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25 lat więzienia dla Mariusza Sz.

Podejrzani zatrzymani

Wpadł z amfetaminą 

Sąd odwoławczy utrzymał w mocy karę 25 lat pozbawienia wolności dla ma-
riuSza Sz.

policjanci z władySławowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kra-
dzieże z włamaniem i paSerStwo.

do trzech lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, którego zatrzymali 
puccy policjanci. 

puccy policjanci zatrzymali 20-latka, 
który odpowiadał będzie za poSiada-
nie środków odurzających.

nieważne, gdzie SpędzaSz ferie. Są zaSa-
dy, o których wSzędzie należy pamiętać. 

Skazany przez cztery lata znę-
cał się ze szczególnym okru-
cieństwem nad żoną oraz 
dwiema małoletnimi córkami. 
Pozbawił kobietę wolności, 
przetrzymując ją w piwnicy i 
wielokrotnie zgwałcił ją. Mo-
lestował również seksualnie 
małoletnią córkę.
Sąd Okręgowy w Gdańsku 
wyrokiem z dnia 21 czerwca 
2017 roku uznał Mariusza Sz. 
winnym popełnienia wszyst-
kich zarzuconych mu aktem 
oskarżenia przestępstw, wy-
mierzając za nie karę łączną 
25 lat pozbawienia wolności 
oraz pozbawił go praw pu-
blicznych na okres dziesięciu 
lat. Zakazał również kontak-

towania się z osobami po-
krzywdzonymi i zbliżania się 
do nich. Nakazał zapłacić mu 
zadośćuczynienie na rzecz 
pokrzywdzonych w łącznej 
kwocie 130 tys. zł.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku 
utrzymał w mocy wyrok Sądu 
pierwszej instancji. Orzeczona 
kara 25 lat pozbawienia wol-
ności jest maksymalną karą, 
jaką Sąd mógł orzec za za-
rzucone Mariuszowi Sz. prze-
stępstwa i jest to najsurowszy 
wyrok, jaki został orzeczony. 
Skazany o warunkowe przed-
terminowe zwolnienie będzie 
mógł ubiegać się po odbyciu 
co najmniej trzech czwartych 
orzeczonej kary.

Dyżurny Komisariatu Policji we 
Władysławowie został powiado-
miony przez mieszkańca Gliwic o 
włamaniu do domku letniskowe-
go i kradzieży żelazka, radia prze-
nośnego oraz dekodera. Dzięki 
dobremu rozpoznaniu terenowo 
– osobowemu funkcjonariusze 
ustalili podejrzanego o to włama-
nie. Okazał się nim 34-latek, który 
przebywa na terenie gminy Wła-
dysławowo. Mężczyzna sprzedał 
radio przenośne swojemu kole-
dze, 29-latkowi. Policjantom udało 
się odzyskać część skradzionego 
sprzętu, a obaj mężczyźni zostali 
zatrzymani.

Zgromadzony materiał dowodo-
wy pozwolił na postawienie 34-
latkowi zarzutu kradzieży z włama-
niem. 29-letni mieszkaniec gminy 
Władysławowo ma odpowiadać za 
paserstwo. 
34-latkowi policjanci udowodnili 
również włamanie do sklepu na 
terenie gminy Władysławowo, któ-
re dokonał wspólnie z 29-letnim 
kolegą.
Dzięki skutecznej pracy policjan-
tów 34-letni mężczyzna został tym-
czasowo aresztowany przez sąd na 
trzy miesiące, a wobec 29-letniego 
mieszkańca gminy Władysławowo 
zastosowano dozór policji.

Marihuana w aucie

Spędź ferie  
bezpiecznie!

Na terenie gminy Puck funk-
cjonariusze ruchu drogowe-
go zatrzymali do kontroli 
drogowej osobowego opla. 
Samochodem podróżowało 
dwóch młodych mężczyzn. 
Podczas legitymowania 
funkcjonariusze zauważyli, 
jak pasażer nerwowo scho-
wał coś do wewnętrznej 
kieszeni kurtki. Mundurowi 
w trakcie kontroli znaleźli 
przy 20-letnim pasażerze 
zawiniątko z suszem roślin-
nym. Badanie policyjnym 
testerem wykazało, że była 
to marihuana.

Mieszkaniec gminy Puck 
został zatrzymany przez po-
licjantów. Mundurowi prze-
szukali mieszkanie 20- latka 
i zabezpieczyli ukrytą w sza-
fie pomiędzy ubraniami ma-
rihuanę. Łącznie policjanci 
zabezpieczyli ponad dwa 
gramy marihuany. 
W tej sprawie śledczy przed-
stawią mężczyźnie zarzuty 
dotyczące posiadania środ-
ków odurzających. Za po-
pełnienie tego przestępstwa 
grozi mu kara do trzech lat 
pozbawienia wolności.

W Nowy Rok policjan-
ci z Pucka podczas 
patrolowania rejonu 
zauważyli na leśnym 
parkingu zaparkowane 
dwa samochody, obok 
których stało trzech 
mężczyzn. Policjanci 
postanowili ich wyle-
gitymować i sprawdzić, 
co było przyczyną ich 
zachowania. 
Okazało się, że przy 
21-letnim mieszkań-
cu powiatu puckiego 
mundurowi znaleź-

li woreczek z białym 
proszkiem. Funkcjo-
nariusze zabezpieczyli 
narkotyki, a mężczyzna 
został zatrzymany. Po 
sprawdzeniu przez po-
licjantów zabezpieczo-
nej substancji okazało 
się, że jest to amfeta-
mina. Śledczy nadal 
pracują nad sprawą. 
Przypominamy, że za 
posiadanie narkotyków 
grozi kara nawet do 
trzech lat pozbawienia 
wolności.

W trosce o bezpieczeństwo 
dzieci, które wyjeżdżają na 
zimowiska, policjanci ruchu 
drogowego prowadzić będą 
wzmożone kontrole. Szcze-
gólną uwagę zwracać mają 
na stan trzeźwości kierow-
ców oraz stan techniczny 
autokarów. Funkcjonariusze 
przypominają, że każdy ro-
dzic ma prawo prosić o skon-
trolowanie pojazdu i jego 
kierowcy przez policjantów 
ruchu drogowego lub in-
spektorów Inspekcji Trans-
portu Drogowego. 
Zasady bezpieczeństwa pod-
czas użytkowania środków 
transportu dotyczą zarówno 
zbiorowych przewoźników, 
jak i osób indywidualnych. 
Dlatego mundurowi zwraca-
ją się również do rodziców, 
aby zachowywali zdrowy 
rozsądek i dostosowywali 
prędkość do warunków, któ-
re panują na drodze.
Większość podróży wiąże 

się z postojami. Należy pa-
miętać, aby tego rodzaju 
sytuacje odbywały się tylko 
na wyznaczonych do tego 
parkingach i z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 
Dzieci w każdej chwili mogą 
bowiem wtargnąć na jezdnię 
bądź pod inny, korzystający 
z parkingu pojazd. Dlatego 
wyjątkową uwagą muszą ce-
chować się osoby, sprawują-
ce opiekę nad maluchami.
Nie wszystkie dzieci opusz-
czą miejsce zamieszkania. 
Część z uczniów okres ferii 
zimowych spędzi w domu 
rodzinnym. W miejscu za-
mieszkania należy również 
zachowywać podstawowe 
zasady bezpieczeństwa, o 
czym przypominają funkcjo-
nariusze policji. Pod żadnym 
pozorem nie należy wcho-
dzić na akweny wodne. Jeżeli 
chodzi o korzystanie z sanek, 
to powinno się ono odbywać 
z dala od jezdni. 
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Gm. KroKoWA | adam śliwicki zoStał nowym wójtem. w przeprowadzonych wy-
borach zdobył 2809 głoSów, a jego przeciwnik - andrzej Styn 1142. 

Gm. KosAKoWo | koSakowo i okoliczne miejScowości można teraz oglądać bez wy-
chodzenia z domu. wirtualną wycieczkę w technologii 360° umożliwił urząd gminy.

Gm. KroKoWA | rozmowa z wójtem 
gminy krokowa. 

pucK | udało Się uStanowić rekord w 
jednoczeSnej grze na flażolecie.

Adam Śliwicki wójtem
Przypominamy, że po tra-
gicznej śmierci Henryka Do-
eringa obowiązki włodarza 
gminy przejął Adam Śliwicki. 
Na listopadowej sesji radni 
zdecydowali jednak, że na 
terenie gminy Krokowa prze-
prowadzone zostaną przed-
terminowe wybory. 

Wysoka frekwencja
Mieszkańcy do urn poszli 
w pierwszą niedzielę stycz-
nia. Na Adama Śliwickiego 
zagłosowało 2809 uprawnio-
nych mieszkańców. Na jego 
kontrkandydata, Andrzeja 
Styna, głos oddały 1142 oso-
by. Frekwencja wyborcza wy-
niosła blisko 50 proc. 
- Nie spodziewałem się ani 
tego, że wygram, a tym bar-
dziej, że otrzymam tyle gło-
sów – zapewnia nowy wójt 
gminy Krokowa. - Przez cały 
okres mojej pracy starałem 
się przyjmować mieszkań-
ców, spotykać się z nimi i słu-
chać tego, co mają do powie-

dzenia. 

spore wyzwanie
Adam Śliwicki na wójta gmi-
ny Krokowa został zaprzysię-
żony na ostatniej sesji. Funk-
cję włodarza ma pełnić co 
najmniej do listopada 2018 
roku. Wówczas przeprowa-
dzone zostaną ogólnokrajo-
we wybory samorządowe.
- Wygrana w wyborach to 
dla mnie ogromna zmiana 
w życiu – zapewnia Adam 
Śliwicki. - Przynajmniej przez 
najbliższe dziewięć miesięcy 
nie będę dojeżdżał do pracy 
w Pruszczu Gdańskim. Nie 
ukrywam, że pełnienie funk-
cji wójta to też spore wyzwa-
nie, konieczność zmierzenia 
się z problemami w samorzą-
dzie gminnym, zrealizowa-
nia zadań założonych w bu-
dżecie, a także tych, na 
które brakuje zapewnionego 
finansowania, a są ważne dla 
funkcjonowania gminy. 
Anna Walk

sporo zadań 
przede mną

rekord uznany

co będzie dla pana priory-
tetem w pełnieniu funkcji 
wójta gminy Krokowa?

Najważniejsza dla mnie 
jest ścisła współpraca 
z mieszkańcami, rozwią-
zywanie ich problemów. 
Choć dobrze zdaję sobie 
sprawę z tego, że wszyst-
kich problemów nie uda 
mi się rozwiązać. 

myślał już pan o tym, kto 
będzie pana zastępcą?

Nie myślałem. W kampanii 
wyborczej powiedziałem, 
że do wyborów jesiennych 
nie powołam zastępcy 
i tak będzie. Po wyborach 
zobaczymy.

Jaki jest pana plan działa-
nia na najbliższe miesią-
ce?

Zamierzam przystąpić 

do uchwalenia planów 
zagospodarowania prze-
strzennego, a także po-
kończyć rozpoczęte in-
westycje, aby gmina była 
przygotowana do sezonu 
turystycznego. Dodat-
kowo chce wziąć udział 
w spotkaniach strażackich 
i zebraniach wiejskich. 
Nadto będę przygotowy-
wał się do wrześniowych 
dożynek wojewódzkich 
w gminie i obchodów 100-
lecia odzyskania niepodle-
głości. Będę też realizował 
budżet, ogłaszał przetargi, 
wykonywał zadania in-
westycyjne, na które są 
podpisane umowy. Zadań, 
które stoją przede mną, 
jest bardzo dużo. Wymie-
niłem wyłącznie część 
z nich.

W 360° dookoła Kosakowa

Internauci mogą na nowo 
odkryć popularne miejsca, 
tj. Aleja Lipowa w Mostach, 
klif w Rewie, pomost w Me-
chelinkach, czy też Centrum 
Edukacyjno-Sportowe. Moż-
na też oglądać panoramy 
lotnicze Mechelinek, Kosa-
kowa i Rewy. Wszystko to z 
polem widzenia 360 stopni, 

w którym sami decydujemy 
o tym, co chcemy oglądać. 
- Staramy się korzystać z 
różnych narzędzi promocji, 
wirtualny spacer jest jedną z 
nich – mówi Ewelina Paszke, 
kierownik Kancelarii Wójta 
Gminy Kosakowo. - Kto nie 
odwiedza często gminy z 
pewnością zauważy sporo 

nowych inwestycji, szczegól-
nie w naszych nadmorskich 
miejscowościach. Gmina dy-
namicznie się rozwija, osiedla 
się wielu nowych mieszkań-
ców, dzięki naszej propozycji 
mogą lepiej poznać okolicę. 
Na wirtualny lot z wysoko-
ści 300 m można wybrać się 
za pośrednictwem strony 

www.multimedialnespacery.
pl/kosakowo/spacer.html. 
Warto zaznaczyć, że Mul-
timedialny przewodnik po 
gminie Kosakowo to nie tyl-
ko fascynujące zdjęcia, ale i 
interesujące treści, z którymi 
internautów zapoznaje głos 
lektora.

Stolica powiatu puckiego 
ponownie znalazła się w za-
cnym gronie rekordzistów. 
Wysiłek i trud uczniów oraz 
nauczycieli ze Szkoły Podsta-
wowej w Pucku w jednocze-
snej grze na flażolecie utwo-
ru „Sto lat…” został oficjalnie 
uznany za rekord Polski. 
Przypominamy, że najwię-
cej osób grających na flażo-
letach jednocześnie to już 
trzecia z rzędu próba podję-
ta przez Puck. W 2016 roku, 
również 10 listopada, w tym 
samym miejscu odbyło się 

jednoczesne śpiewanie hym-
nu państwowego. Mazurka 
Dąbrowskiego zaśpiewało 
wówczas 2585 osób.
Wcześniej, w celu upamięt-
nienia 97. rocznicy odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę, w Pucku odtańczono 
poloneza. Próba ustanowie-
nia rekordu Polski przycią-
gnęła wtedy na Stary Rynek 
aż 718 osób, z których więk-
szą część ponownie stano-
wili uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. M. Zaruskiego 
w Pucku. WA
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hEl | o programie naprawczym, planach inweStycyjnych i Sytuacji finanSowej miaSta z burmiStrzem helu, dr. klemenSem 
kohnke, rozmawia anna walk.

Czas na inwestycje
Gdy obejmował pan funk-
cję burmistrza hela, sytu-
acja finansowa miasta nie 
była najlepsza. Z jakimi 
problemami musiał pan się 
zmierzyć?
W grudniu 2014 roku cał-
kowita kwota długu miasta 
wynosiła blisko 11,5 mln zł, 
a wskaźnik zadłużenia oscy-
lował w granicach 78 proc. 
Zdecydowaną większość tej 
kwoty stanowiły zobowiąza-
nia, które wynikają z pożycz-
ki i kredytów zaciągniętych 
w poprzednich kadencjach 
na pokrycie wkładu własne-
go do projektu pn. „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Miasta 
Helu”. Łatwo zauważyć, że 
takie obciążenie w znaczny 
sposób ograniczało, wręcz 
uniemożliwiało planowanie 
nowych inwestycji czy przed-
sięwzięć. Zadłużenie miasta 
było dużym problemem, 
ale nie jedynym, bo kolejna 
sprawa, z którą musiałem się 
zmierzyć, była to kwestia od-
szkodowań, jakie miasto jest 
zobowiązane płacić z tytułu 
braku i niedostarczenia lokali 
socjalnych osobom, którym 
takie lokale zostały zasądzo-
ne w wyrokach sądowych, 
nakazujących opróżnienie 
dotychczas zajmowanych 
mieszkań. Agencja Mienia 
Wojskowego od wielu lat pro-
wadziła działania zmierzają-
ce do odzyskania długów 
od lokatorów niepłacących 
czynszów, którym zasądzo-
no eksmisję z prawem do 
lokalu socjalnego. Wyroki te 
zapadły w ciągu ostatnich 
kilku lat, o czym miasto było 
na bieżąco informowane. Nie 
podjęte zostały jednak żadne 
działania w celu zapewnienia 
uprawnionym osobom lokali 
socjalnych, w konsekwencji 
czego Agencja Mienia Woj-
skowego wystąpiła o wypła-
tę odszkodowań. Na począt-
ku zwróciła się bezpośrednio 
do gminy, a następnie skie-
rowała pozew do sądu. Na-
leżności miasta z tego tytułu 
wynosiły 100 tys. zł rocznie, 
a z informacji, które uzyska-
łem, wynikało, że w trakcie są 
postępowania, które mogą 
zwiększyć liczbę osób, któ-
rym będzie trzeba zapewnić 
lokal socjalny. Zdziwienie 
budzi fakt, że wcześniej nie 
podejmowano żadnych 
konkretnych działań w celu 
rozwiązania problemu, któ-
ry ciągnął się już od kilku 
lat, a dług i liczba oczekują-

cych ciągle rosły. Mając na 
względzie poruszone wyżej 
kwestie, jak również, chcąc 
realizować plany mojego ko-
mitetu wyborczego, przygo-
towałem i zacząłem wdrażać 
program naprawczy. 

Jakie działania zostały 
podjęte? No, i co najważ-
niejsze, czy przyczyniły się 
one do poprawy sytuacji 
finansowej miasta?
Aby jak najszybciej rozwią-
zać problem odszkodowań, 
niezwłocznie podjąłem 
rozmowy, mające na celu 
zawarcie ugody z Agencją 
Mienia Wojskowego w spra-
wie ustalenia zasad wypłaty 
należnych tej instytucji od-
szkodowań, a przede wszyst-
kim podjąłem czynności 
zmierzające do zapewnienia 
lokali socjalnych wskazanych 
w wyrokach. W ciągu kilku 
tygodni udało się przygo-
tować lokale socjalne, które 
kolejno przydzielane były 
eksmitowanym rodzinom. 
W krótkim czasie udało się 
zaspokoić najpilniejsze po-
trzeby i przeznaczyć na inne 
cele środki finansowe, które 
zmuszeni byliśmy płacić na 
rzecz Agencji Mienia Wojsko-
wego. Podjąłem też ważną 
decyzję związaną z budową 
budynków wielorodzinnych 
z nowymi lokalami komu-
nalnymi dla mieszkańców 
Helu. Przygotowana została 
koncepcja budowy osiedla, 
składającego się z trzech bu-
dynków, w których znajdo-
wać się będzie łącznie około 
60 – 66 mieszkań. Inwestycja 
ma być realizowana etapami. 
W pierwszym z nich wybudo-
wany zostanie jeden budy-
nek z osiemnastoma lokalami 
mieszkaniowymi. Jeżeli zaś 
chodzi o sytuację finansową 
miasta, to udaje nam się sys-
tematycznie ograniczać za-
dłużenie. W ciągu trzech lat 
udało nam się obniżyć dług 
Helu o około 2 mln zł, dzięki 
czemu wskaźnik zadłużenia 
na koniec czerwca 2017 roku 
wyniósł wyłącznie 49,9 proc. 

mimo napiętego budżetu 
zrealizowanych ma zostać 
szereg działań inwestycyj-
nych. co zostanie zrobione 
w najbliższym czasie?
Planujemy przebudowę ście-
żek rowerowych na odcinku 
Hel-Jastarnia. Inwestycja bę-
dzie realizowana w ramach 
projektu „Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu mię-

dzynarodowym R-10 i Wi-
ślana Trasa Rowerowa (R-9)”. 
Szacowany koszt przedsię-
wzięcia opiewa na 2 mln 30 
tys. zł, z czego 80 proc. kosz-
tów kwalifikowanych zosta-
nie dofinansowanych z Unii 
Europejskiej. Nadto będzie-
my realizować inwestycję 
związaną z termomoderni-
zacją budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Helu. 
Przedsięwzięcie przeprowa-
dzone zostanie w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskie-
go. Przygotowujemy się 
też do realizacji drugiego 
etapu projektu związanego 
z zagospodarowaniem Bul-
waru Nadmorskiego, który 
otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 300 tys. zł z Pół-
nocnokaszubskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej. W planach 
jest również przebudowa bo-
iska sportowego przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
w Helu. Dodatkowo zabiega-
my o dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
na rozbudowę istniejącego 
klubu fitness poprzez nad-
budowę łącznika budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących z Miejską Halą Spor-

towo-Widowiskową. Warto 
zaznaczyć, że na bieżąco 
wykonywane są też mniej-
sze przedsięwzięcia, wśród 
których warto wymienić 
między innymi opracowanie 
koncepcji architektonicznej 
przebudowy i modernizacji 
dróg prowadzących na plaże 
na Cyplu (wejście nr 67 oraz 
na plażę bałtycką – wejście 
nr 66). Realizujemy również 
przebudowę ul. Żeromskie-
go, od skrzyżowania z ul. 

Kaszubską. W planach mamy 
również rozbudowę placu 
zabaw w Parku Kaszubskim, 
a także wykonanie przejścia 
z ul. Maszopów do portu 
rybackiego. Uprzedzając 
ewentualne pytanie, o to 
dlaczego te przedsięwzięcia 
rozpoczynają się dopiero te-
raz, w ostatnim roku kaden-
cji, wyjaśniam, że zadania te 
realizowane są z udziałem 
środków unijnych. W związku 
z tym jesteśmy uzależnieni od 

harmonogramu wdrażania 
poszczególnych programów. 
Dla naszych przedsięwzięć 
tak się złożyło, że etap ich 
realizacji przypada właśnie 
teraz. Teraz też dysponuje-
my środkami, które możemy 
przeznaczyć na zabezpiecze-
nie wkładu własnego. 

Inwestuje nie tylko miasto, 
ale i podmioty prywatne. 
Na realizowanych przed-
sięwzięciach mają zyskać 
zarówno mieszkańcy, jak 
i turyści. 
Jeżeli chodzi o sektor prywat-
ny, to sporo się dzieje. U zbie-
gu ulic Leśnej i Adm. Steyera 
budowany jest hotel „Hel”. 
Będzie to czterogwiazdkowy 
hotel konferencyjny na 120 
osób z 60 pokojami, restaura-
cją, basenem, salą konferen-
cyjną i częścią spa. Planowo 
inwestycja ma zostać odda-
na do użytku przed sezonem 
2018 roku. Na ukończeniu 
jest budynek pensjonatowy 
przy ul. Kuracyjnej, w którym 
znajdować się będzie 200 po-
koi. Wydana została już decy-
zja o warunkach zabudowy, 
a w fazę projektową wkroczył 
projekt budowy hotelu przy 
ul. Kuracyjnej, w którym ma 
znajdować się 320 pokoi oraz 
nowoczesna część usługowa, 
związana z rewitalizacją orga-
nizmu. Te wszystkie obiekty 
przyniosą miejsca pracy oraz 
dodatkowe, znaczne wpływy 
do budżetu miasta z tytułu 
podatku od nieruchomości 
i opłaty miejscowej, powala-
jące realizować wiele innych 
projektów socjalnych dla 
mieszkańców.
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JAstrZębIA GórA | za nami przebudowa części pomieSzczeń budynku Szkoły pod-
Stawowej. dzięki zrealizowanym pracom utworzone zoStały dwa nowe oddziały 
przedSzkolne.

WŁADysŁAWoWo | Samochód ciężki marki Scania z funkcją m.in. do działań ratow-
nictwa chemiczno-ekologicznego wzbogacił tabor ochotniczej Straży pożarnej.

chŁApoWo | dziewiętnaście Słupów 
oświetleniowych rozświetla wejście 
na plażę nr 14.

Nowe oddziały 
przedszkolne
Uroczyste otwarcie nowych 
oddziałów przedszkolnych 
przy Szkole Podstawowej 
w Jastrzębiej Górze zorga-
nizowane zostało w poło-
wie stycznia. Jak zaznaczają 
władze gminy Władysławo-
wo, to kolejna placówka - 
po Szkole Podstawowej w 
Karwi i Szkole Podstawowej 
w Chłapowie - która zosta-
ła w pełni przystosowana 
do przyjęcia najmłodszych 
mieszkańców. 
Przeprowadzona przebu-
dowa obejmowała m.in. 
zmianę układu funkcjonal-
nego pomieszczeń, ich re-
mont, dobudowę schodów, 
rozbiórkę komina od pozio-
mu parteru oraz wymianę 
kanałów wentylacyjnych. 
Wewnątrz budynku wyko-
nano nowe otwory drzwio-
we oraz ścianki działowe, 
oddzielające poszczególne 
pomieszczenia. Dodatkowo 
wykonano pomieszczenie 
przeznaczone na toaletę z 
bezpośrednim dostępem z 
sal zajęć, pomieszczenie do 
wydawania posiłków, szat-
nię i korytarz.
– Oddane do użytku sale 
są w pełni wyposażone w 
nowoczesny sprzęt, w tym 
m.in. tablice interaktywne 
– zapewnia Roman Kużel, 

burmistrz Władysławowa. 
- Wierzę, że wszystko to 
sprawi, że nauka będzie 
jeszcze łatwiejsza i przy-
jemniejsza, a zajęcia będą 
pobudzały dzieci do kre-
atywnego myślenia. Gra-
tuluję i dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się 
do realizacji tej niezwykle 
ważnej inwestycji. Teraz 
czas na kolejne szkoły - w 
budżecie na rok 2018 za-
pewniliśmy już pieniądze 
na projekty techniczne w 
placówkach oświatowych 
na terenie Władysławowa.
Punkt przedszkolny w 
Jastrzębiej Górze przewi-
duje przyjęcie 41 dzieci. 
W północno-wschodniej 
części Szkoły na parterze 
przebudowano łazienki. 
Roboty budowlane obej-
mowały ponadto: wykona-
nie instalacji sanitarnych, 
wentylacji mechanicznej 
(centrala wentylacyjna 
zlokalizowana na dachu), 
modernizację instalacji 
grzewczej, wykonanie in-
stalacji elektrycznej oraz 
teletechnicznej. Koszt 
inwestycji wyniósł blisko 
350 tys. zł.
um
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Zrobiło się jaśniej

Wcześniej lampy zamonto-
wano na wejściach nr 1, 12 
i 13, a dwa lata temu zrobiło 
się jaśniej przy wejściu nr 23. 
Teraz oprawy rozbłysły na 
nowo wybudowanym zejściu 
na plażę nr 14 w Chłapowie.
– Rozbudowa oświetlenia na 
terenie gminy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem wejść 
na plażę, to dla nas jeden 
z inwestycyjnych priorytetów 
– zapewnia Roman Kużel, 
burmistrz Władysławowa. - 
Chłapowskie zejście z oświe-
tleniem i nowymi schodami 
robi ogromne wrażenie. Przy 
okazji podświetliliśmy istnie-
jący krzyż przy wejściu na 

schody. Zapraszam wszyst-
kich na wieczorny, zimowy 
spacer, aby zobaczyć ten 
piękny efekt.
Do budowy oświetlenia doj-
ścia na plażę nr 14 w Chła-
powie wykorzystano nie-
spełna 550 metrów sieci 
kablowej, dziewiętnaście 
słupów oświetleniowych 
oraz energooszczędne opra-
wy Led typu Ufo. Koszt inwe-
stycji wyniósł blisko 180 tys. 
zł. Warto zaznaczyć, że pod 
koniec minionego roku za-
montowano także lampy na 
wejściu nr 35 w Ostrowie, 24 
w Jastrzębiej Górze oraz 43 
w Karwi.

Nowy wóz strażaków
W minionym roku włady-
sławowska straż pożarna 
interweniowała 133 razy. 
Teraz ochotnicy do akcji 
będą mogli wykorzystywać 
nowoczesny samochód ga-
śniczy. Auto wyposażone 
jest w zbiornik wodny o po-
jemności 5000 l i na środek 
pianotwórczy – 500 l. Zo-
stało zabudowane na szkie-
lecie aluminiowym z kabiną 
brygadową w układzie 2+4. 
Posiada sygnalizację dźwię-
kową, emitującą dźwięki ni-
skiej częstotliwości. Na jego 

wyposażaniu znajduje się 
również system emergency 
air horn.
Pojazd zastąpił wysłużony 
samochód ratowniczy Jelcz 
S415 z 1993 roku, który 
przez władysławowskich 
strażaków wykorzystywany 
był od 2007 roku. Wraz z 
nowym samochodem za-
kupiono sprzęt burzący, w 
tym młoty ciężkie, topory i 
łomy, przenośne radiotele-
fony, akumulatorowy sys-
tem oświetleniowy, pompę 
zanurzeniową, armaturę 

wodną, drabinę nasadko-
wą 8 metrów i słupkową, 
ubrania przeciwchlapa-
niowe do działań w strefie 
skażeń chemicznych oraz 
inny drobny, a niezbędny w 
niesieniu bezpieczeństwa 
sprzęt.
Łączny koszt zakupów 
wyniósł 1 mln 24 tys. zł, z 
czego gmina Władysławo-
wo przekazała 450 tys.  zł, 
Komendant Główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie 408 tys. zł 
zł, a Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej dotację w 
wysokości 150 tys. zł. Sumę 
uzupełniły środki własne 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w wysokości 16,5 tys. zł. 
Warto przypomnieć, że w 
ciągu ostatnich dwóch lat 
zakupiono również ciężki 
samochód ratowniczo-ga-
śniczy marki Scania dla OSP 
Chłapowo oraz SLkW Toyo-
ta Hilux 4x4 dla Jastrzębiej 
Góry.
um
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pucK | talenty wokalne prezentowały taneczne hity wSzech czaSów i walczyły o pamiątkowe Statuetki. w hali powiato-
wego ośrodka Sportu młodzieżowego zorganizowany zoStał powiatowy feStiwal pioSenki „burSztynowe klucze”.

Wyśpiewali nagrody i statuetki

REKLAMA                                                                                            1/2018/PR

poWIAt | można zgłaSzać organizacje 
pozarządowe do udziału w konkurSie 
o nagrodę „burSztynowej kogi 2017”.

trwa nabór

Zadaniem tegorocznej edy-
cji konkursu jest promowa-
nie najlepszych rozwiązań 
we wszystkich sferach dzia-
łalności organizacji pozarzą-
dowych, tj. sportu, kultury, 
edukacji, promocji i ochrony 
zdrowia, wspierania osób 
niepełnosprawnych, pro-
mocji powiatu puckiego 
oraz turystyki, porządku pu-
blicznego i bezpieczeństwa 
obywateli, ekologii, a także 
ochrony dziedzictwa przy-
rodniczego.
Kapituła składająca się z 
trzech przedstawicieli sa-
morządu powiatu puckiego 
oraz trzech przedstawicieli 
wskazanych przez Powia-
tową Radę Organizacji Po-
zarządowych, przyznając 
nagrody i wyróżnienia po-
szczególnym organizacjom, 
będzie brała pod uwagę na-
stępujące aspekty:
integrowanie i włączanie w 
działania organizacji wolon-

tariuszy oraz społeczności 
lokalnej; współpracę z inny-
mi partnerami; w szczegól-
ności z instytucjami sektora 
publicznego, innowacyjność 
oraz promowanie nowych 
rozwiązań.
Wraz ze statuetkami „Bursz-
tynowej Kogi” wręczone zo-
staną nagrody trzem orga-
nizacjom, biorącym udział w 
konkursie oraz może zostać 
wręczona nagroda specjalna 
Starosty Puckiego.
Podmiotami uprawnionymi 
do zgłaszania organizacji są: 
osoby fizyczne, organizacje 
i samorządy.  Ostateczny 
termin składania wniosków 
nominujących daną organi-
zację upływa 9 lutego 2018 
roku o godz. 15. Do tego 
dnia wszystkie wnioski (te 
składane drogą pocztową 
również) muszą wpłynąć do 
sekretariatu Starostwa Po-
wiatowego w Pucku.

Wyróżnienia w kategorii młod-
szej otrzymały: Wiktoria Kuhn, 
Olga Heyducka, Zuzanna 
Stachurska i Agnieszka Kla-
wa. Z kolei pierwsze miejsce 
w powyższej kategorii zajęła 
Zuzanna Polańska. Na dru-
gim znalazła się Magdalena 
Mikulska, a trzecie należa-
ło do Zuzanny Gulczyńskiej.  
W kategorii starszej wyróżnie-
nia powędrowały do Krystiana 
Smykli i Julii Roraf. Trzecie miej-
sce zajął Łukasz Krepel, drugie 
– Kinga Włodarkiewicz, a pierw-
sze – Szymon Reszka. Nagroda 
publiczności powędrowała do 
Kingi Włodarkiewicz. WA fo
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REKLAMA                                                                                            21/2018/DB

WyWIAD | o zrealizowanych działaniach i planach na najbliżSze mieSiące z michałem kowalSkim, dyrektorem centralne-
go ośrodka Sportu – ośrodka przygotowań olimpijSkich cetniewo, rozmawia anna walk.

Pozycja Cetniewa stale się umacnia 
styczeń to doskonały mie-
siąc do podsumowań. czy 
2017 rok był dobrym okre-
sem dla cos-opo cetnie-
wo?

To był bardzo dobry czas, 
zwłaszcza pod względem 
wszelkich inwestycji, rozwija-
nia kontaktów z klubami, czy 
też upowszechniania marki 
Ośrodka oraz organizowa-
nia imprez sportowych i kul-
turalno-społecznych. 2017 
rok dla Centralnego Ośrod-
ka Sportu Cetniewo były nie 
tylko udany, ale i wyjątko-
wo pracowity. Udało nam 
się między innymi przepro-
wadzić inwestycję związaną 
z przebudową zachodnie-
go skrzydła internatu spor-
towego Albatros. Przedsię-
wzięcie, które realizowali-
śmy przy dofinansowaniu 
z Fundacji Rozwoju Kultury 
Fizycznej, opiewało na kwo-
tę około 4 mln zł. Nadto re-
alizowaliśmy zadanie zwią-
zane z przebudową syste-
mu wentylacji pomieszczeń 
kuchni głównej i pomiesz-
czeń pomocniczych. Zreali-
zowana została też inwesty-
cja związana z remontem 
elewacji zachodniego skrzy-
dła internatu sportowego 
Albatros i małej hali sporto-
wej. Dodatkowo przeprowa-
dzono prace związane z mo-
dernizacją podłogi w kuchni 
głównej i pomieszczeniach 
pomocniczych. Przeprowa-
dzony został też remont stre-
fy prysznicowej w budyn-
ku krytej pływalni, a przed 
jego wejściem odnowiono 
nawierzchnię z kostki bru-
kowej.

Na terenie cos-opo cetnie-
wo sporo się działo nie tylko 
w obszarze inwestycji. 2017 
rok obfitował w różnego ro-
dzaju wydarzenia kultural-
no-sportowe. Jakie imprezy 
udało się zorganizować?

W dniach od 23 do 28 maja 
odbył się turniej Polish Ju-
nior & Cadet ITTF Golden Ju-
nior, w którym uczestniczy-
ło 326 osób. Wcześniej zor-
ganizowane zostały XVIII Mi-
strzostwa o Puchar Prezesa 
NBP w halowej piłce nożnej, 
a pod koniec listopada Cet-
niewo gościło uczestników 
Mistrzostw Polski Państwo-
wych Straży Pożarnych w ha-
lowej piłce nożnej. Nadto 
przeprowadzonych zostało 

kilka imprez kulturalno-spo-
łecznych, do których należy 
zaliczyć między innymi Super 
Puchar Kaszub dla Niepodle-
głej, czyli turniej baśki roz-
grywany w ramach obcho-
dów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Tradycyjnie pod koniec paź-
dziernika zorganizowana zo-
stała też wieczornica. W tym 
roku wspominano przede 
wszystkim czterech spor-
towców, którzy odeszli w mi-
nionym roku, tj. prof. Jerze-
go Młynarczyka, pięściarzy 
Jana Szczepańskiego i Józefa 
Grudnia oraz szermierza Jó-
zefa Pawłowskiego. Niewąt-
pliwie wartym odnotowania 
wydarzeniem było też otwar-

cie w grudniu Ściany Chwały 
Trenera Feliksa Stamma. Pod 
koniec minionego roku zor-
ganizowany został też II Bieg 
Świąteczny, którego głów-
nym celem było propago-
wanie zdrowego stylu życia. 

tyle o tym, co było, a teraz 
o tym, co będzie. Jakie wy-
zwania stawia pan sobie na 
2018 rok?

Stawiam na dalsze rozpo-
wszechnianie marki Central-
nego Ośrodka Sportu po-
przez pozyskiwanie dużej 
liczby odbiorców usług ofe-
rowanych w Cetniewie, a tak-
że nawiązywanie kontak-
tów z klubami sportowymi. 
W dalszym ciągu kontynu-
owane będą też działania in-
westycyjne. Do najważniej-
szych z zadań, które zamie-
rzamy zrealizować w 2018 
roku, należy zaliczyć przebu-
dowę i nadbudowę olimpij-
skich internatów sportowych 
A – E. Dodatkowo w planach 
jest remont podłogi sporto-
wej w pawilonie podnosze-
nia ciężarów wraz z monta-
żem monitoringu. Przepro-
wadzona ma zostać również 
modernizacja pomieszczeń 
recepcyjnych internatu spor-
towego Albatros. Nadto po-
wyższy budynek, począw-
szy od parteru do trzeciego 
piętra, zyska nową stolarkę 
okienną.

Za nami Wielkie Nordowe 
morsowanie. Jakie inne wy-
darzenia odbędą się w tym 
roku na terenie cos-opo 
cetniewo? 
W przyszłym miesiącu, a do-
kładniej 10 lutego, zorgani-

zowany zostanie Turniej Za-
ślubinowy o Puchar Dyrekto-
ra COS OPO Cetniewo w Baś-
kę. 2 kwietnia odbędzie się 
I Bieg Wielkanocny, którego 
głównym celem jest szerze-
nie idei popularyzacji biegów 
świątecznych. W tym samym 
miesiącu odbędą się też XIX 
Mistrzostwa o Puchar Preze-
sa NBP w halowej piłce noż-
nej. Na maj zaplanowany zo-
stał turniej Polish Junior & Ca-
det ITTF Golden Junior, a tak-
że Mistrzostwa Europy Kobiet 
w Boksie. W grudniu odbę-
dzie się kolejny Bieg Świątecz-
ny. Nadto zorganizowane zo-
staną imprezy komercyjne, 
m.in. Letnie Igrzyska Pracow-
ników Grupy Aviva.

marka cos-opo cetniewo 
stale się umacnia. co wpły-
wa na to, że rozpoznawal-
ność ośrodka jest coraz 
większa? 

Trzeba wiedzieć, że marka 
COS OPO Cetniewo jest zna-
na i rozpoznawalna nie tylko 
w Polsce, ale także na arenie 
międzynarodowej, a dzięki 
różnym działaniom i zabie-
gom marketingowym jej po-
zycja stale się umacnia. Cen-
tralny Ośrodek Sportu - Ośro-
dek Przygotowań Olimpij-
skich Cetniewo we Włady-
sławowie to tętniący życiem, 
ogromny i nowoczesny kom-
pleks sportowo-rekreacyjny. 
Tutaj przygotowują się za-
wodnicy kadr narodowych 
w boksie, judo, zapasach, 
podnoszeniu ciężarów, jiu jit-
su, szermierce, grach zespo-
łowych, takich jak: koszyków-
ka, piłka ręczna czy piłka noż-
na. Swoje umiejętności pod-

noszą tu i rozwijają wybrane 
dyscypliny lekkoatletyczne, 
zawodnicy tenisa stołowe-
go, tenisa ziemnego, łucznic-
twa, golfa, badmintona, że-
glarstwa i sportów motoro-
wych. Do Ośrodka chętnie 
przyjeżdżają też zawodnicy 
i osoby niepełnosprawne, do 
potrzeb których dostosowa-
no całą infrastrukturę. Choć 
Cetniewo nastawione jest 
przede wszystkim na organi-
zowanie procesu szkolenio-
wego w ramach sportu kwa-
lifikowanego dla kadr naro-
dowych, to swoją ofertę kie-
ruje również do klubów spor-
towych. Położenie Ośrodka 
stanowi także doskonałe 
miejsce do organizacji tzw. 
„zielonych szkół”, pobytów 
rehabilitacyjnych, wczasów, 
szkoleń, konferencji i im-
prez firmowych. Do dyspo-
zycji zawodników i gości są: 
kompleks odnowy biologicz-
nej (fizykoterapia, hydrotera-
pia i kinezyterapia), gabinety 
masażu, gabinety lekarskie, 
laboratorium analityczne, 
gabinet kosmetyczny oraz 
kriokomora. Ośrodek posia-
da siedem obiektów nocle-
gowych. Łącznie dysponuje 
352 miejscami noclegowy-
mi. Oferta gastronomiczna to 
kolejna mocna strona Ośrod-
ka w Cetniewie. Przepyszne, 
zawsze świeże i niebanalnie 
skomponowane posiłki sma-
kują, tym bardziej że pano-
ramiczna jadalnia „Nadmor-
ska” daje gościom niepowta-
rzalny duet dla podniebienia 
i oka – można bowiem delek-
tować się specjałami kuchni 
i podziwiać nadmorski krajo-
braz za oknem.
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rEGIoN | rekordowy okazał Się tegoroczny finał wielkiej orkieStry świątecznej pomocy. Sztabom z powiatu puckiego 
udało Się zebrać więcej niż przed rokiem. 

26. Finał WOŚP dla noworodków
Środki zebrane podczas 26. 
Finału WOŚP mają zostać 
przeznaczone na „wyrówna-
nie szans w leczeniu nowo-
rodków”. - Wybór celu Finału 
to każdego roku najtrudniej-
sza decyzja, jaką musi podjąć 
zarząd naszej fundacji – wy-
jaśnia Jurek Owsiak, prezes 
zarządu WOŚP. - Potrzeby są 
ogromne, a my, wybierając 
temat każdej zbiórki, musimy 
być pewni, że przy pomyśl-
nym wyniku Finału uda nam 
się postawione cele zrealizo-
wać. 

Władysławowo
Na terenie gminy Włady-
sławowo udało się zebrać 
ponad 36 tys. zł. Pieniądze 
do puszek na ulicach zbie-
rało ponad trzydziestu wo-
lontariuszy, głównie ludzi 
młodych. Najwięcej jednak 
działo się w Urzędzie Miej-
skim, gdzie zorganizowana 
została część artystyczna, na 
którą złożył się m.in. koncert 
Jakuba Patoka z projektem 
„Blackout.” Pomiędzy liczny-
mi koncertami można było 
dokonać zakupu wielu cie-
kawych przedmiotów, wśród 
których znalazły się pamiątki 
WOŚP, rękodzieło (rzeźba ry-
baka, model łodzi, czy ręcz-
nie robiona biżuteria), obrazy 
oraz zaproszenie na obiad 
z senatorem Sławomirem 
Rybickim. Nie zabrakło też 
bursztynowych serduszek, 
które są „znakiem firmowym” 

władysławowskich finałów 
WOŚP. W ramach Orkiestry 
funkcjonowały również: sto-
isko gastronomiczne oraz 
przygotowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich kącik 
cukierniczy, a także loteria 
fantowa. Tradycyjnie Finał 
zwieńczyło „światełko do nie-
ba”, czyli mini pokaz fajerwer-
ków.

puck
Pucki finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zorgani-
zowany został w Powiatowym 
Ośrodku Sportu Młodzieżo-
wego. W ramach imprezy na 
scenie zaprezentowali się: 
Reprezentacyjna Orkiestra 
Ziemi Puckiej, grupa Migotki, 
Studio Sztuki Da Capo Al Fine 
oraz uczniowie Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej. Miesz-
kańcy mogli skorzystać m.in. 
z zajęć zumby, czy kawiaren-
ki. Dodatkowo można było 
zbadać sobie poziom cukru 
we krwi. Ważnym punktem 
imprezy były licytacje przed-
miotów. Hitem okazała się 
piłka do siatkówki z podpi-
sami mistrzów świata z 2014 
roku, którą wylicytowano za 
1200 zł. Można było także 
wylicytować kulę z autogra-
fem Rafała Kownatke, dzień 
w fotelu dyrektora Puckiego 
Hospicjum, damski zegarek 
oraz wiele innych ciekawych 
gadżetów. Przedstawiciele 
Urzędu Miasta w Pucku dzię-
kują wszystkim, którzy włą-

czyli się i wsparli tegoroczny 
finał WOŚP w Pucku. Dzięki 
zaangażowaniu wielu osób 
w stolicy powiatu puckiego 
udało się zebrać ponad 17 
tys. zł. 

hel
Ponad czterdziestu wolonta-
riuszy, kilkanaście organiza-
cji, dziesiątki wydarzeń, setki 
darczyńców i 100 tys. uśmie-
chów – tak w liczbach przed-
stawia się tegoroczny Finał 
WOŚP w Helu. Mieszkańcy 
okazali się wyjątkowo hojni. 
Dzięki ich ofiarności i zaanga-
żowaniu udało się zebrać bli-
sko 22 tys. zł. „Hel jest wielki, a 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy będzie tu grała do 
końca świata i jeden dzień 
dłużej” - zapewniają organi-
zatorzy tegorocznego Finału.

Krokowa
Na terenie gminy Krokowa 
funkcjonowały dwa sztaby 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Na rzecz „wy-
równania szans w leczeniu 
noworodków” mieszkańcy 
grali w Szkole Podstawowej 
im. kadm. Włodzimierza Stey-
era w Krokowej i Szkole Pod-
stawowej im. Kornela Maku-
szyńskiego w Wierzchucinie. 
W pierwszym ze sztabów 
udało się zebrać ponad 23 tys. 
zł, a w drugim nieco mniej, bo 
około 22 tys. zł. 
WA
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rEGIoN | jak co roku abp Sławoj leSzek głódź zaproSił na opłatkowe Spotkanie Samorządowców z archidiecezji gdańSkiej. 
w wydarzeniu uczeStniczyli obaj biSkupi pomocniczy oraz dariuSz drelich, wojewoda pomorSki.

Opłatek samorządowców 
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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Po raz kolejny mogliśmy 
się przekonać, że katoliccy 
hierarchowie są jak kościół 
– wieża celuje w obłoki, ale 
fundament jest dobrze osa-
dzony w ziemi. Po okolicz-
nościowych powitaniach 
metropolita przypomniał 
czekającą nas w roku 2018 
najważniejszą rocznicę. - Ten 
rok jest szczególny, przeży-
wamy w nim bowiem 100-
lecie odzyskania niepodle-
głości – mówił abp Sławoj 
Leszek Głódź. - Będziemy 
mieli okazję, żeby tę niepod-
ległość razem ze wszystkimi 
strukturami samorządowy-
mi uczcić. Zainicjowaliśmy 
już obchody 100-lecia po-
święceniem ołtarza ojczy-
zny w bazylice św. Brygidy. 
Niech Gwiazda Betlejemska 
nas prowadzi i nam przy-
świeca w dobrych myślach 
i dobrych czynach, a Pan 
Bóg niech nas w tym wszyst-
kim wspiera.
Nieoficjalnie dodał, że hie-
rarchowie spodziewają się 
w tym roku beatyfikacji pry-

masa Stefana Wyszyńskiego, 
co może nastąpić już w maju. 
Wojewoda pomorski wymie-
nił inne przypadające w tym 
roku jubileusze. - Jest to tak-
że rok dziesiątej rocznicy, od 
kiedy to ksiądz arcybiskup 
prowadzi nas prostą drogą 
do Boga i do Niepodległej 
– mówił Dariusz Drelich. - 

Upłynie bowiem dziesiąta 
rocznica nominacji Ekscelen-
cji na metropolitę gdańskie-
go i jego ingresu do Bazyliki 
Archikatedralnej w Gdańsku 
Oliwie. Wiemy, że na tej dro-
dze napotyka na liczne roz-
staje. Pragnę podziękować, 
że ksiądz arcybiskup nie 
tylko nas wspiera, ale także 

na tych drogach napomina - 
podkreślał wojewoda.
Swymi refleksjami dzielili się 
również zgromadzeni samo-
rządowcy. Krzysztof Trawic-
ki, wicemarszałek pomorski, 
zapewniał, że samorząd to 
forma sprawowania władzy, 
która się nadzwyczaj udała, 
o czym świadczy np. uzyska-

nie przez nasze wojewódz-
two pierwszego miejsca 
w Polsce w dziedzinie wydat-
kowania funduszy unijnych, 
co byłoby niemożliwe bez 
współpracy lokalnych społe-
czeństw i samorządów. 
Zarząd Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Po-
morskiego nadał honorowe 
„sołtysostwo” Ryszardowi 
Kalkowskiemu, wójtowi 
gminy Szemud „w uznaniu 
zasług na rzecz społeczności 
lokalnej, integracji Kaszu-
bów oraz aktywność i za-
angażowania w rozwiązy-
waniu problemów lokalnej 
społeczności”. Jako symbol 
przynależności do stowarzy-
szenia otrzymał on z rąk pre-
zesa Jana Zaborowskiego 
oraz metropolity tradycyjny 
kapelusz sołtysa.
Wśród licznych wypowie-
dzi, że samorząd to forma 
władzy, która najlepiej służy 
interesom społeczeństwa, 
znalazło się też życzenie na 
przyszłość: „Abyśmy w tym 
gronie spotkali się za rok 

i aby każdy, z kandydują-
cych w jesiennych wybo-
rach, osiągnął wynik podob-
ny jak w tym miesiącu Adam 
Śliwicki, który w przedtermi-
nowych wyborach na stano-
wisko wójta gminie Krokowa 
uzyskał 70 proc. poparcia 
(przy wynoszącej ponad 50 
proc. frekwencji)”.
Jak napisałam wcześniej, ko-
ścielni hierarchowie z jednej 
strony zerkają ku niebiosom, 
a z drugiej stąpają mocno po 
ziemi. W związku z tym abp 
Sławoj Leszek Głodź zapro-
ponował, aby na zakończe-
nie spotkania ustawić się do 
wspólnej, pamiątkowej foto-
grafii, która po wykonaniu 
zostanie przesłana wszyst-
kim uczestnikom wieczoru. 
Pozwoli zatrzymać czas na 
chwilę.
W pogodny, rodzinny na-
strój wieczoru wprowadzi-
ła Orkiestra Promenadowa 
z Gdańska i 5-osobowa gru-
pa z Cappelli Gedanensis.
Anna Kłos



Najlepsi sportowcy nagrodzeni
żElIstrZEWo |  odznaczono najlepSzych i najlepiej zapowiadających Się Sportowców, a także najaktywniejSze Sołectwa 
i najwybitniejSzych działaczy Sportowych. w wiejSkim domu kultury zorganizowana zoStała gala Sportu. 
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Sobotnia uroczystość była 
pełna podziękowań, wspo-
mnień i gratulacji. Podsu-
mowano miniony rok pod 
względem wydarzeń sporto-
wych oraz osiągnięć, których 
dokonali sportowcy z gminy 
Puck. Lokalni włodarze wy-
rażali podziw dla wszystkich 
zawodników i działaczy spor-
towych, których w najwięk-

szej z gmin powiatu puckie-
go nie brakuje. 

Najlepsi wyłonieni 
- Tych ludzi oddanych, któ-
rzy działają na rzecz sportu, 
mamy bardzo dużo - zapew-
nia wójt Tadeusz Puszkar-
czuk. - Dlatego kalendarz 
imprez sportowych w gmi-
nie Puck jest bardzo bogaty. 

Gdyby nie było ludzi z pasją, 
którzy mocno angażują się w 
to, co robią, nie byłoby tego 
wszystkiego. Dzisiaj ich na-
gradzamy i mam nadzieję, 
że też mobilizujemy do osią-
gania jeszcze lepszych wyni-
ków. 
W gronie najlepszych spor-
towców w tym roku znaleźli 
się: Aleksandra Byczkowska 

(lekka atletyka), Bartłomiej 
Potrykus (siatkówka), Kordian 
Dalecki ( lekka atletyka), Mar-
cin Darga (lekka atletyka), Ja-
cek Groenwald (springboard 
i inne), Anna Korth (siatków-
ka, lekka atletyka), Mateusz 
Wachowiak (piłka nożna), 
Dominika Duraj (lekka atle-
tyka), Kinga Kępa (lekka atle-
tyka) oraz Leszek Pienczyn 

(siatkówka).

Wybitnych nie brakuje
- Najlepszych sportowców 
wyłaniała kapituła, która 
analizowała ich osiągnięcia - 
mówi Tadeusz Puszkarczuk. 
- Należało wybrać dziesięciu 
najlepszych, którzy osiąga-
ją najwyższe wyniki. Muszę 
przyznać, że nie było to ła-

twe zadanie, bo wybitnych 
sportowców w gminie Puck 
nie brakuje. 
Działaczem sportowym 2017 
roku okazał się Waldemar 
Bradtke ze Starzyńskiego 
Dworu. Za „odkrycie 2017 
roku” uznani zostali: Zuzanna 
Labudda (taniec) i Daniel Fer-
ra (lekka atletyka).
Anna Walk

rEGIoN | gminy mogą doStać do 10 tyS. zł na m.in. remont świetlicy wiejSkiej lub Siłowni pod chmurką. ruSza projekt pn. „aktywne 
Sołectwo pomorSkie”.

Złóż wniosek o dofinansowanie
Pomoc finansowa samorządu 
województwa pomorskiego dla 
mieszkańców wsi obejmuje wy-
łącznie projekty inwestycyjne. 
Przedsięwzięcie pn. „Aktywne 
sołectwo pomorskie” ma wspie-
rać rozwój demokracji lokalnej 
i społeczeństwa obywatelskiego. 
Zadania, które mogą otrzymać 
dofinansowanie, powinny służyć 
potrzebom mieszkańców wsi. 
- Mogą być to wszelkie inicjatywy, 
które poprawiają bezpieczeństwo 
i jakość życia społeczności wiej-
skiej, np. nowe chodniki, oświe-
tlenie, świetlice, boiska, miejsca 
spotkań i integracji, które będą 
wykorzystywane podczas lokal-
nych imprez czy siłownie pod 
chmurką – tłumaczy marszałek 
Mieczysław Struk. – Już od dłuż-
szego czasu dostajemy sygnały 
o tym, że wiele sołectw ma pomy-
sły na takie przedsięwzięcia. Waż-
ne też, żeby planowane inwestycje 
integrowały mieszkańców – doda-
je marszałek. 
Starający się o dofinansowane 

mogą dysponować wkładem wła-
snym, a o środki finansowe dla 
sołectw mogą ubiegać się gminy. 
Zgodnie z regulaminem realizacja 
projektów musi zakończyć się naj-
później 15 listopada 2018 roku.
– To ważne, aby wypełnione do-
kumenty złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 28 lutego 2018 
roku – podkreśla Krzysztof Pał-
kowski, zastępca dyrektora Depar-
tamentu Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego. – Liczy 
się data wpływu do urzędu, a nie 
stempla pocztowego – dodaje Pał-
kowski. 
Przedsięwzięcie pn. „Aktywne so-
łectwo pomorskie” wpisuje się 
w Strategię Rozwoju Wojewódz-
twa Pomorskiego 2020, która 
poprzez integrację i aktywizację 
społeczności wiejskich, zakłada, 
współdziałanie mieszkańców na 
rzecz rozwoju wspólnoty regional-
nej i lokalnej. 
WA
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Wielkie Nordowe Morsowanie
WŁADysŁAWoWo |  w jednym miejScu Spotkali Się miłośnicy zimowych kąpieli z pucka, elbląga, łeby, czy też warSzawy. w 
ośrodku przygotowań olimpijSkich cetniewo zorganizowane zoStało iV wielkie nordowe morSowanie.
Na plaży przy wejściu nr 11 
we Władysławowie zebrało 
się w sumie ponad 400 osób. 
Wielu z przybyłych było 
przebranych. Miłośnicy zi-
mowych kąpieli nie od razu 
zanurzyli się jednak w lodo-
watej wodzie. Morsowanie 
poprzedziła kilkuminutowa 
rozgrzewka. Były podskoki, 
nie zabrakło też przysiadów, 
a nawet pajacyków. 

Najtańsze spa
- Rozgrzewka jest bardzo 
ważna – zapewnia Dagmara 
Ostrzeniewska z Warszawy, 
która przygodę z morsowa-
niem rozpoczęła w ubiegłym 
roku. - Dobrze rozgrzany or-
ganizm, podobnie jak to jest 
po wyjściu z sauny, zupełnie 
nie odczuwa zimna przed 
wejściem do wody. 
Władysławowo gościło nie 
tylko miłośników lodowa-
tych kąpieli ze stolicy kra-
ju, ale i morsów z powiatu 
puckiego oraz innych części 
województwa pomorskiego. 
Niemal wszyscy zapewniali, 
że morsowanie to najtańsze 
spa na świecie, które jedno-
cześnie podnosi odporność 
i doskonale wpływa na sa-
mopoczucie. 

po raz czwarty
- Morsy rzadziej chorują albo 
w ogóle nie chorują - zapew-
nia Felicjan Goyke z klubu 
Disco Morsy Władysławowo. 
- Poza tym kąpiel w lodowa-
tej wodzie pobudza i przy-
czynia się do zwiększenia 
produkcji endorfin, czyli 
tzw. hormonów szczęścia. 

To sprawia, że nie tylko je-
steśmy zdrowi, ale i świetnie 
się czujemy.
Wielkie Nordowe Morsowa-
nie odbyło się pod hasłem: 
„Bardziej na północ się nie 
da”. Wydarzenie zorgani-
zowane zostało już po raz 
czwarty. W Święto Trzech 
Króli na plaży przy Central-
nym Ośrodku Sportu Cet-
niewo spotkali się nie tylko 
miłośnicy zimowych kąpieli, 
ale i ich bliscy oraz przyja-
ciele. 

Kolejny raz za rok
- Z roku na rok Wielkie Nor-
dowe Morsowanie zdobywa 
coraz to większe grono zwo-
lenników – zapewnia Michał 
Kowalski, dyrektor COS OPO 
Cetniewo. - Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w organizację tego 
wyjątkowego przedsięwzię-
cia, a w szczególności panu 
Krzysztofowi Gruchale i gru-
pie Nordowe Morsy. Samo-
rządowcom z powiatu puc-
kiego dziękuję za wsparcie 
finansowe, zaś Szpitalowi 
Puckiemu i OSP Karwia za 
zabezpieczenie całego wy-
darzenia.
Kolejna edycja Wielkiego 
Nordowego Morsowania 
już za rok. Ci, którzy przygo-
dę z lodowatymi kąpielami 
chcieliby rozpocząć wcze-
śniej, mogą skontaktować 
się z jednym z lokalnych 
klubów morsów. W powie-
cie puckim nie brakuje tego 
typu organizacji.
Anna Walk
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Jubileusz przedsiębiorców

REKLAMA                                              U/2018/PR

WEJhEroWo |  w filharmonii kaSzubSkiej regionalna izba przedSiębiorców norda świętowała 20-lecie działalności. perfek-
cyjnie przygotowana uroczyStość była pełna podziękowań i wSpomnień.
Przybyłych gości przywitał 
Jacek Pomieczyński, prezes 
Regionalnej Izby Przedsię-
biorców Norda. - Fakt, że 
dzisiaj spotykamy się na 
uroczystej gali dwudziesto-
lecia Izby, wynika z wielo-
letniej pracy i zaangażowa-
nia wielu osób – mówił do 
zebranych w Filharmonii 
Kaszubskiej.
Wiceprezes Leszek Glaza 
przypomniał, że Izba Prze-
mysłowo-Handlowa, bo 
pod taką nazwą funkcjono-
wała pierwotnie, powstała 
pod koniec 1997 roku z po-
trzeby zapewnienia wspar-
cia i pomocy organizacyjnej 
lokalnym firmom.
- Środowisko gospodarcze 
Wejherowa długo nosiło się 
z zamiarem powołania do 
życia jednolitej organizacji 
gospodarczej – wspomi-
nał podczas uroczystości. - 
Przedsiębiorcom z naszego 
miasta chodziło o platformę 
do artykułowania swoich 
potrzeb, twórczych dyskusji 
i dbałości o własne interesy 
w kontaktach z organami 
władz państwowych – kon-

tynuował Leszek Glaza.
Ważnym punktem stycz-
niowej uroczystości było 
wręczenie pamiątkowych 
nagród w postaci Dyplo-
mów Granitowego Stolema. 
W ten sposób zarząd Regio-
nalnej Izby Przedsiębiorców 
Norda podziękował Janowi 
Naskręt (Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe Textel), Romano-
wi Grzenkowiczowi (firma 
Almares), staroście Gabrieli 
Lisius, prezydentowi Krzysz-
tofowi Hildebrandt oraz Te-
resie Rohde, pełniącej funk-
cję kierownika biura Izby. 
Za całokształt pracy na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości 
w regionie wszystkim przed-
siębiorcom Izby podzięko-
wał marszałek Mieczysław 
Struk, wręczając prezesowi 
Jackowi Pomieczyńskiemu 
pamiątkowy dyplom w for-
mie ryngrafu. 
- Przedsiębiorstwa w życiu 
lokalnej społeczności mają 
niezwykle ważną rolę do 
odegrania – mówił pod-
czas uroczystości marszałek 
województwa pomorskie-

go. - Chodzi tu nie tylko 
o utrzymanie wielu rodzin, 
ale i o troskę o środowi-
sko, w którym funkcjonu-
ją. Bardzo Wam dziękuję 
za wszystko, co robicie dla 
mieszkańców powiatów 
wejherowskiego i puckiego, 
a także za to, co robicie dla 
gospodarki Pomorza. 
Dodatkowo zarząd Regio-
nalnej Izby Przedsiębiorców 
Norda został wyróżniony 
przez starostę Gabrielę Li-
sius „Medalem za zasługi dla 
Powiatu Wejherowskiego”. 
Organizacja przedsiębior-
ców odznaczona została też 
Medalem Róży, który w imie-
niu prezydenta Wejherowa 
przedstawicielom Izby wrę-
czyła Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta miasta. 
Z gratulacjami dla zarządu 
wystąpili również gospoda-
rze miast Redy, Rumi, Puc-
ka i Helu, wójtowie gmin – 
m.in. Wejherowa, Szemuda, 
Linii, Krokowej i Pucka oraz 
przedstawiciele lokalnych 
i pomorskich organizacji 
gospodarczych.
Anna Walk
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MKS zaczął sparingi
pIŁKA NożNA |  piłkarze z władySławowa rozpoczynają przygotowanie do run-
dy wioSennej. zagrali już jeden Sparing, a czeka ich jeSzcze 9.

sport |  podczaS 26. finału wośp w miejSkiej hali Sportowo-widowiSkowej w helu 
zorganizowano wydarzenia Sportowe, by zebrać środki dla wyrównania SzanS 
w leczeniu noworodków. 

futsAl |  walka o zwycięStwo w tur-
nieju była bardzo wyrównana, ale to 
żółto-niebieScy zdobyli trofeum.

bIEGI|  tradycyjnie w gminie wejherowo mia-
ło miejSce Sportowe rozpoczęcie nowego 
roku. odbył Się bieg oraz mecz piłkarSki.

przywitali nowy rok!

Dwunastominutowym bie-
giem w Nowy Rok otwarta 
została druga edycja Ligi Co-
opera Gminy Władysławowo. 
Na starcie zimowego testu 
stanęła grupa dziewiętnastu 
zawodników. Przypomina-
my, że biegamy raz na kwar-
tał, a każdy z uczestników 
zbiera punkty do końcowej 
klasyfikacji. Punktacja oparta 
jest na specjalnych tabelach 
wiekowych z podziałem na 
kobiety i mężczyzn. Od dru-
giego biegu dodawane będą 

także punkty za progresję, 
czyli za pobicie swojego 
poprzedniego wyniku. Po 
ostatnim (jesiennym) biegu 
uczestnikom, którzy starto-
wali we wszystkich czterech 
testach wręczone zostaną 
pamiątkowe medale. Nato-
miast osoby z największą 
ilością punktów otrzymają 
także drobne nagrody rze-
czowe. Wyniki końcowe bie-
gaczy liczyć się będą również 
do klasyfikacji Ligi Sportowej 
Gminy Władysławowo.

WoŚp NA sportoWo
Chociaż najważniejszym 
wynikiem tego dnia była 
suma zebrana przez 
Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy, to nie 
zabrakło wspaniałych, 
sportowych emocji. O go-
dzinie 11 rozpoczął się 
Towarzyski Turniej Piłki 
Siatkowej. Do rywalizacji 
zgłosiły się reprezentacje: 
LZS Mrzezino, Gdynia Vol-
leyball Team i MZKS Hel. 
Reprezentanci MZKS Hel 
grali bardzo dobrą grę blo-
kiem, ale to nie pozwoliło 
na zdobywanie punktów. 
Fatalne błędy w obronie 
ostatecznie nie pozwoliły 
na zwycięstwo. Najlepiej 
zaprezentowała się dru-
żyna LZS Mrzezino, która 
zajęła pierwsze miejsce, 

na miejscu drugim uplaso-
wała się Gdynia Volleyball 
Team.
Podczas turnieju organiza-
tor przewidział statuetkę 
dla zawodnika MVP. Naj-
wartościowszym zawod-
nikiem okazał się Szymon 
Macewicz – reprezentant 
Gdynia Volleyball Team. 
Później odbyły się wystę-
py artstyczne, po których 
przyszedł czas na piłkar-
skie emocje – towarzyski 
mecz piłki nożnej rozegrali 
adepci futbolu z roczni-
ków 2008-2011. Strzelcami 
bramek byli bardzo dobrze 
zapowiadający się piłka-
rze: Nikodem Gadziński, 
Franciszek Kohnke i To-
masz Cisoń.

Arka Gdynia 
wygrywa!

W niedzielę do Kosakowo 
przyjechało osiem drużyn 
rocznika 2006 z Pomorza: 
Olimpia Osowa, UKS Dra-
gon Bojano, Pomorzanin 
Trójmiasto, Stowarzyszenie 
Inicjatywa Arka Gdynia, Wie-
rzyca Pelplin, Elnaft Sokół 
Ełganowo, Sporting Leźno, 
a rolę gospodarza pełnił GKS 
Sztorm Mosty 2006/2007.
Poziom w meczach grupo-

wych był na tyle wyrówna-
ny, że 4 zespoły walczące 
o miejsca 2-5 zdobyły taką 
samą liczbe punktów i ko-
nieczne było sporządzenie 
„małej tabeli”. W dalszej fazie 
najlepsza okazała się Arka 
Gdynia, która wyprzedzi-
ła drugą Wierzycę Pelplin. 
Trzecie miejsce zajął Sokół 
Ełganowo, a poza podium 
znalazł się Sporting Leźno.

Po całkiem udanej rundzie je-
siennej cel żółto-niebieskich 
może być jeden – awans do 
IV ligi. I patrząc na sparingo-
wych rywali zespołu z Wła-
dysławowa, widać, że ekipa 
znad morza chce już teraz 
sprawdzić się w pojedynkach 
z silniejszymi rywalami.

Pierwszy mecz tej zimy MKS 
zagrał z grającą w A klasie 
Kaszubią Starzyno. Żółto-nie-
biescy zaprezentowali dwa 
oblicza: w pierwszej połowie 
spisali się znakomicie, strze-
lając cztery gole i nie tracąc 
żadnego, w drugiej poło-
wie zespół z Władysławowa 

był już trochę nieskuteczny, 
a przestawiona po przerwie 
defensywa pozwoliła rywa-
lom na strzelenie trzech goli. 
Ostatecznie MKS wygrał z Ka-
szubią 5-3.

Okres przygotowawczy 
zespołów z niższych lig 
jest bardzo długi – do gry 
o punkty drużyny wrócą do-
piero w połowie marca. Dla-
tego duża liczba sparingów 
zespołu z Władysławowa – 
aż 10 – nie powinna dziwić. 
Wicelider V ligi zagra jeszcze 
m.in. z Pogonią Lębork, Or-
kanem Rumia, czy Wikędem 
Luzino. Żółto-niebiescy pięć 

z pozostałych dziewięciu 
sparingów zagra na boisku 
w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Cetniewie. 
Długą serię meczów kontro-
lnych MKS zakończy spotka-
niem ze Spartą Sycewice 10. 
marca w Cetniewie.

Plan pozostałych spaingów 
MKS-u Władysławowo (data, 
rywal, miejsce):

27.stycznia, Pogoń Lębork, 
Lębork,
31.stycznia, Arka Gdynia (ju-
nior A), Cetniewo
3.lutego, Sopocka Akademia 
Piłkarska, Sopot

7.lutego, Arka Gdynia (junior 
B), Cetniewo
10.lutego, Orkan Rumia, Ru-
mia
17.lutego, Bałtyk II Gdynia, 
Gdynia
24.lutego, Orlęta Reda, Cet-
niewo
3.marca, Wikęd Luzino, Cet-
niewo
10.marca, Sparta Sycewice, 
Cetniewo

Rozgrywki V ligi zespół MKS
-u wznowi 17. marca. W Cet-
niewie zmierzy się z rezerwa-
mi Gedani Gdańsk.



proWADZIsZ bIZNEs?
Zareklamuj się pod kategorią usŁuGI

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

ReDaktoR NacZeLNY: 
Piotr Ruszewski 

DYRektoR HaNDLowY: 
Rafał Laskowski

DZieNNikaRZe: Anna Walk, Rafał Korbut

SKŁAD: Michał Dopke

SekRetaRZ DS. 
aDmiNiStRacYJNYcH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

iSSN 2299-0135
wYDawNictwo
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
tel.fax 58 736 16 92
NIP 588-131-07-65

BiuRo RekLam
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRuk Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 7 500 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

oGŁosZENIA 
W rAmcE

już od 
10 zł

więcej:
reklama@expressy.pl

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

sZuKAsZ 
prAcoWNIKA?
Wyślij ogłoszenie sms-em:
EXp.pDp. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

WyKAZ KAtEGorII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.
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EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

sIANoKIsZoNKA. 120x120.do-
bra. 70. rotacjna 1750.zł. Szemud. 
510751837

sIANo, słoma w balotach  120x150, 
siano, sloma w kostkach z magazy-
nu.Możliwość trasportu. 506250477

DrEWNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możli-
wy transport. 506250477

roZDrAbNIAcZ BAK kompletny 
780 zl oraz brony zawieszane 680 zl 
600667860

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
JEstEm zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

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

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ
stArsZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

loKAl na pub, bar, kebab, dwu-
poziomowy z mieszkaniem na ul. 
Pomorska Wejherowo 1600 zl. Tel 
606272015

loKAl handlowy uslugowy 64 m na 
ulicy Pomorskiej Wejherowo. Wolny 
od zaraz . Tel 606 272 015

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

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, 
nauczyciel 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

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

sEX-sex-sex to lubie gorąca blon-
di pozna Panow sponsorów tel. 
514120213 sopot

RÓŻNE

sprZEDAm gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1250zł,  
506 077 549 Luzino

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 bar-
dzo dobrych cenach (mundury, 
dokumenty, części zabytkowych po-
jazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 
025 860 e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com, info@oldmilitaria.pl

sprZEDAm materac rehabilitacyj-
ny, 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

POLUB NAS!
/expressypl
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