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Terroryści zaaTakowali

Nie bądź obojęTNy!

oddawali krew

52-latek zatrzymany

świeć przykładem!

NiecodzieNNe sceNy, Niczym z filmu seNsacyjNego, rozegrały się Na ul. starowiejskiej 
we władysławowie. 

Policja aPeluje, aby zwracać uwagę Na bezdomNych. Na zewNątrz jest coraz chłod-
Niej, co może grozić zamarzNięciem bądź wyziębieNiem orgaNizmu. 

Po raz kolejNy Przy komeNdzie Powiato-
wej Policji w Pucku zorgaNizowaNa zo-
stała zbiórka krwi dla Potrzebujących. 

do trzech lat PozbawieNia wolNości gro-
zi mieszkańcowi Powiatu Puckiego, które-

go zatrzymali gdyńscy PolicjaNci. 

Policja wsPólNie z koNfereNcją ePiskoPatu Polski oraz Polską radą ekumeNiczNą 
Prowadzi akcję iNformacyjNo-edukacyjNą Pod Nazwą „świeć Przykładem!”, która 

jest skierowaNa do Pieszych jako NiechroNioNych uczestNików ruchu drogowego.

To efekt ćwiczeń sztabowych pn. „Za-
mach terrorystyczno-sabotażowy na 
zakład elektrociepłowni”. Założenie 
akcji obejmowało wtargnięcie uzbro-
jonych terrorystów na teren elektro-
ciepłowni. Cała sytuacja miała miejsce 
w ostatni piątek października. Około 
godz. 10. pracownik ochrony zauwa-
żył na ekranie monitoringu dwóch za-
maskowanych mężczyzn uzbrojonych 
w broń i wyposażonych w podejrzany 
pakunek.
Mężczyzna natychmiast zareagował 
i powiadomił o zdarzeniu policję, a tak-
że pozostałe służby alarmowe. Gdy 
pomoc była już w drodze, nastąpił wy-
buch, który spowodował pożar w po-
bliżu zbiorników oleju opałowego. Sil-
ny wiatr stworzył ogromne zagrożenie 
w postaci przeniesienia się ognia na 

halę produkcyjną. 
Mundurowi, którzy przybyli na miejsce 
zdarzenia, pomagali w przeprowadza-
niu ewakuacji pracowników i zabez-
pieczyli teren zakładu. Funkcjonariusze 
podjęli też działania związane z usta-
leniem rysopisu zbiegłych sprawców. 
Po zakończonej akcji gaśniczej na miej-
sce przybyli policyjni pirotechnicy, 
którzy zajęli się rozpoznaniem pozo-
stawionego pakunku, potwierdzając, 
że porzucony przedmiot to ładunek 
wybuchowy. Taki był scenariusz ćwi-
czeń, mających na celu wypracowanie 
odpowiednich metod współdziałania 
policji z innymi służbami ratowniczymi 
w przypadku wystąpienia zdarzeń ter-
rorystycznych.

Celem akcji jest przede wszystkim przypo-
minanie i uświadamianie pieszym, poru-
szającym się po drodze po zmierzchu, nie 
tylko o obowiązku, ale również o koniecz-
ności używania elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla innych uczestni-
ków ruchu. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie ma zachę-
cić do korzystania z elementów odblasko-
wych jednocześnie tam, gdzie przepisy 
tego nie nakazują – czyli na nieoświetlo-
nych odcinkach dróg również w obszarze 
zabudowanym. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ru-
chu drogowym każdy pieszy, poruszający 
się po zmierzchu po drodze poza obsza-

rem zabudowanym, ma obowiązek uży-
wania elementów odblaskowych. Należy 
też pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem 
pieszy zawsze jest na straconej pozycji, bo 
przecież nie chroni go zderzak, maska sa-
mochodu, czy też poduszka powietrzna.
Jak pokazują policyjne statystyki, najczęst-
szymi przyczynami potrąceń śmiertelnych 
z winy kierujących jest niedostosowanie 
prędkości jazdy do warunków panujących 
na drodze, a także nieudzielenie pierwszeń-
stwa. Analogicznie, porównując zdarzenia 
powstałe z winy pieszych, przyczynami są 
m.in. nieostrożne wejście przed nadjeż-
dżający pojazd oraz przekraczanie jezdni 
w miejscach niedozwolonych. Właśnie po-

śpiech, przebieganie przez jezdnię, wcho-
dzenie bez zastanowienia na przejście dla 
pieszych, przechodzenie na czerwonym 
świetle lub w miejscach niedozwolonych 
- są to zachowania, które mogą i niejedno-
krotnie prowadzą do śmierci pieszego. 
Akcja pn. ,,Świeć przykładem’’ ma właśnie 
na celu dążenie do poprawy bezpieczeń-
stwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego poprzez dotarcie do jak naj-
większej ilości osób, będących na co dzień 
jego uczestnikami, poruszających się wła-
śnie pieszo, rowerem lub motorowerem 
i ich edukację w zakresie prawidłowego 
poruszania się po drogach.

Jednym z największych mitów jest ten, 
że na rozgrzewkę najlepszy jest alko-
hol. Wypicie napoju wysokoprocen-
towego rozgrzewa jedynie na chwilę, 
a w rzeczywistości organizm wychła-
dza się jeszcze szybciej. Przebywanie 
na dworze pod wpływem alkoholu 
może doprowadzić do upadku, z któ-
rego już można się nigdy nie podnieść. 
Policjanci apelują, żeby zimą nie prze-
chodzić obojętnie obok bezdom-
nych. Wystarczy, że zadzwonimy na 
numer alarmowy i poinformujemy 
policjantów o takim przypadku. Obo-
wiązuje zasada, że do schroniska są 

przyjmowane są wyłącznie osoby 
trzeźwe. Bywa jednak, że powstrzy-
manie się od spożywania alkoholu 
stanowi dla bezdomnych problem 
i wielu z nich decyduje się na tułaczkę. 
Gdy temperatura spada, należy zwra-
cać uwagę nie tylko na osoby bez-
domne, ale i samotne oraz nietrzeźwe. 
Jeśli znamy kogoś starszego, żyjącego 
samotnie, nie wstydźmy się sprawdzić 
i spytać, czy potrzebuje naszej po-
mocy. Należy pamiętać, że są ośrodki 
i placówki, w których taka osoba otrzy-
ma opiekę i będzie bezpieczna.

Akcję wspólnie z funkcjona-
riuszami policji zorganizował 
Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK w Pucku. W trakcie 
zbiórki policjantki z puckiej 
komendy promowały bez-
pieczeństwo w ruchu dro-
gowym, a w szczególności 
korzystanie z elementów 
odblaskowych. Rozmawiały 
z przechodniami na temat 
prawidłowych zachowań, 
które powinny mieć swoje 
odzwierciedlenie podczas 
korzystania z drogi lub przej-
ścia dla pieszych. 

Krew można było oddawać 
przez cztery godziny w au-
tokarze, który zaparkowany 
został tuż przed komendą. 
W akcji wzięło udział ponad 
czterdzieści osób, które w 
sumie oddały blisko 20 litrów 
życiodajnego płynu.
Warto zaznaczyć, że podob-
ne działania przed pucką 
komendą organizowane są 
cyklicznie. Inicjatorem zbiórki 
krwi był Leszek Bryja, prezes 
Klubu Honorowych Dawców 
Krwi PCK w Pucku.

Mężczyzna jest podejrzany 
o wtargnięcie do nienależące-
go do niego budynku, utrud-
nianie korzystania z lokalu 
mieszkalnego oraz stosowa-
nie przemocy i gróźb karal-
nych w celu zmuszenia innej 
osoby do określonego dzia-
łania lub zaniechania działa-
nia. Do zatrzymania 52-latka 
doszło na początku listopada 
przy jednej z gdyńskich ulic. 
Informację o zdarzeniu otrzy-
mał dyżurny komisariatu po-
licji w Gdyni Chyloni, tuż po 
popełnieniu przestępstwa. 
Pracujący na miejscu funkcjo-
nariusze ustalili uczestników 
zdarzenia, zebrali informacje 

o jego przebiegu i poinfor-
mowali pokrzywdzonych 
o dalszym toku postępowa-
nia. 
Na podstawie zebranego ma-
teriału dowodowego możli-
we było zatrzymanie i posta-
wienie zarzutów 52-latkowi, 
który wymontował okno, 
drzwi i grzejnik w nienależą-
cym do niego mieszkaniu. 
Zatrzymany usłyszał już za-
rzuty kilku przestępstw, a de-
cyzją prokuratora zastosowa-
ne zostały wobec niego środki 
zapobiegawcze w postaci do-
zoru policji i zakazu zbliżania 
się do pokrzywdzonych.



expressy.pl 3|    Wtorek, 28 listopada 2017

WŁADysŁAWoWo | w Połowie listoPada Na tereNie ambasady Polskiej w rzymie 
burmistrz romaN kużel wraz z asesorem ds. turystyki włoskiej gmiNy scalea Pod-
Pisali PorozumieNie o wsPółPracy.

REGioN | wejherowo wProwadza dar-
mową komuNikację dla uczNiów.

REGioN | w Powiatowym ceNtrum kształceNia zawodowego i ustawiczNego od-
był się Pomorski dzień Przedsiębiorczości.

WŁADysŁAWoWo | wsPomiNaNo Nieży-
jących już sPortowców, których emble-
maty widNieją Na alei gwiazd sPortu. 

Będą współpracować 

Podczas uroczystości strona 
włoska nie kryła zadowolenia 
z finalizacji prowadzonych 
rozmów. Burmistrz Władysła-
wowa podkreślił, iż nadmor-
skie położenie, atrakcyjność 
turystyczna oraz podobne 
w związku z tym wyzwa-
nia i możliwości obu gmin 

niewątpliwie będą sprzyjać 
rozwijaniu zainicjowanego 
partnerstwa.
Na oficjalnym spotkaniu 
w ambasadzie Władysławo-
wo oprócz burmistrza repre-
zentował przewodniczący 
Rady Miejskiej - Stefan Klein, 
zastępca burmistrza - Ka-

mil Pach, a także sekretarz 
Małgorzata Niemirska-Thiel, 
a urzędników konsularnych: 
Ewa Nadzieja i Magdalena 
Trudzik.
Podpisanie porozumienia 
poprzedzone zostało obu-
stronnymi wizytami delegacji 
polskiej i włoskiej.  W uroczy-

stości, która zorganizowana 
została na terenie ambasady, 
uczestniczyła zamieszkała 
w Scalei Polonia. Efektem 
nawiązanej współpracy ma 
być wymiana doświadczeń, 
tworzenie nowych kontak-
tów i pielęgnowanie polsko-
włoskiej historii.  WA

Kosakowo 
pionierem

Dzień Przedsiębiorczości

Wieczornica

To doskonały moment, aby 
przypomnieć, że pionierem 
w tym przypadku jest gmina 
Kosakowo, która bezpłatną 
komunikację dla dzieci w wie-
ku szkolnym wprowadziła już 
w 2010 roku. 
Kto może korzystać z bez-
płatnych  przejazdów? Młodzi 
mieszkańcy gminy Kosako-
wo, którzy uczęszczają do 
szkół w: Mostach, Pogórzu, 
Dębogórzu, Kosakowie oraz 
Rumi (Szkoła Podstawowa nr 
1). Uprawnienie do bezpłat-
nych przejazdów przysługuje 
na podstawie ważnej legity-
macji szkolnej, zawierającej 
dane o miejscu zamieszkania 
ucznia. 
Bezpłatnie mogą jeździć 
również dzieci, spełniające 
obowiązek rocznego przy-
gotowania przedszkolnego 
na podstawie zaświadczenia 
wypełnionego według wzo-
ru opublikowanego w Roz-
porządzeniu Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 28 maja 2010 roku. 
Nadto bezpłatna komunika-
cja zbiorowa skierowana jest 
do opiekuna dziecka: pięcio- 
i sześcioletniego, którego 
droga z domu do najbliższe-
go publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej lub 
innej publicznej formy wy-
chowania przedszkolnego 
przekracza 3 km, którego 

droga z domu do szkoły prze-
kracza 3 km w przypadku 
uczniów klas I-IV szkół pod-
stawowych lub 4 km w przy-
padku uczniów klas V-VI szkół 
podstawowych. Dotyczy to 
również opiekuna dziecka 
niepełnosprawnego. 
Uprawnienie do bezpłatnych 
przyjazdów przysługuje opie-
kunom spełniającym jeden 
z powyżej wymienionych 
warunków na podstawie 
potwierdzonego przez ZKM 
w Gdyni zaświadczenia i obo-
wiązuje na terenie gminy Ko-
sakowo od poniedziałku do 
soboty w godz. od 6  do 20. 
Opiekunowie dzieci niepeł-
nosprawnych powinni mieć 
przy sobie zaświadczenie dla 
opiekuna dziecka niepełno-
sprawnego wydane przez 
placówkę szkolną lub przed-
szkolną – bezpłatny przejazd 
w tym przypadku obowiązu-
je na trasie miejsce zamiesz-
kania – placówka szkolna lub 
przedszkolna. 
Z informacji urzędników wy-
nika, że w tym roku dzięki 
dołożeniu miliona złotych 
do ponad dwóch milionów, 
które każdego roku Urząd 
Gminy Kosakowo przeznacza 
na transport zbiorowy, możli-
we było zwiększenie często-
tliwości kursów autobusów 
i wprowadzenie szeregu ko-
rzystnych zmian do rozkładu 
jazdy.  WAPrzedsięwzięcie Powiatowy Urząd 

Pracy w Pucku zorganizował przy 
współpracy ze Starostwem Powia-
towym. Głównym celem Pomor-
skiego Dnia Przedsiębiorczości 
była promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia. 
Na przybyłych do Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego czekali spe-
cjaliści z Urzędu Pracy, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, fisku-
sa, banków, Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz prywatnych 
przedsiębiorstw.
Dodatkowo w ramach wydarzenia 
przeprowadzone zostały warszta-
ty pn. „Zakładanie firmy”. Przedsię-
wzięcie spotkało się z dużym zain-
teresowaniem osób, które pragną 
rozwinąć bądź rozkręcić własny 
biznes. Wśród odwiedzających byli 
również uczniowie Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego, głównie przy-
szłoroczni absolwenci, dla których 
tego rodzaju informacje mogą 
przyczynić się do znalezienia wła-
snej drogi na ścieżce rozwoju za-
wodowego. 
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Spotkaniu w Centralnym 
Ośrodku Sportu Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich 
„Cetniewo” towarzyszyła 
zaduma oraz rozmowa nt. 
sukcesów i historycznych 
osiągnięć ikon polskiego 
sportu, po których zebrani 
złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze przy gwiazdach Wielkich 
Nieobecnych.
Podczas wydarzenia 
uczczono pamięć m.in. 
112-krotnego reprezen-

tanta Polski w koszykówce 
prof. Jerzego Młynarczyka 
oraz mistrzów olimpijskich 
w boksie, tj. Józefa Grudnia 
i Jana Szczepańskiego, któ-
rzy odeszli od nas w ostat-
nim czasie. Wspominano 
także szablistę wszech cza-
sów, 5-krotnego medalistę 
igrzysk olimpijskich - Jerze-
go Pawłowskiego, którego 
gwiazdę odkryto w Alei pod-
czas tegorocznej edycji.

POLUB NAS! /expressypl
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WŁADysŁAWoWo | magistrat jeszcze 
bardziej PrzystęPNy dla mieszkańców. 

ChŁoPoWo | zakończyły się Prace związaNe z komPleksową rozbudową szkoły Podstawowej.

Zapłacisz kartą
REKLAMA                                                                                                                                                                   46/2017/PR

Nowe skrzydło szkoły

W połowie listopada wpro-
wadzona została możliwość 
uiszczania urzędowych 
opłat za pośrednictwem 
karty płatniczej. To efekt 
przystąpienia do progra-
mu upowszechniania płat-
ności bezgotówkowych w 
jednostkach administracji 
publicznej. Przedsięwzięcie 
realizuje Ministerstwo Roz-
woju we współpracy z Krajo-
wą Izbą Rozliczeniową S.A. 
– Staramy się zmieniać nie 
tylko infrastrukturę publicz-
ną w formie inwestycji na te-
renie gminy, ale i usprawniać 
obsługę oraz zwiększać do-
stępność urzędu dla miesz-
kańców – zapewnia Roman 
Kużel, burmistrz Władysła-

wowa. - Możliwość płacenia 
kartą jest nie tylko wygodna 
dla klienta, ale i ułatwia re-
alizację płatności w samym 
urzędzie. 
Opłaty można teraz uiszczać 
szybciej oraz bezpieczniej, 
gdyż nie trzeba nosić ze 
sobą gotówki. Urząd nie po-
nosi żadnych kosztów zwią-
zanych z przyjmowaniem 
tego rodzaju płatności. Pro-
wizji nie płacą także klienci. 
Z informacji zamieszczonych 
na stronie Ministerstwa Roz-
woju wynika, że obecnie tyl-
ko około10 proc. jednostek 
samorządu terytorialnego 
oferuje obywatelom taką 
funkcjonalność.

W ramach przedsięwzięcia dobu-
dowane zostało nowe skrzydło, 
w którym funkcjonuje przedszko-
le. Pomieszczenia w nowej części 
budynku wydzielono pożarowo, 
funkcjonalnie i użytkowo od po-
zostałej części placówki. 
Dzięki przeprowadzonym pracom 
powstało kilka nowoczesnych, 
w pełni wyposażonych sal lekcyj-
nych, szatnia, stołówka, pomiesz-
czenia biurowe oraz łazienki. Za-
danie obejmowało też całościowe 
położenie nowej elewacji budyn-
ku, wymianę stolarki okiennej oraz 
wykończenie pomieszczeń.
– Inwestujemy również w mło-

dzież, a konkretnie w ich komfort 
nauki i bezpieczeństwo – mówi 
Roman Kużel, burmistrz Władysła-
wowa. - Nowe skrzydło w Szkole 
Podstawowej to już kolejna inwe-
stycja w placówkach oświatowych 
na terenie gminy Władysławowo 
w ostatnich kilku miesiącach i nie 
na pewno ostatnia.
Warto zaznaczyć, że w ramach 
przedsięwzięcia wyposażono też 
kuchnię, wykonano nawierzch-
nię z kostki brukowej, schody, 
elementy małej architektury oraz 
trawniki. Łączny koszt inwestycji 
wyniósł ponad 1,7 mln zł.
(UM)
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KRoKoWA | jest PełeN Pomysłów, Pasji i zaPału do Pracy. adam śliwicki PełNi obowiązki wójta gmiNy krokowa. Nas zaPewNia, 
że mieszkańcy Na PewNo się Na Nim Nie zawiodą. 

PUCK | dom Pomocy sPołeczNej zostaNie PoddaNy termomoderNizacji.

REKLAMA                                                                                                                                                                   345/2017/DB

Red. W nowym miejscu, na 
nowym stanowisku. Czy to 
dla Pana jest duża zmiana?

Dla mnie to nie jest zupeł-
nie nowe miejsce, przez trzy 
kadencje byłem radnym 
Gminy Krokowa. Pełniłem 
funkcję członka zarządu 
i przewodniczącego Rady 
Gminy Krokowa, a jeszcze 
wcześniej przewodniczą-
cego Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność”, pra-
cowałem jako nauczyciel 
historii, a później jako dy-
rektor szkoły. Dodatkowo 
w gminie Korkowa byłem 
działaczem związkowym, 
przewodniczącym Komisji 
Zakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania 
NZSS „Solidarności”. Później 
trafiłem do struktur Agencji 
Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Na początku pra-
cowałem w Pucku, potem 
w Gdańsku. Gdy już pra-
cowałem w stolicy woje-
wództwa pomorskiego, to 
z sukcesem wystartowałem 
do sejmiku, gdzie działałem 
przez trzy kadencje. Ostat-
nio pracowałem  w Kra-
jowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa. Teraz ponow-
nie wróciłem do pracy na 
rzecz mieszkańców gminy 
Krokowa. Wracając jednak 
do Pani pytania, jest to dla 
mnie spora zmiana i niema-
łe wyzwanie, ale wierzę, że 
temu podołam. Do tej pory 
sprawdzałem się w pracy 
na rzecz mieszkańców wo-
jewództwa pomorskiego, 
a dodatkowo mam do-
świadczenie w zarządzaniu. 

Red. Przez te dwa tygodnie, 
w trakcie których zarządza 
Pan Gminą, udało się Panu 
zapoznać wyłącznie z tym, 
co jest tutaj do zrobienia? 
Czy może podjął już Pan 
konkretne decyzje, zreali-
zował pewne zadania?

Dosyć szybko zapoznałem 
się z tym jak działa Urząd, 
nie stanowiło to dla mnie 
większego problemu, bo 
w przeszłości kierowałam 
zakładem, w którym pra-
cowało 140 osób.  Jedną 
z pierwszych rzeczy, które 
zrobiłem, to zapoznałem 
się ze  stanem finansów. 
Jak sobie zdałem sprawę 
z tego, jakie jest nasze za-
dłużenie, ile zadań koniecz-
nych do realizacji nie jest 
dopiętych pod względem 
finansowym, to postanowi-
łem, że zrobię wszystko, aby 
pozyskać środki finansowe 
z zewnątrz i do tego teraz 
dążę. Rozmawiałem już 
w tej sprawie z przedstawi-
cielami wielu instytucji. 

Red. Jeżeli chodzi o funk-
cjonowanie samego 
Urzędu Gminy, czy w tym 
przypadku zakłada Pan ja-
kiekolwiek zmiany?

Muszę przyznać, że oba-
wiałem się tego.  Wprowa-
dziłem pewne zmiany or-
ganizacyjne poczynając od 
swojej pracy – przyjmuję 
interesantów codziennie.  
Dokonałem też pewnych 
zmian wewnętrznych, ale 
wyłącznie dlatego, że po-
jawiły się wakaty, więc trze-
ba było zapewnić ciągłość 

funkcjonowania danych re-
feratów. Cały czas przyglą-
dam się pracy urzędników, 
oceniam ich. Jeżeli będą 
należycie wywiązywać się 
ze swoich obowiązków, to 
na pewno nie muszą oba-
wiać się o pracę.

Red. Plan na najbliższy 
czas. Co zamierza Pan zro-
bić, na czym chce się Pan 
skupić?

Radni zdecydowali, że 
w styczniu przeprowadzo-
ne zostaną przedtermino-
we wybory.  Niewiele mam 
czasu, aby móc się wykazać, 
ale będę robił wszystko, aby 

przyczynić się do popra-
wy sytuacji gminy,  zamie-
rzam realizować wszystkie 
zadania, które wynikają 
z wieloletniego planu inwe-
stycyjnego. Będę zabiegał 
o to, aby przedsięwzięcia, 
które zamierzamy realizo-
wać, były w jak najwięk-
szym stopniu dotowane 
ze środków zewnętrznych. 
Chciałbym również, aby 
gmina była bardziej przy-
jazna dla mieszkańców, 
otwarta na petentów. Będę 
robił wszystko, aby szybciej 
wydawane były decyzje, bo 
z doświadczenia wiem, że 
jest to bardzo istotne. 

Red. są plany, zamierzenia. 
Czy to oznacza, że będzie 
Pan brał udział w zbliżają-
cych się wielkimi krokami 
wyborach?

Tak. Będę startował w wy-
borach. Bardzo chciałbym 
się wykazać, ale to wszyst-
ko zależy od mieszkańców, 
bo to oni niebawem zdecy-
dują, kto będzie zarządzał 
gminą.

Red. Praca pracą, a czym 
zajmuje się Pan po godzi-
nach?

Po godzinach obecnie zaj-
muje się pracą, bo od kiedy 
objąłem obowiązki wójta 

gminy Krokowa, to nie mam 
czasu wolnego. Wcześniej 
było inaczej, zwłaszcza że 
jestem człowiekiem wie-
lu pasji. Jestem członkiem 
Bractwa Rycerskiego Spod 
Nordowej Gwiazdy, dzia-
łaczem katolickim. Dodat-
kowo wraz z żoną działam 
w Stowarzyszeniu Rodzina 
Piaśnicka. Ta działalność 
jest bardzo czasochłonna, 
ale to, co robimy, sprawia 
nam mnóstwo satysfakcji. 

Red. Bardzo dziękuję za 
rozmowę i życzę realizacji 
zamierzeń. 

Dziękuję.

Podołam wszelkim wyzwaniom
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Będzie termomodernizacja
W ramach inwestycji będą 
wymienione niemal wszyst-
kie okna w budynku. Zosta-
nie też docieplony dach 
oraz część stolarki drzwio-
wej. Dodatkowo budynek 
Domu Pomocy Społecznej 
wzbogaci się o kolektory 
słoneczne, które mają przy-
czynić się do poprawy efek-
tywności cieplnej obiektu. 
Podpisanie umowy na re-
alizację zadania odbyło 
się w pierwszej połowie 
listopada. Inwestycja, na 
którą samorząd powiatu 
puckiego otrzymał unijne 
dofinansowanie, pochłonie 
nieco ponad 1 mln złotych.
WA
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Powstanie kopalnia soli?
GM. PUCK | komisja euroPejska Na Początku PaździerNika wydała decyzję, że udzieleNie w 2014 roku kghm Polska miedź koN-
cesji Na PoszukiwaNie i rozPozNawaNie złóż soli Potasowo-magNezowej w rejoNie Pucka Nie staNowi Pomocy Państwa. 
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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Powyższe rozstrzygnięcie może sta-
nowić prawdziwą rewolucję gospo-
darczą dla gminy Puck, na której tere-
nie leżą wymienione wcześniej złoża, 
a także dla samego Pucka i pozostałej 
części powiatu puckiego. Przypomi-
namy, że KGHM ma koncesję przy-
znaną do 2019 roku na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż soli potasowo-
magnezowej w rejonie Pucka, wraz 
z prawem pierwszeństwa w uzyska-
niu prawa użytkowania górniczego. 
Spółka Darley Energy Poland, która 
także starała się o powyższą konce-
sję, na początku 2015 roku zaskarżyła 
w Komisji Europejskiej decyzję Mini-
sterstwa Środowiska o utrzymaniu 
koncesji dla koncernu KGHM,  zarzu-
cając Polsce dyskryminację przy przy-
znawaniu koncesji. 

Argumentacja 
Komisja Europejska podkreśliła, że 
zgodnie z prawem polskim złoża soli 
potasowej należą do państwa, a ich 
poszukiwanie, rozpoznawanie i wy-
dobywanie może odbywać się tylko 
po uzyskaniu koncesji od państwa. 
W państwach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej koncesji na poszukiwanie, 
rozpoznawanie lub wydobywanie 
złóż kopalin udziela z reguły państwo 

ze względu na regulacyjny charakter 
tego procesu, który można sklasy-
fikować jako wykonywanie upraw-
nień organu publicznego. W związku 
z powyższym Komisja Europejska 
uznała, że udzielenie koncesji KGHM 
nie stanowi niedozwolonej pomocy 
państwa.

Co dalej?
Koncesja, która przyznana została 
spółce w październiku 2014 roku, 
zakłada realizację prac i robót geolo-
gicznych w kilku etapach. Dotychczas 
KGHM Polska Miedź wykonał badania 
geofizyczne, analizę danych archiwal-
nych oraz rozpoczął prace wiertnicze, 
a także wykonał analizę techniczno-
ekonomiczną zagospodarowania zło-
ża. Zaplanowano wykonanie łącznie 
pięciu otworów. Dotąd KGHM wyko-
nał jeden odwiert, który pozwolił na 
określenie ciągłości złoża i wykonanie 
odpowiednich analiz. Wyniki są obie-
cujące. Jeszcze do końca tego roku 
ma zostać wykonany drugi odwiert, 
a na początku 2018 roku planowane 
jest wykonanie trzeciego. Wyniki od-
wiertów są na bieżąco analizowane 
i na ich podstawie podejmowane są 
decyzje odnośnie kolejnych działań.

Anna Kłos zd
j. 
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Złote Kłosy przyznane
PiERWosZyNo | statuetkami złotego kłosa wójt jerzy włudzik uhoNorował szczególNie zasłużoNych dla gmiNy kosakowo. zasłużeNi odzNaczeNi zostali Podczas uroczystej akademii, która zorgaNizowaNa 
została z okazji święta NiePodległości. 

Złoty Kłos to prestiżowe 
wyróżnienie przyznawane 
za kultywowanie tradycji 
i wartości patriotycznych, 
promowanie Gminy oraz jej 
społeczności, a także wkład 
w rozwój nauki, kultury lub 
przedsiębiorczości. Popu-
larnymi statuetkami w tym 
roku uhonorowani zostali: 
Karol Dettlaff, Wojciech Klim-
czyk, Ryszard Kloka, Antoni 
Marwiński, Marek Lis, Bog-
dan Szpilman oraz Radosław 
Tyślewicz.

Za wybitne zasługi
Ponadto wójt Jerzy Włudzik, 
który piastuje jednocześnie 
funkcję prezesa honorowego 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kosakowie, wyróżnił stra-
żaków OSP, a także członków 
Młodzieżowej Drużyny OSP, 
dziękując im za wkład pracy 
w działania ratownicze.
Ważnym punktem uro-
czystości było odczytanie 
uchwały, na mocy której za 
wybitne zasługi w krzewie-

niu idei i czynów marszałka 
Józefa Piłsudskiego Mie-
czysławowi Karsznia i Hen-
rykowi Tomeczkowskiemu 
nadano Złoty Krzyż Związku, 
a Krzysztofowi Nadolskiemu 
Srebrny Krzyż Związku.

Wokal na scenie
Dodatkowo za wybitne 
zasługi w realizacji zadań 
Stowarzyszenia Konfraterni 
Mazowieckiej Odznaki Św. 
Floriana Mazovia w dziedzi-
nie upowszechniania służby 
w Polsce związanej z imie-
niem jednego z jej patronów 
przyznano Złotą Odznakę św. 
Floriana Mazovia I klasy wój-
towi Jerzemu Włudzikowi i 
Złotą Odznakę św. Floriana 
Mazovia II klasy Michałowi 
Kulig, Januszowi Stasiak oraz 
Zdzisławowi Jaroni. 
Pod względem artystycznym 
uroczystość uświetnił występ 
lokalnego zespołu Wokal w 
składzie: Dominika Eliasz, 
Marta Turzyńska, Mariusz 
Mazur oraz Wiktor Gabor.



Przegląd naszych
tygodników

express powiatu starogardzkiego

express powiatu lęborskiego

express powiatu Kartuskiego

express powiatu Wejherowskiego

WszystKo przeczytasz na:

/expressypl

wielka rewiTalizacja
lęborka

coraz mNiej Trucicieli

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

Ponad milion złotych kosztuje 
realizowany przez miasto
program, w ramach którego 
wymieniane są stare piece wę-
glowe na nowoczesne
i ekologiczne systemy ogrze-
wania. 

STarogard
gościł STaroSTów
Obrady Konwentu Starostów 
Województwa Pomorskiego 
miały miejsce w Hotelu Ren w 
Starogardzie Gdańskim.

ważNi dla meTropolii
wart ponad 21 mln zł Program 
rewitalizacji Lębork „Nowy 
Świat” zostanie zrealizowany 
w latach 2017-2021.
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Złote Kłosy przyznane
PiERWosZyNo | statuetkami złotego kłosa wójt jerzy włudzik uhoNorował szczególNie zasłużoNych dla gmiNy kosakowo. zasłużeNi odzNaczeNi zostali Podczas uroczystej akademii, która zorgaNizowaNa 
została z okazji święta NiePodległości. 

Radosław Tyślewicz – 
urodzony 14 lutego 1976 
roku pełnomocnik rektora 
ds. studentów i doktoran-
tów Akademii Marynar-
ki Wojennej. Adiunkt na 
Wydziale Dowodzenia i 
Operacji Morskich, z wy-
kształcenia ekonomista, 
doktor w dziedzinie Nauk 
Społecznych w dyscyplinie 
Nauki o Bezpieczeństwie w 
specjalności: Bezpieczeń-
stwo Narodowe. To wete-
ran działań poza granicami 
kraju, a także założyciel i 
aktywny członek organi-
zacji pozarządowych. Za-
interesowania naukowe i 
prace badawcze prowadzi 
w obszarach: komunikacji 
międzykulturowej w bez-
pieczeństwie, współpra-
cy cywilno-wojskowej, w 
tym działań hybrydowych 
oraz roli i znaczenia armii 
w społeczeństwie. Jest 
pomysłodawcą i organi-
zatorem Marszu Śledzia. 
Nurek, ratownik wodny, 
sternik motorowodny, 
entuzjasta samochodów 
terenowych, strzelectwa 
i marszów przełajowych, 
maratończyk, historyk oraz 
podróżnik.

Bogdan szpilman – 
urodzony 12 listopada 
1962 roku w Gdyni. Ukoń-
czył Wyższą Szkołę Mor-
ską w Gdyni na Wydziale 
Elektrycznym. Przez 26 
lat pracował z małżonką 
w biznesie. Od 1991 roku 
właściciel grupy Rubo, w 
skład której wchodzi firma 
i spółka. W 2005 roku kupił 
spółkę Skipper, obiecując 
małżonce wybudować 
hotel w miejscu przez nią 
wybranym. Otwarty w 
maju 2017 roku nowocze-
sny trzygwiazdkowy hotel 
z basenem, restauracją, 
gabinetami SPA i Wellness, 
saunarium oraz salami 
konferencyjnymi powstał 
u nasady Cypla Rewskie-
go, podnosząc atrakcyj-
ność turystyczną i gastro-
nomiczną regionu. Mimo 
napiętego grafiku zajęć 
znajduje czas na kultywo-
wanie swoich sportowych 
pasji: golfa i żeglarstwa.

Ryszard Kloka – uro-
dzony 5 maja 1948 roku w 
Kosakowie. Z wykształce-
nia jest kierowcą, mecha-
nikiem samochodowym. 
W latach 1969-75 był pra-
cownikiem Dalmoru, a 
później pracował w Gdyń-
skiej Komunikacji Miej-
skiej. W 2008 roku związał 
się z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Kosako-
wie, a później z Referatem 
ds. Kultury, Sportu, Tury-
styki i Rekreacji - obecnie 
Kosakowskim Centrum 
Kultury. Jest niezastąpiony 
przy organizacji wydarzeń, 
uroczystości oraz imprez 
kulturalnych, sportowych 
i turystycznych. Przez 
wiele lat występował w 
chórze Morzanie. Wspiera 
działalność Teatru Mło-
dzieżowego, zespołów ar-
tystycznych oraz chórów 
z gminy Kosakowo. Znany 
ze swojej wyjątkowej życz-
liwości, serdeczności, bez-
interesowności i gotowo-
ści do niesienia pomocy. 
W wolnym czasie to zago-
rzały kibic sportowy oraz 
grzybiarz.

Marek Lis – urodzony 20 
maja 1957 roku w Gdań-
sku. Z zawodu to mistrz 
jubilerski (specjalność: 
rzeczoznawstwo kamieni 
szlachetnych). Studiował 
w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych. 
Obecnie pracuje przy ra-
townictwie ładunków 
morskich, od 27 lat prowa-
dzi prywatne przedsiębior-
stwo. Od 17 lat to mieszka-
niec gminy Kosakowo. Do 
przeprowadzki skłoniła go 
bliskość morza. Pozostaje 
wierny mottu życiowemu: 
Żeby marzenie się speł-
niło, trzeba je wypowie-
dzieć. Jest pomysłodaw-
cą budowy ekomariny w 
gminie Kosakowo. Inspira-
cje do działań odnajduje 
w osiągnięciach swoje-
go dziadka, Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. Wolny 
czas poświęca malarstwu i 
żeglarstwu po Zatoce.

Wojciech Klimczyk 
– urodzony 3 maja 1956 
roku w Gdyni od urodze-
nia mieszkaniec gminy Ko-
sakowo. Ukończył filologię 
polską na Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Słupsku 
oraz studia podyplomowe 
z historii na Uniwersytecie 
Gdańskim. Od 1987 roku 
pracował jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w 
Mostach. Z zainteresowa-
nia to bibliofil. Pasjonuje 
się również muzyką daw-
ną, gregoriańską, dziejami 
Kościoła – szczególnie XIX 
i XX wieku, geografią oraz 
historią Polski. Znany ze 
swojej skromności i życz-
liwości. Jego motto ży-
ciowe: „Gdzie Bóg jest na 
pierwszym miejscu, tam 
wszystko jest na swoim 
miejscu” zaczerpnięte jest 
z pism Św. Augustyna. 

Antoni Marwiński – 
urodzony 23 marca 1936 
roku w Gdyni. Studia eko-
nomiczne ukończył w Wyż-
szej Szkole Ekonomicznej 
w Sopocie. Całe życie za-
wodowe poświęcił han-
dlu - pracował w Polcargo, 
MHD Włókienniczo-Odzie-
żowym, czy Lidze Przyjaź-
ni Żołnierzy w Warszawie. 
Był dowódcą drużyny to-
pozwiadu w Chełmie Lu-
belskim, a od 1970 roku 
zastępcą dyrektora, póź-
niej również dyrektorem 
naczelnym Gdańskiej Ga-
stronomii. Od 1971 roku 
był kierownikiem Wydziału 
Handlu w Gdyni. Przez pięć 
lat trudnił się rolnictwem, 
uprawiając 60-hektarowe 
gospodarstwo. W 1991 
roku stworzył firmę zaj-
mującą się dystrybucją 
artykułów cukierniczych 
i spożywczych na terenie 
całego kraju. W Mostach 
zamieszkał w 1999 roku, a 
w 2001 roku przeszedł na 
emeryturę. Pasje: informa-
tyka, film i muzyka.

Karol Dettlaff – urodzo-
ny 29 sierpnia 1980 roku 
w Gdyni doktor nauk hu-
manistycznych, teatrolog, 
literaturoznawca, historyk 
i teoretyk sztuki, kompo-
zytor, multiinstrumenta-
lista, wykładowca, autor 
licznych publikacji nauko-
wych, opiekun, a także 
reżyser Teatru Młodzieżo-
wego Gminy Kosakowo. 
Z działalnością kulturo-
twórczą gminy Kosakowo 
związany jest od dziesięciu 
lat. Dzięki zdolnościom lin-
gwistycznym wspomaga 
rozwój partnerskich sto-
sunków gminy Kosakowo z 
gminami z Francji, Chin, Li-
twy i Białorusi. W wolnych 
chwilach namiętnie gra w 
tenisa ziemnego, uwielbia 
podróże. Pasjonat kultu-
ry Francji oraz Dalekiego 
Wschodu.
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Uczniowie ustanawiali rekord
PUCK |  PucczaNie już Po raz trzeci wPisaNi mają zostać Na listę rekordzistów. w Przeddzień święta NiePodległości udało 
się im ustaNowić rekord Polski w grze Na flażoletach. Na starym ryNku „sto lat” jedNocześNie zagrało 166 osób. 

PUCK |  stolica Powiatu Puckiego uczciła 99. roczNicę odzyskaNia Przez Polskę NiePodległości. 

Rekord z okazji Święta Nie-
podległości w Pucku to już 
swoistego rodzaju tradycja. 
W 2016 roku mieszkańcy 
stolicy powiatu puckiego 
okazali się rekordzistami za 
sprawą wspólnego śpiewa-
nia Mazurka Dąbrowskiego. 
Rok wcześniej lokalna spo-
łeczność pobiła rekord w ilo-
ści par tańczących poloneza. 
Tym razem w centralnym 
punkcie miasta zorgani-
zowany został nietypowy 
koncert. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Mariusza 
Zaruskiego zagrali „Sto lat” 
na flażoletach.

Młodzi Niepodległej 
- Rekordy Polski, które bi-
jemy na puckim rynku, za 
każdym razem związane są 
z patriotycznym świętem 
obchodzonym w całej Pol-
sce 11 listopada – wyjaśnia 
Hanna Pruchniewska, bur-
mistrz Pucka. - Od jakiegoś 
czasu jest u nas taka trady-
cja, że w przeddzień Święta 
Niepodległości uczniowie 
i przedszkolaki z puckich 
szkół oraz przedszkoli zbiera-
ją się w centralnym punkcie 
miasta i w ramach programu 
„Dzieci i młodzież Niepodle-
głej” starają się pokazać coś 
ciekawego, co wiąże się z na-
szą historią, tradycją, a przy 
okazji próbują ustanowić 
rekord. Dlaczego? Dlatego, 
że to nas mobilizuje do tego, 
żeby było jeszcze lepiej, żeby 
było nas jeszcze więcej.
Organizatorzy piątkowej 
uroczystości na frekwencję 
nie mogli narzekać. Oprócz 

uczniów i przedszkolaków 
na Stary Rynek przybyli też 
ich rodzice oraz nauczyciele, 
a także pozostali mieszkańcy 
Pucka. Wszyscy zapewniali, że 
tego typu spotkania integru-
ją i zachęcają do radosnego 
świętowania w duchu patrio-
tyzmu. 

Królowały flażolety
- Według mnie jest to fajna 
sprawa – przekonuje pani 

Justyna z Pucka. - W innych 
częściach kraju organizuje się 
pochody, a nawet dochodzi 
do zamieszek, a u nas świę-
tuje się koncertowo. I to do-
słownie. Każdego roku pada 
inny rekord, co przyciąga 
mnóstwo osób.
Tym razem na Starym Rynku 
królowały flażolety, instru-
menty muzyczne, które w Pol-
sce popularne były w XVIII 
i XIX wieku. W przeddzień 

Święta Nie-
podległości zagrało na nich 
w sumie 166 młodych muzy-
ków, którzy do ustanowienia 
rekordu Polski intensywnie 
przygotowywali się przez kil-
ka tygodni. 

huczny i radosny
- Święto Niepodległości jest 
wyjątkowym świętem – mówi 
Zdzisław Pruchniewski, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 

im. Mariusza Zaruskiego. - 
W związku z tym należy świę-
tować w sposób szczególny. 
W Pucku już od pewnego 
czasu obchody Święta Nie-
podległości organizowane są 
na rynku, a trzeci rok z rzędu 
ustanawiamy rekord, poka-
zując tym samym, że można 
świętować nieco inaczej niż 
tylko podniośle i oficjalnie. 
Miasto i Szkoła Podstawowa 
im. Mariusza Zaruskiego nie 

zamierzają poprzestać na 
trzech rekordach. - W przy-
szłym roku na pewno też bę-
dziemy świętować w sposób 
huczny i radosny – zapewnia  
Zdzisław Pruchniewski. - Jest 
już pewien pomysł, ale na 
razie nie chciałbym go zdra-
dzać. Wszystko wskazuje na 
to, że na sto lat niepodległo-
ści zorganizowane zostanie 
naprawdę duże wydarzenie.
Anna Walk

UCZCILI ŚWIęTO NIEPODLEGŁOŚCI
W obchodach, które zor-
ganizowane zostały 11 
listopada, uczestniczyli 
włodarze miasta, urzędni-
cy, samorządowcy, harce-
rze, strażacy, przedstawi-
ciele służb mundurowych, 
placówek oświatowych, 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, a także pozo-
stali mieszkańcy Pucka. 
Uroczystości rozpoczęły 
się od mszy świętej, która 
w intencji Ojczyzny odpra-
wiona została w puckiej 
farze. Po sumie uczestnicy 
rocznicy przeszli pod po-

mnik Antoniego Abraha-
ma, gdzie wartę honorową 
pełnili żołnierze z 33. Dywi-
zjonu Rakietowego Obro-
ny Powietrznej w Gdyni, 
harcerze ZHP i członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej przy OSP Puck. 
Obchody w Parku Ka-
szubskim prowadziło Sto-
warzyszenie Historyczne 
Morskiego Dywizjonu Lot-
niczego, a uczniowie klas 
gimnazjalnych przy Szkole 
Podstawowej im. M. Zaru-
skiego przedstawili krótki 
program artystyczny. Po 

okolicznościowym prze-
mówieniu burmistrz Han-
ny Pruchniewskiej nastąpi-
ło złożenie wiązanek przez 
liczne delegacje.
Na zakończenie uroczy-
stości zgromadzonym za 
przybycie i wspólne świę-
towanie podziękował Piotr 
Kozakiewicz, przewodni-
czący Rady Miasta Puck. 
Warto zaznaczyć, że mimo 
deszczowej aury uroczy-
stość spotkała się z dużym 
zainteresowaniem ze stro-
ny mieszkańców.WA
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669. urodziny miasta
PUCK |  sesja staNowiła główNy PuNkt obchodów 669. roczNicy NadaNia stolicy Powiatu Puckiego Praw miejskich. Podczas 
sPotkaNia wręczoNo Nagrody artystyczNe i odzNaczoNo osoby, które PrzyczyNiają się do PoPrawy wizeruNku Pucka.

PUCK |  PoNad czterdzieści osób wzięło udział w drugiej edycji koNkursu ortograficzNego PN. „Pucki mistrz ortografii”
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Mistrz ortografii wyłoniony 

Kto został uhonorowany? 
Do poprawy wizerunku sto-
licy powiatu puckiego w tym 
roku przyczynili się: Andrzej 
Dolny, Katarzyna Jabłońska 
z Centrum Organizacji Poza-
rządowych, Marzena Okoń-
ska ze szkoły „Na Fali”, Mikołaj 
Jędrzejewski z Restauracji na 
Molo, Mariusz Dominik z fir-
my Fanatic, Lucyna Konkel 
z Willi Nowa Zatoka, Bogumi-
ła Wolak z Restauracji u Bos-
mana, Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Transportowe Ol-Trans 
z Mrzezina, Park Linowy Ko-
ala, Puckie Centrum Medycz-
ne, Balicom oraz ApartHotel 
Kamienica. 

ogromne wyróżnienie
W trakcie uroczystej sesji wrę-
czone zostały też Nagrody Ar-
tystyczne Miasta Puck. Za kre-
ację artystyczną odznaczona 
została Marta Tomczyńska. 
Katarzynę Bartoszewicz-
Stromską uhonorowano za 
zaangażowanie w pracę za-
wodową w dziedzinie kultu-
ry, podobnie jak Magdalenę 
Gawin i Magdalenę Świątkie-
wicz. Krystyna Buczkowska 
doceniona została za upo-
wszechnianie kultury, a Fun-
dację Puck Project odznaczo-
no za mecenat kultury.
- Chciałabym bardzo serdecz-
nie podziękować – mówiła 
w imieniu uhonorowanych 
Katarzyna Bartoszewicz-
Stromska, jedna z laureatek 
Nagrody Artystycznej Miasta 
Puck. - To jest ogromne wy-

różnienie dla nas. Ze swojej 
strony obiecuje, że będę do-
kładać wszelkich starań, aby 
było tylko piękniej, więcej 
i lepiej. 

Na rzecz mieszkańców
Serdecznościom w trakcie 
sobotniej uroczystości nie 
było końca. - Chciałam po-
dziękować moim najbliższym 

współpracownikom za to, że 
możemy wspólnie dokładać 
cegiełki do rozwoju miasta 
– mówiła podczas uroczy-
stej sesji Hanna Pruchniew-
ska, burmistrz Pucka. - Za 
wspólne działanie i pracę na 
rzecz mieszkańców dzięku-
ję wszystkim pracownikom 
Urzędu Miasta. Szczególne 
podziękowania kieruje do 

radnych, bo bez ich aprobaty 
i zaangażowania wielu rzeczy 
nie udałoby się nam zreali-
zować. Dziękuję również or-
ganizacjom pozarządowym, 
przedsiębiorcom i mieszkań-
com Pucka, a także sympaty-
kom naszego miasta.
Uroczysta sesja stanowiła nie 
tylko doskonałą okazję do 
podziękowań, ale i podsumo-

wań. Burmistrz Pucka mówiła 
o zrealizowanych przedsię-
wzięciach, zorganizowanych 
wydarzeniach oraz planach 
na najbliższe miesiące. Cała 
sesja przebiegała w podnio-
słej atmosferze, a zakończyła 
ją laudacja albumu „Puck – re-
trospekcje na dawnych foto-
grafiach”. 
Anna Walk

uroczysta sesja sta-
nowiła nie tylko do-
skonałą okazję do 
podziękowań, ale 
i podsumowań.
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Miłośnicy poprawnej polszczy-
zny spotkali się w Szkole Pod-
stawowej im. M. Zaruskiego. 
Konkurs zorganizowany został 
już po raz drugi i skierowany 
był do mieszkańców Ziemi 
Puckiej. Zmagania Urząd Mia-
sta zorganizował przy współ-
pracy ze Szkołą Podstawową  
im. M. Zaruskiego i Biblioteką 
Publiczną w Pucku.

Dwie kategorie 
- Dyktando było jednym z ele-
mentów obchodów Święta 
Niepodległości w Pucku – 
mówi burmistrz Hanna Pruch-

niewska. - Przejawy patrioty-
zmu mogą być bardzo różne, 
a jeden z nich związany jest 
z tym, aby poprawnie władać 
polszczyzną, żeby starać się do-
brze mówić i pisać po polsku. 
Nasza ortografia nie jest łatwa, 
ale warto się z nią zmierzyć. 
Rywalizację podzielono na 
dwie kategorie: dzieci i mło-
dzież do lat 14 oraz dorośli. 
W pierwszej z kategorii najlep-
szy okazał Krzysztof Nowak. Na 
drugim miejscu uplasował się 
Igor Masewicz, a trzecie zajął 
Jakub Hermann.  

Po raz drugi

Jeżeli chodzi o dorosłych, 
to najlepiej spisała się Alek-
sandra Bartoszak, która tytuł 
Puckiego Mistrza Ortografii 
zdobyła już po raz drugi. Na 
drugim miejscu uplasowa-
ła się Olga Borzyszkowska, 
a trzecim Aleksandra Kubis. 
Warto zaznaczyć, że nagro-
dy w postaci bonów upo-
minkowych trafiły do zdo-
bywców trzech pierwszych 
miejsc w każdej z kategorii. 
Organizatorzy dyktanda już 
dzisiaj zachęcają do udziału 
w kolejnej edycji zmagań.  
Anna Walk
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Aby pomoc dotarła na czas
REGioN |  Nową dysPozytorNię Pogo-
towia ratuNkowego otwarto uroczy-
ście gdańsku.

REGioN |  o zmiaNach z wojewodą Pomorskim, dariuszem drelichem, rozmawia aNNa kłos.

REKLAMA                                       U/2017/PR

Wojewoda Dariusz Drelich 
oraz wicemarszałek Paweł Or-
łowski na początku listopada 
wspólnie przecięli wstęgę w 
dyspozytorni medycznej przy 
ul. Beniowskiego 7 w Gdań-
sku, oficjalnie inaugurując jej 
działalność. 
Z końcem października za-
kończyła się procedura wy-
gaszania dyspozytorni me-
dycznych rozlokowanych w 
powiatach województwa 
pomorskiego. Zamiast nich 
powstały dwie duże dyspozy-

tornie – jedna ulokowa-
na w Słupsku, a druga w 
Gdańsku. 
W ramach gdańskiej 
dyspozytorni, która ofi-
cjalnie otwarta została 
na początku listopada, 
dziesięć dyspozytorów 
medycznych całodo-
bowo obsługuje około 
1800 tys. mieszkańców. 
Dysponuje 65 zespo-
łami ratownictwa me-
dycznego, 5 motocykla-
mi ratowniczymi, łodzią 
ratunkową i śmigłowca-
mi Lotniczego Pogoto-

wia Ratunkowego. Przez całą 
dobę dyspozytorzy medyczni 
odbierają ponad 800 połą-
czeń telefonicznych, z czego 
ponad 500 jest zakończone 
zadysponowaniem zespołu 
ratownictwa medycznego. 
Wraz z koncentracją dyspo-
zytorni medycznej został za-
kończony proces wdrażania 
Systemu Wspomagania Do-
wodzenia Państwowego Ra-
townictwa Medycznego. 
AK

Po co ta reorganizacja?
To wcale nie oznacza, że 
wszystkie karetki, motocykle 
i helikoptery zgromadzimy 
w tych dwóch miejscach. Po-
zostaną one fizycznie, tam 
gdzie są. Wprowadzona zmia-
na dotyczy wyłącznie zarzą-
dzania nimi. Przed zmianami 
w każdym rejonie operacyj-
nym zespołów ratownictwa 
medycznego, czyli potocznie 
mówiąc: grupy karetek pogo-
towia ratunkowego, funkcjo-
nowała jedna dyspozytornia 
medyczna, która zarządzała 

ich ruchem. Dysponowała 
ona wyłącznie swoimi zespo-
łami (miała w swojej gestii od 
trzech do dwunastu ambu-
lansów, w zależności od wiel-
kości rejonu). Gdy wszystkie 
karetki były zajęte, dyspozy-
tor nie mógł w razie potrze-
by samodzielnie skorzystać 
z wolnego ambulansu, który 
funkcjonował na terenie in-
nego rejonu operacyjnego. 
Mógł zgłosić potrzebę w in-
nym regionie, ale wydłużało 
to czas dotarcia do potrze-
bującego. Poza tym w każdej 
z dyspozytorni medycznych 
(z wyjątkiem Gdańska i Gdy-
ni) znajdowało się tylko jed-
no całodobowe stanowisko. 
W przypadku większej liczby 
zgłoszeń od osób jednocze-
śnie potrzebujących pomocy, 
dyspozytor nie był w stanie 
ich obsłużyć.
Jakie korzyści wynikają 
z nowego systemu?
Wprowadzenie tzw. skon-
centrowanych dyspozytorni 
medycznych uelastycznia 
zarządzanie ruchem zespo-
łów ratownictwa medyczne-
go.  Przede wszystkim skraca 
czas dojazdu karetki do oso-

by potrzebującej pomocy. 
W ramach gdańskiej dys-
pozytorni 10 dyspozytorów 
medycznych całodobowo 
ma pod opieką ok. 1800 tys. 
mieszkańców. Oczywiście nie 
znaczy to, że ta cała populacja 
będzie potrzebowała nagle 
szybkiej pomocy. Niemniej 
wypadki bądź nagłe pogor-
szenie stanu zdrowia zawsze 
mogą się zdarzyć. Gdańska 
dyspozytornia zarządza 65 
zespołami ratownictwa me-
dycznego, 5 motocyklami ra-
towniczymi, łodzią ratunkową 
i śmigłowcami Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego. Przez 
całą dobę dyspozytorzy me-
dyczni odbierają przeciętnie 
800 telefonicznych zgłoszeń, 
z czego ponad 500 jest za-
kończone wysłaniem zespołu 
ratownictwa medycznego.
Z tego wynika, że osoby 
dyżurujące w dyspozytorni 
muszą sprawnie i trafnie 
podejmować decyzje.
Muszą być przy tym dobry-
mi psychologami. Dzwonią-
cy często jest spanikowany, 
mówi chaotycznie. Trzeba go 
uspokoić i postarać się, aby 
podał jak najwięcej rzeczo-

wych informacji oraz kierować 
jego postępowaniem tak, aby 
pomoc była jak najbardziej 
efektywna. Wysłanie karetki 
nie kończy sprawy. Należy 
dalej utrzymywać kontakt 
z osobą wzywającą pomocy 
i informacje od niej przeka-
zywać ekipie w ambulansie. 
Poza tym te dwie pomorskie 
dyspozytornie  mają zwięk-
szoną liczbą zespołów ratow-
nictwa medycznego. Mogą 
wysyłać do zdarzenia zespół 
najbliższy miejscu zdarzenia. 
Pomaga w tym nowoczesny 
system łączności zintegrowa-
ny z modułem mapowym. 
Ponadto, dużo prostsza i ła-
twiejsza jest koordynacja ak-
cji  ratunkowych w przypad-
ku zdarzeń z większą liczbą 
poszkodowanych, gdzie ko-
nieczne jest zaangażowanie 
wielu zespołów ratownictwa 
medycznego. Istotna jest też 
poprawa zarządzania infor-
macją, dotyczącą ratowania 
życia i zdrowia obywateli 
oraz zapewnienie sprawnego 
przekazywania danych mię-
dzy służbami ratownictwa 
i porządku publicznego.
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Park Kulturowy  
„Osada Łowców Fok”
RZUCEWo |  miejsce, gdzie wsPółczesNość sPotyka się z Przeszłością regioNu.  
w rzucewie fuNkcjoNuje Park kulturowy „osada łowców fok”.

WŁADysŁAWoWo |  „Na letNisku u halle-
ra” - to tytuł Nowej wystawy w muzeum 
ziemi Puckiej - oddział „hallerówka”

Na Cyplu Rzucewskim, na któ-
rym został zlokalizowany Park, 
możemy zobaczyć i dotknąć 
śladów przeszłości sprzed 
wieków, zapoznać się z wyni-
kami badań archeologicznych 
i aktywnie uczestniczyć w or-
ganizowanych imprezach, 
otwarciach wystaw i festy-
nach. Park powołano Uchwa-
łą Rady Gminy Puck w 2008 
roku. Podejmując taką decy-
zję, brano pod uwagę, warto-
ści kulturowe, archeologiczne 
i krajobrazowe zachowane na 
Cyplu. 

Wsparcie z Programu
Budowa Parku prowadzona 
w latach 2012 – 2013 wy-
magała ścisłej współpracy 
pomiędzy właścicielami 
terenu, Gminą Puck i Lasa-
mi Państwowymi, a także 
porozumienia z instytucja-
mi, sprawującymi opiekę 
merytoryczną nad terenem. 
Wynikało to z uwarunkowań 
konserwatorskich, archeolo-
gicznych, przyrodniczych, 
krajobrazowych i związanych 
z ochroną brzegu Zatoki 
Puckiej. Wsparcie finansowe 
samorząd otrzymał z Progra-
mu Operacyjnego „Zrów-
noważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007 – 
2013”. W czasie budowy Parku 
poprawiono też infrastruk-
turę drogową na terenie wsi. 
Zagospodarowanie Parku 
zostało docenione w kon-
kursie „Najlepsza przestrzeń 
publiczna w województwie 
pomorskim”, w którym otrzy-

mało wyróżnienie. Doceniono 
m.in. dobre wyeksponowanie 
wartości archeologicznych, 
wysoką wartość edukacyjną 
i adekwatną do miejsca asce-
tyczną oprawę krajobrazową. 

Refleksja nad przeszłością
Przygotowana z okazji 25-
lecia samorządu Gminy Puck 
konferencja „Park Kulturowy 
w Rzucewie – krajobraz/ar-
cheologia/historia” pokazała 
wyniki badań archeologów, 
geografów, historyków i hi-
storyków sztuki. Znajdziemy 
też odpowiedź na pytanie: 
jak środowisko naturalne 
wpływało na rozwój kulturo-
wy regionu nadmorskiego. 
Relacje „człowiek a morze” od-
najdujemy w pradziejowych 

zabytkach archeologicznych, 
na nielicznych obrazach 
i w przekazach pisanych. Pro-
wadzą one do refleksji nad 
przeszłością naszej ziemi, na 
której przyszło nam żyć i pra-
cować. Są też odpowiedzią 

na pytanie, czy warto chronić 
wspólne dziedzictwo kulturo-
we, które buduje regionalną 
tożsamość, pokazując jed-
nocześnie nasze europejskie 
korzenie.

Wyróżnienie dla Parku
Idąc tym samym śladem 
wydarzeń, na terenie Parku 
Kulturowego w Rzucewie za-
uważyć można programową 
rolę kulturotwórczych działań 
w ramach corocznych Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa Kul-

turowego. Wystawy i kreowa-
nie Dni skupiają się oczywiście 
na fenomenie miejsca, ale 
zgodnie z tytułowymi hasłami 
ogarniają merytorycznie eu-
ropejskie przesłania. Podczas 
uroczystej gali Europejskich 
Dni Dziedzictwa 17 listopa-
da 2017 roku w Opolu, której 
organizatorem był Narodowy 
Instytut Dziedzictwa, odbyło 
się przyznanie nagród dla or-
ganizatorów wydarzeń w ra-
mach jubileuszowej 25. edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa. 
Tematem przewodnim tego-
rocznych EDD ogłoszonym 
przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa był „krajobraz 
dziedzictwa – dziedzictwo 
krajobrazu”. Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki w Gminie 
Puck w osobie dyrektora zo-
stał wyróżniony za wielolet-
nie kreowanie EDD w Parku 
Kulturowym Osada Łowców 
Fok. Akcje te były współorga-
nizowane z Muzeum Arche-
ologicznym w Gdańsku.
Zainicjowane na Ziemi Puc-
kiej szlaki kulturowe m.in. 
cysterski, pałaców i dworów, 
kościołów gotyckich, są wła-
ściwie osią duchową regionu. 
Włączają naszą Małą Ojczyznę 
w polską i europejską sieć 
szlaków kulturowych, ale też 
i w krąg uniwersalnych warto-
ści zakorzenionych w tradycji 
europejskiej cywilizacji. Ta 
szeroka płaszczyzna komuni-
kacji musi zaowocować nową 
perspektywą spojrzenia na 
nasze tu i teraz...
Tadeusz Puszkarczuk,
wójt gminy Puck

Nowa wystawa

Stała ekspozycja przygoto-
wana została w ramach pro-
gramu Dziedzictwo Kulturo-
we 2017. Ekspozycja w tzw. 
Błękitnym Domku opowiada 
o początkach rozwoju tury-
styki, jeszcze w okresie pru-
skim, a także o intensyfikacji 
letniego wypoczynku w la-
tach 1920-1939 oraz o tury-
styce masowej z okresu PRL. 
Na wystawie zostały zapre-
zentowane zabytki, pocho-
dzące ze zbiorów Muzeum 
oraz bogata ikonografia te-
matu z kolekcji prywatnych. 
Przypominamy, że w 2016 
roku Muzeum wystąpiło 
do Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 
o dofinansowanie projektu 
stworzenia nowej ekspozycji 
stałej w oddziale „Hallerów-
ka” we Władysławowie w tzw. 
„Adiutantówce”, zwanej też 
Błękitnym Domkiem. W ra-
mach programu Dziedzic-
two Kulturowe 2017 udało 
się pozyskać kwotę 130 tys. 
zł na ten cel. Wraz z dotacją 
celową Starostwa Powia-
towego w Pucku wartość 
projektu wynosiła ponad 
164 tys. zł. Przedsięwzięcie 
gmina Władysławowo zre-
alizowała przy współpracy 
z Towarzystwem Przyjaciół 
Hallerowa. WA
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PRACA
nr 8/2017                            dowiedz się więcej: r.laskowski@expressy.pl

Praca dla osób po 50-tym roku życia
W sytuacji rosnących deficytów pracowników firmy coraz chętniej się-
gają po osoby po 50-tym roku życia. Z danych Work Service wynika, że 
blisko 27% firm planuje zatrudniać pracowników w tej grupie wieko-
wej. Jednocześnie w ciągu półtora roku o 10 p.p. zwiększył się odsetek 
firm, które mają w swojej załodze osoby 50+. Ich głównymi atutami są, 
zdaniem pracodawców, doświadczenie, zaangażowanie i nie tak częste 
zmiany miejsca pracy.  Badanie wykazało, że część pracodawców nie ma 
specjalnego wyboru i sięga po pracowników ze wspomnianej grupy wie-
kowej, bo nie jest w stanie znaleźć młodszych pracowników.

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego wyniosła w paź-
dzierniku 6,6%. W sto-
sunku do ubiegłego mie-
siąca oznacza to spadek 
o 0,2 pkt. proc. W analo-
gicznym okresie ubiegłe-
go roku (wrzesień 2016 – 
październik 2016) miał 

miejsce spadek natęże-
nia bezrobocia o 0,1 

pkt. proc., z poziomu 
8,3% do poziomu 

8,2%. Zatem 
stopa bezrobo-
cia w paździer-
niku br. była 
o 1,6 punktu 
procentowego 
niższa niż rok 

temu. W ubiegłym miesią-
cu spadek stopy bezrobo-
cia (w granicach od 0,1 do 
0,4 punktu procentowego), 
odnotowano we wszystkich 
województwach. Najsil-
niej (o 0,4 punktu procen-
towego) wskaźnik bezro-
bocia spadł w wojewódz-
twie opolskim i podlaskim. 
W województwie pomor-
skim stopa bezrobocia spa-
dła o 0,1 punkta procen-
towego. Najniższa stopa 
bezrobocia (na poziomie 
3,8%) utrzymuje się w wo-
jewództwie wielkopolskim, 
najwyższa w województwie 
warmińsko-mazurskim 
(11,6%).     

Stopa bezrobocia 
wciąż spada

6,6% - tyle w październiku  wyniosła stopa bezrobocia. To o 1,6 pkt. 
proc. mniej niż przed rokiem i o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc temu. 

Identyczny wskaźnik bezrobocia odnotowano po raz ostatni w styczniu 
1991 r – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mniej 
bezrobotnych

Liczba bezrobotnych 
w końcu października 2017 
roku wyniosła 1 071,1 tys. 
osób (na podstawie mel-
dunków nadesłanych przez 
wojewódzkie urzędy pracy) 
i w porównaniu do końca 
września 2017 roku  spa-
dła o 46,0 tys. osób (o 4,1 
%). Dla porównania w ana-
logicznym okresie ubiegłe-
go roku (wrzesień 2016 – 
październik 2016) odno-
towano spadek liczby bez-
robotnych o 16,1 tys. osób 
(o 1,2%). Zatem spadek 
liczby bezrobotnych odno-
towany w bieżącym roku 
był prawie 3-krotnie sil-
niejszy. Spadek liczby bez-
robotnych w październi-
ku 2017 roku miał miejsce 
we wszystkich wojewódz-
twach. Liczba wolnych 
miejsc pracy i miejsc akty-
wizacji zawodowej zgłoszo-
nych przez pracodawców 
do urzędów pracy w paź-
dzierniku 2017 roku (na 
podstawie meldunków wo-
jewódzkich urzędów pracy) 
wyniosła 151,2  tys. Liczba 
ofert zgłoszonych w paź-
dzierniku br. była o 34,2 
tys., czyli o 29,3% wyższa 
niż w październiku 2016. 
(bG)

jak wygląda rekrutacja 
obcokrajowców w Polsce?
Według badania większość pracodawców poszukuje pracowników 
ze znajomością języków w Polsce – wśród osób po filologiach lub 
wśród obcokrajowców, ale tych, którzy są już na miejscu – miesz-
kają, studiują w Polsce. Rekrutacje lokalne zdecydowanie dominu-
ją. Po te międzynarodowe działy HR sięgają zazwyczaj w ostatecz-
ności i podkreślają, że są one zdecydowanie trudniejsze i bardziej 
kosztowne. Stąd często w takich sytuacjach pracodawcy posiłkują 
się wsparciem agencji zewnętrznych.
Poza agencjami zewnętrznymi, działy HR w pozyskaniu talentów 
językowych korzystają z szeregu narzędzi rekrutacyjnych. Wysoko 
cenią serwisy społecznościowe specjalizujące się w kontaktach biz-
nesowych, systemy poleceń pracowniczych oraz platformy z ogło-
szeniami o pracę, zwłaszcza te o międzynarodowym zasięgu. Coraz 
częściej korzystają również z mediów społecznościowych. Współ-
pracują także ze szkołami języków obcych i uczelniami wyższymi.
Raport  Monster Talent Sourcing Services pokazał ja trudna i wy-
magająca może być próba dotacia cudzoziemców do pracodaw-
ców. Aż 65 proc. respondentów zadeklarowało, że korzystało 
z więcej niż jednego kanału rekrutacji, a 25 proc. użyło co 
najmniej czterech szukając pracy w Polsce.
Do najpopularniejszych kanałów rekrutacji wśród cudzo-
ziemców należą serwisy internetowe z ogłoszeniami o pracę. 
W ten sposób zatrudnienia szukało aż 68 proc. cudzoziemców. 
Na kolejnych miejscach znalazły się biznesowe portale społecz-
nościowe, na które zdecydowało się 50 proc., agencje pośrednic-
twa – 33 proc. badanych oraz media społecznościowe, z których 
skorzystało 32 proc. obcokrajowców. Na bezpośredni kontakt z fir-
mami postawiło 28 proc. ankietowanych, a na pomoc znajomych i 
rodziny 27 proc.

niespełna 14% Polaków rozważa wyjazd 
do pracy za granicę w ciągu najbliż-

szego roku. to wynik porówny-
walny ze wskazaniem sprzed pół 
roku i o 2 p.p. wyższy niż przed 

rokiem – wynika z raportu 
„Migracje zarobkowe Polaków 
Vii” publikowanego przez 
Work Service. 

Najczęściej wskazywanym kierun-
kiem wyjazdów są znów Niemcy, któ-
re wyprzedziły Wielką Brytanię i Nor-
wegię. Według raportu  13,8% aktyw-
nych lub potencjalnych uczestników 
polskiego rynku pracy rozważa wy-
jazd zarobkowy z kraju. Ta grupa sta-
nowi 9% dorosłej populacji Polski 

czyli ponad 2,8 mln osób. 
Najczęściej (25%) roz-

ważana jest emigracja 
krótkoterminowa, na 
okres 3 miesięcy, ale 
co piąty badany myśli 
o wyjeździe na sta-
łe. Wśród tych osób 
2/3 myśli o zabraniu 

ze sobą rodziny.
-Poziom deklaracji emigracyjnych powoli 
się stabilizuje, co tylko potwierdza, że mimo 
wyraźnej poprawy na rodzimym rynku pra-
cy, różnice płacowe nadal będą stanowić ma-
gnes do wyjazdów zarobkowych. Patrząc jed-
nak historycznie, to na przestrzeni 4 ostat-
nich lat, poziom rozważających wyjazd z kraju 
zmniejszył się o 5,7 p.p., a  odsetek osób, któ-
re zdecydowanie odrzucają plany emigracyjne 
wzrósł z 49,9% do 68,4% - mówi Maciej Wi-
tucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. We-
dług raportu emigrację najczęściej rozważa-
ją osoby młode, między 18 a 34 rokiem życia 
(58%). Z kolei o 8 p.p. spada zainteresowanie 
pracą za granicą w grupie wiekowej 35-44 lata. 
Co istotne niemal 90% osób planujących wy-
jazd stanowią osoby niemające wyższego wy-
kształcenia. Aż 67% osób, które chcą emigro-
wać posiada zatrudnienie, a wśród nich 37% 
pracuje na pełny etat. Jeśli chodzi o miejsce 
zamieszkania naszych rodaków, którzy chcą 
wyjechać, wciąż największy odsetek (72%) po-
tencjalnych emigrantów mieszka na wsiach 
i w miastach do 100 tys. mieszkańców. Domi-
nują również osoby zamieszkujące region po-
łudniowy, wschodni i centralny. (Gb)

Wyjazdy zarobkowe wciąż popularne
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EXP.UsL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie sMs-em:

ReDakcJa
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22
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NIERUCHOMOŚCI KUPIę: EXP.NKU.
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MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.
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RÓŻNE: EXP.ROZ.

REKLAMA                            U/2017/RL

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
sPRZEDAM działkę 570 m2 w Karwi 
tel. 661 582 483

sPRZEDAM działke ogrodniczą, do-
mek murowany, szklarnia tel 517 159 
871 Wejherowo

sPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe 
w Wejherowie blisko centrum. 1 pier-
to. tel.538 443 446

sPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

sPRZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

sPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

sPRZEDAM murowany garaż z kana-
łem przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 
405, Wejherowo

DZiAŁKA budowlana, ogrodzona 
uzbrojona z drogą dojazdową w 
Darzkowie koło Lęborka droga 214. 
800m tel. 730827226

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
JEsTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

sTARsZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KUPię mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
sPRZEDAM motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ

INNE
oPoNy zimowe 13. tel. 605279290

EDUKACJA
LEKCJE gry na gitarze elektrycznej
i akustycznej. Poziom początkujący
oraz średnio zaawansowany. Luzino,
506077549
 
LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

PRACA

DAM PRACĘ
ZATRUDNię brukarzy. Wejherowo 
tel. 602-447203

sZUKAMy tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145

USŁUGI
sZKoDy komunikacyjne, majątko-
we, likwidacja, wyceny, kosztorysy, 
opinie. Tel. 601-631-835

GDy bank odmawia: pożyczka po-
zabankowa do 20000zl, wyplata w 
1dzien, Gdańsk 601832048

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKoWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

PRofEsJoNALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KoTŁoWNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE
sEX-sex-sex to lubię gorąca 
blondi pozna Panów sponsorów  
tel. 514120213 Sopot

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

RÓŻNE
sPRZEDAM gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1300zł,  
506 077 549 Luzino

sPRZEDAM drewno opałowe tel. 500 
640 327

sPRZEDAM beczki plast na dział-
kę do wody i pod ryny czyste 
tel.511841826

RURy szare-dług 2,5m grubość 5mm  
,średnica 10 tel. 511841826

DREWNo opałowe, buk, sosna i gale-
ziowka, porabąne, ułożone możliwy 
transport. 506250477

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

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

sPRZEDAM mysimbe rewelacyjny 
lek na odchudzanie. cena 400 zl. Wej-
herowo 502 351 988.

KożUCh męski brązowy 3/4 wzr 170 
ładny 694 642 709.

sPRZEDAM odkurzacz- dmuchawa 
do liści nowy 694 642 709

sPRZEDAM prase kostkującą polska. 
Z 224 stan dobry 8700 zl Szemud 
510751837

sPRZEDAM kanapę rozkladaną. Ko-
lory brązowe cena 350zl. Wejherowo 
tel. 538 443 446

sPRZEDAM fotel rozkładany 2 oso-
bowy 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 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie wojsko-
we), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com, info@oldmilitaria.pl

sPRZEDAM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na,  Wejherowa, tel. 693 737 381

sPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024
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Pogoda nie odstraszyła

MKs w czołówce Grali o Puchar Wójta Świętowali przy stole

szkoły grały  
na igrzyskachBiEGi | w kosakowie odbyły się Xii gmiNNe biegi z okazji święta NiePodległości. 

Pomimo NiesPrzyjającej aury, frekweNcja doPisała.

PiŁKA NożNA | drużyNy z Naszego Po-
wiatu zakończyły tegoroczNe zma-
gaNia w V lidze. 

sZAChy | w domu kultury w Pierwoszy-
Nie odbył się otwarty turNiej szacho-
wy o Puchar wójta gmiNy kosakowo.

TENis sToŁoWy | w hali zesPołu szkół Nr 1 
we władysławowie odbył się turNiej, któ-
rym uczczoNo święto NiePodległości.

PiŁKA NożNA | we władysławowie odbyły 
się miejskie igrzyska młodzieży szkolNej.

Biegi ukończyło łącznie 314 
zawodników, co jest dotych-
czasowym rekordem w hi-
storii Biegów Niepodległo-
ściowych organizowanych 
w Kosakowie. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż tegoroczne 
biegi odbyły się w najtrud-
niejszych warunkach pogo-
dowych od 12 lat, można to 
uznać za niebywały sukces i 

śmiało stwierdzić, iż biega-
nie ma z roku na rok coraz 
większą rzeszę wiernych fa-
nów.
Zawody zostały przepro-
wadzone w 6 kategoriach 
wiekowych z odrębną kla-
syfikacją kobiet i mężczyzn 
i w kat. OPEN odrębną kla-
syfikacją dla mieszkańców 
Gminy Kosakowo. Nagrody 

przyznawane były dla naj-
lepszych od I do VI miejsca 
w kategoriach dzieci i mło-
dzieży.
W kategorii OPEN mężczyzn 
(bieg na 5 km) wygrał Mi-
chał Olejnik z Gdyni, drugi 
linie mety przekroczył Paweł 
Miziarski z Redy, a trzecie 
miejsce zajął Michał Szulc z 
Bolszewa. W kategorii OPEN 

kobiet zwyciężyła Małgo-
rzata Tuwalska z Gdańska, 
drugie miejsce zajęła Elżbie-
ta Tuwalska, a trzecie – Jo-
anna Dobrowolska z Redy. 
Przeprowadzono również 
klasyfikację dla zawodników 
z Gminy Puck. Wśród kobiet 
najlepsza była Sylwia Bazan, 
natomiast wśród mężczyzn 
– Fabian Różak.

Ostatnie tygodnie nie były 
dla MKS-u Władysławowo 
łatwe – w końcówce rundy 
żółto-niebieskim pozostały 
mecze z silnymi rywalami, 
ale zespół poradził sobie 
znakomicie. Pod koniec paź-
dziernika do Władysławowa 
przyjechały rezerwy Bałtyku, 
jednak gospodarze wygrali 
1-0 i biało-niebiescy wrócili 
do Gdyni bez punktów. Ty-
dzień później MKS zmierzył 
się u siebie z innym zespo-
łem z Trójmiasta – Kamionką 
Sopot. Tym razem gospoda-
rze wygrali bardziej zdecy-
dowanie – padł wynik 3-0.  
Na koniec rundy jesiennej 
MKS gościł drużynę z czo-

łówki, Wietcisę Skarszewy. 
W pierwszej połowie gra do-
skonale układała się gospo-
darzom i do przerwy zespół 
z Władysławowa prowa-
dził 3-1. W drugiej połowie 
Wietcisa próbowała odrobić 
straty, ale ostatecznie MKS 
wygrał 4-3, bardzo udanie 
zamykając rundę jesienną. 
Strata do lidera, GKS-u Ko-
wale wynosi zaledwie jeden 
punkt.
W V lidze gra też Sztorm 
Mosty. Od dłuższego czasu 
znajduje się w środku tabe-
li, a w ostatniej kolejce po-
konał 3-0 Kamionkę Sopot i 
rundę jesienną skończył na 
8. miejscu. (KG)
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Do rozgrywek zgłosiło się 
54 szachistów, wśród nich 
mieszkańcy gminy Kosako-
wo, a także goście z Gdyni, 
Gdańska, Sopotu, Pucka, 
Szemuda, Łodzi, Lipusza.
Tytuł w kategorii open obro-
nił Stefan Brylowski z Gdyni; 
wśród juniorów starszych 
najlepszy okazał się Marcel 
Makowski z Gdyni; w kate-
gorii Juniorów młodszych 
zwyciężyła Roksana Rompa 
z Gdyni, a wśród dzieci wy-
grał Piotr Krupa z Sopotu. 

Przyznano też wyróżnienia 
indywidualne: dla najlepszej 
kobiety – Weroniki Rumiń-
skiej z Mostów, najlepsze 
w swoich kategoriach wie-
kowych były Agata Szefka z 
Dębogórza, Roksana Rompa 
z Gdyni i Ewa Olejniczak z 
Gdyni. Najstarszym graczem 
był Stanisław Ilicki, a naj-
młodszym Tobiasz Górski. 
Najlepszym zawodnikiem 
Gminy Kosakowo został Ra-
fał Kowalewski.

W II Niepodległościowym 
Turnieju Tenisa Stołowego, 
który odbył się 12. listopada 
udział wzięło ponad trzydzie-
stu zawodników. Podium w 
rywalizacji mężczyzn zosta-
ło w całości zawłaszczone 
przez Małe Trójmiasto Ka-
szubskie. Pierwsze miejsce 
zajął Damian Konkel z Rumi, 
drugi był Tomasz Siudek z 
Redy, a trzecie miejsce za-
jął Krzysztof Konkel z Rumi. 

Tuż za podium uplasował się 
Ryszard Bolda z Chłapowa. 
Wśród kobiet wygrała Julia 
Manicka, zaś druga była Ka-
rolina Białk ze Strzelna.
Zwycięzca otrzymał pamiąt-
kowy puchar, a najlepsi za-
wodnicy medale i drobne 
nagrody rzeczowe. W lutym 
przyszłego roku odbędzie 
się II Zaślubinowy Turniej Te-
nisa Stołowego

Rywalizowały zespoły za-
równo męskie, jak i żeńskie 
– w obu kategoriach wzię-
ło udział po 5 szkolnych 
drużyn. Wśród dziewcząt 
zwycięstwo odniosła Szkoła 
Podstawowa w Chłapowie, 
z nią uplasowała się SP nr 3 
we Władysławowie, a trze-
cie miejsce zajęła SP nr 2 we 
Władysławowie. W rywaliza-

cji chłopców zdecydowanie 
najlepiej poradziło sobie 
Władysławowo, które zajęło 
pierwsze dwa miejsca – wy-
grała SP nr 2, za nią była SP 
nr 3, a trzecie miejsce wy-
walczyła SP w Jastrzębiej 
Górze. Organizatorem za-
wodów było Centrum Kul-
tury, Promocji i Sportu we 
Władysławowie.


