnia. tel:517 159 871

sPRZEDAm działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. krzy-
wa, 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 budowlaną, 
821 m2, w mieroszynie koło jastrzębiej góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

sPRZEDAm dom murowany, podpiwniczony, 
dobra lokalizacja, garaż, ogród, możliwość 
dwóch oddzielnych mieszkań, ul. pontonowa 
10, gdynia, tel. 508 261 157

sPRZEDAm murowany garaż z kanałem przy 
ul. strzeleckiej, tel. 605 734 405, wejherowo

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

WYNAJMĘ
jEstEm zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. rejtana / osiedle chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

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

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

MOTORYZACJA

KUPIĘ

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKT.

sPRZEDAm komputer, dysk 120 gb, klawiatu-
ra Vobis, monitor LcD tV samsung z pilotem, 
1000 zł,  tel. 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ
sZuKAmy tapicerów, 4000 – 8000 brutto, spa-
nie – jedzenie zagwarantowane – niemcy, tel. 
00 49 157 74 120 145

USŁUGI
usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

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, ko-
munie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE
sZuKAm panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

RÓŻNE
sPRZEDAm pompe c.o grunfost 25-40 nowa 
320 zł. tel.230080230

sPRZEDAm meble kuchenne. Fronty drew-
no dębowe 11 +6 szafek nie zniszczone tel. 
695230080

DREwNo opalowe, buk, sosna i galeziowka, 
porabane, ulozone możliwy transport. tel. 
506250477

siANo, słoma w  balotach 120x150, siano,s 
loma w kostkach z magazynu. mozliwość tra-
sportu. tel. 506250477

sPRZEDAm kuchnie elekryczną z bla-
tem szklanym w idealnym stanie 320zł tel.  
695230080

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 501 175 330
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Pobiegli w Półmaratonie
biEGi |  to już tradycja, która W tym roku została godnie podtrzymana. odbył się iX półmaraton ziemi puckiej. przy-
ciągnął on ogromną liczbę uczestnikóW. WystartoWało ponad 500 zaWodnikóW.

PiŁKA NoŻNA |  drużyna z WładysłaWoWa ma za sobą udany 
start noWego sezonu i jest gotoWa do Walki o kolejne punkty.

siAtKÓwKA PlAŻowA |  para tarnoWski-koss, która repre-
zentoWała gnieżdżeWo okazała się bezkonkurencyjna W 
siatkarskich mistrzostWach gminy puck.

tENis |  odbył się turniej o puchar burmistrza helu dr adama 
klemensa kohnke. przyniósł on zaskakujące rozstrzygnięcie.

Lekkoatletyka w naszym po-
wiecie ma się naprawdę do-
brze. Doskonale widać to przy 
okazji półmaratonu organi-
zowanego co roku przez Lek-
koatletyczny klub sportowy 
Ziemi puckiej. w tym roku na 
starcie stanęło przeszło 500 
uczestników, którzy przybyli 
z całej polski. oczywiście naj-
silniej reprezentowany był 
powiat gospodarzy, z którego 
wystartowało 125 biegaczy. 
Dla Lks-u ten półmaraton to 
prawdziwa wizytówka klubu. 
wydarzeniu towarzyszyła też 
impreza plenerowa, a na niej 
koncerty – tegoroczną gwiaz-
dą był zespół enej.

trasa biegu była wymagająca, 
podobnie jak sam dystans – 
dla wielu zawodników prze-
biegnięcie ponad 21 km to nie-
mały sprawdzian umiejętności 

i wytrzymałości, a niekiedy 
wręcz walka z samym sobą.

najlepsi celowali nie tylko 
w ukończenie półmaratonu, 
ale także o uzyskanie jak naj-
lepszych czasów. mimo wy-
siłków najszybszych zawod-
ników, rekord trasy, który rok 
temu ustanowił tomasz gryc-
ko z władysławowa, nie został 
pobity. sam rekordzista nie 
wystąpił w tym roku.

półmaraton został zdomino-
wany przez gości z Ukrainy. 
sergiej okseniuk był najlepszy 
wśród mężczyzn (przybiegł na 
metę w czasie 1:10:23), drugi 
był przemysław Dąbrowski 
(1:11:18), a trzeci – mikhaiło 
Iveruk, który ukończył bieg 
w czasie 1:11:21.

wśród kobiet wygrała tatiana 

rybalchenko, która półmara-
ton pokonała w czasie 1:22:42. 
Drugie miejsce zajęła oksana 
okseniuk, a podium uzupeł-
niła maria maj-roksz z czasem 
1:26:50.

prowadzono też odrębną 
klasyfikację dla zawodników 
z ziemi puckiej. w tej wygrał 
grzegorz kujawski (1:19:10, 
10.miejsce ogółem), drugi był 
wojciech Labudda (1:20:50, 12. 
lokata), a trzecim najlepszym 
wśród gospodarzy półmarato-
nu był roman elwart (1:23:51, 
18.miejsce).

specjalne wyróżnienie należy 
się też dwójce najstarszych 
zawodników. wojciech gro-
chocki z poznania, oraz janina 
rosińska z poznania mają po 
81 lat i oboje z powodzeniem 
ukończyli półmaraton.

Dobry start mKs-u gnieżdżewo mistrzem!

13-latek lepszy od dorosłych
po zaledwie dwóch kolej-
kach nie należy co praw-
da wyciągać zbyt daleko 
idących wniosków, jednak 
wyniki pierwszych spotkań 
mks-u władysławowo robią 
wrażenie. na inaugurację 
rozgrywek lanie dostała ge-
dania II gdańsk, która prze-
grała z mks-em aż 0-4. bram-
ki dla gości zdobyli kwaśnik, 
Świerczyński, wojciechowski 
oraz Ilanz. 

Drugi mecz piłkarze z włady-
sławowa zagrali przed wła-
sną publicznością. w meczu 

z orlętami reda także nie za-
brakło skuteczności – już po 
pierwszej połowie było 3-0. 
w drugiej połowie mks trafił 
do siatki jeszcze dwukrotnie, 
orlęta zdobyły honorową 
bramkę i ostateczny wynik: 
5-1 dał piłkarzom z włady-
sławowa miejsce na szczycie 
ligowej tabeli przed weeken-
dem 19-20 sierpnia – trzecia 
kolejka została rozegrana po 
zamknięciu tego numeru.

Znacznie gorzej od mks-u 
sezon zaczęła drużyna ka-
szuby połchowo. w pierw-

szej kolejce została pokona-
na przez gks sierakowice 
aż 5-0, a drugi mecz sezonu 
był równie nieudany – gks 
kowale rozbił w połchowie 
zespół gospodarzy 6-1. po 
dwóch kolejkach kaszuby 
były na ostatnim miejscu li-
gowej tabeli.

grające w klasie a rezerwy 
mks-u wyraźnie przegrały 
(0-4) z karlikowem sopot, 
lepszy start zanotował ze-
spół Zatoki puck, który poko-
nał 1-0 kaszubię starzyno.

w zawodach zorganizo-
wanych przez ośrodek 
kultury, sportu i turystyki 
w gminie puck wystąpi-

ły drużyny z gnieżdżewa, 
starzyńskiego Dworu, 
strzelna, Łebcza, połczyna, 
mrzezina, mierzoszyna i 

Darzlubia.
Zespoły podzielone zosta-
ły na cztery grupy, których 
dwa najlepsze zespoły 
awansowały do fazy pu-
charowej. na koniec naj-
lepsza okazała się para z 
gnieżdżewa – m.tarnow-
ski-Ł.koss, która w finale 
pokonała parę D.potrykus
-L.pienczyn ze strzelnaa. 
trzecie miejsce zajęła para 
r.kowalewski-k.blok repre-
zentująca Łebcz.

tenisowe mistrzostwa odby-
wają się już od lat i ich wizy-
tówką rozgrywek jest wysoki 
poziom meczów rozgrywa-
nych na kortach barakuda. 
w tym roku nie było inaczej 
i walce o puchar burmistrza 
towarzyszyły wielkie emo-
cje, niekiedy do wyłonienia 
zwycięzcy meczu potrzebna 
była dogrywka. 
wielki wygrany turnieju to 
13-letni paweł walecki ze 
starogardu gdańskiego. na-

stolatek dopełnił sensacji, 
pokonując w finale jana kor-
czyca z warszawy, który w 
przeszłości stawał już na po-
dium zawodów w helu. trze-
cie miejsce ex aequo zajęli 
krzysztof ryński z warszawy 
oraz Dariusz kotuchna z ka-
towic. tego dnia rozegrany 
został także puchar pocie-
szenia, w którym wygrał 
andrzej popławski z sopotu. 
nagrody i puchary wręczył 
burmistrz helu.
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