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Gm. pucK | Rozmowa z wójtem gminy Puck, tadeuszem PuszkaRczukiem. 

Kaszubską stegną 
ku nowoczesności

Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Starogardzkiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Kartuskiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WSzyStKo PrzEczytaSz na:

/ExPrESSyPL

Wielka reWitalizacja
lęborka

ForcecoN po raz drugi

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

Lord Vader, rycerze Jedi, sztur-
mowcy i inni przybysze z odle-
głej galaktyki zawitają do Wej-
herowa.

radosNych śWiąt
Życzy redakcja
Zbliża się wyjątkowo magicz-
ny okres. Z okazji nadchodzą-
cych Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Czytelnikom, aby 
ten czas upływał w rodzinnej 
atmosferze i przyniósł wiele 
radości.

co zmieNi NiedzielNy
zakaz haNdlu
Już od marca przyszłego roku 
handlowe będą tylko dwie nie-
dziele w miesiącu, w kolejnych 
dwóch latach zakaz będzie 
stopniowo rozszerzany.

Gmina puck zajmuje prawie 
połowę powiatu puckiego 
– to przyczyna zmartwień 
czy radości? podobno ma 
szanse wejść do grona naj-
bogatszych w polsce, kiedy 
KGHm uruchomi tu kopal-
nię soli potasowo-magne-
zowych, a być może też sre-
bra i miedzi.

W sprawie kopalni nie wpa-
dajmy w euforię. Na temat 
gazów łupkowych też było 
głośne hallo na całą Polskę, 
a potem cichuteńkie zwija-
nie się właścicieli koncesji. 
Na razie KGHM wykonało 
jeden odwiert – w Strzel-
nie i powiadomiło nas, że 
w tym miesiącu wykonuje 
drugi – w Mieroszynie, a być 
może w styczniu rozpocznie 
kolejny. O rezultatach wyko-
nanego odwiertu nie posia-
damy informacji. 

czy jesteście partnerem 
w tym przedsięwzięciu?

Trudno powiedzieć, bo jed-
nak spółka będzie musiała 
odwołać się do czynnika sa-
morządowo-społecznego, 
jeśli sprawę traktuje poważ-
nie. Może uważa, że jeszcze 
nie pora, bo samo zbadanie 
złóż wymaga wykonania 
kilkunastu odwiertów, a ich 
analiza i opracowanie kilku 
lat i jak już mówiłem, może 
okazać się, że nie ma o co 
się bić.

A gdyby jednak było, czy 
potencjalna kopalnia nie 
zagrozi turystycznemu cha-
rakterowi regionu?

Kopalnie prowadzą dzia-
łalność pod ziemią. Na po-
wierzchni, według dawnych 
szacunków KGHM, potrzeb-
ne byłoby tylko około 10 
ha, to teren, ulokowany 
w odległości co najmniej 
10 km od morza. Na pewno 
konieczne będą konsultacje 
społeczne, zmiana do stu-
dium, raport środowiskowy, 
czy też zmiana miejscowe-
go planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. W tych 
wszystkich postępowaniach 
uczestniczą mieszkańcy 
gminy, inne organizacje 
i stowarzyszenia. 

Na razie zajmują Was bliż-
sze czasowo sprawy.

Wzmacniamy to, co mamy, 
czyli np. turystykę. Niedaw-
no podpisaliśmy z marszał-
kiem Mieczysławem Stru-
kiem i wicemarszałkiem 

Wiesławem Byczkowskim 
umowę na realizację pro-
jektu pn. „Pomorskie tra-
sy rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa rowerowa 
R9”. Jesteśmy liderem tego 
projektu, ale realizujemy go 
we współpracy z innymi sa-
morządami, bo przecież te 
ścieżki nie kończą się na gra-
nicach miast czy gmin, tylko 
tworzą imponującą całość. 
Łącznie powstanie 126 km 
szlaków, których całkowity 
koszt ma wynieść prawie 
14,9 mln zł, a dofinansowa-
nie unijne 9 336 tys. zł. Za-
kres Gminy Puck obejmuje 
wykonanie ścieżki z Pucka 
do Błądzikowa, z Gnież-
dżewa do Radoszewa oraz 
oznakowanie całego szlaku 
na terenie gminy. Dzięki 
temu projektowi uda nam 
się połączyć Puck z Helem. 
Wykonamy oczywiście też 
infrastrukturę towarzyszą-
cą – miejsca do odpoczyn-
ku ze stołami i ławeczkami, 
stojakami na rowery oraz 
tablicami informacyjnymi, 
miejsca do naprawy rowe-
rów, a także punkty wido-
kowe. Przy okazji zyska też 
gastronomia i hotelarstwo, 
bo wybierający dłuższą tra-
sę pewnie będą chcieli od 
czasu do czasu gdzieś się 
zatrzymać na dłużej.

Turyści skorzystają też 
z szansy  pooddychania 
czystym powietrzem.

Gmina uczestniczyła w pro-
gramie pn. „Czyste powie-

trze Pomorza”, propagu-
jącym wymianę pieców 
węglowych na inne sposoby 
ogrzewania. Do programu 
przystąpiło 35 właścicieli 
prywatnych posesji, a ukoń-
czyło 25. Wartość całego 
przedsięwzięcia to 371 tys. 
złotych, z tego 92.800 dał 
Pomorski Fundusz Ochrony 
Środowiska, 18,5 tys. budżet 
gminy, a resztę  mieszkańcy - 
beneficjenci. Program przy-
niósł w skali roku ogranicze-
nie emisji dwutlenku węgla 
o 170 ton, tlenku węgla o 6 
ton, pyłów zawieszonych 
o 2,5 tony, a siarczków o 1,3 
tony. Uczestnicy programu 
przeszli albo na ogrzewanie 
gazowe (mamy dość roz-
budowaną sieć w gminie), 
albo zainstalowali pompy 
ciepła bądź wykorzystują 
paliwo ekologiczne (pelet). 
Wielką wartością jest, że 
akcja ta uświadomiła miesz-
kańcom, że spalanie byle 
czego, w tym plastików, to 
szkodzenie własnemu (i są-
siadów) zdrowiu.

co zrobiliście na rzecz bu-
dynków gminnych?

Udało nam się zrealizować 
program termomoderni-
zacji naszych budynków. 
Kosztował 6,5 mln zł, z tego 
dofinansowanie 3,8 tys. 
W pierwszym etapie wy-
konaliśmy termomoderni-
zację  Szkoły Podstawowej 
w Połczynie i Gnieżdżewie 
oraz remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Połczynie. 
W przyszłym roku będą nim 

objęte szkoły w Swarzewie 
i Mieroszynie oraz budynek 
Wiejskiego Domu Kultury 
w Strzelnie.

czy pomyśleliście też o ma-
luchach, które jeszcze nie są 
uczniami?

W tym roku otworzyliśmy 
pierwsze gminne przed-
szkole publiczne, które 
znajduje się w Mieroszynie. 
W zajęciach uczestnicy trzy-
dzieści dzieci, w tym troje 
niepełnosprawnych. Utwo-
rzenie placówki kosztowało 
803 tys. zł, w tym 683 tys. 
wyniosło dofinansowania 
z zewnątrz. W ten sposób 
wszystkie przedszkolaki 
w gminie znalazły miejsca 
w przedszkolach, bo mamy 
też rozwiniętą sieć placó-
wek prywatnych.

czy to znaczy, że w dziedzi-
nie edukacji wszystko jest 
w porządku, nic Was nie 
boli?

Boli i to mocno planowane 
obcięcie przez Ministerstwo 
Edukacji dotacji na naukę 
języka kaszubskiego. W ska-
li kraju została zmniejszona 
ona o 13 mln zł, z tego dla 
naszej gminy o 400 tys. zł 
rocznie. Nikt z nami, ani na-
wet ze Zrzeszeniem, na ten 
temat nie rozmawiał. Z per-
spektywy Warszawy nie 
widać, że nie chodzi tylko 
o język, bo kaszubszczyzna 
to społeczne spoiwo budo-
wane przez wieki, łączność 
z kulturą przodków, wielka 
wartość moralna.
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rEGioN | Potencjał tuRystyczny PomoRza wzRośnie. na Żuławach i zatoce gdańskiej Powstaną nowe tRasy RoweRowe, szla-
ki kajakowe i infRastRuktuRa ŻeglaRska.

Unijne pieniądze łączą gminy
Przedsięwzięcia realizowane 
będą przy wsparciu z Unii 
Europejskiej na podstawie 
umów, które w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Pomorskiego podpisane zo-
stały 11 grudnia. Całkowita 
wartość zadań wynosi 216 
mln zł, z czego prawie 133 
mln zł to dotacje unijne ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014 -2020. Resztę środ-
ków dołożą samorządy.

Trzy parytety
Planowane inwestycje 
wchodzą w skład trzech tu-
rystycznych przedsięwzięć 
strategicznych samorządu 
województwa pomorskiego, 
tj. „Pomorskie trasy rowero-
we o znaczeniu międzynaro-
dowym R-10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R-9”, „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe” oraz „Roz-
wój oferty turystyki wodnej 
w obszarze Pętli Żuławskiej 
i Zatoki Gdańskiej”.
Gminy znad Zatoki Puckiej 
stawiają na trasy rowerowe. 
Pierwsza z nich, R-10, łączą-
ca się z trasami w innych 
krajach, prowadzić będzie 
wzdłuż morza, od Ustki przez 
Łebę, Władysławowo, Trój-
miasto oraz Krynicę Morską, 
aż do wschodniej granicy 
województwa. Druga droga 
to Wiślana Trasa Rowerowa, 
która jest częścią ścieżki R-9, 

prowadzącej przez Żuła-
wy Gdańskie, Tczew, Gniew 
i Kwidzyn aż po południową 
granicę województwa. 

Sieć EuroVelo
Trasy rowerowe, które po-
wstaną na Pomorzu, mają 
być częścią europejskich sie-
ci szlaków EuroVelo. Będzie 
można nimi objechać pętlą 
kraje nadbałtyckie od Gdań-
ska przez Kłajpedę, Rygę, Tal-
linn, Petersburg, Helsinki, Ko-
penhagę aż do Sztokholmu.
- Ten projekt to spójna kon-
cepcja, która łączy szlaki ro-

werowe prowadzone przez 
różne gminy Pomorza – mó-
wił marszałek Mieczysław 
Struk. – Granica ścieżki nie 
kończy się na granicy miasta 
czy gminy, a łączy różne miej-
sca, ciekawe atrakcje tury-
styczne i obszary atrakcyjne 
kulturowo.

Unikalny projekt
Całkowita wartość projektów 
to ponad 141 mln zł, z cze-
go ponad 73 mln zł stanowi 
unijne dofinansowanie. Lide-
rem największego w regionie 

puckim projektu jest Gmina 
Puck. Projekt ma charak-
ter partnerski. Uczestniczą 
w nim także: Gmina Miejska 
Hel, Gmina Jastarnia, Gmina 
Choczewo, Gmina Krokowa, 
Gmina Kosakowo i Miasto 
Puck. Wspólnym wysiłkiem 
zostanie stworzony unikalny 
produkt turystyczny, łączący 
turystykę aktywną z turysty-
ką kulturową i przyrodniczą. 
Gmina Władysławowo reali-
zuje dodatkowo własny pro-
jekt o wartości 10,5 mln zł, 
na który otrzymała dofinan-

sowanie w wysokości 6,7 mln 
zł. Związany jest on z dwoma 
trasami, tj. Pomorską Trasą 
Rowerową o znaczeniu mię-
dzynarodowym R10 i Wiślaną 
Trasą Rowerową R9.

Dla żeglarzy
- Na Żuławach i Zatoce Gdań-
skiej powstanie nowocze-
sna infrastruktura żeglarska: 
przystanie, pomosty z trapa-
mi i umocnieniami brzegu, 
drogi z miejscami postojowy-
mi, a także oświetleniem hy-
brydowym i monitoringiem 

– informuje wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski. - Przy-
stanie żeglarskie połączą sieć 
Pętli Żuławskiej z portami Za-
toki Gdańskiej.
Zainwestować w infrastruk-
turę żeglarską planują m.in. 
gminy Kosakowo i Jastarnia. 
W ramach planowanych za-
dań pierwsza z wyżej wymie-
nionych gmin zamierza wy-
budować bosmanat w Rewie, 
a druga rozbudować przystań 
jachtową. 
Anna Kłos

Gm. WŁADySŁAWoWo | tRwa Rozbudowa oświetlenia. Gm. WŁADySŁAWoWo | Powstał zuPełnie nowy ciąg Pieszy.

Dużo jaśniej Nowy chodnik
Oświetlenie, ciągi piesze 
oraz nawierzchnie dróg – 
to jedne z najważniejszych 
dla mieszkańców inwesty-
cji. Jeżeli chodzi o pierwsze 
z wymienionych, to warto 
wspomnieć, że wyłącznie w 
ostatnich dwóch latach na 
terenie najdalej wysuniętej 
gminy w Polsce rozbłysło 
blisko 350 lamp, w tym w 
zdecydowanej większości, 
korzystających z technolo-
gii typu LED. 
- Wiemy, jak istotne dla 
naszych mieszkańców, są 
inwestycje w najbliższym 
sąsiedztwie – oświetlenie, 
nowy chodnik, czy utwar-
dzenie drogi – zapewnia Ro-
man Kużel, burmistrz Włady-
sławowa. - Systematycznie 
staramy się rozbudowywać 

infrastrukturę lokalną, nie 
zapominając jednak przy 
tym także o większych za-
daniach, które w połączeniu 
z tymi mniejszymi, mają się 
uzupełniać. Efektem tych 
działań jest poprawa wygo-
dy, estetyki, a w szczególno-
ści bezpieczeństwa na tere-
nie całej gminy.
Jeżeli chodzi o ukończone w 
ostatnim czasie zadania, to 
warto wspomnieć o budo-
wie oświetlenia drogowe-
go na łączniku ul. Floriana 
Ceynowy we Władysławo-
wie oraz części ul. Cichej w 
Karwi. W sumie zamontowa-
nych zostało tam dziewięć 
słupów oświetleniowych, 
które połączyło 330 metrów 
sieci kablowej. um

fo
t. 

u
m

 w
e 

w
ła

dy
sł

aw
ow

ie

fo
t. 

u
m

 w
e 

w
ła

dy
sł

aw
ow

ie

Zniknął stary, wyszczerbio-
ny, krzywy i pozostawiający 
wiele do życzenia chodnik. 
W jego miejsce na łączniku 
ul. Rybackiej i Abrahama 
we Władysławowie powstał 
nowy ciąg pieszy wykonany 
z kostki brukowej. To kolejna 
z inwestycji w tzw. infrastruk-
turę lokalną. 
Mieszkańcy od miesięcy 
zgłaszali zły stan techniczny 
chodnika, prowadzącego 
od ulicy Rybackiej do Abra-
hama we Władysławowie. 
Wyrazem potrzeby remontu 
było przekazanie na zebra-
niu mieszkańców osiedla 
Śródmieście całkowitej puli 
środków w wysokości 12 
tys. zł., dysponowanej przez 
jednostki pomocnicze, na 
wykonie takiej inwestycji. 

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom, z budżetu gminy 
Władysławowo dołożono 
resztę pieniędzy i tak za 75 

tys. zł. udało się wykonać 
z obu stron chodnik z kostki 
brukowej o łącznej długości 
blisko 200 mb. WA
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KoSAKoWo | dobRa wiadomość dla kieRowców. ulica deRdowskiego w kosakowie jest juŻ PRzejezdna.

moSTy | PoPRawiło się bezPieczeństwo.

REKLAMA                                                                                                                                                                   46/2017/PR

Ulica Derdowskiego przejezdna

Nowy chodnik

Przy ul. Gdańskiej w Mo-
stach zakończona została 
budowa chodnika i sygna-
lizacji świetlnej. Inwestycję 
zrealizowały wspólnie sa-
morządy gminy Kosakowo 
i powiatu puckiego. Oprócz 
budowy chodnika wycię-
to też przydrożne drzewa 
i krzewy, a także wykona-
no nasyp i zamontowano 
bariery ochronne. Wartość 
powyższych robót wyniosła 
ponad 175 tys. zł.
Dodatkowo gmina z wła-
snych środków wykonuje 
oświetlenie całego ciągu 
pieszego, które ma zacząć 
działać wraz z początkiem 

roku. 
W oficjalnym odbiorze inwe-
stycji uczestniczyli m.in. sta-
rosta Jarosław Białk, dyrek-
tor Zarządu Drogowego dla 
Powiatu Puckiego i Wejhe-
rowskiego - Robert Lorbiec-
ki, radna powiatowa i jedno-
cześnie sołtys Mostów, Alina 
Merchel oraz zastępca wójta 
gminy Kosakowo, Marcin 
Majek. Warto zaznaczyć, że 
w ramach powyższej uro-
czystości uruchomiono rów-
nież zrealizowaną na wnio-
sek mieszkańców sołectwa 
Mosty sygnalizację świetlną 
przejścia dla pieszych.
WA
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Warto jednak wiedzieć, że inwe-
stycja związana z budową nowej 
drogi nadal jest realizowana. 
Obecnie trwa kolejny etap prac, 
którego ukończenie zaplanowa-
ne zostało na koniec maja 2018 
roku. W jego ramach do nowe-
go układu drogowego zostanie 
dopasowana ścieżka rowerowa. 
Dodatkowo będzie urządzone 
pobocze, a także powstaną po-
łączenie drogowe ul. Kościuszki 
z Derdowskiego i droga serwiso-
wa do obsługi obiektów handlo-
wych, na którą zjazdy inwestor 
prywatny wybuduje we wła-
snym zakresie. 
W ramach przedsięwzięcia 
zarówno skrzyżowanie ul. Że-
romskiego i Derdowskiego, jak 

i sama ulica Derdowskiego, zo-
stały wyposażone w nowocze-
sne, energooszczędne oświetle-
nie lampami typu LED. Drogowa 
inwestycja, której koszt wyniósł 
ponad 9 mln zł, zrealizowana zo-
stała przy wsparciu z rządu w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
Warto wiedzieć, że wzdłuż uli-
cy Derdowskiego zabroniony 
jest ruch pieszy. Niemożliwe 
jest też korzystanie ze ścieżki 
rowerowej. W związku z tym 
urzędnicy i drogowcy apelują 
do kierowców o rozważną jaz-
dę i dostosowanie prędkości do 
oznakowania oraz warunków at-
mosferycznych.
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Nie zabiegał pan o to, żeby 
pełnić funkcję wójta gminy 
Krokowa. To pana wytypo-
wano jako tego, który najle-
piej sprawdzi się na powyż-
szym stanowisku. Dla pana 
było to spore zaskoczenie?
W pierwszej chwili, gdy za-
dzwonił do mnie Pan wojewo-
da, byłem niezmiernie zdzi-
wiony. Najpierw konsultacje, 
że to niby ja mam wskazać 
odpowiedniego kandydata 
z naszego terenu. A w końcu 
pytanie, czy sam nie zgodził-
bym się na podjęcie się tego 
trudnego i odpowiedzialne-
go zadania. Stanowczy głos 
wojewody do dziś brzmi mi 
w uszach: „Krokowa jest ty-
pową gminą rolniczą, a Pan 
od prawie dwudziestu lat zaj-
muje się rolnikami, a jak sły-
szałem, robił Pan to dobrze, 
jednocześnie sprawdził się 
Pan na wielu stanowiskach 
kierowniczych (… ). Jeżeli zna 
Pan lepszą osobę na to miej-
sce, która jest mieszkańcem 
tej gminy, to proszę mi tę oso-
bę przedstawić”. 
Po kilku dniach byłem już 
pewny swojej decyzji. Zgo-

dziłem się i jednocześnie za-
deklarowałem chęć służenia 
na tym stanowisku nie tylko 
tymczasowo, ale postanowi-
łem, że będę ubiegał się o nie 
u mieszkańców w wyborach 
powszechnych. Od wojewody 
usłyszałem męskie „dziękuję”.

czy posiada pan wystarcza-
jące kompetencje do tego, 
aby sprawować funkcję 
włodarza gminy?
Z wykształcenia jestem hi-
storykiem. Ukończyłem też 
studia z zakresu zarządzania. 
Dodatkowo jestem specjalistą 
od zarządzania nieruchomo-
ściami. Przez ostatnie osiem-
naście lat pracowałem w ad-
ministracji rządowej, w tym na 
stanowiskach kierowniczych. 
Ostatnio byłem zastępcą dy-
rektora w Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa. Wcze-
śniej pracowałam w Agencji 
Nieruchomości Rolnych, mię-
dzy innymi jako główny dy-
rektor. Jednocześnie od 1989 
roku jestem aktywnym działa-
czem samorządowym. Byłem 
Przewodniczącym Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” 

w Krokowej. Trzy kadencje za-
siadałem też w Radzie Gminy 
Krokowa, pełniąc między in-
nymi funkcje członka Zarzą-
du, czy też przewodniczące-

go Rady. Przez ostatnie trzy 
kadencje służyłem jako radny 
w Sejmiku Województwa Po-
morskiego. Solidnie wypeł-
niałem swój mandat, dbając 

w szczególności o mieszkań-
ców naszego regionu. Dlate-
go wydaje mi się, że posiadam 
odpowiednie kompetencje 
do tego, aby kierować gminą.

Na co pan stawia, jeżeli cho-
dzi o pracę na stanowisku 
wójta gminy Krokowa?
Zamierzam ściśle współpra-
cować z mieszkańcami, soł-
tysami, radnymi i lokalnymi 
inwestorami w ważnych dla 
nich sprawach. Dodatkowo 
będę zabiegał o to, aby po-
zyskiwać środki zewnętrze, 
tj. unijne i rządowe, na inwe-
stycje drogowe, kulturalne, 
rekreacyjne i pozostałe. Na 
pewno będę prowadził sze-
roko pojęty dialog z każdym 
mieszkańcem, wsłuchując 
się w jego potrzeby, bo jego 
dobro jest dla mnie najważ-
niejsze. Pierwszą rzeczą, 
którą już wprowadziłem, to 
przyjmowanie interesantów. 
Każdy mieszkaniec ma moż-
liwość spotkać się ze mną co-
dziennie. Podczas tych wizyt 
poznaję wiele problemów, 
dotyczących naszych spraw. 
Jestem otwarty na wszelkie 
uwagi i propozycje. 

Bardzo dziękuję za rozmo-
wę i życzę sukcesów.
Dziękuję.
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Gm. KroKoWA | Pełni funkcję wójta gminy kRokowa i na Rzecz lokalnej sPołeczności chce PRacować nadal. adam śliwic-
ki to kandydat na wójta gminy kRokowa. nam oPowiada o tym, na co zamieRza stawiać, jeŻeli wygRa wyboRy.

Dobro mieszkańców jest najważniejsze
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.

bi
ur

o@
ex

pr
es

sy
.p

l

REKLAMA                                                                                                                                                                   U/2017/RL

Adam Śliwicki to 54-
letni mieszkaniec Świe-
cina. Jest żonaty i ma 
troje dzieci. Z wykształ-
cenia to historyk i histo-
ria jest jego wielką pasją. 
Od dwunastu lat, jako 
członek grupy rekon-
strukcyjnej Bractwa Ry-
cerskiego spod Nordo-
wej Gwiazdy, organizuje 
inscenizację zwycięskiej 
bitwy Polski z Krzyżaka-
mi, która rozegrała się na 
terenie gminy Krokowa. 
Nadto jest aktywnym 
członkiem Rodziny Pia-
śnickiej, Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego 
oraz Polskiego Związku 
Wędkarskiego.
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Wójt Gminy Krokowa
Zaprasza do udziału w przetargach na 

sprzedaż nieruchomości gminnych

Słuchowo - 26 stycznia 2018 r.,
Lubocino - 29 stycznia 2018 r.,

Sławoszynko, obręb Sławoszyna 
- 1, 8, 15 lutego 2018 r i 1 marca 2018 r.,

Wierzchucino - 8 i 15 marca 2018

Szczegółowe informacje na stronie: www.bip.krokowa.pl. (ogło-
szenia o przetargach) i www.krokowa.pl (dla inwestora) lub w Re-
feracie Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nierucho-

mościami Urzędu Gminy Krokowa, pok. 214 lub 206, tel. 58/675 41 
24 lub tel. 58/675 41 15, godziny przyjęć od poniedziałku do środy 

7:30 - 15:30, czwartek 7:30 - 17:00 oraz piątek 7:30 - 14:00
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poWiAT | o zRealizowanych PRzedsięwzięciach i Planach z jaRosławem białkiem, staRostą Puckim, Rozmawia anna walk.

To bardzo intensywny rok

Grudzień to doskonały 
okres do podsumowań. 
czy mijający rok był dla 
powiatu puckiego dobrym 
czasem?

To trzeci rok w naszej  ka-
dencji. Pierwszy rok był 
rokiem planowania, dru-
gi przygotowywania do-
kumentacji i zabiegania 
o środki zewnętrzne, 
a obecny i nadchodzący to 
czas  realizacji długo wycze-
kiwanych inwestycji. 

Jakie zadania zostały zre-
alizowane bądź są w trak-
cie realizacji?

Prowadzone przedsięwzię-
cia można podzielić na kil-
ka grup. Działamy między 
innymi w obszarze ochrony 

zdrowia, gdzie udało się 
doprowadzić do budowy 
wind w szpitalu, realizowa-
nymi wspólnie z samorzą-
dami Ziemi Puckiej i przy  
wsparciu rządu. Zabiega-
liśmy też o środki na infor-
matyzację szpitala i zakup 
tomografu komputerowe-
go, co udało się uzyskać 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Pomorskie-
go Urzędu Marszałkow-
skiego.  Złożyliśmy jeszcze 
kilka wniosków i czekamy 
na decyzje o dofinansowa-
niu remontów oddziałów 
i termomodernizacji szpi-
tala.  Jeżeli otrzymamy po-
zytywne decyzje, to w przy-
szłym roku przystąpimy do 
niezbędnych prac. Drugim 

obszarem działania w tej 
kadencji jest rozwój eduka-
cji. Dlatego sporo inwestu-
jemy w oświatę, zwłaszcza 
w szkolnictwo zawodowe, 
które wymaga naprawdę 
wielu nakładów nie tylko 
finansowych. Kilkanaście 
milionów złotych  prze-
znaczyliśmy na budowę 
nowych pracowni w szko-
łach branżowych w Pucku 
i Kłaninie. Bardzo istotne 
jest doskonalenie nauczy-
cieli i niedoceniane doradz-
two zawodowe. Pozostając 
przy szkolnictwie, warto 
wspomnieć o inwestycjach 
związanych z termomoder-
nizacją. Niemal we wszyst-
kich  budynkach szkolnych 
wskutek prowadzonych 
inwestycji  poprawiona zo-
stanie  efektywność ener-
getyczna, ale i estetyka. 
Termomodernizacji pod-
dajemy też domy pomocy 
społecznej w Lubkowie 
i Pucku. Kolejnym, od lat 
wspieranym działaniem są 
systematyczne inwestycje 
w infrastrukturę drogową. 
Praktycznie każdego roku 
otrzymujemy środki z Na-
rodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, 
czyli tzw. schetynówek. 
W tym roku pozyskaliśmy 
pieniądze na realizację aż 
dwóch zadań. Cieszy nas 
dofinansowanie budowy 
dróg z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich UE. 
Potrzeb jest ogrom. Przede 
wszystkim poprawiamy 
jakość tych ciągów, które 
mają kluczowe znaczenie 
dla powiatu i przyczynia-
ją się do usprawnienia 
ruchu w całym regionie. 
Stąd chociażby inwesty-
cja związana z budową 
drogi od tzw łąk przez 
Mrzezino i Smolno do 
Pucka. Realizowana jest 
też komunikacja  związa-
na z dostępnością tere-
nów inwestycyjnych gmin 
Władysławowo i Puck 
oraz udrożnieniem ruchu 
z Władysławowa w kie-
runku zachodnim poprzez 
nowe rondo na skrzyżo-
waniu ul. Chłapowskiej 
i przebudowę ul. Żwiro-
wej. W przyszłym roku za-
mierzamy kontynuować 
prace drogowe na trasie 
Władysławowo - Łebcz. 
Przy okazji budowy i mo-
dernizacji dróg, staramy 
się tworzyć sieci ścieżek 
rowerowych. Obszarem 
innego rodzaju inwestycji, 
mniej widocznym, ale nie-
zwykle istotnym jest bu-
dowanie potencjału, czyli 

kapitału ludzkiego. Sporo 
środków przeznaczamy 
na aktywizację zawodo-
wą mieszkańców powiatu 
puckiego.

W każdym z obszarów 
dzieje się dużo. czy 2018 
rok zapowiada się równie 
aktywnie? 

Wszystko wskazuje na to, 
że ten rok będzie jeszcze 
intensywniejszy niż obec-
ny. Przyszłoroczny budżet 
powiatu puckiego wynosi 
ponad 106 mln zł, pod-
czas gdy wcześniej kształ-
tował się w graniach 70 
mln zł. Powiat w 2018 r. 
ukończy realizację rozbu-
dowy szpitala i jego do-
posażenia, zakończymy 
też termomodernizację 
większości budynków 
oraz gruntowną moderni-
zację szkolnych pracow-
ni. Będziemy kontynu-
ować działania związane 
z podnoszeniem poziomu 
kształcenia i rozwojem 
przedsiębiorczości na Zie-
mi Puckiej.

Ważne jest budowanie, czy 
modernizowanie, ale rów-
nie istotne jest współdzia-
łanie. Jak układa się współ-
praca powiatu puckiego 
z organizacjami pozarzą-
dowymi?

W Powiecie Puckim funk-
cjonuje ponad dwieście 
organizacji pozarządo-
wych, z których połowa 
działa w sposób aktywny. 
Odgrywają one istotną rolę 
w wielu aspektach życia 
społecznego, integrując 
społeczeństwo wokół re-
alizacji wspólnych celów. 
Dodatkowo pomagają sa-
morządom w realizacji za-
dań publicznych. Dlatego 
bardzo chętnie wspieramy 
organizacje pozarządowe 
w ramach Programu Współ-
pracy z Organizacjami Po-
zarządowymi. Od lat mamy 
zwyczaj dziękowania orga-
nizacjom pozarządowym 
poprzez Galę Bursztynowej 
Kogi, gdzie nagradzamy 
najbardziej aktywne stowa-
rzyszenia w minionym roku. 
Kolejna Gala już 2 marca 
2018 r. 

W przypadku samorządów 
sytuacja wygląda podob-
nie? czy tutaj też udaje się 
współdziałać i wspólnie 
rozwiązywać problemy?

Na początku tej kadencji 
zaproponowałem formu-
łę cyklicznych spotkań pn. 
Konwent Samorządów Po-
wiatu Puckiego. Spotykamy 
się kilka razy w roku i roz-
mawiamy o bieżących spra-
wach oraz zadaniach, które 
należy zrealizować. Dzięki 
temu stworzyliśmy Strate-
gię Rozwoju Ziemi Puckiej, 
kilka wspólnych projektów 
a przede wszystkim wy-
pracowujemy stanowiska 
w istotnych dla wszystkich 
kwestiach. Pozostając w te-
macie współpracy, warto 
podkreślić współdziałanie 
z przedsiębiorcami. To od 
nich w dużej mierze zależy 
rozwój gospodarczy regio-
nu, a samorządy doskonale 
zdają sobie z tego sprawę. 

Bardzo dziękuję za 
rozmowę i życzę re-
alizacji zamierzeń.  
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Gm. WŁADySŁAWoWo | w tym Roku gminę władysławowo 
PRzyozdobiło 1320 metRów ledowych węŻy świetlnych. 

KroKoWA | świąteczne ozdoby, tRadycyjne PotRawy, PRzed-
mioty z duszą i kaRuzela dla najmłodszych – to tylko nie-
któRe z atRakcji jaRmaRku boŻonaRodzeniowego.

Tu czuć święta Świątecznie i radośnie

Świąteczne dekoracje zain-
stalowano m.in. na włady-
sławowskim rondzie, Alei 
Gwiazd Sportu, przy remi-
zie strażackiej w Chłapo-
wie, kościele i promenadzie 
w Jastrzębiej Górze oraz na 
choince w Ostrowie. Gminę 
Władysławowo rozświetlają 
też iluminacje świąteczne 
w Rozewiu i Karwi. Po raz 
pierwszy choinki stanęły też 
na deptaku w Chałupach 

i przy przystanku autobuso-
wym w Tupadłach.
Warto wspomnieć także o wy-
mienionych iluminacjach na 
rondzie im. Jana Pawła II we 
Władysławowie oraz trzech 
nowych dekoracjach świą-
tecznych, które pojawiły się 
na słupach oświetleniowych 
na nowym rondzie przy 
Drodze Chłapowskiej. Także 
w Rozewiu na ulicy Leona 
Wzorka zawieszono świą-

teczne ozdoby. Z kolei przed 
budynkiem ratusza miejskie-
go ustawiono malowniczą, 
wolnostojącą bombkę, która 
stanowi jednocześnie wejście 
do budynku urzędu. Dodat-
kowo w tym roku w impo-
nujący sposób „rozświetliła 
się” Aleja Gwiazd Sportu we 
Władysławowie, na której po-
między lampami zawieszono 
70 węży świetlnych. WA
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W świąteczny nastrój uczest-
ników wydarzenia wpro-
wadzały przeróżne kolędy 
i pastorałki. Oprócz Orkiestry 
Dętej OSP Sławoszyno na 
scenie pojawili się: Aleksan-
dra Koss, zespół „Nasze Stro-
në”, chór „Ale Babki”, Zuzanna 
Gulczyńska, zespół „Bez pró-
by” oraz cheerleaderki z Pru-
sewa. 
Inspiracji i prezentów można 
było poszukać na stoiskach, 

które uginały się od orygi-
nalnych ozdób świątecznych 
oraz tradycyjnych produktów 
i wyrobów.
Ważnym punktem Jarmarku 
Bożonarodzeniowego było 
rozstrzygnięcie konkursu na 
kartkę świąteczną. Dużym za-
interesowaniem cieszyła się 
też ścianka z Mikołajem i El-
fem, przy której można było 
wykonać sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Najmłodszym naj-

więcej frajdy sprawiały prze-
jażdżki karuzelą. Uśmiech na 
twarzach dzieci wywołało 
również spotkanie z Mikoła-
jem. 
W organizację wydarzenia 
włączył się też Zamek Kro-
kowa, gdzie zorganizowano 
warsztaty świąteczne z ma-
lowania pierników. Dodat-
kowo przeprowadzona zo-
stała m.in. degustacja śledzia 
w pomidorach ze śliwką. WA



Jarmark pełen atrakcji
pucK |  wyjątkowa atmosfeRa jaRmaRku świątecznego PRzyciągnęła PRawdziwy tłum. na staRym Rynku sPotkali się zaRówno 
mieszkańcy, jak i PRzyjezdni. zebRani w centRalnym Punkcie miasta nie mogli naRzekać na nudę.  
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Oj, działo się w stolicy po-
wiatu puckiego. Jarmark 
Świąteczny w Pucku był pe-
łen atrakcji. Życiem tętnił nie 
tylko Stary Rynek, ale i puc-
ki ratusz, w którym mieściły 
się fabryka pocztówek oraz 
wytwórnia pierników. Nad 
centralnym punktem miasta 
unosił się zapach grzanego 
wina. Na każdym kroku czuć 
było atmosferę zbliżających 
się wielkimi krokami Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Wyjątkowa atmosfera
- Muszę przyznać, że bardzo 
mi się podoba – zapewnia 
pani Ewelina, która w Jarmar-
ku Świątecnym uczestniczyła 
po raz pierwszy. - Choć czuć 
mróz, panuje tu wyjątkowo 
ciepła atmosfera. Fajnie, że 
za korzystanie z różnego ro-
dzaju atrakcji nie pobiera się 
żadnych opłat. Dzieci mogą 
się świetnie bawić, a ich ro-
dzice miło spędzić wolny 
czas.
Najmłodsi bawili się nie 
tylko w towarzystwie naj-
bliższych, ale i Św. Mikołaja, 
który na Stary Rynek przybył 

wraz z burmistrz Pucka. Jesz-
cze przed zameldowaniem 
się na starówce popularny 
święty i Hanna Pruchniew-
ska udali się do Szpitala Puc-
kiego, gdzie najmłodszych 
pacjentów obdarowali słod-
kimi upominkami. 

Karuzela i kolejka
- Tak naprawdę w okres Świąt 
Bożego Narodzenia wkro-
czyliśmy już 2 grudnia, kie-
dy to w mieście rozbłysnęły 
świąteczne iluminacje, a na 
terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji zorgani-
zowane zostały Mikołajki – 
mówi Hanna Pruchniewska, 
burmistrz Pucka. - Teraz jed-
nak integrujemy się pełną 
parą, bo Jarmark Świąteczny 
zachęca do wyjścia z domu 
i spędzenia czasu w wyjąt-
kowej atmosferze.
Przybyli na Stary Rynek nie 
tylko podziwiali występy ar-
tystyczne, ale i jeździli sańmi 
św. Mikołaja. Sporym zain-
teresowaniem wśród dzie-
ci cieszyły się też karuzela 
i kolejka. Dorośli uczestni-
cy Jarmarku Świątecznego 

bożonarodzeniowych pre-
zentów szukali na stosikach 
rozstawionych przez przed-
stawicieli licznych organizacji 
i pracowników miejscowych 
lokali gastronomicznych.

Środki na działalność
- Cieszy nas, że z roku na rok 
przybywa wystawców, któ-
rzy sprzedają własnoręcznie 
wykonane wyroby – zapew-
nia Hanna Pruchniewska. 
- W ten sposób członkowie 
różnych organizacji zdoby-
wają środki na swoją statu-
tową działalność. Dodatko-
wo mają okazję przybliżyć 
mieszkańcom  to wszyst-
ko, czym zajmują się na co 
dzień. Myślę, że takich sytu-
acji nigdy nie jest za wiele. 
Warto zaznaczyć, że w Jar-
marku Świątecznym, który 
w stolicy powiatu puckiego 
zorganizowany został w dru-
gi weekend grudnia, gościn-
nie uczestniczyła delegacja 
z partnerskiego miasta Stein 
w Niemczech, gdzie świą-
teczne jarmarki mają dużo 
dłuższą tradycję. 
Anna Walk
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Przedsiębiorcy odwiedzili cztery miasta: Pe-
kin, Qingdao, Liaocheng i Yanggu. Podczas misji 
mieli możliwość poznania zasad funkcjonowa-
nia chińskiego rynku, porozmawiania z poten-
cjalnymi partnerami biznesowymi, wystąpienia 
i przedstawienia swojej firmy w trakcie trzech 
seminariów prezentujących pomorski region.

W programie misji znalazło się również zwie-
dzanie chińskich fabryk takich jak: Haier – wio-
dący producent AGD oraz ViewMax – producent 
okien i drzwi; oraz wizyta w niemiecko-chiń-
skim ekoparku technologicznym.

Firmom towarzyszyli również przedstawicie-
le administracji samorządowej, bez wsparcia 
których, trudno jest myśleć o nawiązaniu relacji 
biznesowym na chińskim rynku.

Cennych, praktycznych rad udzielili przedsię-
biorcom pracownicy Ambasady RP w Pekinie 
i biura PAIH.

Przedsiębiorcy wzięli także udział w uroczy-
stym otwarciu Biura Pomorskiego w Chinach 
(www.biuropomorskie.pl), którego zadaniem 
jest wspieranie pomorskich firm w nawiązywa-
niu eksportowych kontaktów gospodarczych 
z Chinami.

Przedstawiciele dwóch pomorskich uczelni: 

Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Sztuk 
Pięknych, nawiązali kontakty badawcze i arty-
styczne z tamtejszymi uczelniami.

- Złożyłem wizyty na 4 uczelniach, Ocean 
University of China, Beijing University of Tech-
nology, Qingdao University of Science and 
Technology oraz Liaocheng University– rela-
cjonuje prof. dr hab. Piotr Dominiak, Prorektor 
ds. Internacjonalizacji i Innowacji Politechniki 
Gdańskiej. Pierwsza z nich została zakwalifiko-
wana do grupy uczelni, mających osiągnąć po-
ziom światowy („World-Class-University”). Jej 
profil jest zgodny na wielu polach z profilem 
Politechniki Gdańskiej. Jedną z form współpra-
cy będzie prowadzenie studiów w ramach pro-
gramów „double-degree”, czyli 2+2 (dwa lata 
w Chinach, dwa lata w Polsce). Dostosowanie 
programów pewnie trochę potrwa, ale poli-
technika  ma już na tym polu spore doświad-
czenie. Wymiana studentów może pojawić się 
już w 2018 roku, a z pewnością w 2019.

Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych 
uczestniczył w 5 spotkaniach, w tym z przed-
stawicielką Rządowej Agencji Rekrutacyjnej.

- Wizyta w Chinach była pierwszą w historii 
uczelni. Chciałbym ją potraktować jako podsta-

wę dla rozwoju międzynarodowych kontaktów 
pomiędzy naszymi instytucjami – podkreśla dr 
hab. Adam Kamiński, Prorektor ds. Kształcenia 
i Studenckich ASP w Gdańsku.

Udział uczelni był związany z projektem Stu-
dy in Pomorskie, w ramach którego ośrodki 
akademickie prowadzą działania zachęcające 
zagranicznych studentów do studiowania na 
naszych uczelniach, a także zwiększające inter-
nacjonalizację uczelni oraz wzmacniające kon-
kurencyjność pomorskich uczelni w stosunku 
do wyższych szkół z innych województw oraz 
z zagranicy.

Misji towarzyszyły dwa wydarzenia na szcze-
blu samorządowym: podpisanie Listu Intencyj-
nego pomiędzy miastami Gdańsk a Qingdao 
oraz Porozumienia o Współpracy pomiędzy 
Pruszczem Gdańskim a Yanggu. W obu przy-
padkach współpraca dotyczyć będzie wzmoc-
nienia relacji gospodarczych i handlowych oraz 
wykorzystania terenów inwestycyjnych.

Z wyjazdu zadowoleni są pomorscy przedsię-
biorcy.

- Był to nasz pierwszy wyjazd biznesowy 
w tym kierunku, ale myślę, że nie ostatni. Cięż-
ko jest mi w tej chwili ocenić, czy nawiązaliśmy 

nowe relacje biznesowe.  Na pewno udało się 
odbyć kilka poważnych spotkań z potencjalny-
mi kontrahentami, którzy  bardzo ciepło przyję-
li nas Polaków, u siebie – podkreśla Ewa Szulc, 
Dyrektor Działu Handlu i Marketingu w P.P.H.U. 
„NASZA CHATA”, która oferuje m.in. grzyby mro-
żone, marynowane oraz suszone.

Gdyńskie Laboratorium Analiz Chemicznych 
Spark-Lab pojechało do Chin, aby nawiązać 
współpracę z partnerami zainteresowanymi 
opracowaniem i transferem technologii po-
zyskiwania ekstraktów roślinnych. Podczas tej 
premierowej wizyty miało miejsce kilkanaście 
rozmów B2B.

- Jedna z tych rozmów okazała się wyjątkowo 
owocna. Otrzymaliśmy zaproszenie do  chiń-
skiej prowincji i planujemy tam wrócić jeszcze 
w tym roku – zaznacza dr Łukasz Guzik, Prezes 
Zarządu  Spark-Lab.

Wyjazd na misję realizowany był przez Samo-
rząd Województwa Pomorskiego oraz Agencję 
Rozwoju Pomorza S.A. przy silnym wsparciu 
Biura Pomorskiego w Chinach w ramach projek-
tu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy 
system wspierania eksportu w województwie 
pomorskim”. Grzegorz Bryszewski

Pomorscy przedsiębiorcy 
z misją gospodarczą w Chinach
BiZNES | w dniach 18-24 listoPada dwanaście PomoRskich fiRm z bRanŻy stocznio-
wej, sPoŻywczej i chemicznej wzięło udział w misji gosPodaRczej do chin.

Mieczysław Struk 
Marszałek Województwa Pomorskiego
 
- Tuż po misji z całą pewnością możemy powiedzieć, że była 
dobrze zorganizowana i bardzo intensywna, z napiętym pro-
gramem zarówno dla firm, jak i dla uczelni oraz przedstawicie-
li samorządów. Pomorskie firmy miały  wiele okazji do  rozmów  
i bezpośrednich  spotkań  z potencjalnymi partnerami po stro-
nie chińskiej. Mogły również zorientować się, jakie jest zapo-
trzebowanie w Chinach na ich produkty czy usługi. Liczymy, 
że z czasem te pierwsze kontakty i rozmowy zaowocują pod-
pisanymi kontraktami. Jako samorząd staramy się najbardziej 
ułatwić wejście na rynek pomorskim przedsiębiorcom i wspie-
rać ich w działaniach. Poza organizacją misji takich jak ta, pro-
wadzimy na przykład rozmowy o otwarciu bezpośredniego 
połączenia lotniczego pomiędzy Gdańskiem i miastem Qing-
dao (dziewięciomilionową portową aglomeracją). Podczas mi-
sji temat ten był dyskutowany z władzami Qingdao i prezesem 
tamtejszego międzynarodowego portu lotniczego. 

Intensywna misja
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Upamiętnili popularnego trenera
rEGioN|  w 116. Rocznicę uRodzin feliksa „PaPy” stamma cos oPo „cetniewo” uhonoRowało jego doRobek, PRzedstawiając Po-
stacie znanych PięściaRzy wykonane PRzez aRtystów malaRzy na ścianie chwały tReneRa feliksa stamma.

Uroczystego odsłonięcia 
Ściany Chwały dokonał Hu-
bert Skrzypczak - medali-
sta olimpijski, wychowanek 
Feliksa Stamma. Ponadto 
uczestniczące w spotkaniu 
reprezentantki kadry Polski 
w boksie uświetniły uroczy-
stość pokazem walki bokser-
skiej, za co otrzymały gorące 
brawa. Po zakończeniu uro-
czystości zapalone zostały 
znicze na gwiazdach Olim-
pijczyków, znajdujących się 
na Ścianie Chwały.
O Feliksie Stammie i jego 
sławnych olimpijczykach 
barwną prelekcję wygłosił 
senior polskiego dziennikar-
stwa sportowego, red. Je-
rzy Gebert, który specjalnie 
przyjechał na tę uroczystość. 
Przypomniał on też sylwetki 
trzynastu gwiazd polskiego 
boksu, które znalazły się na 
Ścianie Chwały – obok Felik-
sa Stamma. W galerii obok 
Papy Stamma upamiętnieni 
zostali: Aleksy Antkiewicz, 
Zygmunt Chychła, Jerzy 
Adamski, Leszek Drogosz, 
Zbigniew Pietrzykowski, Ka-
zimierz Paździor, Tadeusz 
Walasek, Marian Kasprzyk, 
Jerzy Kulej, Józef Grudzień, 
Artur Olech, Jan Szczepań-
ski i wejherowianin Hubert 
Skrzypczak. 
W czwartkowej uroczystości 
uczestniczyli m. in. prezes 

Polskiego Związku Bokser-
skiego - Leszek Piotrowski, 
były biegacz i medalista 
olimpijski - Kazimierz Zimny, 
dyrektor COS OPO Cetniewo 
Michał Kowalski, a także były 

wieloletni dyrektor Ośrodka 
- Janusz Kluczyński. W gro-
nie uczestników uroczysto-
ści znaleźli się też samorzą-
dowcy z powiatu puckiego 
i wejherowskiego. WA

Feliks Stamm (ur. 14.12.1901, zm. 2.04.1976) – jeden z najbardziej znanych zawodników 
i trenerów w historii polskiego pięściarstwa, twórca Polskiej Szkoły Boksu. Już przed II 
wojną światową odnosił znaczące sukcesy. Był zawodnikiem Pentatlonu Poznań, stoczył 
trzynaście oficjalnych walk (11 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka). Po wojnie mieszkał i pra-
cował w Bydgoszczy. Jako trener siedmiokrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich 
(w latach 1936–1968), na których jego podopieczni zdobyli 24 medale. Czternaście razy 
prowadził Polskę w turniejach o mistrzostwo Europy. Ponad 130 razy stał w narożniku w 
czasie oficjalnych meczów międzypaństwowych. Był wychowawcą i trenerem kilkudzie-
sięciu bokserów, mistrzów oraz medalistów olimpijskich, świata i Europy. Odznaczono go 
m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

pięściarze na Ścianie chwały Trenera Feliksa Stamma:
1. Zygmunt Chychła - IO: złoto Helsinki1952; ME: złoto Mediolan 1951, złoto Warszawa 1953 
2. Aleksy Antkiewicz - IO: brąz Londyn 1948, srebro Helsinki 1952; ME: brąz Warszawa 1953 
3. Kazimierz Paździor - IO: złoto Rzym 1960, ME: złoto 1957 
4. Jerzy Adamski - IO srebro Rzym 1960; ME: złoto Lucerna 1959, brąz Moskwa 1963 
5. Jan Szczepański - IO: złoto Monachium 1972, ME: złoto Madryt 1971  
6. Józef Grudzień - IO: złoto Tokio 1964, srebro Meksyk 1968, ME: złoto Rzym 1967, srebro 
Berlin 1965 
7. Feliks Stamm - trener reprezentacji Polski pięściarzy, siedmiokrotnie uczestniczył w Igrzy-
skach Olimpijskich - od 1936-1966,  
8. Hubert Skrzypczak - IO: brąz Meksyk 1968 
9. Leszek Drogosz - IO: brąz Rzym 1960; ME: złoto Warszawa 1853, złoto Berlin Zachodni 1955, 
złoto Lucerna 1959 
10. Tadeusz Walasek - IO srebro Rzym 1960, brąz Tokio 1964; ME: złoto Belgrad 1961, srebro 
Praga 1957, srebro Lucerna 1959 
11. Artur Olech - IO: srebro Tokio 1964, srebro Meksyk 1968; ME: brąz Bukareszt 1969 
12. Zbigniew Pietrzykowski - IO: srebro Rzym 1960, brąz Melbourne 1956, brąz Tokio 1964; ME: 
złoto Berlin Zachodni 1955,złoto Praga 1957, złoto Lucerna 1959, złoto Moskwa 1963, brąz 
Warszawa 1953  
13. Jerzy Kulej - Igrzyska Olimpijskie: złoto Tokio 1964, złoto Meksyk 1968; Mistrzostwa Europy: 
złoto Moskwa 1963, złoto Berlin Wschodni 1965, srebro Rzym 1967 
14. Marian Kasprzyk - IO: brąz Rzym 1960, złoto Tokio 1964; ME: brąz Belgrad 1961
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EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

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 1250zł,  
506 077 549 Luzino

SiANoKiSZoNKA dobrej jakości 
120x120.70.zł. Siano kostka.5 zl Częt-
kowo 510751837

DrEWNo opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport. 506250477 

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

prASA polska Z.224 stan bardzo do-
bry 8700 zł Szemud. 510751837

SiANoKiSZoNKA 120x120 do-
bra 70 rotacjna 1750 zł Częstkowo. 
510751837

rEGAŁ metalowy do wypieku z pieca 
694 642 709

BLAcHy stal. do wypieku 60-40 cm 
694 642 709

piŁA tarczowa szt.2 na sile 750 zł 
600667860  

opAKoWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SprZEDAm dzialke 570 m2 w Karwi 
tel. 661 582 483

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

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

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

SprZEDAm działkę 570 m2 w Karwi 
tel. 661 582 483

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

ZAMIENIĘ

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

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
KASAcJA pojazdów, wywóz złomu z 
posesji, pomoc drogowa. Wejherowo 
trójmiasto 789345593

INNE

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

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

120 145 USŁUGI
uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

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

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 lubie gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów tel 
514120213 Sopot

POLUB NAS!
/ExPrESSyPL
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Mikołajki okazją do gry rekowo Górne  
na czele

Zmierzyli się 
pod siatką

mKS zagra 10 sparingów

piŁKA NożNA | dRuŻyna z suchego dwoRu zajęła ii miejsce w gdyńskim tuRnieju, 
a w kosakowie odbyły się PiłkaRskie mikołajki ze sztoRmem mosty. TENiS SToŁoWy | dokładnie 51 zawodni-

ków zmieRzyło się w dRugim tuRnieju kla-
syfikacyjnym mistRzostw ziemi Puckiej.

SiATKóWKA | w Pucku odbyły się XV Po-
wiatowe mistRzostwa nauczycieli.

piŁKA NożNA | walczący o awans do iV ligi PiłkaRze mks władysławowo 20. 
stycznia zaczną seRię  dziesięciu meczów sPaRingowych.

II Edycja Turnieju Mikołajko-
wego zorganizowana była 
przez Gdyńską Ligę Mini-
futbolu, w zawodach wzięło 
udział 10 zespołów, a grupy 
rozlosował prezydent Gdyni. 
W rozgrywkach grupowych 
Suchy Dwór zagrał z FC Re-
venge Gdynia, Sounders FC, 
Toxic FC i Ultimate Rumia. 
Piłkarze z naszego powiatu 
zajęli drugie miejsce w gru-
pie i w ćwierćfinale zagrali 
z Zielonymi Dzikami, których 
pokonali 2-0. W pojedynku 
z Toxic FC, którego stawką 
był finał, padła tylko jedna 

bramka, ale zdobyli ją gracze 
z Suchego Dworu. W fina-
le było 1-1 i o zwycięstwie 
decydowała seria rzutów 
karnych. W nich lepszy był 
zespół FC Balticana. 

Drużyna z Suchego Dworu 
zagrała w składzie: Daniel 
Pieniawski, Piotr Kodranz, 
Mateusz Kowalkowski, Da-
niel Nocoń, Oskar Stodolny, 
Norbert Stodolny, Brajan 
Macholla, Jakub Szeliga, Pa-
weł Roszak .

W Centrum Sportowym Ko-

sakowo odbyły się 
piłkarskie Mikołajki 
ze Sztormem Mosty. 
Swoje mecze zagra-
ły wszystkie zespoły 
juniorskie Sztormu: 
od najstarszych rocz-
ników 2001-2003 (ju-
nior B) trenera Miro-
sława Kowalewskiego, 
poprzez 2004-2005 
(junior C) trenera To-
masza Tuttasa, 2006-
2007 trenerów Adama 
Mackiewicza i Marcina 
Kośnika, 2008-2009 
trenerów Adriana Nie-
wiadomskiego i Kry-
stiana Pobłockiego, 
2010 trenerów Micha-
ła Michalskiego i Tomasza 
Barczaka, do najmłodszych 
– 2011-2013 trenera Pawła 
Formelli.

W meczach towarzyskich za-
grały między sobą również 
reprezentacje złożone z ro-
dziców młodych piłkarzy, tre-
nerów Sztormu, zawodników 
drużyny seniorskiej, piłkarzy 
zebranych przez obecnego 
szkoleniowca – „Cybulski-Te-
am”, byłych piłkarzy Sztormu 
– „Sztorm Oldboys”, a także 
reprezentacje Urzędników 

i Radnych Gminy Kosakowo 
oraz OSP Kosakowo.
W przerwach między grami 
dzieci zabawiał Bałwanek 
Olaf, postać z popularnego 
filmu, a imprezę prowadzi-
ła Anna Padée-Kruszczak 
z Referatu Sportu, Turystyki 
i Rekreacji wraz z Piotrem 
Fosem, wiceprezesem Sztor-
mu Mosty. Za udział w zawo-
dach pamiątkowe medale 
i upominki dla najmłodszych 
wręczali wójt Gminy Kosako-
wo Jerzy Włudzik wraz z pre-
zesem Sztormu Mosty Anto-
nim Wicą.

Wśród przeciwników żółto-
niebieskich są drużyny z A 
klasy, B klasy, V ligi, IV ligi, a 
także juniorskie zespoły Arki 
Gdynia. Większość, bo 6 z 
10 meczów, MKS rozegra w 

OPO w Cetniewie, natomiast 
pozostałe zostaną rozegrane 
w Lęborku (mecz z Pogonią), 
Sopocie (z Sopocką Akade-
mią Piłkarską), Rumi (z Or-
kanem) i Gdyni (z Bałtykiem 

II). Rozgrywki V ligi piłkarze 
z Władysławowa wznowią 
17. marca meczem u siebie 
z Gedanią II Gdańsk. Po run-
dzie jesiennej MKS zajmuje 
2. miejsce w tabeli V ligi, ma 

stratę punktu do lidera, GKS
-u Kowale.

pełen plan sparingów 
przed rundą wiosenną:

20 styczeń – Kaszubia Sta-
rzyno (A) – OPO Cetniewo
27 styczeń – Pogoń Lębork 
(IV) – godzina 12.00 – Lębork
31 styczeń – Arka Gdynia 
(JA) – OPO Cetniewo
03 luty – Sopocka Akademia 
Piłkarska (B) – godzina 15.00 
- Sopot
07 luty – Arka Gdynia (JB) – 
OPO Cetniewo
10 luty – Orkan Rumia (IV) – 
Rumia
17 luty – Bałtyk II Gdynia (V) 
– Gdynia
24 luty – Orlęta Reda (V) – 
OPO Cetniewo
03 marzec – Wikęd Luzino 
(IV) – OPO Cetniewo
10 marzec – Sparta Sycewice 
(V) – OPO Cetniewo

3. grudnia w Ośrodku Kul-
tury, Sportu i Turystyki w 
Pucki zmierzyli się najlepsi 
tenisiści stołowi w regionie. 
Turniej wygrał Krzysztof 
Szwemin z Rekowa Górne-
go, objął on prowadzenie w 
klasyfikacji indywidualnej. 
Za nim plasują się Hieronim 

Korthals z Połczyna i Ma-
riusz Kalwig ze Swarzewa.
W klasyfikacji zespołowej 
prowadzi Rekowo Górne ex
-aequo z Połczynem i przed 
Swarzewem. Kolejny, trze-
ci turniej, rozegrany został 
17. grudnia (po zamknięciu 
tego numeru).

Rywalizowano o Puchar 
Starosty Powiatu Puckie-
go, w zawodach wzięło 
udział 11 reprezentacji 
szkół składających się 
z nauczycieli, pracow-
ników administracji 
i obsługi ze szkół, a także 
placówek z terenu Powia-
tu Puckiego. Zespoły zo-
stały podzielone na trzy 
grupy eliminacyjne, a 
następnie na grupy gra-
jące o konkretne miejsca. 
Mecze odbywały się sys-
temem „każdy z każdym”, 
do dwóch wygranych 
setów do 21 punktów, 
a w przypadku remisu 
trzeci set rozgrywany był 
do punktów 15, zgod-
nie z przepisami PZPS 
i regulaminem POSM w 
Pucku. 

Bezkonkurencyjny okazał 
się zespół gospodarzy – 
POSM Puck, który wygrał 
wszystkie mecze i zdobył 
puchar. Drugie miejsce 
wygrała SP w Starzynie, 
a trzecie – ZSP w Kłani-
nie. Mistrzowie z Powia-
towego Ośrodka Sportu 
Młodzieżowego w Pucku 
wystąpili w następują-
cym składzie: Danuta Ta-
larczyk, Weronika Konkel, 
Katarzyna Tomaszewska, 
Marek Błażejewski, Da-
riusz Marzejon, Janusz 
Klimczuk, Kamil Herr-
mann i Marek Heyducki. 
Na zakończenie turnieju 
dyrektor POSM w Pucku, 
Marek Heyducki, wręczył 
najlepszym zespołom dy-
plomy, puchary i medale. 


