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Funkcjonariusze w miejscowości Prusewo zatrzymali 
do kontroli drogowej kierowcę motoroweru. Podczas 
rozmowy wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu. 
Badanie alkotestem potwierdziło przypuszczenia 
policjantów. Okazało się, że 39-letni mieszkaniec 
gminy Krokowa miał w organizmie ponad 2,5 pro-
mila alkoholu. 
Dalsze sprawdzenie w policyjnych systemach 
wykazało, że kierowca miał orzeczony zakaz pro-
wadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, 
który obowiązuje do grudnia 2019 roku.
Nietrzeźwy kierowca został przesłuchany 
i usłyszy zarzuty. Za naruszenie sądowego 
zakazu kierowania, będąc w stanie nie-
trzeźwości, grozi kara pozbawienia wol-
ności do pięciu lat. WA

Na podwójnym gazie
Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie 

miał mężczyzna, którego zatrzymali mundu-

rowi z Komisariatu Policji w Krokowej. 

W takich warunkach widoczność spada. 
Możemy ją poprawić, nosząc odblaski. 
Człowiek, idący z odblaskiem, jest wi-
doczny w światłach samochodu z od-
ległości około 150 metrów. Bez tego 
elementu kierowca jest w stanie za-
uważyć go dopiero z odległości około 
40 metrów. Jeśli samochód poza 
terenem zabudowanym jedzie 
z prędkością około 90 km/h, czas 
reakcji po zauważeniu pieszego 
wynosi około sekundy. To zbyt 
krótko na odpowiedni manewr 
lub hamowanie. 
Jeśli nocą na nieoświetlonej dro-
dze widzisz nadjeżdżający sa-
mochód, nie oznacza to, że jego 
kierowca również widzi Ciebie. 
Dlatego, gdy idziesz drogą po 
zmroku w terenie niezabudowanym, 
musisz mieć odblaski! Taki obowiązek wynika z przepisów, które we-
szły w życie kilka lat temu. 
Jak nosić elementy odblaskowe? Wystarczy zwijana opaska zaci-
skowa. Możesz ją nosić na rękawie lub nogawce. Kupisz ją na stacji 
benzynowej, w supermarkecie, w sklepie papierniczym, sportowym, 
motoryzacyjnym oraz z odzieżą BHP. Kosztuje od 2 do 10 zł. Jeśli po 
zmroku idziesz lewym poboczem, załóż opaskę na kostkę prawej 
nogi lub w połowie łydki albo tuż pod kolanem. Musi być widoczna 
dla kierowców, którzy nadjeżdżają z tyłu i z przodu. 
Jeśli będziesz dobrze widoczny, dasz szansę kierowcy na odpowied-
nio wczesne zauważenie Ciebie, a tym samym na uniknięcie wypad-
ku!  WA

Noś odblaski!
Krótkie dni, mało słońca, mgły i opady 
- jesienna aura nie sprzyja pieszym. 

Pięćdziesiąt pojazdów funk-
cjonariusze puckiej policji 
skontrolowali w ramach 
działań pn. Truck i Bus.

Głównym celem cyklicznej 
akcji jest zapobieganie wypad-
kom drogowym oraz elimi-
nowanie nieprawidłowości 
w wykonywaniu międzynaro-
dowego i krajowego trans-
portu drogowego. Funkcjona-
riusze poprzez prowadzone 
działania obligują kierujących 
samochodami ciężarowymi 
oraz przewożących osoby do 
przestrzegania obowiązują-
cych przepisów prawnych.
W trakcie jednodniowej akcji, 
która na terenie powiatu puc-
kiego zorganizowana została 
w połowie października, 
funkcjonariusze skontrolo-
wali pięćdziesiąt pojazdów. 
Szesnastu kierowców, którzy 
złamali przepisy drogowe, 
ukarali mandatami karnymi, 
m.in. za nie spełnianie wymo-
gów technicznych. Tym, którzy 
nie zadbali o stan techniczny 
samochodów, policjanci za-
trzymali dowody rejestracyjne. 
Warto zaznaczyć, że w jednym 
z przypadków skierowano 
wniosek o ukaranie do sądu. 
Dodatkowo w trakcie akcji 
zatrzymano jednego nietrzeź-
wego kierowcę.
Działania mundurowych 
polegały na sprawdzaniu 
trzeźwości kierowców, stanu 
technicznego pojazdów, czasu 
pracy kierowców oraz odpo-
wiedniego przewożenie osób 
i ładunku. Funkcjonariusze 
kontrolowali również posiada-
ne przez kierowców uprawnie-
nia do prowadzenia określo-
nych rodzajów pojazdów oraz 
dokumenty przewozowe. WA

Truck i Bus

Kostki rosołowe albo mar-
chewki zamiast telefonu - to 
tylko niektóre z oszustw, 
na jakie można natknąć się 
w Internecie. 

Policja apeluje o ostrożność 
i rozsądek przy dokonywaniu 
transakcji w sieci. Oszuści 
w Internecie wykorzystu-
ją najczęściej nieuwagę, 
pośpiech i chęć posiadania 
zamówionej rzeczy jak 
najszybciej i jak najtaniej. 
Warto zabezpieczyć się przed 
przestępstwami w Internecie, 
płacąc za zamówiony towar 
przy odbiorze. 
Kupując w sieci, bądź ostroż-
ny, szczególnie gdy zobaczysz 
tzw. „super okazję” - sprawdź 
wiarygodność sprzedające-
go, przeczytaj opinie i oceny 
jego poprzednich aukcji. 
Jeśli licytujesz, z zapłatą za 
produkt poczekaj do zakoń-
czenia aukcji. Sprawdź, czy 
sprzedawca umożliwia opłatę 
przy odbiorze - to również 
wskazuje na jego wiarygod-
ność. Zweryfikuj dokładnie, 
czy wiadomość pochodzi od 
rzeczywistego sprzedawcy, 
zwłaszcza gdy podany w niej 
jest numer konta, na który 
masz przelać należność, budzi 
Twoje wątpliwości.
Pamiętaj, że ostrożne i rozsąd-
ne zachowanie podczas do-
konywania transakcji w sieci, 
pozwoli uniknąć rozczaro-
wań. WA

UWAG@ na 
oszustów!
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Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Kartuskiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Starogard

Express Powiatu Wejherowskiego

WSzyStKo PrzEczytaSz na:

Cały Czas zmieniamy
się dla Was!

ekspresóWka
za trzy lata

pomogą dzieCiom

Żeglarski 
puChar kaszub
Żeglarskie XI Mistrzostwa 
Kartuz już za nami! Kartuscy że-
glarze osiągnęli w nich bardzo 
dobre wyniki.

Okrągłe urodziny naszego 
wydawnictwa były okazją do 
podsumowania dotychczaso-
wej działalności i opracowania 
planów wydawniczych na 
kolejne lata. 

W Starogardzie Gdańskim po-
wstało specjalistyczne Centrum 
Pomocy Dzieciom. Będzie ofero-
wała bezpłatną pomoc psycho-
logiczną, prawną oraz medyczną 
dzieciom pokrzywdzonym 
przestępstwem i ich rodzinom.

Wiemy już, jakie są terminy reali-
zacji odcinka trasy ekspresowej 
S6, który połączy powiat wejhe-
rowski z obwodnicą Trójmiasta 
i ile inwestycja może kosztować.

Z samorządem związany 
był od 1998 roku – naj-
pierw jako radny, a od 
2002 roku jako wójt Kro-
kowej. Powyższą funkcję 
pełnił z przerwami aż do 
śmierci. Przez krótki czas 
sprawował też funkcję 
radnego powiatu puc-
kiego. Od wielu lat był 
członkiem Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 
Jego śmierć to ogromna 
strata nie tylko dla gminy 
Krokowa, ale i całego re-
gionu. 

WESoŁy 
I SERDEcZNy

- Z Henrykiem realizo-
waliśmy wspólnie zada-
nia, projekty czy impre-
zy - wspomina Tadeusz 
Puszkarczuk, wójt gminy 
Puck. - Ostatnio razem 
występowaliśmy o klaster 
energetyczny. Zawsze 
z wójtem gminy Kroko-
wa bardzo dobrze mi się 
współpracowało. To był 
bardzo sympatyczny, we-
soły i serdeczny człowiek. 
Takiego Go zapamiętam. 

Kto będzie rządził gmi-
ną? Procedura wygasza-
jąca mandat Henrykowi 
Doeringowi ma rozpo-
cząć się, gdy do komisa-
rza wyborczego wpłynie 
akt zgonu. W związku 
z tym, że śmierć wójta na-
stąpiła za granicą, powyż-
sze postępowanie może 
potrwać nieco dłużej niż 
zazwyczaj. 

Żegnamy wójta
Henryka Doeringa
Gm. KRoKoWA | Dziś, tj. 24 paźDziernika, oDbęDzie się pogrzeb Henryka Doeringa. 
Wójt gminy krokoWa zmarł tragicznie poDczas urlopu, który spęDzał na cyprze. 

GRZEGoRZ 
ZAcZEK,
zastępca wójta 
gminy Krokowa

Henryka Doeringa 
zapamiętam, jako osobę 

pełną życzliwości i ciepła 
z ogromnym wigorem 
do życia oraz zapałem 

do działania. Dla niego 
najważniejszy był człowiek. 

Motywem przewodnim 
w Jego działalności było 
stwierdzenie: „w czym  
Pani / Panu możemy 

pomóc”. Zawsze wychodził 
z pomocną dłonią, nie raz 
stawiając dobro innych 

nad swoje. Dla Niego naj-
ważniejszy był przemyślany 

i zrównoważony rozwój. 
Dbał o to, aby gmina 

rozwijała się w sposób 
równomierny, żeby żadna 
z miejscowości nie czuła 
się pominięta. Był dobrze 

postrzegany przez kolegów 
samorządowców. Uwa-
żałem go za rozsądnego  
i wyważonego samorzą-

dowca z wizją i ogromnymi 
planami na przyszłość.

”
RomAN 
KużEl,

burmistrz 
Władysławowa 

Muszę przyznać, że mia-
łem ogromny sentyment 
do Henryka. Gdy wy-
grałem wybory samo-

rządowe, to właśnie On 
jako pierwszy zadzwonił 
do mnie z gratulacjami. 
Wówczas zaprosił mnie 
również na kawę, aby 

porozmawiać. Do dzisiaj 
pamiętam, że mówił 

o swoim doświadczeniu 
samorządowym. Z jego 

strony to był bardzo miły 
gest w stosunku do mnie, 
czyli młodego samorzą-

dowca, który dopiero 
wkracza na tę niwę. 

Z tego powodu, że od sa-
mego początku traktował 
mnie jak równego sobie, 
zawsze miałem ogrom-
ny szacunek do Niego. 

Henryka zapamiętam jako 
człowieka radosnego, 

życzliwego, serdecznego 
i uśmiechniętego. 

”
JERZy 

WŁuDZIK, 
wójt gminy 
Kosakowo

Z wójtem Doeringiem 
znaliśmy się od wielu 
lat. Pamiętam nawet 

współpracę, nas wtedy 
młodzieńców, z ojcem 
Henryka. W ostatnim 

czasie wspólnie starali-
śmy się pomóc Polakom 
na Litwie, nasze gminy w 
Rejonie Wileńskim mają 

gminy partnerskie. Wspo-
magaliśmy przede wszyst-

kim szkoły. Pamiętam, 
że z Krokowej do szkół 
pojechały tablice multi-
medialne, co w tamtym 

rejonie jest naprawdę luk-
susem. I taki właśnie był 

Henryk Doering, życzliwy 
oraz pomocny. Pamiętam 
naszą ostatnią rozmowę 
podczas wrześniowych 
Gminno-Powiatowych 

Dożynek organizowanych 
w Kosakowie. Trudno 

uwierzyć w to, że nie ma 
Jego już z nami. 

”

KTo ZA WóJTA?

- Jak wpłynie do nas in-
formacja o wygaszeniu 
mandatu, to rozpoczęta zo-
stanie procedura związana 
z wyborem osoby, która do 
czasu wyboru nowego wój-
ta zarządzała będzie gminą 
– wyjaśnia Małgorzata Swo-
robowicz, rzecznik prasowy 

wojewody pomorskiego. 
- Na razie jesteśmy na ta-
kim etapie, że czekamy na 
informację o wygaśnięciu 
mandatu wójta. Dopóki for-
malności w powyższej kwe-
stii nie zostaną dopełnione, 
nie możemy przystąpić do 
wszczęcia niezbędnych 
procedur. 

Warto zaznaczyć, że arty-

kuł 28e Ustawy o Samorzą-
dzie Gminnym wskazuje, 
że wygaśnięcie mandatu 
wójta jest równoznaczne 
z odwołaniem jego zastęp-
cy. Z kolei zapis artykułu 
28f.1 mówi o tym, że osobę 
pełniącą obowiązki wójta 
do czasu nowych wyborów 
wyznacza Prezes Rady Mini-
strów. Anna Walk



4 | expressy.plWtorek, 24 października 2017

Pieniądze pochodzą ze 
środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020. Uro-
czyste podpisanie umów na 
dofinansowanie inwestycji 
odbyło się w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Pomorskiego. Pieniądze 
z Unii Europejskiej mają 
trafić nie tylko do Pucka, 
ale i Prabut oraz Miastka. 

ŚRoDKI NA SPRZęT

- Szpitale, które były na 
pierwszych trzech miej-
scach listy rezerwowej, 
otrzymały fundusze z puli 
rezerwowej – wyjaśnia 
Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomor-
skiego. - W ramach środ-
ków unijnych nie można 
finansować wszystkich 
projektów. Komisja Euro-
pejska wyznacza szczegó-
łowe zasady, które należy 
spełnić. Po pierwsze, mo-
gliśmy finansować zadania 
związane z chorobami cy-
wilizacyjnymi. Po drugie, 
wszystkie projekty musia-
ły też uzyskać akceptację 
wojewody i Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Wśród 
wybranych projektów mu-
siały znaleźć się te doty-
czące opieki zdrowotnej, 
które będą miały refun-

dację świadczeń. Chodzi 
o kontrakty z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

Dzięki środkom z Unii 
Europejskiej w Pucku ma 
powstać nowa Poradnia 
Chorób Płuc. Zainstalowa-
ny zostanie również nowy 
sprzęt medyczny, m.in.: 
tomograf komputerowy, 
echokardiograf, bezprze-
wodowy system umożli-
wiający pacjentom wzy-
wanie pomocy, rejestrator 
holterowski i spirometr. 
Nadto pojawią się wózki 
transportowe i wózek am-
bulatoryjny. 

ZySKAJą PAcJENcI 

Doposażenie Oddziału 
Chorób Wewnętrznych ma 
poprawić jakość świadczeń 
zdrowotnych, a nowy spe-
cjalistyczny sprzęt sprawić, 
że diagnostyka chorób kar-
diologicznych i schorzeń 
naczyniowych będzie jesz-
cze bardziej precyzyjna. 
Sale chorych zostaną wy-
posażone w nowe szafki 
przyłóżkowe i osiem łóżek 
elektrycznych. Dzięki temu 
zwiększy się komfort pa-
cjentów, a ryzyko powsta-
wania odleżyn zostanie 
zmniejszone. W ramach 
finansowania przewidzia-
no również szkolenia dla 
personelu medycznego 

Są pieniądze dla szpitala
PucK | noWoczesna aparatura i przeszkolony personel. baza szpitala puckiego zostanie rozbuDoWana. 

z podstaw tomografii kom-
puterowej, echokardiogra-
fii w stanach nagłych, USG 
i dopplera naczyń. 

Całość projektu pn. „Roz-
budowa bazy Szpitala Puc-

kiego Sp. z o.o. w Pucku 
w zakresie diagnostyki i le-
czenia chorób cywilizacyj-
nych” oszacowana została 
na ponad 2 mln zł. Większa 
część powyższej kwoty, tj. 1 

mln 683 tys. zł, ma stanowić 
dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. 
Zadanie w postaci zakupu 

specjalistycznego sprzętu 
medycznego, adaptacji po-
mieszczeń i przeszkolenia 
personelu ma zostać zre-
alizowane do grudnia 2018 
roku. WA

mIEcZySŁAW 
STRuK, 

marszałek 
województwa 
pomorskiego

Dużo projektów zdro-
wotnych jest realizowa-
nych na Pomorzu, także 
poza obszarem metropo-
lii. Zależy nam na tym, 

aby poziom usług ofero-
wanych przez jednostki 
medyczne, funkcjonu-

jące na terenie naszego 
województwa, był na jak 
najwyższym poziomie.

”

Trzecią lokatę w rankingu zajęło wo-
jewództwo dolnośląskie. Nagrody wrę-
czone zostały w Katowicach podczas 
XV Samorządowego Forum Kapitału i 
Finansów. Ranking „Wspólnoty” powstał 
na podstawie rocznych sprawozdań z 
wykonania planu wydatków budżeto-
wych jednostek samorządu terytorialne-
go publikowanych przez Ministerstwo 
Finansów i danych udostępnionych 
przez Główny Urząd Statystyczny z lat 
2006–2015.

PomoRZE PIoNIEREm

- Cieszę się, że Pomorze znalazło się w 
piątce najlepszych województw w Pol-
sce – mówiła Marzena Mrozek, dyrektor 
Departamentu Zdrowia Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego, 
odbierając statuetkę. – Miejsce drugie 
jest dla mnie potwierdzeniem tego, że 
podejmowane przez nas działania w 
zakresie polityki zdrowotnej są dobrze 
zaplanowane i przynoszą pozytywne 
rezultaty. Pomorskie lubi podejmować 
wyzwania i być pionierem. Tę nagrodę 
dedykuję wszystkim mieszkańcom wo-
jewództwa pomorskiego, bo człowiek i 
życie ludzkie jest najważniejsze.

Przykładem inwestycji prozdrowot-
nych mogą być działania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014–2020. Łącznie mają zostać zreali-
zowane programy profilaktyczne o war-
tości prawie 80 milionów złotych.

ZDRoWIE PRIoRyTETEm 

- Drugie miejsce w Polsce w rankin-
gu „Wspólnoty” to wielkie wyróżnienie, 
które stanowi potwierdzenie tego, że 
ochrona zdrowia jest jednym z naj-
ważniejszych priorytetów samorządu 
województwa – mówi Paweł Orłowski, 
członek zarządu województwa po-
morskiego. Jak podkreśla marszałek, 
Pomorze od wielu lat przeznacza bar-
dzo duże środki na ochronę zdrowia. 
Budżet województwa pomorskiego 
wspiera modernizację i budowę nowej 
infrastruktury szpitali, programy pro-
filaktyczne, nowoczesne technologie 
medyczne czy specjalistyczny sprzęt. 
Najważniejsze kryteria, jakie były bra-
ne pod uwagę w rankingu „Wspólnoty”, 
to wydatki województw na: ochronę 
zdrowia w przeliczeniu na mieszkań-
ca, medycynę pracy w przeliczeniu na 
mieszkańca, lecznictwo ambulatoryj-
ne i psychiatryczne w przeliczeniu na 
mieszkańca czy też aktywność inwesty-
cyjna liczona w procentach wydatków 
majątkowych w wydatkach na ochronę 
zdrowia. WA

Na zdrowiu nie oszczędzają
REGIoN | W rankingu czasopisma „Wspólnota”, który Dotyczy WyDatkóW jeDno-
stek samorząDu terytorialnego na ocHronę zDroWia, pomorze zajęło Drugie 
miejsce W kategorii WojeWóDztW. pomorskie WyprzeDziło Wyłącznie mazoWsze.
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Dzięki środkom z Unii Eu-
ropejskiej na terenie gminy 
Kosakowo w przyszłym roku 
mają zostać zrealizowane 
trzy zadania. Jedno z przed-
sięwzięć polegało będzie na 

realizacji pierwszego etapu 
prac związanych z utworze-
niem skansenu w Mechelin-
kach. W ramach powyższego 
zadania zagospodarowany 
zostanie teren, który znajdu-

je się pobliżu mechelińskiej 
przystani. 

Kolejna inwestycja, która 
realizowana będzie dzięki 
przyznanym środkom, po-
legać ma na budowie am-

Pieniądze na inwestycje
Gm. KoSAKoWo | północnokaszubska lokalna grupa rybacka 
przyznała gminie kosakoWo unijne DofinansoWania.  

przyczynić się do odciążenia 
terenów cennych przyrodni-
czo. 

Dodatkowo dofinansowa-
nie z Północnokaszubskiej 
Lokalnej Grupy Rybackiej po-
zwoli na wydanie publikacji, 
promującej kwestie rybacko-
morskie w koncepcji „dawniej 
i dziś” na terenie gminy Kosa-
kowo. Książka będzie dostęp-
na w formie papierowej oraz 
elektronicznej. WA

fiteatru letniego w Rewie 
(pierwszy etap prac). Obiekt 

ma mieścić się u nasady cy-
pla rewskiego i powinien 
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Ciąg pieszy o szerokości 
dwóch i długości dwustu 
metrów wybudowany zo-
stał dokładnie na wysoko-
ści od ul. Dożynkowej do ul. 
Żniwnej. W całości wykona-
ny jest z kostki brukowej. 

Warto wiedzieć, że to 
kolejna inwestycja na te-
renie gminy Władysławo-
wo, która ma przyczynić 
się zarówno do poprawy 
ładu przestrzennego, jak 

i bezpieczeństwa pieszych. 
Koszt przedsięwzięcia wy-
niósł około 75 tys. zł.

Przypomnimy, że jesz-
cze przed sezonem letnim 
w Ostrowie odnowiona zo-
stała nawierzchnia chodni-
ka przy ul. Plażowej, gdzie 
liczne ubytki i uszkodzenia 
zastąpiła nowa kostka bru-
kowa, która została uszla-
chetniona kamienną po-
sypką. WA

Nowy chodnik
oSTRoWo | jest bezpieczniej i WygoDniej. przy 
ul. zabytkoWej poWstał noWy cHoDnik.

Inwestycja ma zostać zre-
alizowana przy wsparciu 
ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
w ramach „Programu wy-
równywania różnic między 
regionami III”.

Winda zamontowana 
zostanie w budynku C 
Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, czyli in-
ternacie. Przypominamy, 
że część obiektu została 
doraźnie dostosowana do 
zakwaterowania piętnastu 
niepełnosprawnych wy-
chowanków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Pucku. Mon-
taż windy przyściennej ma 
ułatwić im poruszanie się 
po obiekcie.

Warto wiedzieć, że za-
projektowana winda ze-
wnętrzna ma być dosto-
sowana do potrzeb osób 
poruszających się na wóz-

Będzie winda
PucK | WinDa przyścienna zamontoWana zo-
stanie W buDynku pckziu.

zdjęcie przykładowe

kach inwalidzkich.  Jej wy-
miary140x140 cm powinny 
umożliwić swobodne obra-
canie się poruszającemu się 
na wózku. WA

pomorski funDusz rozWoju 2020+ Wesprze łącznie naWet 2000 firm kWo-
tą ponaD 400 mln zł uDostępnioną przez pośreDnikóW finansoWycH W 
postaci pożyczek, poręczeń i Wejść kapitałoWycH. to kolejny projekt, po 

znanej już inicjatyWie jeremie, finansoWany ze śroDkóW unii europej-
skiej, skieroWany Do przeDsiębiorcóW z pomorza. 

unijne pożyczki dla 
przedsiębiorstw z Pomorskiego 

Funduszu Rozwoju 2020+

Pierwsze środki udo-
stępnione zostały 
w ramach Mikropo-
życzki i Pożyczki Roz-
wojowej, które po-
mogą mikro i małym 
firmom zwiększać 
konkurencyjność oraz 
zdolność do rozsze-
rzania działalności. 
Warunkiem koniecz-
nym jest realizacja in-
westycji w wojewódz-
twie pomorskim.
Przedsiębiorcy, którzy 
zdecydują się na mi-
kropożyczkę mogą 
liczyć na wsparcie do 
100 tysięcy złotych, 
a zainteresowani Po-
życzką Rozwojo-
wą od 100 do 300 
tysięcy złotych. 
W obu przypadkach 
okres spłaty wynosi  

do 5 lat.
Uzyskaną pożyczkę 
można przeznaczyć 
m.in. na inwestycje 
związane z wdraża-
niem nowych rozwią-
zań produkcyjnych 
i organizacyjnych, 
w tym pro-środo-
wiskowych. Dzięki 
wsparciu możliwe 
będzie  unowocze-
śnienie wyposażenia 
firm, modernizacja 
środków produkcji 
oraz dostosowanie 
pomieszczeń wyko-
rzystywanych w dzia-
łalności.
Co do zasady, wspar-
cie instrumentów 
zwrotnych jest udzie-
lane na warunkach 
k o r z y s t n i e j s z y c h 
niż rynkowe, co dla 

p r z e d s i ę b i o r c ó w 
oznacza atrakcyj-
ne oprocentowanie 
pożyczek oraz brak 
prowizji za ich udzie-
lanie. Mikro i małym 
przedsiębiorstwom 
w regionie wsparcia 
udzielać będą po-
średnicy finansowi 
– profesjonalne insty-
tucje wybrane przez 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego:

Towarzystwo Inwe-
stycji Społeczno-Eko-
nomicznych S.A., któ-
re dysponuje kwotą 
36 mln zł, 

Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o. 
z kwotą 30 mln zł,

Żuławski Bank Spół-
dzielczy i Bank Spół-
dzielczy w Dzierzgo-

niu z kwotą 24 mln zł.
Wkrótce pomorscy 
przedsiębiorcy będą 
mogli skorzystać z ko-
lejnych produktów 
finansowych ofero-
wanych przez Pomor-
ski Fundusz Rozwoju 
2020+.
W ramach inicjaty-
wy JEREMIE w wo-
jewództwie pomor-
skim do końca 2015 
roku wspartych zo-
stało blisko 6 tysię-
cy przedsiębiorstw 
na łączną kwotę  
486,7 mln zł.
Więcej szczegółów 
na temat oferty Po-
morskiego Funduszu 
Rozwoju 2020+ moż-
na znaleźć na stronie 
rpo.bgk.pl
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Całkowity koszt projektu 
to 20 256 775,29 zł, z czego 
aż 85 proc. (17 218 259,00 
zł) zostanie pokryte ze 
środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020. 

START W 2018 RoKu

Rower miejski to codzien-
ność kilkudziesięciu miast 
w Polsce. Czas najwyż-
szy na Pomorze. Dlatego 
w 2016 roku do RPO WP 
wpisano projekt rowerów 
metropolitarnych, a w lipcu 
2017 roku. Stowarzysze-
nie Obszar Metropolitarny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot, od-
powiedzialne za jego reali-
zację, złożyło w Urzędzie 
Marszałkowskim wniosek 
o dofinansowanie. Projekt 
przeszedł pozytywną we-
ryfikację pod względem 
formalnym i w połowie 
października zarząd wo-
jewództwa pomorskiego 
zatwierdził jego realizację. 
Dzięki temu pierwsi rowe-
rzyści przejadą się rowera-
mi miejskimi jesienią 2018 
roku.

– Kwotę ponad 17 mln zł 
uzupełnią budżety czter-
nastu gmin partnerskich 
- mówi Jan Szymański, 
dyrektor Departamentu 
Programów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskie-
go. – Przeznaczymy ją na 
niezbędną infrastrukturę, 
czyli stacje dokowania, ro-
wery, system informatycz-
ny, na który składa się m.in. 
moduł geo-lokalizacji, wy-
pożyczeń, rezerwacji, mo-
duł serwisowy i integrujący 
system rowerowy z infor-

Środki na rowery 
metropolitarne
REGIoN | Dobre Wieści Dla roWerzystóW. poDjęta została ucHWała, Dzięki której 
możliWa bęDzie realizacja projektu roWeru metropolitarnego. na Dofinanso-
Wanie czekało czternaście pomorskicH gmin, W tym puck i WłaDysłaWoWo. 

macją pasażerską – dodaje 
Szymański. 

GDZIE I KIEDy?

Projekt Systemu Roweru 
Metropolitarnego wykonany 
zostanie w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Teryto-
rialnych. Prowadzony będzie 
na terenie czternastu gmin 
województwa pomorskiego, 
w tym Władysławowa i Puc-
ka. Uruchomionych zostanie 
prawie 4 tys. rowerów (w tym 
10 proc. rowerów elektrycz-
nych) oraz ponad 7,5 tys. sta-
cji rowerowych. 

– Rowery publiczne na Po-
morzu to jeden z elementów 
szerszego programu, przy 
pomocy którego realizujemy 
politykę spójności. Chcemy 
maksymalnie efektywnie wy-
dać pieniądze na wszystko, co 

związane jest z transportem 
zbiorowym, poprawą jego 
jakości i atrakcyjności – wyja-
śnia Szymański. – To też dzia-
łania dążące do ograniczenia 
emisji CO2, w które wpisuje 
się ekologiczna komunika-
cja. Chodzi o to, by przesia-
dać się na rowery i trans-
port miejski w codziennych 
podróżach i rezygnować 
z przejazdów samochodami 
do pracy – dodaje. 

RoWERy 
IV GENERAcJI 

Pomorski projekt jest inwe-
stycją wyjątkową. – Będzie 
to największy pod wzglę-
dem obszarowym projekt 
rowerów miejskich w Polsce. 
To szczególna na tle kraju 
współpraca kilkunastu gmin, 
które razem przystąpiły do 

jego realizacji. – mówi Krzysz-
tof Perycz-Szczepański, ko-
ordynator projektu System 
Roweru Metropolitalnego. 
– Cały system ma być dopa-
sowany do współczesnych 
realiów – dodaje. 

Rowery metropolitarne 
na Pomorzu są najnowo-
cześniejszym systemem IV 
generacji, drugim w Polsce 
i dostępnym tylko w kil-
ku krajach Europy. Jest on 
oparty o rowery z aktywnym 
GPS-em i wbudowanym ter-
minalem, który pozwala na 
łatwiejsze i szybsze wypo-
życzanie. Pomorskie rowe-
ry dadzą także możliwość 
pozostawienia ich przy do-
wolnym stojaku, wyszuka-
nia najbliższego wolnego 
pojazdu z poziomu aplikacji 
oraz umożliwią wcześniejszą 
rezerwację.  WA

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKlAmę

zadzwoń: 660 731 138
lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

Fo
t. 

zd
ję

ci
e 

ilu
st

ra
cy

jn
e

Stare schody, które prowadzą z plaży na klif, zostały 
wymienione na nowe. Materiał, z którego są wykonane, 
charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynni-
ków atmosferycznych. Dodatkowo deski pomostowe z two-
rzywa sztucznego są  antypoślizgowe i szybkoschnące. 
Przedstawiciele Urzędu Gminy Kosakowo mają nadzieję, że 
mieszkańcom i turystom służyły będą przez wiele lat.  WA

Nowe schody
mEchElINKI | są przestronne i bezpieczne.
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Już niebawem startuje kolejna edycja konkurs pn. Pucki 
mistrz ortografii. Do udziału z zmaganiach organizato-
rzy zachęcają wszystkich miłośników języka polskiego, 
bez względu na wiek. 
Konkurs, który zaplanowany został na 12 listopada, zorgani-
zowany zostanie w Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego 
w Pucku. Dla zwycięzców organizatorzy przewidzieli atrak-
cyjne nagrody o wartości od 100 do 500 zł. 
Konkurs Urząd Miasta organizuje przy współpracy z Biblio-
teką Publiczną im. Zaślubin Polski z Morzem oraz Szkołą 
Podstawową im. M. Zaruskiego. Chęć uczestnictwa w zma-
ganiach zgłaszać można za pomocą strony www.miasto-
puck.pl lub osobiście w puckiej bibliotece (do 9 listopada) 
albo w dniu konkursu, a dokładniej na godzinę przed jego 
rozpoczęciem. WA

Zostań mistrzem!
PucK | okazja Do zabaWy, spraWDzenia WieDzy 
i zDobycia cennycH nagróD.
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 W czwartek, a dokład-
niej 19 października, na-
stąpił odbiór techniczny 
ronda na skrzyżowaniu 
ulicy żwirowej i Drogi 
chłapowskiej we Włady-
sławowie. 
Budowa ronda kosztowała 2 mln 800 tys. złot. 970 tys. to 
dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej. Pozostałą kwotę dołożył Powiat Pucki 
i gmina Władysławowo (każdy z samorządów po 900 tys. zł).
Przypomnijmy, że aktualnie trwa również budowa ul. Żwi-
rowej, która wiedzie od nowego ronda do centrum Włady-
sławowa. Na ten cel samorządy również otrzymały dotację 
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej. 

Odbiór ronda
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W ramach tegorocznej 
edycji budżetu obywatel-
skiego mieszkańcy gminy 
Władysławowo decydowa-
li o rozdysponowaniu 350 
tys. zł, z czego 200 tys. zł 
przeznaczone było na pro-
jekty miejskie, a 150 tys. zł 
dotyczyło zadań wiejskich. 

SPoSoBy 
GŁoSoWANIA

W sumie zgłoszone zosta-
ły trzydzieści trzy zadania. 
Po weryfikacji złożonych 
projektów, którą dokonał 
zespół ds. budżetu obywa-
telskiego, do głosowania 
zakwalifikowano trzydzie-
ści jeden zadań, z których 
trzynaście dotyczyło ob-
szaru wiejskiego, a osiem-
naście terenu miejskiego. 
Zgłoszone przedsięwzięcia 

były zadaniami zarówno 
inwestycyjnymi, jak i tzw. 
miękkimi – nieinwestycyj-
nymi.  

Kto wybierał? Głosować 
mógł każdy mieszkaniec 
gminy Władysławowo, 
który w roku przeprowa-
dzenia procedury budżetu 
obywatelskiego ukończył 
szesnaście lat. Samo gło-
sowanie prowadzone było 
przez dwa tygodnie, a do-
kładniej w dniach od 18 
września do 2 październi-
ka. Głosować można było 
w sposób tradycyjny, tj. 
przez wypełnienie karty 
do głosowania i wrzucenie 
jej do jednej z trzynastu 
usytuowanych na terenie 
gminy urn, a także w for-
mie elektronicznej, wypeł-
niając kartę za pomocą 
Internetu. 

Mieszkańcy już wybrali
Gm. WŁADySŁAWoWo | Wielki neonoWy napis, bajkoWe DyWany z krokusóW czy jupitery na boisku W tupaDłacH – to tyl-
ko część z projektóW zakWalifikoWanycH Do realizacji W ramacH WłaDysłaWoWskiego buDżetu obyWatelskiego. 

Projekty wybrane 
do realizacji:

 „Skuteczny Strażak”. Projekt zwiększenia sku-1. 
teczności działań ratowniczo-gaśniczych oraz 
poszukiwań osób zaginionych na terenie gminy.
Władysławowo - wielki neonowy napis w prze-2. 
strzeni miejskiej jako atrakcja turystyczna
Doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej 3. 
o nowy element - statek dla dzieci
Ratujmy historie naszej kapliczki w Tupadłach; 4. 
Ujednolicenie tablic z nazwami ulic oraz nadanie 5. 
lokalnego charakteru w Ostrowie
Kaszubska chata w nowym świetle w Ostrowie6. 
Jupitery oświetlające boisko w Tupadłach7. 
Bajkowe dywany z krokusów w Ostrowie8. 

REKoRDoWA 
FREKWENcJA

Głosowanie polegało na po-
stawieniu znaku „x” przy wy-
branych projektach na karcie 
do głosowania. Głosujący 
mógł wybrać maksymalnie 
pięć, jego zdaniem najważ-
niejszych projektów. Głosują-
cy mógł wskazać do realizacji 
projekty miejskie, jak i projek-
ty wiejskie, przy czym łączna 
liczba oddanych głosów nie 
mogła przekroczyć pięciu. 

W głosowaniu wzięło udział 
dokładnie 3 781 osób z 12 
720 uprawnionych, co dało 
rekordową frekwencję na 

poziomie 30 proc. Wśród gło-
sujących najbardziej aktywną 
grupę stanowili mieszkań-
cy w wieku 26-35 lat. Wię-
cej głosów oddały kobiety, 
a najliczniejszą grupą wśród 
mieszkańców gminy byli wła-
dysławowianie. 

co ZoSTANIE 
ZRoBIoNE?

Ostatecznie z projektów 
miejskich najwięcej głosów 
zdobyło zadanie nr 3, tj. 
„Skuteczny Strażak”. Projekt 
zwiększenia skuteczności 
działań ratowniczo-gaśni-
czych oraz poszukiwań osób 

zaginionych na terenie gmi-
ny. Drugim najpopularniej-
szym zadaniem (nr 11) okazał 
się projekt pn. „Władysławo-
wo - wielki neonowy napis 
w przestrzeni miejskiej jako 
atrakcja turystyczna”. Dzięki 
pozostałym środkom do wy-
korzystania realizacji doczeka 
się także projekt pn. „Dopo-
sażenie placu zabaw przy ul. 
Łąkowej o nowy element - 
statek dla dzieci”. 

Wśród projektów wiejskich 
największą popularnością 
cieszył się projekt pn. „Ratuj-
my historie naszej kapliczki” 
z Tupadeł. Drugie miejsce 
zajęło zadanie pn. „Ujedno-

licenie tablic z nazwami ulic 
oraz nadanie im lokalnego 
charakteru” w Ostrowie. Ko-
lejnym zadaniem, które zdo-
było sporo głosów i także 
zostanie zrealizowane, został 
projekt pn. „Kaszubska chata 
w nowym świetle” w Ostro-
wie. Czwartym zadaniem, 
które również zmieściło się 
w puli środków i zostanie wy-
konane, okazał się projekt pn. 
„Jupitery oświetlające boisko 
w Tupadłach”. Dzięki zsumo-
waniu pozostałych środków 
uda się także zrealizować za-
danie pn. „Bajkowe dywany 
z krokusów” w Ostrowie. 
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PRACA
nr 7/2017                            dowiedz się więcej: r.laskowski@expressy.pl

Projekt, aby niższą składkę ZUS 
przedsiębiorcy płacili przez dłuższy 
okres niż obecnie, przedstawił nie-
dawno resort rodziny. Nowelizacja 
ustawy o systemie ubezpieczeń za-
gwarantowałaby przedsiębiorcom 
preferencyjne składki ZUS przez trzy 
lata od momentu zarejestrowania fir-
my. 
Skąd taki pomysł? Jak zauważają 
przedstawiciele ministerstwa pracy ze 
statystyk i badań wynika, że dla funk-
cjonowania firmy jest kluczowy trzeci 
rok prowadzenia działalności. Obec-
nie wielu przedsiębiorców rezygnuje 

z prowadzenia działalności zaraz po 
zakończeniu okresu opłacania prefe-
rencyjnej składki (w drugim roku).
Według nowych zasad, propono-
wanych przez ministr5estwo, przez 
pierwsze dwa lata działalności jak 
do tej pory firma opłacała tzw. mały 
ZUS (podstawa wymiaru składki na 
ubezpieczenie społeczne wynosiłaby 
30 proc. minimalnego wynagrodzenia 
za pracę), natomiast w trzecim roku 
zaproponowano podstawę wymia-
ru składki na ubezpieczenie społecz-
ne w wysokości 60 proc. minimalne-
go wynagrodzenia. W czwartym roku 

przedsiębiorca miałby opłacać skład-
kę w wymiarze również 60 proc., ale 
już nie minimalnego, ale średniego 
wynagrodzenia za pracę.
Jest też drugi pomysł – zgłoszony kil-
ka miesięcy temu przez Ministerstwo 
Rozwoju – który także zakłada zwol-
nienie ze składki ZUS przez pierwsze 
pół roku prowadzenia działalności, 
a następnie tzw. mały ZUS przez dwa 
lata prowadzenia działalności. 
Decyzję, którą opcję wybrać, podej-
mie rząd. Nowe przepisy miałyby 
obowiązywać już od stycznia przy-
szłego roku. /raf/

Obniżony ZUS także w trzecim roku?
Dziś osoby, zakładające po raz pierwszy działalność gospodarczą, płacą składki 

ZUS na preferencyjnych warunkach przez dwa lata. Może to ulec zmianie. 

W wyniku podjętej przez za-
rząd województwa pomor-
skiego decyzji o zwiększeniu 
puli środków na dofinansowa-
nie projektów niemal co dru-
ga firma, która startowała w 
konkursie, otrzyma wsparcie. 
Każda z firm, biorących udział 
w konkursie, mogła starać się 
o dofinansowanie w wysoko-
ści ponad 1 mln złotych, przy 

założeniu refundacji poniesio-
nych wydatków na poziomie 
40 proc. 
Duże zainteresowanie i wyso-
ka jakość złożonych projektów 
skłoniły zarząd województwa 
pomorskiego do podjęcia de-
cyzji o zwiększeniu puli środ-
ków przeznaczonych na dofi-
nansowanie z pierwotnie za-
planowanych 66 mln zł do aż 
105 mln. Nabór wniosków 
prowadziła Agencja Rozwoju 
Pomorza w okresie od 1 lute-
go do 15 marca 2017 roku.
Otrzymane dofinansowanie to 
szansa na rozwój głównie po-
przez zastosowanie innowa-
cyjnych rozwiązań, które fir-
my będą mogły wprowadzić 
dzięki środkom Unii Europej-
skiej. Przedsiębiorstwa będą 
mogły m. in. rozbudować i 
unowocześnić posiadaną in-
frastrukturę, zakupić maszy-
ny, instalacje oraz urządzenia, 
wdrożyć systemy zarządzania 

czy zinformatyzować proce-
sy produkcyjne. Wybrane do 
realizacji projekty wpisują się 
w obszary Inteligentnych Spe-
cjalizacji Pomorza. 
To już druga edycja tego  kon-
kursu,  jaki organizowała 
Agencja Rozwoju Pomorza 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego. War-
to podkreślić, że teraz złożone 
projekty, były jeszcze wyższej 
jakości, niż te, które wpłynę-
ły w poprzednim naborze w 
2016 roku. Wówczas dofinan-
sowanie w wysokości ponad 
52 mln złotych otrzymało 100 
spośród 416 firm - mówi Łu-
kasz Żelewski, prezes zarzą-
du Agenci Rozwoju Pomo-
rza. Tym razem pula środków 
wzrosła dzięki decyzji zarządu 
województwa pomorskiego 
do poziomu 105 mln złotych, 
dzięki czemu mogła zostać 
przeznaczona aż na 180 pro-

Miliony dla firm 
180 firm otrzyma ponad 105 mln zł dofinansowania 
na inwestycje w ramach rozstrzygniętego naboru 
wniosków ze środków RPO WP na lata 2014-2020. 

jektów spośród 437 złożonych. 
To oznacza, że niemal co drugi 
przedsiębiorca otrzymał wspar-
cie – dodaje Żelewski. 
Przed przedsiębiorcami teraz 
czas na podpisywanie umów o 
dofinansowanie projektów i re-
alizację zaplanowanych przed-
sięwzięć. Już w najbliższych 
dniach Agencja Rozwoju Po-
morza zaproponuje terminy 
spotkań informacyjnych, na 
których przybliży zasady przy-
gotowania się do podpisania 
umowy oraz zasady prawidło-
wej realizacji i rozliczania pro-
jektów.  Szczegółowe informa-
cje  i terminy spotkań dostępne 
będą na www.arp.gda.pl.
- Tak dobry wynik świadczy o 
wysokim potencjale firm, któ-
re stawiają na innowacyjność i 
wysokie technologie - komen-
tuje Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego. 
- Przedsięwzięcia wybrane do 
realizacji w dużej mierze wpi-
sują się w obszary Inteligent-
nych Specjalizacji Pomorza: 
począwszy od technologii of-
fshore i portowo-logistycznych, 
przez technologie interaktywne 
w środowisku nasyconym in-
formacyjnie, technologie eko-
efektywne w produkcji, przesy-
le, dystrybucji i zużyciu energii 
i paliw oraz w budownictwie, 
aż po technologie medyczne 
w zakresie chorób cywilizacyj-
nych i okresu starzenia.

Samo szukanie pracy nie wystarczy. Bo nie o szukanie, ale o znalezie-
nie tu chodzi. Co zatem należy zrobić? Pierwszy krok to dobrze napi-
sane CV. Po drugie – co może być dla niektórych zaskakujące - czę-
sto googluj swoje imię i nazwisko, a także aktualizuj swoje profile na 
różnych portalach. Po trzecie – wykorzystaj „potęgę” serwisów spo-
łecznościowych. Po czwarte - zadbaj o wizerunek. Po piąte - postaw 
na technologie i mobilność. Po szóste w końcu – przeglądaj ogłosze-
nia o pracę w naszej gazecie!

Jak skutecznie szukać pracy?



Jakie to obowiązki i co grozi osobie zatrud-
nionej za ich niewypełnianie? Konsekwen-
cje są poważne. 
Pracownik musi wykonywać swoją pracę 
starannie i sumiennie, wykonywać polece-
nia przełożonych (oczywiście chodzi o te, 
które dotyczą wykonywanej pracy – pole-
cenia muszą też być zgodne z przepisami 
prawa). Tylko w przypadku, gdy polecenie 
oznaczałoby złamanie prawa lub naruszało 
zapisy zawarte w umowie o pracę, pracow-
nik może odmówić ich wykonania. 
Obowiązkiem pracownika jest też prze-
strzeganie czasu pracy ustalonego w zakła-
dzie pracy (wyjątkami są sytuacje, gdy pra-
cownika obowiązuje nienormowany czas 
pracy oraz praca w systemie zadaniowym), 
regulaminu pracy, oraz przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy, oraz przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ponadto pracownika obowiązuje zachowa-
nie w tajemnicy informacji handlowych, 
bankowych oraz takich, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę na straty. 
Pracownik, który nie stosuje się do tych 
reguł, musi liczyć się z karą. Pracodaw-
ca może stosować kary upomnienia 
oraz nagany za łamanie zasad organi-
zacji i porządku, przepisów 
BiHP i przeciwpożarowych 
i nieprzestrzeganie sposo-
bu potwierdzania przybycia 
i obecności w pracy.
Z pewnością dotkliwą 
karą dla pracownika jest 
kara pieniężna. Praco-
dawca może ją zastosować 
w przypadku opuszczenia 
pracy bez usprawiedliwienia, 
stawienie się do pracy w sta-

nie nietrzeźwości lub spożywanie alkoho-
lu w czasie pracy a także łamania przepisów 
BiHP lub przeciwpożarowych,
Warto wiedzieć, że łącznie kary nie mogą 
przewyższać 10 proc. wynagrodzenia. 
Inną sprawą jest odpowiedzialność finan-
sowa za za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie obowiązków oraz wyrządzenia 
szkody (np. uszkodzenie firmowego samo-
chodu). Wówczas kara może wynosić mak-
symalnie trzykrotność wynagrodzenia (ale 
uwaga - gdy pracownikowi udowodni się, 
że wyrządził szkodę umyślnie, musi pokryć 
on całkowite koszty). 
Najwyższy wymiar kary to zwolnienie dys-
cyplinarne (z winy pracownika) za ciężkie 
naruszenie obowiązków pracowniczych.
/raf/

Łamiesz zasady? 
Dostaniesz karę

Zatrudnienie to dla pracownika nie tylko 
comiesięczna pensja, ale też (a właściwie 

przede wszystkim) obowiązki. 

Od stycznia najniższa pen-
sja będzie wynosić 2,1 tys. zł 
brutto. Zmianie ulegnie też 
minimalna stawka godzino-
wa – najniższa będzie wyno-
sić 13,7 zł brutto.
- Wzrost płacy minimalnej 
w obecnej sytuacji na ryn-
ku pracy, przy niskim bezro-
bociu, przybywających miej-
scach pracy i wzroście płac 
jest uzasadniony – możemy 
przeczytać na stronie Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej wypowiedź 
minister Elżbiety Rafalskiej. 
Zgodnie z regułą określo-
ną w ustawie o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, wy-
sokość minimalnej stawki 
godzinowej jest waloryzowa-
na o wskaźnik wzrostu mini-

malnego wynagrodzenia za 
pracę. To oznacza, że pod-
nieśliśmy minimalne stawki 
o 5 procent.
Przypomnijmy, że obecnie 
najniższe wynagrodzenie jest 
o 100 zł niższe i wynosi 2 
tys. zł brutto, natomiast mi-
nimalna stawka godzinowa 
to 13 zł.
Wzrost płacy minimalnej 
oznacza nie tylko wzrost 
pensji dla pracowników, któ-
rzy taką właśnie kwotę zara-
biają, ale też wzrost kwot in-
nych świadczeń. Od stycznia 
wyższa będzie zatem np. wy-
sokość odpraw przy zwolnie-
niach grupowych, płace za 
czas przestoju w pracy oraz 
pracę wykonywaną w godzi-
nach nocnych. /raf/

2,1 tys. zł to minimum
Kolejny rok to kolejne podwyżki płacy minimal-
nej. Taką decyzję podjął rząd. 

Chcesz podnieść swoje kwali-
fikacje? Szukasz bezpłatnych 
kursów zawodowych? Skorzy-
staj z oferty Starostwa Powia-
towego w Pucku.

Obsługa kasy fiskalnej, plano-
wania i realizacji usług w re-
cepcji, technologii obróbki 
oraz montażu części maszyn, 
konserwacji urządzeń elek-
trycznych, spawania metoda-
mi MAG i TIG, czy też pro-
wadzenia sprzedaży – to tyl-
ko część z umiejętności, które 
można zdobyć, zapisując się na 
bezpłatny kurs.  
Formularze zgłoszeniowe znaj-
dują się na stronie www.po-
wiat.puck.pl. Chcesz skorzy-
stać z innego kursu zawodo-
wego? Zgłoszenia przyjmowa-

Zapisz się na kurs!

ne są do 13 listopada. Więcej 
informacji na temat szko-
leń można otrzymać w Staro-
stwie Powiatowym w Pucku.

Wyższy komfort, lepsza wydajność
Miejsce pracy powinno być nie 
tylko ładne, komfortowe, do-
brze zaaranżowane, ale przede 
wszystkim wielofunkcyjne i do-
pasowane do potrzeb zespołów. 
Zarówno kadra zarządzająca jak 
i pracownicy powinni mieć po-
czucie prywatności oraz możli-
wość pracy w ciszy. 
Dzisiaj coraz więcej korporacji i firm z sektora 
MSP decyduje się na otwartą przestrzeń biuro-
wą. Jednak jak się okazuje, komfort pracy w po-
mieszczeniach typu open space jest niższy nawet 
o 32 proc, a efektywność pracowników spada 
o 15 proc. w porównaniu z systemem gabineto-
wym. Takie wnioski płyną z badania brytyjskich 
naukowców z Exeter University.
To, że pracownicy mają trudności z koncentra-
cją w warunkach ciągłego hałasu, potwierdza-
ją też dane grupy badawczej Ipsos, przeprowa-
dzone na 10 tys. osób z 14 krajów świata. Bada-
nie wskazuje, że dla niemal wszystkich, bo aż 
95 proc. ankietowanych ważna jest możliwość 
wykonywania zadań w prywatności. Prawie 

co trzecia badana osoba przyzna-
ła, że ze względu na to, że nie może 
skupić się w biurze, musi kończyć 
wykonywanie zadań służbowych 
w domu. Tym sposobem pracowni-
cy tracą średnio 86 minut w ciągu 
każdego dnia pracy. 
Jakie więc wybrać, a następnie za-
aranżować biuro, aby nasi pracow-

nicy mogli pracować wydajniej? Biura powin-
ny być przyjazne, przestrzenne, wielofunkcyjne 
oraz dobrze skomunikowane i doświetlone. 
Ciekawym rozwiązaniem są szklane ściany, wy-
dzielające pomieszczenia biurowe w kontene-
rach open space. Dają one pracownikom po-
czucie prywatności oraz możliwość pracy w ci-
szy. Jeśli np. w firmie prowadzi się dużo rozmów 
telefonicznych, warto pomyśleć o wydzieleniu 
specjalnych boksów dla osób rozmawiających 
przez telefon. Jest to ważne ze względu na kom-
fort pracy ich samych, jak i pracujących z nimi 
osób, wykonujących w tym czasie inne czyn-
ności. Warto wydzielić też – choćby niewielką - 
strefę relaksu dla pracowników. /raf/

Na tle 
rosną-
cych pro-
blemów 
ze smo-
giem Trój-
miasto wy-
różnia się 
dobrą jakością 
powietrza. Wskaźniki zanie-
czyszczenia szkodliwymi py-
łami są tutaj jednymi z naj-
niższych ze wszystkich pol-
skich miast. W 2016 roku 
w Gdańsku Wrzeszczu od-
notowano tylko 6 dni z prze-
kroczeniami poziomu pyłów 
PM10 i żadnego dnia z prze-
kroczeniem poziomu ozonu. 
Grupa GPEC zbadała, czy 
kandydaci do pracy biorą 
pod uwagę jakość powietrza 
przy poszukiwaniu zatrud-
nienia. 66 proc. badanych, 
mając porównywalne wa-
runki pracy, wybrałoby fir-
mę położoną w takim miej-
scu, gdzie nie ma smogu. Im 
większe dochody, tym więcej 
badanych podjęłoby taką de-
cyzję. Wśród ankietowanych 
z najniższymi dochodami od-
setek takich odpowiedzi wy-
nosi tylko 58 proc., podczas 
gdy dla osób z najwyższy-
mi dochodami sięga 76 proc. 
To pokazuje, że wyższej kla-
sy specjaliści i menedżero-
wie, którzy mają większą ela-
styczność w wyborze miejsca 
pracy, mogą postrzegać czy-
ste powietrze jako dodatko-
wy atut.
- Od lat rekrutujemy pra-
cowników z różnych części 
Polski. W tym roku po raz 
pierwszy spotkaliśmy się z ar-
gumentem, że chęć reloka-
cji podyktowana była między 
innymi smogiem. Dotyczyło 
to tylko kandydatów z połu-
dnia kraju – mówi Marek Mi-
kucki, kierownik działu per-
sonalnego z Grupy GPEC. – 
Co prawda trend jest na razie 
nieznaczny, ale widać, że pra-
cownicy coraz większą wagę 
przywiązują do aspektów 
ekologicznych. I to zarów-
no w ramach samej firmy, jak 
i w jej otoczeniu. /raf/

Za pracą po... 
czyste powietrze
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Mieszkańcy i przyjezdni 
mieli okazję zwiedzania m.in. 
tzw. ogrodu zimowego, tara-
su na trzecim piętrze, frag-
mentów piwnicy oraz mo-
nitoringu Straży Miejskiej. 
Dzieci uczestniczyły w warsz-
tatach plastycznych, brały 
udział w grze orientacyjnej, 
siadały w fotelu burmistrza, 
a także jeździły na quadzie, 
oglądały sprzęt saperski 
i bawiły się na dmuchańcach 
oraz zjeżdżalni. Na dorosłych 
czekały bezpłatne porady 
prawne, konsultacje architek-
toniczno-budowlane, a także 
prezentacja projektów inwe-
stycyjnych. Ponadto urzęd-
nicy demonstrowali działa-
nie tzw. „przycisku życia” dla 
osób chorych i starszych. 
Chętni mogli także zagłoso-
wać na projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego, czy 
też zainstalować aplikację na 
telefony komórkowe, prze-

Zwiedzanie pełne atrakcji
WŁADySŁAWoWo | Wiele ciekaWycH miejsc, mnóstWo konkursóW i sporo aktyWności czekało 
na zWieDzającycH poDczas Dnia otWartego W Domu rybaka. ”

kazującą bieżące informacje 
z gminy Władysławowo.

Przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego dziękują wszyst-
kim służbom, tj. policji, stra-
ży miejskiej, straży pożarnej 
oraz saperom z Marynarki 
Wojennej, za aktywne za-
angażowanie i organizację 
Dnia Otwartego Domu Ryba-
ka. WA

chętni mogli zagło-
sować na projekty 
w ramach budżetu 
obywatelskiego, czy też 
zainstalować aplikację 
na telefony komórko-
we, przekazującą bieżą-
ce informacje z gminy 
Władysławowo.
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W Starostwie Powiatowym podpisano umowy na 
termomodernizacje. Pracom poddane zostaną budynki 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pucku 
oraz budynek „C” Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego. Termomodernizacja obu 
obiektów ma kosztować blisko 4 mln zł. Prace obejmą 
m.in. wymianę okien, drzwi, docieplenie dachów i ścian 
oraz starych węglowych pieców centralnego ogrzewania 
na nowoczesne piece gazowe. Warto zaznaczyć, że Sta-
rostwo Powiatowe w Pucku realizuje termomodernizację 
w sumie dziewięciu budynków – wszystkich szkół powia-
towych oraz domów pomocy społecznej. WA

Umowy podpisane
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W najbliższy poniedziałek, tj. 30 października, o godz. 
18 odbędzie się wieczornica w Alei Gwiazd Sportu. 
Do udziału w wydarzeniu zachęcają burmistrz Włady-
sławowa, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu OPO 
Cetniewo i zarząd Fundacji Alei Gwiazd Sportu.  
- W gronie przyjaciół i przy udziale młodzieży będziemy 
wspominać nieżyjących już najwybitniejszych sportow-
ców – zapewniają organizatorzy wydarzenia. - Poświę-
cimy im chwilę zadumy, powrócimy do dni, kiedy byli 
jeszcze z nami. Wspólnie przejdziemy na Aleję Gwiazd 
Sportu, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze przy gwiazdach 
wielkich nieobecnych.
Uczestnicy spotkania uczczą pamięć 112-krotnego repre-
zentanta Polski w koszykówce, prof. Jerzego Młynarczyka 
oraz mistrzów olimpijskich w boksie, Jana Szczepańskie-
go i Józefa Grudnia, którzy odeszli od nas w ostatnim 
czasie. Wspomną również „szermierza wszech czasów” 
Jerzego Pawłowskiego, którego gwiazda zabłysła w Alei 
Gwiazd Sportu podczas tegorocznej edycji. WA

Uczczą pamięć 



Jednym z głównych zadań było zapewnienie 
mieszkańcom odpowiednio przygotowanej in-
frastruktury. Priorytetowo traktowane są inwe-
stycje z zakresu zaopatrzenia w wodę i odbioru 
ścieków, gdyż to ich realizacja może przyśpie-
szyć lub zahamować dalszy rozwój gminy.

KANAlIZAcJA

W trakcie opracowania jest projekt budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w Domatowie, Do-
matówku, Leśniewie, Wielkiej i Małej Piaśnicy. 
Dodatkowo wykonano koncepcję gospodarki 
ściekowej na terenie miejscowości Połchowo, 
Rekowo Górne, Widlino i Sławutówko. Opra-
cowano też projekt na budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Rekowie Górnym, wybudowano ka-
nalizację sanitarną wraz z przyłączami oraz sieć 
wodociągową w Sławutówku. W ramach rozbu-
dowy kanalizacji wykonano odcinek sieci kana-
lizacji sanitarnej z przykanalikiem w Połczynie 
„BIS” pomiędzy ul. Cichą a Wesołą, odcinek sieci 
kanalizacji sanitarnej w Łebczu w części ul. Het-
mańskiej, Aksamitnej i Błękitnej, odcinek sieci 
kanalizacji sanitarnej w Łebczu ul. Miodowa, 
projekt odcinka kanalizacji sanitarnej w Połczy-
nie ul. Spokojna oraz opracowano projekt sieci 
kanalizacji sanitarnej Łebcz Dana. Zakupiono 
również część pomp do przydomowych prze-
pompowni ścieków w Błądzikowie, Strzelnie, 
Osłoninie, Rzucewie, Celbowie i Łebczu,

- W 2017 roku złożyliśmy wniosek o dofinanso-
wanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Brudzewo, Mechowo, Mrzezino, Darz-
lubie do Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko – informuje wójt Tadeusza Pusz-
karczuk. - Wartość całego zadania to około 25 
mln zł. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej, 
jednakże udało nam sie pozyskać kwotę 16 mln 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku. Obecnie 
jesteśmy na etapie przygotowania procedury 
przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji.

DRoGI, choDNIKI I ŚcIEżKI

Wykonano zadanie pn.  „Budowa drogi gmin-
nej 110012G ul. Długiej w Łebczu” dofinanso-
wane w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019 oraz zadanie „Sieć wodociągowa 
w Łebczu ul. Długa”. Wybudowano ścieżkę ro-
werową na trasie Gnieżdżewo- Swarzewo. Do-
datkowo wykonano zadanie pn.  „Budowa dro-
gi ul. Żytniej w Żelistrzewie” – inwestycja ta jest 
dofinansowana  w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działa-
nie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. 
Gminie udało się również pozyskać środki 
finansowe na zadanie „Pomorskie trasy rowe-
rowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 – 
partnerstwo Gminy Puck”. W ramach projektu 
przewiduje się wykonanie ścieżki z Pucka do 
Błądzikowa, z Gnieżdżewa do Swarzewa oraz 
nową nawierzchnię na ścieżce z Gnieżdżewa do 
Radoszewa. 

RolNIcTWo

W trakcie opracowania jest projekt przebu-
dowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody 
w Rekowie Górnym. Opracowano projekty na 
budowę sieci wodociągowych w Połczynie (ul. 
Polna, Dębowa, Cisowa i Lipowa) oraz Połcho-
wie (ul. Morska). Podpisano umowę na moder-

nizację drogi w Werblini. W ramach rozbudowy 
sieci wodociągowej wykonano m.in. sieć wo-
dociągową w Połczynie w ul.: Spokojnej, Krót-
kiej, Gdańskiej i Sportowej, sieć wodociągową 
w Strzelnie, Błądzikowie, odcinek sieci wodocią-
gowej ul. Spółdzielców w Starzynowie, ul. Wła-
dysławowskiej w Swarzewie, przebudowę sieci 
wodociągowej na ul. Ogrodowej w Starzynie, 
a także rozbudowa sieci wodociągowej przy uli-
cy  Swarzewskiej w Połczynie. Nadto wykonano  
modernizację stacji SUW Starzyno i rozbudo-
wano sieć wodociągową Łebcz Dana.

TuRySTKA 

Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na 
budowę budynku usługowego w Osłoninie. Go-
towy jest też projekt zagospodarowania terenu 
w Leśniewie. W trakcie opracowania są również 
projekt zagospodarowania terenu w Osłoninie 
i projekt zagospodarowania terenu przy ścież-
ce rowerowej Gnieżdżewo-Swarzewo. Opra-
cowano również projekty zagospodarowania 
terenów w Łebczu, Mieroszynie, Starzynie, Że-
listrzewie oraz Swarzewie. 

oŚWIATA

Wykonano projekty przebudowy i rozbudo-
wy budynków szkół w Łebczu i Połchowie, a 
także rozpoczęto budowę szkoły w Połchowie. 

Wykonano plac zabaw przy szkole w Leśniewie. 
Ogromnym sukcesem jest projekt  „Dziś na-
uka – jutro praca ! Podniesienie jakości kształ-
cenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych 
i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck”, który jest 
finansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Całkowita wartość projektu 6,5 mln zł, dofinan-
sowanie 6,2 mln zł. W ramach projektu realizo-
wane są zajęcia z przedmiotów przyrodniczych 
i matematyki w formie interdyscyplinarnych za-
jęć dodatkowych prowadzonych metodą pro-
jektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi 
ICT, zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe, 
rozbudzające kreatywność i innowacyjność, 
z doradztwa edukacyjnego-zawodowego oraz 
lekcje dla uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, w szczególności terapia logo-
pedyczna oraz psychologiczna. Największe 
zainteresowanie uczniów wzbudziły jednak 
nowoczesne pracownie językowe. Rozpoczę-
to realizację projektu  pt. „Nowe miejsca, nowe 
szanse. Utworzenie trzydzieści nowych miejsc 
przedszkolnych, w tym trzy dla dzieci z niepeł-
nosprawnościami”.  

INNE 

Wykonano zagospodarowanie terenu w Strzel-
nie poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego. 
Zrealizowano część projektu pn. „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków użytecz-

ności publicznej stanowiących własność Gminy 
Puck” – wykonano termomodernizację szkół 
w Gnieżdżewie, Połczynie oraz OSP Połczyno. 
Natomiast w 2018 roku zostanie wykonana ter-
momodernizacja szkół w  Swarzewie, Mieroszy-
nie oraz Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie.  
Zadanie to dofinansowane jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. Gmina otrzymała 
również dofinansowanie na realizację  projektu 
„Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę 
mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności 
zawodowej” w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymano 
również dofinansowanie w wysokości 300 tys 
zł na projekt pn. „Zagospodarowanie terenu 
stawu w Połchowie”. Przekazano dotację na bu-
dowę windy przy Szpitalu w Pucku,

oSP

Zakupiono drzwi do OSP Starzyno, samochód 
dla OSP Smolno, OSP Mieroszyno, OSP Leśnie-
wo, a także kamerę termowizyjną dla OSP Le-
śniewo oraz wentylator oddymiający dla OSP 
Starzyno. Dofinansowano zakup samochodu 
dla KPPSP w Pucku i OSP Swarzewo. Nadto 
wykonane zostało centralne ogrzewanie i prze-
prowadzony został remont budynku OSP w Do-
matowie. W trakcie opracowania jest projekt 
remizy OSP Swarzewo. Dodatkowo otrzymano 
dofinansowanie na projekt pn. „Poprawa bez-
pieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek 
ratownictwa na obszarze Gmin Związku Mię-
dzygminnego Zatoki Puckiej”. 

SPoRT

Wybudowano boiska wielofunkcyjne w miej-
scowościach Leśniewo, Mieroszyno, Rekowo 
Górne – na powyższe otrzymano środki z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. Nadto w trakcie 
opracowania jest projekt przebudowy obiektu 
sportowego w Żelistrzewie. Do końca siódmej 
kadencji ma zostać przeprowadzona termomo-
dernizacja szkół w Mieroszynie, Swarzewie oraz 
WDK Strzelnie.
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To był efektywny okres
Gm. PucK | minął kolejny rok urzęDoWania taDeusza puszkarczuka na stanoWisku Wójta gminy puck. W poniższej infor-
macji przybliżamy, co uDało się zrobić oD początku sióDmej kaDencji, a uDało się zrealizoWać sporo.  
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DRoGI, choDNIKI I ŚcIEżKI
W ramach remontów dróg i chodników wykonano:

Błądzikowo•	  – budowa chodnika,
celbowo•	  - budowa chodnika,
Gnieżdżewo•	  – nawierzchnia asfaltowa ul. Młyńskiej,
leśniewo•	  - wykonano projekt chodnika przy ul. Puckiej,
mieroszyno•	  - nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowej,
mrzezino •	 – budowa z kostki betonowej ul. Lipowej ,
Połchowo•	  - budowa chodnika wzdłuż ul. Św. Agaty,
Rekowo Górne•	  – budowa z płyt yomb ul. Słonecznej, 
Rzucewo•	  – nawierzchnia asfaltowa wraz z chodnikiem,
Starzyno•	  – budowa z nawierzchni asfaltowej    
ul. Spółdzielców,
Starzyno•	  – wykonano projekt ul. Mechowskiej, 
Strzelno•	  - nawierzchnia asfaltowa z kanalizacją  
deszczową ul. Sportowej, 3 Maja i Zielonej,
Werblinia •	 - nawierzchnia asfaltowa ul. Św. Rocha,
Widlino •	 - nawierzchnia asfaltowa ul. Spacerowej,
żelistrzewo•	  - nawierzchnia asfaltowa ul. Słonecznej,
Smolno•	 - nawierzchnia asfaltowa ul. Jana Pawła II
osłonino•	 - nawierzchnia asfaltowa ul. Leśna ,
żelistrzewo•	 -  nawierzchnia asfaltowa ul. Rzucewska ,
Modernizacja drogi •	 osłonino- mrzezino,
Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Łąkowej,  •	
Akacjowej i Topolowej w mrzezinie, 
Swarzewo •	 - budowa ul. Polnej z odwodnieniem,
Rekowo Górne•	 - budowa ul. Bursztynowej ,
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Nieważne co Ty czytasz,
  ważne kto czyta o Tobie!
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Świętowanie rozpoczęło 
się już w piątek 13 paździer-
nika, kiedy to społeczność 
szkolna z przedstawicielem 
Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Spraw Społecznych, An-
tonim Glembinem, wzięła 
udział w barwnym korowo-
dzie. Uczniowie, nauczyciele 
i pracownicy placówki prze-
maszerowali do kościoła, 
gdzie pod przewodnictwem 
ks. proboszcza Marka Ja-
rząbka została odprawiona 
msza święta w intencji daw-
nych oraz obecnych pra-
cowników i uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2. 

Główne uroczystości ju-
bileuszowe zorganizowane 
zostały trzy dni później. Pod-
niosły apel stanowił dosko-
nałą okazję pod podsumo-
wań, podziękowań, a przede 
wszystkim wspomnień. 

- W ciągu pięćdziesięciu lat 
istnienia Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Kontradm. Włodzi-
mierza Steyera wykształciła 
kilka pokoleń mieszkańców 
naszego miasta i gminy. Wy-
kształciła ich bardzo dobrze 
i wierzę, że będzie w ten 

50 lat minęło...
WŁADySŁAWoWo | trzy Dni trWały uroczystości, które zorganizoWa-
no z okazji 50-lecia istnienia szkoły poDstaWoWej nr 2. 

sposób kształcić nadal – mówił 
do zebranych Roman Kużel, 
burmistrz Władysławowa. - 
Z okazji pół wieku istnienia ży-
czę wszystkiego najlepszego. 
Nauczycielom wielu sukcesów 
zawodowych, a uczniom – jak 
najlepszych stopni. Oby tak 
dalej!

Poniedziałkową uroczystość 
pod względem artystycznym 
uświetnił koncert jubileuszo-
wy. Dodatkowo zorganizowa-
ne zostało zwiedzanie placów-
ki. Trzeciego dnia uroczystości 
jubileuszowych odbyła się aka-
demia dla uczniów i ich rodzi-
ców. WA

”W ciągu pięćdziesię-
ciu lat istnienia szkoła 
podstawowa nr 2 im. 
kontradm. Włodzimie-
rza steyera wykształ-
ciła kilka pokoleń 
mieszkańców naszego 
miasta i gminy. Wy-
kształciła ich bardzo 
dobrze i wierzę, że 
będzie w ten sposób 
kształcić nadal – mó-
wił do zebranych ro-
man kużel, burmistrz 
Władysławowa.

Występ swoją obecnością zaszczycił Krzesimir Dębski - 
aranżer, dyrygent, kompozytor oraz skrzypek. Koncert 
zgromadził komplet słuchaczy, którzy z zainteresowaniem 
podziwiali niuanse wykonywanej na żywo muzyki. Udział 
w wydarzeniu był bezpłatny. Organizatorami koncertu było 
Stowarzyszenie „Miłośnicy Sztuki” z Władysławowa oraz 
Centrum Kultury, Promocji i Sportu. um

Zagan Acoustic
WŁADySŁAWoWo | W urzęDzie miejskim oDbył 
się koncert grupy zagan acoustic.
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Nadanie imienia placówce 
połączone zostało z wręcze-
niem sztandaru i odsłonię-
ciem pamiątkowej tablicy. 
Uroczystość rozpoczęła się 
od mszy świętej, po której 
w asyście orkiestry dętej 
jej uczestnicy udali się do 
Domu Kultury. Następnie 
zaprezentowano sylwetkę 
patrona Szkoły Podstawo-
wej w Sławoszynie oraz od-

czytano uchwałę Rady Gmi-
ny Krokowa. 

Sztandar został przekaza-
ny uczniom. Były podzię-
kowania, nie zabrakło też 
chwil wzruszeń, zwłaszcza 
podczas występu artystycz-
nego uczniów pt: „Siewca, 
który ziarno rzucił w rolę”. 
Na zakończenie odbyło się 
spotkanie z Tomaszem Fop-
ke. WA

Ceynowa patronem
SŁAWoSZyNo | szkoła poDstaWoWa W słaWo-
szynie nosi imię floriana ceynoWy. 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKlAmę

zadzwoń: 660 731 138
lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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Zabawa była przednia, 
o co zadbali pracownicy Ko-
sakowskiego Centrum Kul-
tury i artyści, którzy wystę-
powali na scenie. W ramach 
wydarzenia wspaniały popis 
muzycznych umiejętności 
dała Kosakowska Orkiestra 
Dęta pod dyrekcją Zbigniewa 
Kostrzewskiego. W lata 20. 
uczestników zabawy zabrał 
Piotr Lempa, solista operowy, 
który występuje na scenach 
całego świata. 

Była muzyka, ale nie za-
brakło też żartów i anegdot. 
O dobry humor seniorów 
podczas imprezy zadbali 

członkowie Kabaretu K2. Na 
zakończenie spotkania do 
wspólnej zabawy uczestni-
ków wydarzenia porwał ze-
spół muzyczny Wokal.

Seniorzy mogli nie tylko do-
brze się bawić, ale i korzystać 
z porad specjalistów oraz infor-
macji przedstawicieli różnych 
instytucji, którzy rozstawili 
swoje stosika na terenie hali. 
Organizatorzy spotkania dzię-
kują wszystkim za przybycie 
i już zapraszają na kolejną edy-
cję wydarzenia, które już na 
stałe wpisało się w kalendarz 
imprez organizowanych na te-
renie gminy Kosakowo. WA

Seniorzy świętowali
KoSAKoWo |  na brak atrakcji nie mogli narzekać uczestnicy imprezy, 
która W Hali sportoWej zorganizoWana została z okazji mięDzyna-
roDoWego Dnia seniora.

”była muzyka, ale 
nie zabrakło też 
żartów i anegdot. 
o dobry humor 
seniorów pod-
czas imprezy za-
dbali członkowie 
kabaretu k2.
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Konkurs Drzewo Roku ma 
na celu promowanie posta-
wy szacunku dla przyrody 
oraz wyszukiwanie przykła-
dów ciekawych związków 
pomiędzy kulturą lokalnej 
społeczności a drzewem. 
Ambasadorami tego wy-
jątkowego przedsięwzięcia 
są: popularna podróżniczka 
Elżbieta Dzikowska, reżyser 
Kazimierz Kutz, a także po-
pularyzator wiedzy o języku 
polskim, prof. Jan Miodek.

Z hElu 
Do WARSZAWy

W siódmej edycji konkur-
su tytuł Drzewa Roku przy-
padł topoli Helenie z Helu. 
W ogólnopolskim plebi-
scycie drzewo z powiatu 
puckiego uzyskało w sumie 
867 głosów. Wręczenie na-
gród zwycięzcom głosowa-
nia odbyło się  na początku 
października w Warszawie 
podczas obchodów Święta 
Drzewa.  

- Jest nam niezmiernie 
miło, że to właśnie helska 

Helena została okrzyknięta 
Drzewem Roku – mówiła 
w trakcie uroczystości Żan-
na Sępińska z Urzędu Miasta 
Helu. - Kilka lat temu nasz 
dąb Franciszek uplasował 
się na 4 miejscu. Gratuluje-
my organizatorom wspania-
łej akcji Święto Drzewa pod 
hasłem „Drzewo – Przyjaciel” 
i akcje edukacyjne z nim po-
wiązane są potrzebne, by 
podnosić świadomość o nie-
zliczonych korzyściach, jakie 
dają nam drzewa. Wspaniałe 
są akcje zachęcające do sa-
dzenia i ochrony drzew, czy 
zbiórki makulatury.

hElENA uZySKA 
KoRoNę?

Teraz helska topola bę-
dzie reprezentowała Polskę 
w międzynarodowym ple-
biscycie Europejskie Drze-
wo Roku 2018. - To dla nas 
ogromny zaszczyt i wyróż-
nienie – mówiła dalej Żanna 
Sępińska. - Robimy wszyst-
ko, co w naszej mocy, by 
polska topola otrzymała ten 

Topola Helena uhonorowana
hEl | kilkuosoboWa Delegacja z Helu pojecHała Do WarszaWy na śWięto DrzeWa. W trakcie uroczystości przeDstaWiciele urzę-
Du miasta i zespołu szkół ogólnokształcącycH oDebrali nagroDę Dla topoli Heleny, która okazała się DrzeWem roku 2017.

wspaniały tytuł, bo przecież 
na to zasługuje. Z tego miej-
sca pragnę poprosić, abyście 
w lutym pomogli Państwo 
Helenie w uzyskaniu korony. 
Zagłosujcie proszę oraz na-

mawiajcie znajomych i rodzi-
nę do głosowania. Walczyć 
będziemy wspólnie o na-
grodę dla Polski. Niech cała 
Europa dowie się jak pięk-
ne drzewa rosną w Polsce.  

Topola Helena to topola 
czarna, która ma około 220 
lat, obwód 4,05 m, wysokość 
30 m i jest pomnikiem przy-
rody. Drzewo związane jest 
z bohaterską obroną Helu do-

wodzoną przez 32 dni przez 
komandora Zbigniewa Przy-
byszewskiego, którego żona 
miała na imię Helena. Między 
innymi dlatego piękna topola 
otrzymała to imię. WA

Oficjalne uruchomienie linii nr 1 zorganizowane zostało 
w pierwszą niedzielę października. W wydarzeniu udział 
wzięła burmistrz Hanna Pruchniewska wraz z grupą rad-
nych oraz pracownikami Urzędu Miasta.
Uruchomienie linii spotkało się z dużym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców, którzy z chęcią testowali 
nową alternatywę podróżowania po mieście. Organiza-
torzy przedsięwzięcia nie zapomnieli również o najmłod-
szych pasażerach, którzy otrzymali balony oraz słodki po-
częstunek. Całe wydarzenie przebiegło w miłej i radosnej 
atmosferze. WA

Linia wystartowała
PucK | W mieście ruszyła komunikacja miejska.
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Wśród gości, którzy świę-
towali swoje jubileusze, 
znalazła się jedna para 
obchodząca żelazne gody, 
tj. 65-lecie pożycia mał-
żeńskiego. Pozostałe mał-
żeństwa, które spotkały 
się w sali 103, obchodziły 
kolejno: diamentowe gody 
– dwie pary, a najwięcej 
złote gody – siedemnaście 
par. 

Poza uroczystym poczę-
stunkiem jubilaci uhono-
rowani zostali medalami 
nadawanymi przez Prezy-
denta RP za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Do-
datkowo otrzymali listy 
gratulacyjne od burmistrza 
i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Władysławowa 
oraz kwiaty i upominki. 
W trakcie uroczystości od-
śpiewano „100 lat” oraz 
weselne szlagiery, przy 
których zebrani bawili się 
jak za dawnych lat.

Samorządowcy pogra-
tulowali parom wyjątko-
wego święta, będącego 
dowodem łączącej ich 
miłości, zaangażowania 
i poświęcenia. Seniorzy, 
wychowując kolejne poko-
lenia młodych ludzi, także 
mieszkańców gminy Wła-
dysławowo, w nieoceniony 
sposób dbają o przyszłość 
lokalnej społeczności i na-
rodu. um

małżeństwa na medal
WŁADySŁAWoWo | już po raz Drugi W tym roku Do urzęDu miejskiego przy-
było DWaDzieścia par, które Dziesiątki lat temu połączyły Więzy małżeńskie.

” poza uroczystym poczęstunkiem jubilaci uhonoro-
wani zostali medalami nadawanymi przez prezyden-
ta rp za długoletnie pożycie małżeńskie. Dodatkowo 
otrzymali listy gratulacyjne od burmistrza i prze-
wodniczącego rady miejskiej Władysławowa.
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Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
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ReDAKcjA LĘBORK: 
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84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAm działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie 3km od Lębork 1100 m2 
cena 39.000 tel.602306210

SPRZEDAm mieszkanie 3 pokojowe w wej-
herowie blisko centrum.1 pierto.tel.538 443 
446

SPRZEDAm działkę ogrodniczą, domek 
murowany, szklarnia tel 517 159 871 Wej-
herowo

SPRZEDAm działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, 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, moż-
liwość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. 
Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSZy, samotny Pan, bez nałogów, szu-
ka kawalerki, ewentualnie pokoju gościn-
nego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 
590 203

WYNAJMĘ

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

oRyGINAlNE koła z oponami zimowymi 
do fiata Grande i innych  15”+śruby+stojak 

na kola 350 zł, 695 230 080

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 części, tel. 789 
345 593

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

lEKcJE gry na gitarze dla początkujących 
oraz średniozaawansowanych. Luzino tel. 
506 077 549

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA
DAM PRACĘ

SZuKAmy tapicerów, 4000 – 8000 brut-
to, spanie – jedzenie zagwarantowane – 
Niemcy, tel. 00 49 157 74 120 145

USŁUGI
SZKoDy komunikacyjne, majątkowe, li-
kwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie. Tel. 
601-631-835

PożycZKI chwilówki bez bik dojazd do 
klienta tel.530203182

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

KoTŁoWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE
SEx-sex-sex to lubie gorąca blondi pozna 
panów sponsorów tel 514120213 Sopot

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

RÓŻNE

SPRZEDAm komplet mebli w tym 
szafka z witrażem kolor Olcha 400 zł 
tel.507486424 

SPRZEDAm dywan 1.20x2 m owalny be-
żowo brązowy 100 zł.tel.507486424

SPRZEDAm, Radio odtwarzacz samocho-
dowe do kaset z muzyka sprawne 80 zl tel 
796 400 131

DREWNo opalowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone możliwy transport. 
506250477

SPRZEDAm wózek inwalidzki 100 zł 
tel.58 6727297

ZIEmNIAK Wineta niesortowane 040 gro-
szy Rotacjna stan dobry 1600zl. Czestko-
wo. tel.510751837

SŁomA 120 120 .40 zl i siano. Tegoroczne. 
60.zl Czestkowo 510751837

GAŁęZIE tuji srebrnej na wiązanki do ob-
cięcia Hydrofor nowy na 220  450 zl t 506 
251 697

SPRZEDAm gitarę akustyczną LAG T66D 
z wmontowaną elektroniką fishan matrix + 
twardy futerał. Luzino, 506 077549

SPRZEDAm lodówkę dwupoziomowa oraz 
loże z podwójnym materacem .Przystepna 
cena. Tel 511411288 do godz.18

SPRZEDAm odkurzacz, przeciwalergiczny 
do prania dywanów i tapicerek 950 zl, t 790 
290 835 Sierakowice

SPRZEDAm beczki plast na działkę do 
wody  i pod rynny czyste tel. 511 841 826

SPRZEDAm pianino tanio tel. 605 244 933

SPRZEDAm komplet mebli 
w tym szafka z witrażem kolor Olcha 400 zł 
tel.507486424

SIANo, słoma w  balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu. Mozliwość 
trasportu.506250477

SPRZEDAm stół 90+90(180)kolor Venge i 6 
krzeseł 650 zł. tel.507486424

SPRZEDAm 2 komody z szafką z witrażem 
kolor Venge 800 zl tel.507486524

SKuPuJEmy stare militaria w bardzo do-
brych cenach (mundury, dokumenty, czę-
ści zabytkowych pojazdów, odznaczenia, 
wyposażenie 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 ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

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

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

510 894 627
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Była to już VII edycja Otwar-
tego Turnieju Piłkarskiego 
Baltic Cup 2017. Nagrodą, 
jak co roku było trofeum 
Jerzego Tomasika, Radnego 
Powiatu Puckiego. Tradycyj-
nie jak co roku wydarzenie 
upiększyły CHEERLEADERS 
w składzie: Oliwia Barlasz, 
Klaudia Kohnke, Patrycja 
Kohnke, Oliwia Żurawska, 

Oliwia Bolda pod opieką Ka-
tarzyny Tomaszewskiej. 

Rywalizacja była niezwy-
kle zacięta, ale boisko na 
Helu okazało się najbardziej 
przyjazne dla drużyn z Gdy-
ni i Rumi, które zdomino-
wały rozgrywki. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna La 
Magika Rumia, druga była 
Newada Gdynia, trzecie 

miejsce zajął zespół Vogen 
Rumia, a czwarte – Bracia 
Gdynia.

Najlepszym strzelcem oka-
zał się Arkadiusz Krynicki 
(Bracia Gdynia), najlepszym 
bramkarzem Piotr Marci-
nowski (La Magika Rumia), 
a zawodnikiem Antoni Muża 
(RKS Koga Hel).

Po zakończeniu dekoracji 

zawodników Starosta Pucki 
Jarosław Białk, Wicestarosta 
Tomasz Herrmann, Prze-
wodniczący Rady Powiatu, 
Członek Zarządu Powiatu 
Jolanta Maria Bieszke oraz 
Radny Powiatu Puckiego Je-
rzy Tomasik „Siekiera” przy-
stąpili do wyróżnień działa-
czy sportowych z Helu.

KG

Baltic Cup 
rozstrzygnięty
PIŁKA NożNA | W Helu oDbył się piłkarski turniej o pucHar jerzego tomasika.

XII Gminne Biegi z oka-
zji 99. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści odbędą się 11. listopada 
o 12:30. Trasa biegu uloko-
wana będzie na ścieżce pie-
szo-rowerowej (Kosakowo-
Pierwoszyno), a start oraz 
meta będzie znajdować się 
przy pomniku upamiętnia-
jącym żołnierzy poległych 
w II Wojnie Światowej.

Zawody przeprowadzone 
zostaną w 6 kategoriach 
wiekowych, o przydziale de-

cyduje rok urodzenia: Open 
16+ (obowiązuje opłata 
startowa), 13-15 lat, 10-12 
lat, 8-9 lat, 5-7 lat oraz od 
lat 4-bieg samodzielnie lub 
z rodzicem (kategorie dzieci 
i młodzieży – bezpłatnie). 

Starty poszczególnych ka-
tegorii wiekowych: Open – 
godz. 12.30, do lat 4 –godz. 
13:25, 5-7 lat-godz. 13:50, 
8-9 lat-godz. 14:10, 10-12 
lat-godz. 14:30, 13-15 lat-
godz. 14:50.

KG

Pobiegną na 99. rocznicę
BIEGI | Wójt gminy kosakoWo zaprasza Wszyst-
kicH, którzy bęDą cHcieli na sportoWo uczcić 
śWięto niepoDległości.
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Wywalczyła brąz
mistrzostwa Polski u-16 były bardzo pomyślne dla 
zawodniczki ulKS Skoczek Pogórze, moniki Pietroń.

Zawody odbyły się 24. września na kameralnym stadio-
nie AWF w Białej Podlaskiej. Reprezentująca wojewódz-
two pomorskie świeżo upieczona mistrzyni makrore-
gionu, Monika Pietroń zdobyła brązowy medal w biegu 
na 600 m. Po emocjonującym finiszu ostatniego z bie-
gów zostawiła ona w pokonanym polu 27 zawodniczek 
reprezentujących na tych mistrzostwach czołowe kluby 
lekkoatletyczne naszego kraju. Zawody były udane dla 
Pomorza – łącznie zawodnicy naszego województwa 
przywieźli z Białej Podlaskiej aż 6 medali.
ULKS Skoczek w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Pol-
ski U-16 wyprzedził między innymi takie kluby jak: Flota 
Gdynia, RKS Rumia czy SKLA Sopot. -Moim marzeniem 
– mówi trener Wojciech Niemkiewicz - byłoby trenować 
uzdolnioną młodzież, a takiej przecież nie brakuje, na 
gminnym stadionie z bieżnią tartanową. Dzieci czują 
potrzebę utożsamiania się z dyscypliną, trenerem i 
miejscem realizacji swoich pasji. Profesjonalny, wielo-
funkcyjny stadion pozwoliłby tworzyć własną sportową 
markę i wzmacniać pozytywny wizerunek całej gminy 
Kosakowo. Marzenia często się spełniają… a władze 
gminy wielokrotnie mi pomogły, może i tym razem się 
uda – mówi trener Niemkiewicz.

MKS Władysławowo bez 
wątpienia zamierza wziąć 
udział w rywalizacji o pro-
mocję do IV ligi i nie pozosta-
je w niej bez szans. Drużyna 
pierwszy raz przegrała jesz-
cze w sierpniu i do tej pory 
jest to jedyna ligowa po-
rażka w sezonie 2017/2018. 
Mimo to zawodnicy z Włady-
sławowa wciąż muszą gonić 
lidera.

Październik MKS zaczął od 
remisu z KS-em Kamienica 
Królewska 1-1, ale tydzień 
później wrócił na ścieżkę 
zwycięstw – zdecydowanie 
pokonał na własnym bo-
isku Sokoła Ełganowo 2-0. 
Drużyna gości to jedna ze 
słabszych ekip w V lidze, na-
tomiast w miniony weekend 
MKS czekał znacznie trud-
niejszy test – wyjazdowe 
spotkanie z Polonią, która 
od początku sezonu znaj-
dowała się w górnej części 
tabeli. Gospodarze ambitnie 

walczyli, ale piłkarze z Wła-
dysławowa wygrali 2-1 i za-
pisali sobie kolejne punkty. 
Obecnie zajmują 3. lokatę 
ze stratą punktu do Orląt 
Reda, oraz 4 punktów do 
GKS-u Kowale.

W poprzednim tygodniu 
zakończyła się przygoda 
MKS-u Władysławowo w Pu-
charze Polski okręgu gdań-
skiego – w V rundzie lepsza 
okazała się Sopocka Akade-
mia Piłkarska, która wygrała 
2-1.

Przed MKS-em jeszcze 3 
mecze w rundzie jesiennej V 
ligi: w nadchodzącą sobotę 
o 13:00 zespół podejmie Bał-
tyk II Gdynia, tydzień później 
zagra w Sopocie z Kamionką, 
a w ostatnim meczu w roku 
MKS zagra we Władysławo-
wie z Wietcisą Skarszewy 
(11. listopada, 13:00). Potem 
piłkarzy czeka przerwa zimo-
wa. Krzysztof Grajkowski

MKS w formie
PIŁKA NożNA | Drużyna z WłaDysłaWoWa jest W 
barDzo Dobrej Dyspozycji, jeDnak Walka o zWy-
cięstWo W V liDze jest barDzo WyróWnana.


