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Ochrona firm, domów, 
mieszkań, osiedli, instalacje 
alarmowe i monitoringowe 
dla Mieszkańców i Przed-
siębiorców Rumi oferuje-
my w najbardziej konku-
rencyjnych cenach tel. 530 
777 530, tel. 58 671 00 00  
zadzwoń lub napisz ochro-
na@agis.nieruchomosci.pl 
sprawdź i porównaj swo-
ją fakturę. Zapraszamy do 
siedziby w Rumi przy ul. 
Starowiejskiej 49 lub nasz 
Konsultant przyjedzie do 
Państwa przedstawić pakie-
ty promocyjne * Firma plus 
dom, * 3w1 Firma Rumia, 
* Firma plus mieszkanie, 
* Pakiet Sąsiedzki, * 3w1 
Mieszkaniec Rumi, * Pakiet 
Wspólnota oraz dla dotych-
czasowych Klientów, Part-
nerów Biznesowych oraz 
Przyjaciół firmy AGIS pakiet 
specjalny * Platynowy. Co 
się kryje pod każdą nazwą 
chętnie przedstawimy pod-
czas pierwszej konsultacji.

SKąD PoZycjA 
LiDErA w brANży?

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów 
kluczowych połączyliśmy 
usługę wyspecjalizowane-
go serwisu technicznego 

wraz z pionem Ochrony 
Osób i Mienia w firmie AGIS. 
Fuzja pozwoliła na stworze-
nie jednostki zabezpiecza-
jącej pod względem tech-
nicznym nieruchomości, 
bazując na największych 
innowacjach rynku obsłu-
gi technicznej oraz wiedzy 
i doświadczeniu najlepiej 
w Polsce szkolonych kie-
rowników ochrony wyja-
śnia Agnieszka Kamińska 
Prezes grupy kapitałowej 
AGIS.

Co zyskują klienci? Usługi 
kompleksowe. Podpisując 
z AGIS umowę na ochronę 
i serwis techniczny otrzy-
mujecie Państwo w pa-
kiecie całodobowy dozór 
poprzez monitoring, patrol 
interwencyjny oraz mobilny 
serwis techniczny, a w nim 
usługi elektryczne, hydrau-
liczne, wentylacyjno - kli-
matyzacyjne, instalatorskie, 
teletechniczne, systemy KD, 
włamania i napadu, wyko-
nywanie obowiązkowych 
przeglądów budowlanych, 
instalacje ppoż, systemy 
automatyki budynkowej 
BMS, prowadzenie Książek 
Obiektów Budowlanych 
oraz klasyczne konserwa-
cyjne pt. „złota rączka”. 

Lider w branży ochrony 
oraz serwisów technicznych

MOBILNY SERWIS TECHNICZNY 
do Państwa dyspozycji 7 DNI W TYGODNIU 24/H 
tel. 506 856 192, ZADZWOŃ W RAZIE AWARII.

Pedofil ujęty 
podczas prowokacji

Uratowali 12-latkę Kradzież szczątków

Do aresztu trafił poDejrzany o peDofilię 
45-latek. Mężczyzna został zatrzyMa-
ny po tyM, jak jeDna z Mieszkanek pucka 
zorganizowała prowokację.

puccy policjanci poMogli Dziewczynce, 
która uczyła się winDsurfingu. 

zDewastował nagrobek i ukraDł ciało 
kobiety pochowanej 12 lat teMu. 

Kobieta, podając się za 
14-letnią dziewczynkę, 
korespondowała przez 
kilka dni z 45-latkiem. 
Rozmowa była prowa-
dzona w taki sposób, aby 
doprowadzić do spotka-
nia. Mężczyzna opisywał, 
co dokładnie będzie robił 
z nastolatką i jak powin-
na ona być ubrana. „Usia-
dłabyś w mini na moich 
udach” - pisał w Sławomir 
Z. 
Kobiecie udało się umó-
wić z 45-latkiem w wy-
znaczonym miejscu, 
gdzie czekała na niego 
już policja. Zatrzymany 
to mieszkaniec Pucka. 
W jego mieszkaniu krymi-
nalni znaleźli i zabezpie-

czyli telefon oraz nośniki 
pamięci. 45-latek trafił do 
aresztu. Sąd przychylił się 
do prośby prokuratury 
o zastosowanie wobec 
niego trzymiesięcznego 
aresztu tymczasowego.
Pucczanin usłyszał już za-
rzuty „usiłowania nawią-
zania kontaktu z małolet-
nią w celu dopuszczenia 
się wobec niej innej czyn-
ności seksualnej oraz za-
spokojenia seksualnego 
poprzez prezentowanie 
małoletniej czynności 
seksualnej, a także za-
spokojenia seksualnego 
poprzez prezentowanie 
małoletniej czynności 
seksualnej”. Grozi mu do 
dwunastu lat więzienia.

Patrol tzw. wodniaków, 
który pełnił służbę na Za-
toce Puckiej, zauważył, 
że jedna z osób, uczących 
się pływać na desce, wpa-
dła do wody i potrzebuje 
pomocy. Do 12-letniej 
dziewczynki dopłynę-
ła instruktorka, ale sil-
ny wiatr i uciążliwe fale 
utrudniały jej holowanie. 
Mundurowi natychmiast 
podpłynęli do osób, któ-
re znajdowały się na de-
skach. Jak się okazało, 
dziewczynce brakowało 
sił na postawienie żagla. 
12-latka była zmęczona 

i zmagała się niesprzyja-
jącymi warunkami atmos-
ferycznymi. Policjanci na-
tychmiast podjęli akcję 
ratunkową. W ciągu kilku 
minut udało się im wy-
ciągnąć 12-latkę z wody, 
a deskę wraz z żaglem za-
bezpieczyć na pokładzie. 
W późniejszej rozmowie 
z policjantami nastolat-
ka przyznała, że dopiero 
zaczyna swoją przygodę 
z windsurfingiem, ale 
warunki atmosferyczne 
okazały się dla niej zbyt 
wymagające. Sprawcy lub sprawców 

szuka policja. Do kra-
dzieży doszło w nocy 
z 18 na 19 września br. 
Makabrycznego odkrycia 
dokonał zarządca cmen-
tarza. 
Z rodzinnego grobu znik-
nęło ciało kobiety po-
chowanej w 2005 roku. 
Obecnie trwa wyjaśnia-

nie okoliczności całego 
zdarzenia. Jak na razie, 
jest więcej pytań niż od-
powiedzi. 
Kobieta w chwili śmierci 
miała 67 lat. Nie wiado-
mo, w jakim stanie były 
zwłoki. Sprawę bada spe-
cjalny zespół z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w 
Gdańsku pod nadzorem 
prokuratury. 
Warto zaznaczyć, że to już 
kolejna tajemnicza kra-
dzież zwłok na Pomorzu 
w ciągu ostatnich kilku 
lat. Wcześniej do podob-
nych zdarzeń dochodziło 
m.in. na cmentarzach w 
Rumi i Redzie. 
Przypominamy, że ogra-
bienie zwłok lub zbez-
czeszczenie miejsca 
pochówku jest przestęp-
stwem, za które grozi 
kara od sześciu miesięcy 
do ośmiu lat więzienia.

byŁEŚ ŚwiADKiEM 
ZDArZENiA?

czytelnicy@expressy.pl



W uroczystości otwarcia 
obiektu uczestniczyli lokal-
ni samorządowcy, rodzice 
przedszkolaków i ich pocie-
chy, a także pracownicy nowo 
powstałego przedszkola. 
Placówka funkcjonuje w bu-
dynku, w którym wcześniej 
mieścił się Powiatowy Urząd 
Pracy w Pucku. 

istniała potrzeba
- Oczekiwania mieszkańców 
były bardzo duże, zwłaszcza 
w tej części miasta, gdzie nie 
funkcjonują żadne placówki 
oświatowe – zapewnia Han-
na Pruchniewska, burmistrz 
Pucka. - Oczywiście, że z tego 
przedszkola mogą korzystać 
wszyscy mieszkańcy. Wy-
daje mi się jednak, że to jest 
dość istotne, iż to przedszkole 
powstało właśnie tutaj, a nie 
gdzie indziej.
Przedszkole Samorządowe 
w Pucku jest bezpłatne. Skła-
da się z czterech sal przed-
szkolnych, sali sensorycznej, 
pomieszczenia dla logopedy, 
szatni, gabinetu dyrektora, 

komórki socjalnej, sanitaria-
tów i miejsca do rozdzielania 
posiłków.

Plac zabaw dla dzieci
- Projekt realizowany był przy 
współpracy z Poradnią Psy-
chologiczno-Pedagogiczną, 
więc najmłodsi będą mogli tu 
korzystać ze wsparcia psycho-

loga, logopedy czy pedagoga 
– zapewnia Barbara Baranow-
ska, dyrektor Przedszkola Sa-
morządowego w Pucku. 
Z myślą o najmłodszych po-
wstało nie tylko przedszkole, 
ale i wybudowany został plac 
zabaw. Dzieci mogą korzystać 
z niego dzięki inicjatywie jed-
nej z mieszkanek Pucka, która 

odpowiedni 
projekt zgłosi-
ła do puckiego budżetu oby-
watelskiego. 

wsparcie z Unii
- Uważam, że jest to bardzo 
ważne, aby funkcjonowały pla-
ce zabaw - mówi Izabela Pilc. - 
Wiadomo, że ruch na świeżym 

powietrzu nie tylko poprawia 
ogólny stan zdrowia, ale i przy-
czynia się do rozwoju oraz po-
prawy samopoczucia dziecka. 
W tej części miasta brakowało 
tego typu miejsc.
Warto zaznaczyć, że placówka 
przedszkolna powstała w ra-
mach projektu pn. „Sukces za-

czyna się w przedszkolu – 100 
trwałych miejsc do zabawy 
i nauki w Przedszkolu Samo-
rządowym w Mieście Puck”. 
Przedsięwzięcie zrealizowane 
zostało przy unijnym wspar-
ciu w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego.                           
Anna walk
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PUcK | na Dwa Dni przeD rozpoczęcieM roku szkolnego oficjalne otwarto przeDszkole saMorząDowe. placówka została 
utworzona w raMach projektu, który Miasto realizowało przy wsparciu finansowyM unii europejskiej.

PUcK | po kilkunastu latach przerwy wraca koMunikacja Miejska. po ulicach Mia-
sta Ma kursować typowo Miejski, niskopoDłogowy autobus. PUcK | plac i parki Mają nowe nazwy.

PrZEDSZKoLE oficjALNiE otwArtE

Powrót komunikacji miejskiej

Skąd pomysł na reaktywa-
cję komunikacji miejskiej w 
Pucku? - Od czasu zawiesze-
nia komunikacji publicznej 
w mieście wiele się zmieniło. 
Przez ostatnie piętnaście lat 
Puck się rozrósł. Na obrzeżach 
powstały nowe domy jedno-
rodzinne i utworzona zosta-

ła zabudowa wielorodzinna 
– mówi burmistrz Hanna 
Pruchniewska. - Powstały 
też daleko od centrum duże 
sklepy, miejsca świadczenia 
usług dla mieszkańców, m.in. 
przedszkole, żłobek czy PGK. 
Przybyło ludzi starszych, a 
także mobilnych i aktywnych 

rodziców. Aby ułatwić im do-
tarcie do centrum miasta (…) 
wraz z radnymi postanowi-
liśmy wdrożyć komunikację 
miejską. 
Na razie autobus publiczny 
po ulicach Pucka kursował 
będzie od 1 października do 
końca 2017 roku. W tym cza-

sie władze będą analizować 
zainteresowanie mieszkań-
ców i turystów funkcjonującą 
ofertą. Jeśli będzie ona cieszy-
ła się popularnością, miejski 
autobus na stałe zagości w 
Pucku.
Autobus, który ma kursować 
po ulicach miasta, będzie 
typowo miejski, niskopodło-
gowy. Wszystko po to, aby 
osoby niepełnosprawne, czy 
matki z wózkami mogły ko-
rzystać z niego bez większych 
przeszkód. 
- Nie dotrzemy do każdego 
miejsca, bo to nie jest moż-
liwe, ale z każdego miejsca 
będzie można dotrzeć do 
przystanku autobusowego. 
W sumie ma być ich dwa-
dzieścia trzy – zapewnia Han-
na Pruchniewska. - Będzie 
dziesięć kursów od ponie-
działku do piątku i po cztery 
kursy w soboty i niedziele. 
Potencjalnych pasażerów 
do korzystania z komunika-
cji miejskiej mają zachęcić 
ceny biletów. Bilet normal-
ny będzie kosztował dwa 
złote, a ulgowy złotówkę. 
Do darmowych przejazdów 
zostaną uprawnione oso-
by powyżej 75. roku życia. 
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Nowe nazwy

Weszły w życie zmiany nazw 
przegłosowane przez miej-
skich radnych. Popularny 
Plac Wolności to teraz Stary 
Rynek. Jak wyjaśniają urzęd-
nicy, nowa nazwa zawsze 
funkcjonowała w potocznym 
języku mieszkańców. Ponad-
to plac ma średniowieczny 
układ urbanistyczny z ka-
mienicami z XVIII i XIX wieku. 
Park Prezydencki obecnie 
jest Parkiem Kaszubskim. To 
zmiana, która wprowadzona 

została w związku z propago-
waniem kaszubszczyzny w 
Pucku. W Parku Kaszubskim 
znajdują się pomniki, któ-
re upamiętniają ważne dla 
miasta postacie i wydarze-
nia związane z Kaszubami. 
Park Dziejów Pucka to daw-
ny Park Przyjaźni. Warto za-
znaczyć, że wprowadzone 
zmiany nazw były wcześniej 
konsultowane z mieszkańca-
mi.                       Anna walk



4 | expressy.plPoniedziałek, 25 września 2017

rEGioN | właDysławowo jest najpopularniejszyM kurorteM wśróD osób poszu-
kujących wypoczynku naD MorzeM – wynika z rankingu serwisu nocowanie.pl. 
baDanie przeprowaDzono w okresie czerwiec – sierpień bieżącego roku. 

oStrowo | jest bezpieczniejszy i bar-
Dziej koMfortowy. choDnik przy ul. 
plażowej zMienił się nie Do poznania. 

jAStrZębiA GórA | spacery po klifie stały się zDecyDowanie 
atrakcyjniejsze i barDziej Dostępne.

Najpopularniejszy 
kurort nadmorski
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Najchętniej wybieranym na 
wakacje województwem 
było pomorskie (33 proc.), 
a następnie zachodniopo-
morskie (22 proc.) i mało-
polskie (15 proc.). Do naj-
mniej popularnych zaliczyć 

należy: opolskie (0,17 proc.), 
łódzkie (0,24 proc.) i lubu-
skie (0,35 proc.).
Jeżeli chodzi o konkretne 
miejscowości, to na czele ze-
stawienia znalazło się Zako-
pane, gdzie od czerwca do 

sierpnia bieżącego roku po-
wyższą miejscowość wśród 
zapytań wpisywało ponad 6 
proc użytkowników. Tuż za 
nim uplasowało się Włady-
sławowo (5,22 proc.). Kolej-
ne miejsca zajęły: Łeba (3,5 

proc.), Krynica Morska (3,18 
proc.) i Karpacz (3.09 proc.).
Wśród najczęściej wybiera-
nych form zakwaterowania 
znalazły się kwatery i poko-
je (47 proc.) - podobnie było 
również w roku ubiegłym. 
W tym roku turyści częściej 
wybierali domki (15 proc.) 
i apartamenty (13 proc.), ale 
pensjonaty również cieszyły 
się popularnością.
Wśród udogodnień, o któ-
re pytali turyści, najczęściej 
pojawiały się łazienka (42 
proc.), telewizor (27 proc.) 
i radio (26 proc.). Turyści naj-
częściej pytali o pięciodnio-
we pobyty. Najpopularniej-
sze były wyjazdy rodzinne. 
Na drugim miejscu znalazły 
się pary, a dopiero później 
uplasowały się grupy znajo-
mych. Ciekawe jest, że coraz 
więcej osób podróżuje i spę-
dza wakacje w pojedynkę. 
Oferty dla singli również cie-
szyły się zainteresowaniem. 
Najczęściej pytano o nocleg 
dla dwóch osób (70 proc.), 
następnie dla czterech (9 
proc.) i trzech (7 proc.), sin-
gle (6 proc.) wyprzedzili po-
dróżujących grupami. Poja-
wiały się grupy lub rodziny 
sześcioosobowe (1,9 proc.) 
i pięcioosobowe (1,7 proc.), 
ale turyści pytali nawet 
o noclegi dla 15 osób. wA

wygodniej i bezpieczniej

To za sprawą przeprowadzo-
nych prac rewitalizacyjnych, 
które obejmowały odtworze-
nie ciągu pieszego i wykonanie 
bezpiecznego zejścia ze scho-
dów. Dzięki realizacji przed-
sięwzięcia nie tylko latem, ale 
i wiosną, jesienią czy zimą, 
będzie można spacerować 
wzdłuż korony klifu od strony 
Promenady Światowida w kie-
runku ulicy Bałtyckiej.
Przedsięwzięcie zrealizowane 
zostało po to, aby udostępnić 
spacerowiczom bezpośredni 
widok na morze. W tym przy-
padku ważne było również po-
łączenie istniejących szlaków 
turystycznych, rozdzielonych 

od siebie na odcinku około 100 
metrów. 
Przejście pierwotnie powstało 
w latach trzydziestych ubiegłe-
go wieku. Za sprawą kilkunastu 
lat starań samorządu udało się 
je przywrócić do stanu świet-
ności.
 – Staramy się zwiększać ofertę 
turystyczną gminy w oparciu 
o takie atrakcyjne miejsca – 
zapewnia Roman Kużel, bur-
mistrz Władysławowa. - Wcza-
sowicze spacerują wzdłuż klifu 
praktycznie przez cztery pory 
roku. Teraz będą mogli to robić 
w bardziej wygodny, a co naj-
ważniejsze bezpieczny sposób.
Zakończona rewitalizacja to 

dobra wiadomość dla tury-
stów, którzy lubią podziwiać 
morze i zachody słońca, stojąc 
na szlakach biegnących wzdłuż 
korony klifu. Dzięki przepro-
wadzonym pracom nie będą 
musieli oni korzystać z dzikich 
przejść, stanowiących zagroże-
nie dla ich zdrowia i życia. 
Z punktu widzenia dziedzictwa 
przyrody, uporządkowanie ru-
chu pieszego w sposób zorga-
nizowany ma także niebywałe 
znaczenie dla ochrony środo-
wiska. Inwestycja przeprowa-
dzona została ze środków, któ-
re pochodzą z budżetu gminy 
Władysławowo i Fundacji Roz-
woju Jastrzębiej Góry.  wA

Chodnik
po nowemu

Ulica Plażowa stanowi połą-
czenie sołectwa Ostrowo z 
drogą wojewódzką nr 215. 
W sezonie letnim przeżywa 
prawdziwe oblężenie. To 
główny trakt turystów, prze-
mieszczających się na plażę. 
By poprawić ich bezpieczeń-
stwo i zwiększyć im komfort 
przemieszczania się, odno-
wiony został chodnik, który 
biegnie wzdłuż wspomina-
nej jezdni. 
Liczne ubytki i uszkodzenia 
krawężnika zastąpiła nowa 
kostka brukowa, uszlachet-
niona kamienną posypką. 
Chodnik o długości około 
600 m i szerokości dwóch 
metrów wykonany został ze 
szlachetnej kostki. Do jego 
budowy wykorzystano ten 
sam materiał, który wcze-
śniej użyty został m.in. na ul. 

Hryniewieckiego we Włady-
sławowie. 
– Konsekwentnie rozbu-
dowujemy infrastrukturę 
komunikacyjną w naszej 
gminie - zapewnia Roman 
Kużel, burmistrz Władysła-
wowa. - Dwa lata temu na ul. 
Plażowej wykonaliśmy na-
wierzchnię asfaltową, a teraz 
z wysokiej jakości kostki po-
wstał chodnik. Następnym 
krokiem będzie zamontowa-
nie oświetlenia, tak drogi, jak 
i wejścia na plażę nr 35. 
Nadto na wspominanym 
odcinku ma zostać wybu-
dowana ścieżka rowerowa. 
Z odnowionego chodnika 
mieszkańcy i turyści mogli 
korzystać już podczas tego-
rocznego sezonu letniego. 
Inwestycja zrealizowana zo-
stała za 200 tys. zł.          wA
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KŁANiNo | za naMi powiatowa inauguracja roku szkolnego. uroczystość oDbyła się w zespole szkół ponaDgiMnazjalnych w kłaninie.

Rozpoczął się rok szkolny

REKLAMA                                                                                                                                                                   256/2017/DB REKLAMA                                                                                                                                                                   87/2017/RL REKLAMA                                                                                                                                                                   78/2017/RL

Uczniowie uroczyście roz-
poczęli rok szkolny nie tylko 
w towarzystwie przedsta-
wicieli samorządu powiatu 
puckiego, ale i wielu znamie-
nitych gości. W pierwszy po-
niedziałek września do Kła-
nina przybyli m.in. Wojciech 
Szczurek - prezydent Gdyni, 
Piotr Soyka - prezes Remon-
towa Holding S.A.,  Krzysz-
tof Siedlikowski - przewod-
niczący Rady Nadzorczej 
Stoczni Remontowej Nauta 
S.A., Sławomir Latos - prezes 
Stoczni Remontowej Nauta 

S.A., Adam Krawiec - dyrek-
tor Departamentu Edukacji 
i Sportu w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Po-
morskiego oraz poseł Dorota 
Arciszewska – Mielewczyk, 
przewodnicząca sejmowej 
Komisji Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej.
W miejscowym Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych goście 
z Trójmiasta i innych części 
kraju pojawili się nie przez 
przypadek, bo w trakcie 
uroczystości podsumowano 
pierwszy rok funkcjonowa-

nia klasy o profilu stocznio-
wym i mówiono o planach 
jej rozwoju we współpracy 
ze stoczniami oraz miastem 
Gdynia.  
W tym roku w progach Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych stanęło po raz pierwszy 
117 uczniów klas pierwszych, 
w których uczyć się będą 
młodzi hotelarze, technicy 
żywienia, kucharze, monte-
rzy kadłubów okrętowych, 
uczniowie szkoły branżowej 
w innych zawodach, a także 
licealiści, którzy wybrali na-

ukę w licem mundurowym 
o profilu Straży Granicznej. 
Wraz z nimi pojawili się też 
przedstawiciele instytucji, 
firm i zakładów, w których 
uczniowie odbywają praktyki 
lub tych, które współpracują 
ze szkołą w procesie eduka-
cji. Mowa m.in. o Straży Gra-
nicznej, którą reprezentował 
Przemysław Ciskowski – na-
czelnik w Morskim Oddziale 
Straży Granicznej w Gdańsku. 
Obecny był też Leszek Gurski 
– komendant Komendy Po-
wiatowej Policji w Pucku oraz 

przedstawiciele Centrum 
Sportowo-Konferencyjnego 
w Gniewinie, firmy Dr Oet-
ker Polska, hotelu River Style 
oraz firmy El-Pol.
Należy nadmienić, że Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kłaninie jest drugą obok 
Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pucku szko-
łą na terenie powiatu puckie-
go, w której realizowany jest 
plan rozwoju szkolnictwa za-
wodowego w oparciu o pro-
gramy „Dobra szkoła. Dobry 

zawód. Dobra przyszłość. 
Modernizacja infrastruktury 
i wyposażenia szkół zawo-
dowych powiatu puckiego” 
oraz „Podniesienie zdolności 
do przyszłego zatrudnienia 
uczennic i uczniów ZSP Kłani-
no i PCKZiU w Pucku, kształ-
cących się w branżach kluczo-
wych dla powiatu puckiego”. 
W ramach pierwszego z nich, 
w połowie września w Kłani-
nie ruszy budowa dziesięciu 
nowoczesnych pracowni za-
wodowych.
Anna walk
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Uroczystość zainaugurował 
barwny korowód dożynkowy. 
Tradycyjnie odprawiona zosta-
ła też dziękczynna msza święta 
koncelebrowana przez ks. ka-
nonika Jana Grzelaka, probosz-
cza parafii p.w. św. Antoniego 
Padewskiego w Kosakowie. Za 
oprawę muzyczną sumy od-
powiadał chór Morzanie. 

Powody do zadowolenia 
Po mszy włodarze samorządu 
powiatu puckiego i gminy Ko-
sakowo dzielili się z mieszkań-
cami chlebem upieczonym z 
ziarna z tegorocznych plonów. 
Funkcję starostów Dożynek 
Powiatowo-Gminnych pełnili 
Aleksandra Fedde-Derc z Po-
łchowa i Adam Miklaszewicz 
z Suchego Dworu, którzy za-
pewniali, że za plony należy 
dziękować każdego roku.
- Czasami jesteśmy bardziej 
zadowoleni, a innym razem 
mniej, ale w tym roku nie 

można narzekać na wysokość 
plonów – przekonuje Adam 
Miklaszewicz. Aleksandra Fed-
de-Derc dodaje, że w tym roku 
żniwa nieco pokrzyżowała po-
goda, ale mimo tego rolnicy 
są w większości zadowoleni z 
zebranych plonów.

występy i zmagania
Podczas święta plonów na 
boisku przy Gimnazjum w 
Kosakowie odbył się Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Dożynek 
Gminno-Powiatowych Kosa-
kowo 2017. W rozgrywkach 
udział wzięły gminy Kosakowo 
i Puck. Ostatecznie zwyciężyła 
drużyna Sztormu Mosty, repre-
zentująca gospodarzy uroczy-
stości. 
Na część artystyczną Dożynek 
Gminno-Powiatowych złożyły 
się występy Orkiestry Dętej 
Gminy Kosakowo, zespołu 
Bursztynki, grupy Kosakowia-
nie, a także chóru Morzanie. 

Zebrani pod sceną mieli też 
okazję podziwiania występów 
młodych reprezentantów miej-

scowych szkół. Na dożynkowej 
scenie gościnnie wystąpił tak-
że Narodowy Zespół Piosenki z 
Brzostowicy Wielkiej, partnera 
gminy Kosakowo.

Gwiazdy na scenie
Warto zaznaczyć, że w ramach 
uroczystości zorganizowany 
został konkurs na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy. Jury 
najwyżej oceniło pracę przy-
gotowaną przez przedstawi-
cieli sołectwa  Rekowo Górne. 
Wśród najpiękniejszych zna-
lazł się też wieniec Kosakowa, 
który w konkursie zajął drugie 
miejsce. Na trzeciej pozycji 
uplasowało się sołectwo Bru-
dzewo. 
Zwieńczeniem części arty-
stycznej były występy zespo-
łów Spontan i Wokal, a także 
głównej gwiazdy wieczoru, 
czyli grupy Piękni i Młodzi. Na-
stępnie publiczność do tańca 
porwał Andrea Lattari, a także 
zespół Półtora Gościa.  Aw
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Rolnicy świętowali 
na dożynkach
rEGioN | Można było poDziwiać Dożynkowe wieńce, Dziękować za tegoroczne 
plony i spęDzić nieDzielne popołuDnie w atrakcyjny sposób. w kosakowie zorga-
nizowane zostały Dożynki gMinno-powiatowe. 

Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Starogardzkiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Kartuskiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WSzyStKo PrzEczytaSz na:

/ExPrESSyPL

Węzeł przesIaDkOWY

Na cO cHcesz WYDać
Te pIeNIąDze

DzIękOWalI za plONY

ObWODNIca jesT 
NIezbęDNa!
- Brak obwodnicy sprawi, że 
paraliż komunikacyjny w Sta-
rogardzie Gdańskim będzie 
postępował – twierdzą przed-
stawiciele społecznego komi-
tetu budowy obwodnicy.

Ta inwestycja odmieni okolice 
dworca kolejowego i poprawi 
komfort pasażerów. W Lębor-
ku powstanie węzeł przesiad-
kowy. 

Dożynki Powiatu Kartuskiego 
w tym roku odbyły się w Stę-
życy. W ramach imprezy zor-
ganizowane zostały pokazy, 
konkursy i występy. 

W Rumi i Wejherowie wystar-
towały budżety obywatelskie. 
Do rozdysponowania jest w 
sumie kilka milionów złotych. 
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Ziemia Pucka rodzi nie tylko zboża czy rośliny okopowe, ale 
charakterystycznym dla niej produktem jest także ryba. Dla-
tego podczas dożynek dziękujemy zarówno za płody rolne, 
jak i wszystko, co rybakom daje morze. Świętujemy razem z 
mieszkańcami. Dożynki Powiatowo-Gminne każdego roku 
organizujemy na terenie innej gminy wiejskiej. 

Jako współgospodarz tegorocznych Dożynek Gminno-Po-
wiatowych chcę serdecznie podziękować wszystkim sołty-
som i rolnikom, którzy tak pięknie przygotowali stoiska oraz 
wieńce dożynkowe. Tak wiele osób zaangażowało się w or-
ganizację tego dorocznego święta plonów. Wszystkim nam 
leży na sercu tradycja i wartość tego święta. 

jarosław białk, 
starosta pucki

jerzy włudzik, 
wójt gminy Kosakowo
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Zapisz się na darmowy kurs!
GM. PUcK | chcesz poDnieść swoje kwalifikacje zawoDowe? koniecznie weź uDział w bezpłatnyM szkoleniu!

GM. PUcK | gMina puck kontynuuje re-
alizację projektu eDukacyjnego. 

REKLAMA                                                                                                                                                                   

Zajęcia i wyjazdy

Zadanie pn. „Dziś nauka – 
jutro praca! Podniesienie ja-
kości kształcenia ogólnego 
w 15 szkołach podstawo-
wych i 4 gimnazjach z terenu 
Gminy Puck” finansowane 
jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalne-
go Programu Edukacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Całkowita 
wartość projektu wynosi 6,5 
mln zł, z czego dofinansowa-
nie kształtuje się w granicach 
6,2 mln zł. 
W ramach powyższego za-
dania kontynuowana jest 
realizacja różnorodnych za-
jęć dla uczniów, w tym m.in. 
z przedmiotów przyrodni-
czych i matematyki, kształtu-
jących kompetencje cyfrowe, 
rozbudzających kreatywność 
i innowacyjność, czy też zajęć 
dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, 
w szczególności terapii logo-
pedycznej, psychologicznej 
oraz terapii z zakresu integra-
cji sensorycznej. 
Dodatkowo w ramach działa-
nia kontynuowane mają być 
wyjazdy pozaszkolne do Cen-

trum Hewelianum w Gdań-
sku i Centrum Nauki Expe-
ryment w Gdyni. W okresie 
letnim ma odbyć się też dru-
ga tura dwutygodniowych, 
edukacyjnych programów 
wakacyjnych. W tym roku 
szkolnym planowane jest 
również podjęcie współpracy 
z wykładowcami i doktoran-
tami z Wydziału Chemii Uni-
wersytetu Gdańskiego oraz 
lektorami języka angielskiego 
celem przeprowadzenia zajęć 
rozbudzających kreatywność 
i innowacyjność, a także lekcji 
językowych w szkołach. 
Warto zaznaczyć, że uzu-
pełnieniem wsparcia skie-
rowanego do uczniów jest 
wsparcie dla nauczycieli. 
W obecnym roku szkolnym 
przewidziano kolejne szkole-
nie dla nauczycieli z zakresu 
rozpoznawania dysfunkcji 
procesów integracji senso-
rycznej. Dodatkowo kolejne 
szkoły zostaną doposażo-
ne w nowoczesne drukarki 
3D, niezbędne do rozwija-
nia kompetencji cyfrowych 
wśród uczniów.
Anna walk
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Darmowe kursy organizo-
wane są w ramach projektu 
pn. „Kształcenie ustawiczne 
szansą na lepszą pracę miesz-
kańców gminy Puck w wieku 
aktywności zawodowej”, który 
realizowany jest przy wsparciu 
Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. 
Przedsięwzięcie skierowane 
jest do mieszkańców gminy 
Puck zainteresowanych na-
byciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem kwalifikacji 
zawodowych. 
W sumie ma zostać przepro-
wadzonych sześć szkoleń. Dla 
osób, pragnących zwiększyć 

swoje kompetencje językowe, 
zorganizowany zostanie kurs 
języka angielskiego na po-
ziomie podstawowym wraz 
z egzaminem na poziomie 
A1 lub A2 (certyfikat TELC). 
Podstaw pracy z komputerem 
będzie można nauczyć się na 
szkoleniu technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych. 
Nadto zorganizowany zosta-
nie kurs spawania metodą 
MAG 136 (stal konstrukcyjna 
czarna) wraz z egzaminem 
kwalifikacyjnym i możliwością 
otrzymania książeczki spa-
wacza. Chętni będą mieli też 
okazję uczestniczenia w kur-
sie na magazyniera z obsługą 
wózków jezdniowych wraz 

z egzaminem kwalifikacyj-
nym zgodnym z wymogami 
Urzędu Dozoru Technicznego. 
Dodatkowo zorganizowane 
zostanie szkolenie na mon-
tera rusztowań budowlano-
montażowych wraz z egzami-
nem i możliwością uzyskania 
świadectwa montera ruszto-
wań  wydanego przez Instytut 
Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego. Dodat-
kowo będzie można zdobyć 
uprawnienia SEP do 1 kv (eks-
ploatacja). 
Z informacjami na temat za-
sad naboru  i uczestnictwa 
w projekcie można zapoznać 
się na stronie www.gmina.
puck.pl.



Pierwszego dnia weekendo-
wej akcji zorganizowana zo-
stała konferencja branżowa, 
która dotyczyła m.in. kuch-

ni regionalnej i produktów 
tradycyjnych. Dodatkowo 
uczniowie szkół gastrono-
micznych z terenu Ziemi 

Puckiej przygotowywali po-
trawy pod kierunkiem sze-
fów kuchni i restauratorów.
Drugiego dnia Gastrono-

micznej Promocji Ziemi 
Puckiej odbyły się Dożynki 
Powiatowo-Gminne, a w 
niedzielę wspomniany Fe-
stiwal Ryby i Wina. W jego 
trakcie podsumowano 
plebiscyt, który był prowa-
dzony w restauracjach na 
terenie powiatu puckiego. 
Klienci mieli wskazać najlep-
szą potrawą przygotowaną 
z produktów regionalnych. 
Najsmaczniejszą okazała się 
zupa rybna. Teraz władze 
samorządu powiatu puckie-
go będą starały się o wpisa-
nie jej na Listę Produktów 
Tradycyjnych.
Gastronomiczną Promocję 
Ziemi Puckiej zorganizo-
wały wspólnie: samorząd 
powiatu puckiego, powiat 
Trier-Saarburg, Stowarzy-
szenie Północnokaszubska 
Lokalna Grupa Rybacka 
oraz Stowarzyszenie Tury-
styczne „Kaszuby Północne” 
LOT. Warto zaznaczyć, że w 
wydarzeniu wzięli udział 
również przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych samorzą-
dów, tj. litewskiego rejonu 
Skuodas i powiatu gliwic-
kiego.                               wA

Festiwal Ryby i Wina
GM. KoSAKowo |  był przeMarsz, nie zabrakło też Degustacji win czy węDzenia ryb. fe-
stiwal ryby i wina był ostatniM eleMenteM gastronoMicznej proMocji zieMi puckiej.

GM. PUcK |  ocenią wpływ gospoDarstw rol-
nych i struktury użytkowania terenu na 
zanieczyszczenia wóD powierzchniowych, 
gruntowych, a w konsekwencji i Morskich. 
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Rusza WaterPuck

Wszystko w ramach projek-
tu pn. „Modelowanie wpły-
wu gospodarstw rolnych i 
struktur użytkowania tere-
nu zlewni na przykładzie 
Gminy Puck na jakość wód 
lądowych i morskich zloka-
lizowanych w strefie przy-
brzeżnej Morza Bałtyckiego 
- Zintegrowany Serwis infor-
macyjno - predykcyjny Wa-
terPuck”. Powyższe zadanie 
samorząd gminy Puck reali-
zuje przy współpracy z Insty-
tutem Oceanologii Polskiej 
Akademii Nauk, Politechniką 
Gdańską, Instytutem Tech-
nologiczno-Przyrodniczym i 
Instytutem Morskim. W wy-
niku projektu opracowany 
zostanie zintegrowany ser-
wis informacyjno - predyk-
cyjny WaterPuck. Ma on być 
zbudowany z szeregu połą-
czonych modeli, opisujących 
środowisko. Dodatkowo bę-
dzie posiadał wbudowany 

kalkulator przeznaczony dla 
rolników.
Realizacja projektu ma 
spowodować zrównowa-
żony wzrost regionu przy 
jednoczesnym spadku za-
nieczyszczenia wód po-
wierzchniowych i morskich. 
Zaprojektowany serwis Wa-
terPuck ma być pionierski na 
terenie zarówno Polski, jak i 
Europy. Z tego powodu bę-
dzie mógł być wykorzystany 
w innych regionach Morza 
Bałtyckiego, co zaowocuje 
podwyższeniem konkuren-
cyjności polskich produktów 
i rozwiązań na arenie mię-
dzynarodowej.
Całkowita wartość przedsię-
wzięcia oszacowana została 
na ponad 500 tys. zł, z czego 
dotacja wynosi niespełna 
430 tys. zł. Realizacja projek-
tu ma ostatecznie zostać za-
kończona w 2020 roku.
wA
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Nowy wicedyrektor
wŁADySŁAwowo |  wiceprzewoDniczący raDy Miasta wejherowo został zastępcą Dy-
rektora centralnego ośroDka sportu ośroDka przygotowań oliMpijskich cetniewo.

PowiAt |  blisko 20 tys. zł na rozkręcenie wła-
snego biznesu Mogą zgarnąć osoby, które 
pozostają bez pracy. 

REKLAMA                                                                                                                                                                   36/2017/PR

Zgarnij dotację!

Projekt pn. „Wsparcie przed-
siębiorczości na Kaszubach” 
skierowany jest m.in. do 
bezrobotnych mieszkańców 
powiatu wejherowskiego. 
Kto może starać się o dota-
cję inwestycją? Osoby po-
wyżej 30 roku życia, które 
pozostają bez pracy i należą 
do co najmniej jednej z pię-
ciu poniższych grup, tj. mają 
50 lat i więcej, są kobietami, 
posiadają orzeczenie o nie-
pełnosprawności, pozosta-
ją bez pracy od dłuższego 
czasu bądź mają maksymal-
nie średnie wykształcenie. 
Z możliwości ubiegania się 
o wsparcie wyłączone zosta-
ły osoby, które prowadziły 
działalność gospodarczą 
w okresie ostatnich dwuna-
stu miesięcy przed przystą-
pieniem do projektu. 

Na co mogą liczyć osoby 
zainteresowane rozkręce-
niem własnego biznesu? 
Beneficjenci projektu otrzy-
mają dotację inwestycyjną 
w wysokości ponad 19 tys. 
zł. Dodatkowo mogą liczyć 
na kilkumiesięczne wsparcie 
pomostowe w wysokości 1 
850 zł. Pomoc obejmuje rów-
nież szkolenie, doradztwo 
w zakresie tworzenia bizne-
splanu i pomostowe wspar-
cie doradczo-szkoleniowe. 
Obecnie trwa nabór wnio-
sków osób, które są zainte-
resowane otrzymaniem do-
tacji. Wymagane dokumenty 
można składać w dniach od 
25 do 29 września, do go-
dziny 14:30, w pokoju nr 8 
Starostwa Powiatowego, 
które mieści się przy ulicy E. 
Orzeszkowej 5 w Pucku.

MIEJSCE
NA twoją

REKLAMę

reklama@expressy.pl

Marcin Drewa to wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Wejherowa. 
Jest absolwentem Akademii Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni. Był 
prezesem Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży i współza-
łożycielem oddziału Caritas przy 
wejherowskiej parafii. Nadto to 
członek Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego i Stowarzyszenia 
Rodzina Piaśnicka. Był m.in. po-
mysłodawcą i inicjatorem Olim-
piady Wiedzy o Martyrologii Pia-
śnickiej. 
- Niewątpliwie to dla mnie spo-
re wyzwanie – zapewnia Marcin 
Drewa. - Nominację przyjąłem z 
ogromną pokorą i wielkim sza-
cunkiem. Ośrodek posiada bo-

gatą tradycję i jest bardzo znany. 
Dlatego dołażę wszelkich starań, 
aby przyczynić się do jego roz-
woju i utrzymać wysoki standard 
usług. Jestem pewien, że moje 
dotychczasowe doświadczenie 
w zarządzaniu, zapał do pracy 
i energia, która mnie rozpiera, 
przydadzą się w pełnieniu tego 
stanowiska. 
Nominację Marcinowi Drewie 
wręczył Witold Bańka, minister 
sportu i turystyki. Na stanowisku 
zastępcy dyrektora Centralnego 
Ośrodka Sportu Ośrodka Przygo-
towań Olimpijskich Cetniewo wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta 
Wejherowo pracuje od minione-
go poniedziałku, tj. 18 września.
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Bawili się i dziękowali
KArwińSKiE bŁotA PiErwSZE |  za naMi Dożynki gMiny krokowa. rolnicy Dziękowali za tegoroczne plony i bawili się poD-
czas kilkugoDzinnego festynu Dożynkowego.

wŁADySŁAwowo |  za naMi trzecia eDycja wyjątkowej re-
konstrukcji historycznej pn. „bitwa o wielką wieś” 

Uroczystość tradycyjnie roz-
poczęła się od dziękczyn-
nej mszy świętej. Po sumie 
wójt Henryk Doering przy-
witał uczestników dożynek 
i zgodnie z tradycją podzie-
lił się chlebem otrzymanym 
od starostów, Państwa Witt-
brodt.
Zebrani na boisku sporto-
wym mieli okazję poznania 
laureatów konkursu pn. 
„Piękna wieś”. Najpiękniejsze 
okazało się sołectwo Minko-
wice. Drugie miejsce przypa-
dło miejscowości Żarnowiec, 
a trzecie sołectwu Tyłowo. 
Należy również nadmie-

nić, że tytuł najpiękniejszej 
i najbardziej ekologicznej 
zagrody odebrała pani Ma-
ria Szydłowska – Tebinka 
z Parszkowa.
W ramach uroczystości roz-
strzygnięty został również 
konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. W tym 
przypadku pierwsze miejsce 
przypadło sołectwu Tyłowo. 
Na drugiej pozycji uplaso-
wało się Sławoszyno, a trze-
cią zajął Żarnowiec.
Część artystyczna uroczy-
stości była pełna występów 
muzycznych. Kto pojawił się 
na scenie? Uczestnicy doży-

nek mieli okazję wysłucha-
nia m.in. występów orkiestr 
dętych z Sławoszyna i  Wierz-
chucina. Gwiazdą deszczo-
wego wieczoru był zespół 
Power Boy. 
Warto zaznaczyć, że w ra-
mach Dożynek Gminy Kro-
kowa zorganizowany został 
również konkurs wiedzy 
o energetyce jądrowej, 
który przeprowadzony zo-
stał przez przedstawiciela 
PGE EJ 1. Dodatkowo na 
scenie zaprezentował się 
iluzjonista, który wręcz 
oczarował publiczność.  
Anna walk
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Bitwa o Wielką Wieś
W tym roku - oprócz re-
konstrukcji tytułowej 
bitwy o Władysławowo 
(10 września 1939 roku) 
– uczestnicy wydarzenia 
mogli zobaczyć nawiąza-
nie do walk prowadzonych 
przez polską Brygadę Pan-
cerną im. Bohaterów We-
sterplatte o Kępę Oksyw-
ską w kwietniu 1945 roku 
oraz obejrzeć jeden z 
epizodów, ilustrujących 
ostatnie walki na Pomo-
rzu wiosną 1945 roku.  
Trzydniowa impreza, któ-
rej towarzyszyły pokazy 

historycznego sprzętu bo-
jowego i efekty pirotech-
niczne, odbywała się na 
placu przy Alei Żeromskie-
go oraz na władysławow-
skiej plaży przy wejściu nr 
1, gdzie dodatkową atrak-
cją był przelatujący nad 
miejscem rekonstrukcji 
samolot.
W cyklu rekonstrukcji, któ-
re jak zawsze przyciągnęły 
niemałe grono zaintere-
sowanych, udział wzięło 
przeszło 130 rekonstruk-
torów z czternastu stowa-
rzyszeń i grup rekonstruk-

cji historycznej, między 
innymi AA7, Freiwillingen, 
Theatrum Historica, Bar-
barossa, Gdyński Szwa-
dron Krakusów, MD LOT 
czy Luger.
Centrum Kultury, Promo-
cji i Sportu we Władysła-
wowie wydarzenie zorga-
nizowało przy współpracy 
z Muzeum Techniki Mili-
tarnej i Historii Pomorza. 
W s p ó ł o r g a n i z a t o r a m i 
przedsięwzięcia byli: AA7, 
PanzerFarm, Muzeum Gryf 
i Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu.            UM
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Rolnicy dziękowali za plony
żELiStrZEwo |  uwieńczyli całoroczny truD pracy na roli. rolnicy z gMiny puck poD koniec sierpnia uczestniczyli w Do-
rocznyM święcie plonów. w raMach uroczystości zorganizowany został M.in. koncert grupy De Mono.

W Żelistrzewie rolnicy mieli 
okazję dziękować za plony 
już po raz trzeci. Niedzielna 
uroczystość rozpoczęła się 
od dziękczynnej mszy świę-
tej, która odprawiona została 
w miejscowym kościele. Pro-
boszcz parafii, ks. Roman Ry-
chert, w homilii zwrócił uwa-
gę na trudne warunki prac 
żniwnych, a także koniecz-
ność szacunku dla rolnika 
i chleba. Po sumie dożyn-
kowy korowód, na którego 
czele stała Orkiestra Dęta ze 
Strzelna, przemaszerował na 
stadion, gdzie zorganizowa-
na została dalsza część uro-
czystości.

Zasłużeni dla rolnictwa
- Dzisiaj świętujemy trud pra-
cy rolnika, który przez ostat-
nie dwanaście miesięcy cięż-
ko pracował po to, żeby na 
naszych stołach nie zabrakło 
chleba – mówił do zebranych 
Tadeusz Puszkarczuk, wójt 
gminy Puck. - Już siejąc ziar-
no, rolnik myśli, jaki przynie-
sie plon, jakie będą miesiące 
wzrastania tego cudu, który 
każdego roku się odnawia 
(…). Bardzo dziękuje staro-
stom za ten piękny bochen 
chleba, którym będziemy 
się dzielić, a rolnikom życzę, 
aby zebrali plony do końca 
i posiali nowy zasiew, który 
przyniesie im satysfakcję z 
ciężkiej pracy.
Ważnym punktem uroczy-
stości było uhonorowanie 
zasłużonych rolników. Od-
znakę „Zasłużony dla Rolnic-
twa” wójt Tadeusz Puszkar-
czuk i poseł Kazimierz Plocke 
wręczyli Adamowi Styn oraz 
Danielowi Zaczek. Dodat-
kowo uhonorowano gmin-
nych laureatów konkursu 
pn. „Piękna wieś 2017”. Tytuł 
najpiękniejszej miejscowości 
trafił do sołectwa Starzyński 
Dwór. W gronie laureatów 
konkursu znalazło się też Że-
listrzewo (drugie miejsce), a 
także Gnieżdżewo (trzecie 
miejsce). Jeżeli zaś chodzi o 
zagrody, to najpiękniejsza 
okazała się zagroda Roman 
Korthals z Błądzikowa.  

występy i konkursy
Tradycyjnie zorganizowany 
został również konkurs na 
najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy. Główna nagroda w 
tym przypadku trafiła do so-
łectwa Rekowo Górne. Dru-
gie miejsce zajął wieniec z 
Połchowa, a trzecie należało 
do Brudzewa. Niesprzyjająca 
aura nie pozwoliła jednak na 
przeprowadzenie kolejnych 

konkursów dożynkowych, 
m.in. wiązania snopków. W 
związku z tym tradycyjny 
Turniej Dożynkowy Sołectw 
Gminy Puck się nie odbył.
W części artystycznej uro-
czystości na scenie zapre-
zentował się m.in. zespół 
folklorystyczny „Bursztynki” 
pod kierownictwem Macie-
ja Kleisy. Gwiazdą wieczoru 
był zespół De Mono. Koncert 
popularnej grupy poprze-
dzony został występem for-
macji Nagła Zmiana Klimatu 
z Chojnic. 

Powody do zadowolenia
Warto zaznaczyć, że uczest-
nicy gminnych dożynek mie-
li okazję podziwiania nie tyl-
ko występów artystycznych, 
ale i skorzystania z oferty lo-
kalnych twórców ludowych, 
członkiń kół gospodyń wiej-
skich i stoisk gastronomicz-
nych. Dodatkowo w ramach 
imprezy zorganizowana 
została  wystawa starych 
ciągników, maszyn i sprzętu 
rolniczego przygotowana 
przez drużynę Dzik-Team z 
Żelistrzewa. 
Czy rolnicy mają powody do 
zadowolenia? -  Plony zdają 
się być wyższe od ubiegło-
rocznych, ale w tym roku 
pogoda nie sprzyja żniwom 
– mówi Józef Hallmann, rol-
nik z Żelistrzewa. - Można 
odnieść wrażenie, że dożyn-
ki zorganizowane zostały 
przedwcześnie. Dobrze jed-
nak, że mamy okazję się spo-
tkać, porozmawiać i spędzić 
miło czas.

Najpiękniejsze wień-
ce dożynkowe: 
1. Rekowo Górne
2. Połchowo
3. Brudzewo
4. Darzlubie
5. Celbowo
6. Mieroszyno
7. Łebcz
8. Sławutowo

KoNKUrS PięKNA 
wiEŚ 2017

Kategoria: wieś
1. sołectwo Starzyński 
Dwór
2. sołectwo Żelistrzewo
3. sołectwo Gnieżdżewo
Kategoria: zagroda 
1. Roman Korthals 
(Błądzikowo)
2. Franciszek Radtke
(Żelistrzewo) 
3. Krzysztof Radtke 
(Starzyński Dwór)
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D-Day Hel po raz 12.
hEL |  zaMatorzy Mocnych wrażeń Mogą żałować, jeżeli w przeDostatni tyDzień 
wakacji nie było ich na terenie helu. Dlaczego? 

GM. wŁADySŁAwowo |  za naMi Druga 
eDycja półkolonii Dla Dzieci pn. „waka-
cje poD żaglaMi”. 

 REKLAMA                                                                                            U/2017/PR

W mieście zorganizowana 
została największa, najdłuż-
sza i najbardziej spektaku-
larna inscenizacja z okresu 
II wojny światowej. Ideą 
D-Day Hel jest przybliżenie 
historii w atrakcyjny sposób. 
Publiczność może z bliska 
na ulicach miasta podziwiać 
uczestników inscenizacji 
w historycznych mundu-
rach, prawdziwe pojazdy 
wojskowe z okresu II wojny 
światowej i obserwować je 
w trakcie widowisk, ukazu-
jących epizody bitewne. 

wysoka frekwencja
Inscenizacja nawiązuje do 
największej w historii pod 
względem użytych sił i środ-
ków operacji desantowej 
podczas II wojny światowej, 
mającej na celu otwarcie 
tzw. drugiego frontu w za-
chodniej Europie. Lądowanie 
w Normandii, dzień rozpo-
częcia operacji, zostało na-
zwany przez aliantów D-Day, 
czyli Dzień D.
Widowiskowa inscenizacja 
zorganizowana została już 
po raz dwunasty. Każdego 

roku wydarzenie na Półwy-
sep Helski przyciąga tysiące 
sympatyków historii i milita-
riów. W tym roku frekwencja 
była równie wysoka, jak nie 
wręcz rekordowa. 

Atrakcje towarzyszące
- Turystów było mnóstwo, 
na każdym z wydarzeń - za-

pewnia Marek Dykta z Urzę-
du Miasta Helu. - Trzeba 
wiedzieć, że zorganizowane 
zostały nie tylko insceni-
zacje, ale i przygotowane 
były atrakcje towarzyszące, 
jak chociażby pokazy filmu 
„Churchill”, parady, koncerty 
czy też konkurs mody lat 40-
tych.

Kilkudniowe wydarzenie, 
które już na stałe wpisało się 
w kalendarz imprez organi-
zowanych na terenie powia-
tu puckiego, zakończyła pre-
zentacja i wystawa pojazdów 
militarnych, a także polowa 
msza święta.  
(wA)

Młodzi pod żaglami

W zajęciach wzięło udział 
ponad pięćdziesięciu mło-
dych mieszkańców gminy 
Władysławowo w wieku od 
11 do 15 lat. Choć pogoda 
była bardzo zmienna, to nie 
pokrzyżowała planów orga-
nizatorów. Wszystkie zajęcia 
się odbyły, a w zależności od 
warunków atmosferycznych 
prowadzone były na wodach 
Zatoki Puckiej (zajęcia prak-
tyczne) i w budynku Zespołu 
Szkół nr 1 we Władysławo-
wie (zajęcia teoretyczne).
Druga edycja zorganizowa-
nych półkolonii wykazała, 
że młodzi ludzie przejawia-

ją duże zainteresowanie 
żeglarstwem. Prowadzący 
zajęcia dziękują ich uczest-
nikom. - Liczymy, że wśród 
tych osób choć połowa znaj-
dzie pasję do uprawiania 
tego sportu i razem z nami 
zapełni akwen Zatoki Puc-
kiej, dowodząc przy tym, że 
to ciekawy i wartościowy 
sport – wyrażają nadzieję. 
Półkolonie nie zostałyby 
zorganizowane, gdyby nie 
wsparcie ze strony gminy 
Władysławowo, Centrum 
Kultury Promocji i Sportu we 
Władysławowie oraz Cam-
pingu „Małe Morze”.   (wA)
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Wrzoścami jesień się zaczyna
GDAńSK |  nowy prezes centruM hurtowego rënk, sławoMir niecko, w Drugą sobotę września wraz z kaszubską kapelą 
powitał gości popularnej w regionie iMprezy pn. „jesień w ogroDzie”.

PUcK |  nowa atrakcja w porcie rybackiM. czas oDMierza zegar słoneczny. 
PUcK |  Miasto przystępuje Do realizacji zaDa-
nia w raMach buDżetu obywatelskiego 2017. 

Kaszubska nazwa Centrum 
zobowiązuje. W związku 
z tym Sławomir Niecko naj-
pierw podziękował Panu 
Bogu i przyrodzie, że akurat 
ta sobota stała się pogodną 
przerwą w pomorskim lecie 
deszczowców. Odwiedzają-
cym imprezę pogratulował 
trafnej decyzji, bo jesień to 
najlepszy czas, aby przygo-
tować ogród do przezimo-
wania, a w dalszej perspek-
tywie – wiosennej, zielonej 
zabawy. 

Dzielili się wiedzą
Goście imprezy zastanawiali 
się, co dziś powinni zrobić 
w ogrodzie, aby im ten zielo-
ny salon rozkwitał i piękniał 
przez cały rok. Ułatwiało im 
to ponad stu wystawców, 
wśród których prym wiedli 
fachowcy, którzy chętnie 
dzielili się swą wiedzą.
Klienci ochoczo korzystali 
z tej okazji, bo jak powiedział 
mi pan Zbigniew, woli kupić 
od wystawcy z Rënku, ponie-
waż po pierwsze nie jest on 
anonimowy, tylko ma na sto-
isku tabliczkę z informacją, 
gdzie swe ogrodnicze gospo-
darstwo prowadzi, a po dru-
gie wie, jakie odmiany w na-
szym pomorskim subklimacie 
będą dobrze się rozwijały. 

Wrzosy, wrzośce i hortensje
Już na pierwszy rzut oka było 
widać barwy wrzosów - różo-
we, czerwonawe, lila, fiolety 
i ogromne kwiaty hortensji. 
To hortensje bukietowe, na-
śladujące kiście wiosennych 
lilaków, kwitnące aż do mroź-

nych dni. Są to nowe odmia-
ny - pachnące i barwne o od-
porności na zimno, kwitnące 
na jednorocznych pędach, 
które - jak informuje mój 
przewodnik - pan Zbigniew, 
świetnie nadają się na tere-
ny wysoczyzny kaszubskiej.  
Dalej szaleństwo wrzosów 
i wrzośców - cały festiwal ko-
lorów i wzorów, wymarzona 
ozdoba jesiennego ogrodu 
i nie tylko jego. Ostatnio 
bardzo modne zrobiły się 
też trawy – i słusznie, bo jak 
zobaczyliśmy, teraz kwit-
ną, a ich pióropusze będą 
zdobiły ogród całą zimę.  
Pan Zbigniew przypomina 
też, że należy kupić byliny, 
które uzupełnią wiosną ra-
baty kwiatów jednorocz-
nych, czyli okazałe rudbe-
kie, pysznogłówki, rozwary 
czy kolorowe jeżówki.

 
co i kiedy sadzić? 

Chcąc cieszyć się zielonym 
dywanem od wiosny, po-
winniśmy skorzystać z po-
rad specjalistów, jaką trawę 
wybrać, aby pasowała do wy-
znaczonego miejsca w ogro-
dzie. Myśląc już o wiośnie, 
sadzimy rośliny cebulowe, tj. 
tulipany, narcyzy lub czosnki. 
Możemy posadzić też drze-
wa i krzewy ozdobne – za-
chwalał pan Zbigniew. Teraz 
najlepiej widzimy, jakie mają 
łodygi, formy koron, kolory 
liści i kwiatów. Pozwala to 
dobrze wybrać i zaprojekto-
wać dla nich najlepsze miej-
sce w ogrodzie. Mamy uła-
twione zadanie - rośliny są 
ukorzenione w doniczkach, 

a my przenosimy je tylko na 
miejsce stałe. Niedługo – 
przed nadejściem chłodów 
przygotowujemy rośliny do 
przezimowania, usypując 
kopczyki i zakładając osłony 
przeciwmrozowe. Z tak przy-
gotowanymi i zabezpieczo-
nymi roślinami z sukcesem 
wejdziemy w okres wiosenny.  
 
Nie zapomnijmy o owocach 
Jesień to najlepszy czas, aby 
uzupełnić część sadowniczą 
w naszym ogrodzie – radzi 
pan Zbigniew. Teraz możemy 
kupić drzewka ukorzenione 

w doniczkach, ale wiadome-
go pochodzenia i korzystając 
z rad fachowych ogrodników. 
Trzeba rozsądnie zaplanować 
ilość drzewek, gatunków, 
a nawet rozważyć ich nasa-
dzenie według stron świata. 
W małym ogrodzie planu-
jemy niewiele drzewek, ale 
warto mieć te, które kolejno 
owocują w ciągu lata. Gdy 
sadzimy jabłonie, dobrze wy-
brać różne gatunki - bardzo 
wczesne, letnie i zimowe. 
W każdym ogrodzie można 
posadzić brzoskwinię, more-
lę lub wiśnię, które w czasie 

kwitnienia są też jego ozdobą.   
- Krzewy owocowe to ważny 
dział naszego ogrodu – prze-
konuje pan Zbigniew.  Może-
my sadzić porzeczki, agrest, 
borówki, maliny, jeżyny itp.  
Mogą być to formy krzewia-
ste lub, jeśli mamy mniej 
miejsca - drzewkowe, które 
pozwalają na równoległą 
uprawę pod ich koronami, 
np. kwiatów. Rozsądnie jest 
posadzić nowe odmiany ma-
lin, które owocują na licznych 
pędach do zimy. 

Nie tylko handel

Podczas Jesieni w Ogrodzie 
kapela rżnęła od ucha do 
ucha, a na stoiskach gospo-
dynie – nie tylko kaszub-
skie - oferowały regionalne 
pyszności. Honorowi goście 
w towarzystwie prezesa Sła-
womira Niecko, oglądając 
jesienną ofertę, zastanawiali 
się, jak upiększyć swe otocze-
nie. Widzieliśmy np. Danutę 
Makowską – regionalną dy-
rektor ochrony środowiska 
w Gdańsku, a nad wszystkim 
czuwał przewodniczący Rady 
Nadzorczej Rënku, Kazimierz 
Janiak.                     Anna Kłos

Sławomir Niecko 
w towarzystwie 
kaszubskiej kapeli

SŁOńCE ODMIERZA CZAS Odnowa podjazdów 

Prace nad stworzeniem 
nietypowego zegara trwa-
ły dwa lata. Jego twórcą 
jest znany gnomonista, 
Marek Szymocha. Zegar 
ma dwie tracze – letnią 
i zimową, które są odwra-
cane w zależności od pory 
roku i obowiązującego 
czasu. Czasomierz jest 
zegarem równikowym, co 
oznacza, że jego tarcza 
jest równoległa do płasz-
czyzny równika Ziemi. 
– Z wykształcenia jestem 
geografem i zawsze ubo-
lewałam nad tym, że wielu 
ludzi nie rozumie, co dzie-
je się na Ziemi w związku 

z tym, że jesteśmy częścią 
Układu Słonecznego - wy-
jaśnia Hanna Pruchniew-
ska, burmistrz Pucka. - Ten 
zegar jest elementem edu-
kacyjnym, który pozwala 
zrozumieć i zaobserwo-
wać wiele zjawisk związa-
nych z upływem czasu.
Zegar w kształcie koła 
sterowego nawiązuje do 
związku Pucka z morzem, 
a jego kaszubskie korze-
nie podkreśla inskrypcja 
w rodnej mowie. Projekt 
i instalacja zegara sło-
necznego w puckim por-
cie kosztowały w sumie 15 
tys. zł.

Inwestycja polega na na-
prawie podjazdów dla osób 
niepełnosprawnych i wóz-
ków dla dzieci. Wychodząc 
naprzeciw ocze-
kiwaniom miesz-
kańców, podjęto 
decyzję o wyko-
naniu podobnych 
przejść dla pie-
szych, dodatko-
wo przeznaczając 
środki na to za-
danie. Inwestycja 
będzie realizowa-
na na następujących ulicach 
Pucka – ciąg pieszy ulic: od 
osiedla A. Majkowskiego 
poprzez Nowy Świat przez 

Męczenników Piaśnicy, 1-go 
Maja, 12-go Marca, Judyckie-
go oraz zjazd z chodnika po-
między blokami Nowy Świat 

6 i 8 (łącznie 25 
zjazdów).
Powyższe roboty 
wykonywać bę-
dzie firma Drogo-
wa Nordvik Sp. j. 
Krzysztof Wróbel 
i Synowie.
Koszt przedsię-
wzięcia wynosi 
około 140 tys. zł, 

w tym 80 tys. zł. w ramach 
projektu Budżetu Obywatel-
skiego, z kolei 60 tys. zł to za-
danie własne miasta. (UM)
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

SPrZEDAM nieruchomość dom z działka. 
Jeśli cenisz spoku i lubisz przyrodę. Posesja 
położona pod lasem dojazd asfalt 200m od 
głównej drogi budynek jednorodzinny wol-
no stojący posiada 7pokoi kuchnia korytarz 
łazienka weranda cały podpiwniczony. Kon-
takt Domatowko JP/22. Lub tel. 784 950 657.

SPrZEDAM mieszkanie 3~pokojowe w  rumi, 
65 m2 nowoczesne osiedle. tel 794710073

SPrZEDAM dzialke ogrodnicza w Wejhe-
rowie ulica Sucharskiego informacje pod nr 
889866663

SPrZEDAM działkę ogrodnicza w Wej-
herowie z domem murowanym. Cena ok. 
60.000zl. Tel 602 214 097

SPrZEDAM działke budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie 3km od Lebork 1033m2 cena 
39.000 602306210

SPrZEDAM dzialke ogrodnicza, domek 
murowany, szklarnia tel 517 159 871 Wej-
herowo

SPrZEDAM mieszkanie 3-pokojowe w wej-
herowie blisko centrum.1 pierto tel.570 632 
747

Sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

SPrZEDAM murowany garaż z kanałem 
przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 405, Wej-
herowo

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jEStEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

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

WYNAJMĘ
Lokal do wynajecia na dzialalność gospo-
darczą pow. 60 m Wejherowo ul. Kopernika 
19 tel.507708413

wyNAjME kawalerke calkowicie umeblo-
wana w nowe meble oraz sprzet Wejherowo.
Koszt najmu 900 zl  .Tel. 510-273-000

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SKUtEr Jawa 50, 1977r. cytrynowo-
blekitny, 2T, 2 osob. cena: 3999zl. Tczew 
tel.735001684

jAwA 350TS\ ’tylko kola 16”p/ tyl,cena:170zl.
Tczew tel.735001684

SKUtEr Piaggio Ciao, 1995r. 2T, czarny,1o-
sob.automat. cena:2856zl.Tczew735001684

SPrZEDAM motocykl Junak RS 125 z akce-
soryjnym wydechem na kat. B, gwarancja 
producenta, tel. 518 361 659

KUPIĘ
SKUP aut kasacja awaryjne otwieranie aut 
pomoc drogowa auto czesci 789345593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPrZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAMy tapicerów, 4000 – 8000 brutto, 
spanie – jedzenie zagwarantowane – Niem-
cy, tel. 00 49 157 74 120 145

USŁUGI

PożycZKi chwilówki bez bik dojazd do 
klienta tel.530203182

USŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

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

TOWARZYSKIE
SEX-sex-sex to lubie gorąca blondi pozna Pa-
now sponsorów tel.514120213 sopot

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

RÓŻNE

PoSZUKUjE mlodego, silnego, uczciwego 
mezczyzny najlepiej samotnego, który pod-
jalby sie paleniem w piecu za jedzenie tel. 
889866663

SPrZEDAM kloszową suknie ślubną w roz-
miarze 36-38 po jednym weselu, cena 600 zł, 
tel. 503 923 874

SPrZEDAM odkurzacz ,przeciwalrgiczny do 
prania dywanow i tapicerek 950 zl ,t 790 290 
835 Sierakowice

SiANo, słoma w  balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu. Możliwość 
trasportu. tel.506250477

DrEwNo opalowe, buk, sosna i galeziow-
ka, porabąne, ułożone możliwy transport. 
506250477

PrASA kostka masy FERGUSON 1.40 pod-
bieracz. 4.500zl.  tel.506250477

SPrZEDAM wanne akrylową 140x70 cena 
150 zł. tel.58/7781735

ZiEMNAKi wineta nie sortowane 40 groszy.
ROTACJNA SUPSKA stan dobry 1750 zł częst-
kowo 510751837

GArbowANE skóry owcze białe szt.4 tanio 
sprzedam tel.726457920

bEcZKi plast.200l. na działke do wody czy-
ste tel.511841826

rUry plastikowe250x10x05szare cena6zl szt 
tel511841826

SPrZEDAM fotel rozkladany 2 osobowy 
stan dobry. cena 100zl.wejherowo tel .517 
159 871

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

SKUPUjEMy stare militaria w bardzo do-
brych cenach (mundury, dokumenty, części 
zabytkowych pojazdów, odznaczenia, wy-
posażenie wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 
025 860 e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com, info@oldmilitaria.pl

SPrZEDAM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

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

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

EXP.PDP. 

Zatrudnię 

tapicera, 

tel. 501 ...



Tym razem załogi nie tylko 
się ścigały, ale i oddały w ten 
sposób hołd Wandzie i Bog-
danowi Kamieńskim. Wyda-
rzenie przygotował Yacht 
Club Rewa, przy współpracy 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
oraz sponsorów. 
Memoriał Wandy i Bogda-
na Kamieńskich rozpoczął 
się od przyjęcia zgłoszeń, 
potem – po odprawie załóg 

- nastąpiło otwarcie regat. 
Łódki ścigały się przez ponad 
3 godziny. 
Głównym organizatorem 
zawodów był komandor 
i trener żeglarstwa Janusz 
Frąckowiak. W regatach bra-
ło udział 9 drużyn. Wśród za-
wodników nie zabrakło we-
teranów sportu żeglarstwa 
oraz amatorów, którzy wy-
stąpili pierwszy raz. Redakcja 
„Expressu Powiatu Puckiego” 

także miała w tych regatach 
swojego przedstawiciela. 
Członkiem jednej z załóg był 
nasz dziennikarz Rafał Kor-
but. Co prawda załoga, która 
popłynęła w łódce nr 10, nie 
zajęła żadnego punktowane-
go miejsca, to – jak sami mó-
wią żeglarze – najważniejsze 
były nie sportowe wyniki, ale 
dobra zabawa. 
Nie zmienia to faktu, że spor-
towe emocje i tak towarzy-

szyły całemu wydarzeniu, 
podobnie jak sprzyjająca po-
goda. Można było wspólnie 
przeżyć fajną przygodę oraz 
dreszczyk adrenaliny. 
Na koniec były gratulacje 
i nagrody, w tym piękne pu-
chary od Yacht Clubu Rewa, 
a także poczęstunek w po-
staci tradycyjnego, domowe-
go bigosu dla zmęczonych 
rywalizacją zawodników. 
/al/

schooling
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Memoriał pod żaglami
rEwA |  białe żagle popularnych w naszyM regionie jachtów klasy „puck” poja-
wiły się na zatoce puckiej w rewie. 

biEGi |  prawie 130 śMiałków z całego kraju stanęło na star-
cie ii Maratonu północy, którego trasa wioDła oD latarni 
Morskiej w helu Do latarni Morskiej w rozewiu. KoLArStwo GórSKiE |  w żarnowcu 

oDbyły się zawoDy cyklo krokowa 
Mtb. kolarze rywalizowali na trzech 
górskich trasach.

biEGi |  zawoDnik blizy właDysławo-
wo powrócił i to w wielkiM stylu! po 
raz kolejny zDobył złoty MeDal Mi-
strzostw polski.

tŁUMy NA MArAtoNiE Pojechali w
Mtb Krokowa

Tomasz Grycko 
Mistrzem Polski!

Biegnąca w głównej mierze 
wzdłuż Półwyspu Helskiego 
trasa, pozornie łatwa, potrafi 
dać się we znaki, szczególnie 
jeśli chodzi o końcowe kilo-
metry, gdzie podbiegi wyda-
ją się nie mieć końca. Jednak 
ci, którym 17. września udało 
się ukończyć bieg, na metę 
dotarli zmęczeni, ale szczę-
śliwi.

Najszybszym uczestnikiem 
II Maratonu Północy okazał 
się Mirosław Kowalski ze 
Szczecinka, który królewski 
dystans 42 kilometrów i 195 
metrów przebył w czasie 
3:06:31. Za nim uplasował 
się Adam Hatłas z Gdyni 
(3:12:44). Trzecie miejsce na 
podium zajął Krzysztof Przy-
bylski z Boreczna (3:14:26). 
Pierwszą kobietą na mecie 
była Edyta Wilk z Dąbrowy 
Górniczej (3:42:47). Najlep-
szym zawodnikiem z Gminy 
Władysławowo okazał się 
Waldemar Abucewicz z Wła-

dysławowa (3:17:08), który 
zajął czwarte miejsce.

Uczestnikom przypadł do 
gustu kameralny charakter 
imprezy, podkreślali też pa-
nował duch zasad fair-play 
na trasie. Wielu zapowiedzia-
ło już swój udział w przyszło-
rocznej, III edycji Maratonu 

Północy.

Organizatorem II Maratonu 
Północy było Centrum Kul-
tury, Promocji i Sportu we 
Władysławowie. Wydarzenie 
współorganizowała Gmina 
Hel, Gmina Jastarnia, UKS 
Bliza Władysławowo oraz 
UKS Mewa Władysławowo.
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wyniki:
trasa rodzinna fit:
1. miejsce: Piepka Mateusz 
ze Starzyna 
2. miejsce: Haladyn Jakub z 
Goszczyna 
3. miejsce: Kołodzik Mariola 
z Żarnowca 

trasa Mini – 22,5km
Mężczyźni: 
1 miejsce – Pituch Sławomir 
z Bytowa
2 miejsce – Stankiewicz Wik-
tor z Gdańska
3 miejsce-  Ciba Damian z 
Rumi
Kobiety: 
1 miejsce – Kuczorska Kata-
rzyna z Gdyni 
2 miejsce – Romańska Alek-
sandra ze Starogardu Gdań-
skiego
3 miejsce –  Kulling Monika z 
Gnieżdżewa
trasa Mega 45 km
Mężczyźni: 
1 miejsce – Derheld Łukasz 
z Gdyni
2 miejsce – Krzywy Krzysztof 
z Gdańska
3 miejsce – Zielonka Maciej 
z Sopotu
Kobiety: 
1 miejsce – Świrkowicz Anna 
z Gdyni 
2 miejsce – Wydrowska Elż-
bieta z Gdańska
3 miejsce – Bejm Joanna z 
Gdyni

Impreza, która odbyła się 17. 
września w Krokowej była 
ostatnią częścią z serii tego-
rocznego Cyklo MTB. Wcze-
śniej odbyły się zawody w 
Gdyni (dwukrotnie), oraz 
Sierakowicach.

Trasa w Krokowej była wyjąt-
kowo malownicza i składała 
się z dwóch części – pierw-
sza była bardziej płaska i 
szutrowa, natomiast później 
kolarzy czekała jazda przez 
leśną i bardziej techniczną 
częścią trasy. W tym drugim 
etapie zawodnicy musieli na 
przemian jechać pod górę i 
zjeżdżać, co testowało ich 
wytrzymałość i szybkość.

Przygotowane zostały trzy 
dystanse – FIT, który miał 
od 5 do 10 km i był znako-

mity dla młodszych i mniej 
wytrzymałych, MINI, który li-
czył 22,5 km, a także MEGA, 
liczący aż 45 km. Ten ostatni 
stanowił spore wyzwanie, 
szczególnie że sama trasa 
była trudna technicznie.

27. sierpnia w Siedlcach 
podczas Mistrzostw Polski 
w biegu na 5 km Tomasz 
Grycko okazał się najszybszy 
i sięgnął po swój kolejny ty-
tuł. Swój złoty medal zdobył 
z wynikiem 14 minut 27 se-
kund.

Zwycięstwo jest tym cenniej-
sze, że zostało wywalczone 
po przerwie spowodowanej 
kontuzją w pierwszej części 

sezonu. Podopieczny Pio-
tra Oberziga swoją ciężką 
pracą na treningach i chę-
cią powrotu do szybkiego 
biegania wśród najlepszych 
w Polsce udowodnił, że nie 
ma rzeczy niemożliwych. 
Ten złoty medal rodził się w 
bólach, ale - jak mówi jego 
trener - zasłużył na niego 
Tomasz Grycko jak nigdy 
dotąd!


