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Praca
szuka
człowieka
Wyższe płace, niższe bezrobocie i zapotrzebowanie na  
pracowników sprawiają, że warunki zatrudnienia coraz  
częściej dyktują pracownicy, a nie pracodawcy. 
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Na przejściach dla 
pieszych będzie bez-
pieczniej.

98. rocznica zaślubin
Polski z Morzem

Zaskakujące roz-
strzygnięcie w Der-
bach Władysławowa. 

Twój 
darmowy
miesięcznik

iększość z nas ma 
jeszcze w pamięci 
realia sprzed kilku lat: 
szukanie pracy przez 
kilka lub kilkanaście 
miesięcy, śmieciowe 
umowy i pensje, za 

które ciężko było związać koniec z koń-
cem. Dziś ofert pracy jest zdecydowanie 
więcej zarówno w internecie, jak i sa-
mym pośredniaku. 
W 2017 roku do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Pucku wpłynęło w sumie 4605 
ofert pracy. To o 850  ofert więcej niż 
w 2016 roku. Kogo szukają pracodawcy 
z powiatu puckiego? - Najwięcej ofert 
pracy związanych jest z trzema branża-
mi, tj. przetwórstwem rybnym, turystyką 
i budownictwem, co wynika ze specyfiki 
naszego powiatu - wyjaśnia Zygmunt 
Orzeł, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Pucku. - Nie ma tutaj mowy 
o dużym przemyśle, ale mamy do czy-
nienia z sezonowością, która wiąże się 
nie tylko z turystyką, ale i połowem oraz 
przetwórstwem ryb.  
Kondycja na polskim rynku pracy jest 
najlepsza od lat. Wyraźną poprawę sytu-
acji można zaobserwować też na terenie 
powiatu puckiego. Na koniec 2017 roku 
w miejscowym pośredniaku zarejestro-
wanych było 2169 osób. To liczba, która 
w porównaniu z poprzednimi latami, 
robi wrażenie.
- Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to 
obecnie zbliżona jest do tej, którą odno-
towaliśmy w 2008 roku - mówi Zygmunt 
Orzeł. - Choć uwarunkowań jest bardzo 
dużo, to wszystko wskazuje na to, że 
tendencja spadkowa będzie nadal się 
utrzymywała.  
Lukę powstałą na rynku pracy w dużej 
części wypełniają cudzoziemcy. Wśród 
zatrudnianych przez puckich przed-
siębiorców największą grupę stanowią 
Ukraińcy, a następnie obywatele Moł-
dawii, Gruzji, Białorusi i Rosji. Liczba 
pracujących na terenie powiatu puckie-
go cudzoziemców rośnie w ogromnym 
tempie. 
- O ile w 2016 roku zarejestrowano 2453 
oświadczenia o zamiarze powierzenia 
zatrudnienia cudzoziemca, o tyle w 2017 
roku było już ich 4219 – informuje Zyg-
munt Orzeł. - Na terenie powiatu puc-
kiego cudzoziemcy najczęściej znajdują 
zatrudnienie w przetwórstwie rybnym 
i budownictwie. Warto zaznaczyć, że 
przybywają do nas także cudzoziemcy 
z wysokimi kwalifikacjami, którzy bardzo 
dobrze znają język angielski. 
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większenie bezpieczeństwa energe-
tycznego mieszkańców - to główne za-
łożenie Porozumienia ws. Partnerstwa 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
które gmina Kosakowo podpisała ze 
spółką Polska Grupa Energetyczna 
Energia Ciepła oraz Okręgowym 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. W ramach 
współpracy zagwarantowane zostało korzystanie 
z ekologicznego i konkurencyjnego cenowo ciepła 
sieciowego produkowanego przez gdyńską elek-
trociepłownię Polskiej Grupy Energetycznej Energia 
Ciepła, a dostarczanego przez OPEC. Partnerzy 
Porozumienia zadeklarowali wspólne działania na 
rzecz likwidacji niskiej emisji, wspieranie ekologii 
i efektywności energetycznej - zgodnie ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu.
- Podpisanie porozumienia z gminą Kosakowo i OPEC 
to dla nas kolejny ważny krok we współpracy z samo-
rządami – zapewnia Elżbieta Kowalewska, dyrektor 
generalny Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła 
w Gdańsku. - W 2014 roku zawarliśmy podobne, trój-
stronne partnerstwo z Gdynią, dzięki czemu dzisiaj 
lepiej rozumiemy potrzeby samorządów i lokalnych 
społeczności. Przez ten czas nabraliśmy doświad-
czenia i dzisiaj, podpisując porozumienie z gminą 
Kosakowo, wpisujemy się w realizację Strategii 
Ciepłownictwa Grupy PGE.
Strony uznają, że wyznacznikiem efektywności 
energetycznej jest przede wszystkim niższa emisja 
zanieczyszczeń. Produkcja ciepła w procesie wyso-
kosprawnej kogeneracji i dostarczanie go mieszkań-
com systemem scentralizowanym jest optymalnym 
rozwiązaniem. 
- Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
to firma, która narodziła się na Pomorzu – mówi 
Janusz Różalski, prezes zarządu spółki OPEC. - Od 57 
lat rozwijamy się w harmonii z najbliższym otocze-
niem i z poszanowaniem środowiska naturalnego. 
Podpisane Porozumienie stanowi kontynuację naszej 
strategii zrównoważonego rozwoju i daje realną 
możliwość mieszkańcom gminy Kosakowo, aby 
mogli korzystać z nowoczesnego i bezpiecznego 
ciepła. Jako przedsiębiorstwo komunalne i lokalne 
mamy codzienny, bezpośredni wpływ na jakość życia 
mieszkańców naszego regionu.
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będzie sieć
ciepłownicza
PGE Energia Cie-
pła i Okręgowe 
Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
zawarły z władzami 
gminy Kosakowo 
porozumienie ws. 
partnerstwa na 
rzecz zrównowa-
żonego rozwoju. 
Współpraca ma 
stworzyć miesz-
kańcom możliwość 
podłączenia się do 
sieci ciepłowniczej.

Wojciech  
Dąbrowski,
prezes zarządu  
PGE Energia Ciepła

Zawarte Porozumienie jest 
przykładem realizacji Stra-
tegii Ciepłownictwa Grupy 
PGE, poprzez którą PGE chce 
być liderem zmian środowi-
skowych w sektorze. Razem 
z partnerami Porozumienia 
będziemy mogli zapewnić 
nie tylko bezpieczeństwo 
energetyczne na lokalnym 
poziomie, ale także w 
optymalny sposób wspierać 
walkę o jak najwyższą jakość 
powietrza. To już piąte takie 
Porozumienie podpisane 
przez naszą spółkę.

Jerzy Włudzik,
wójt gminy  
Kosakowo

Myślę, że jest to dobry krok w 
kierunku stworzenia możliwo-
ści podłączenia się zarówno 
obiektów mieszkalnych, jak 
i przemysłowych do sieci 
ciepłowniczej południowych 
rejonów gminy, tj. ulicy  
Płk. Dąbka, ul. Kościuszki i 
nowo wybudowanej ul. Der-
dowskiego. Docelowo praw-
dopodobnie obejmie to obszar 
powyżej 100 ha. Tereny te mają 
już opracowane lub są w trak-
cie opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. Podpisując Po-
rozumienie, chcemy promować 
politykę ochrony środowiska, 
czyli korzystania z ekologicznie 
czystych źródeł energii, ograni-
czając w ten sposób zjawisko 
smogu.

Z
Kierowcy będą 
mogli opłacić 
mandat nie tyl-
ko przelewem 
bankowym lub 
na poczcie, ale 
również kartą 
płatniczą na 
miejscu, w trak-
cie kontroli.

Mandat  
zapłacisz 
kartą

Pucka jednostka policji zo-
stała wyposażona w nowo-
czesne terminale płatnicze, 
które do służby pobierają 
funkcjonariusze ruchu dro-
gowego. Mundurowi zostali 
przeszkoleni w zakresie dzia-
łania nowych urządzeń tak, 
aby móc sprawnie załatwić 
płatności za popełniane 
przez sprawców wykroczenia. 
Dzięki wyposażeniu mundu-
rowych w terminale płatni-
cze możliwość zapłacenia 
grzywny podczas kontroli jest 
na tyle prosta, że wystarczy 
posiadać przy sobie ważną 
kartę płatniczą lub system 
BLIK i mandat będzie można 

zapłacić bez problemu w radiowozie. 
Ukarany kierowca, który zdecyduje się zapłacić mandat 
kartą, oprócz stosownego druku otrzyma też potwier-
dzenie dokonanej transakcji z terminala. To rozwiązanie 
ma być również wygodne dla obcokrajowców, którzy 
popełniając wykroczenie na terenie Polski, do tej pory 
byli zobligowani płacić mandaty gotówką. 
- Wprowadzenie terminali płatniczych ma na celu uła-
twienie kierowcom, którym zdarzy się popełnić wykro-
czenie drogowe, szybkie i bezproblemowe załatwienie 
formalności – przekonują funkcjonariusze policji.  
Terminale płatnicze to ułatwienie dla każdej osoby, która 
bez tracenia cennego czasu na logowanie do bankowo-
ści elektronicznej lub wyprawy na pocztę może natych-
miast u policjantów zapłacić kwotę otrzymanego man-
datu. Pamiętać jednak należy, że wybór formy płatności 
zależy od osoby ukaranej.
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Powiatowy Urząd Pracy wspiera 
nie tylko bezrobotnych, ale i pra-
codawców. Co jest główną misją 
puckiego pośredniaka?
Misją Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pucku jest wspieranie szeroko po-
jętej przedsiębiorczości. Nasze dzia-
łanie skupione jest przede wszyst-
kim na pomocy przedsiębiorcom 
w znalezieniu odpowiednich kan-
dydatów do pracy, a w przypadku 
braku takich kandydatów w zdoby-
ciu wymaganych kwalifikacji zawo-
dowych przez osoby bezrobotne. 
Przedsiębiorców i pracodawców 
wspieramy również finansowo po-
przez wiele instrumentów rynku 
pracy, tj. staże, prace interwen-

cyjne oraz refundowanie 
kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowisk pra-
cy. W latach 2013-2017 wy-
datkowaliśmy ponad 23 mln 
zł na uzyskanie zatrudnienia 
dla ponad 4200 osób bezro-

botnych. Dodatkowo od 2015 roku 
finansujemy szkolenia, kursy i stu-
dia podyplomowe pracodawcom 
oraz ich pracownikom w ramach 
przyznanych środków z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. W latach 
2015-2017 ze szkoleń skorzystało 
731 uczestników, w tym 102 pra-
codawców za ogólną kwotę 850,7 
tys. zł.

PUP wspiera też osoby, które pra-
gną założyć własną działalność 
gospodarczą. Na jakie wsparcie 
mogą liczyć przyszli przedsię-
biorcy?
Osoby bezrobotne, które planują 

założenie własnej działalności go-
spodarczej, mają możliwość uzy-
skania bezzwrotnego dofinanso-
wania, po uprzednim przeszkoleniu 
z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej. W okresie ostatnich 
pięciu lat z takiej formy wsparcia 
skorzystało 479 osób, do których 
w sumie trafiło wsparcie w wysoko-
ści 6941,5 tys. zł. 

Zachęcaliście też przedsiębior-
ców do zatrudniania ludzi mło-
dych poprzez realizację progra-
mu Praca dla Młodych. Ile osób 
skorzystało z tej formy wsparcia?
W ramach programu Praca dla Mło-
dych pracodawca mógł uzyskać re-
fundację za zatrudnienie osoby do 
30 roku życia. Z takiej formy wspar-
cia skorzystało 285 młodych bezro-
botnych, uzyskując zatrudnienie na 
co najmniej dwa lata, a pracodaw-
cy uzyskali dofinansowanie łącznie 
w wysokości 5947,7 tys. zł.

Jakie inne działania prowadzi 
pucki pośredniak po to, aby za-
chęcić mieszkańców do zakłada-
nia firm?
Dla przedsiębiorców, jak i osób 
planujących założyć własną dzia-
łalność gospodarczą, organizujemy 
spotkania informacyjne, a także 

inne przedsięwzięcia, m.in. takie jak 
Pomorski Dzień Przedsiębiorczości, 
który w 2017 roku organizowany był 
już po raz dziesiąty. Wydarzenie to 
jest wpisane do kalendarza Świato-
wego Dnia Przedsiębiorczości. Ma 
ono charakter dnia otwartego. 
Pomorski Dzień Przedsiębior-
czości promuje przedsiębior-
czość zarówno indywidualną 
działalność gospodarczą, jak 
i szeroko pojętą przedsiębior-
czość, a także w odniesieniu do 
grupy długotrwale pozostających 
bez zatrudnienia. 
Podsumowując, w sumie na 
wspieranie przedsiębiorczo-
ści przez ostatnie pięć lat 
wydatkowaliśmy 36 mln 
zł, z których skorzystało 
5700 osób bezrobot-
nych i pracujących, 
podnoszących kwali-
fikacje.

Zainstalowane oświetlenie pozwala kierow-
com właściwie ocenić sytuację na przejściu, 
a piesi mają lepszą widoczność, aby dostrzec 
zbliżające się samochody. Oświetlenie zostało 
zrealizowane za pomocą specjalistycznych 
opraw led-owych, ogniskujących biały 
strumień światła bezpośrednio na przejściu 
wraz z chodnikiem. Specyfika oprawy polega 
na sposobie ogniskowania światła. Oprawa 
kierunkowa jest tak skonstruowana, aby lam-
pa oświetlała pieszych z boku, a nie z góry. 
Dzięki temu piesi są widoczni w postaci 
jasnych sylwetek na ciemnym tle jezdni. Takie 
rozwiązanie jest szczególnie skuteczne pod-
czas sezonu jesienno-zimowego, w którym 
dochodzi do największej liczby wypadków.
- Doświetlenie przejść w Pucku zrealizowa-
liśmy w ramach umowy na kompleksową 
usługę oświetleniową w modelu LaaS – mówi 
Michał Bełbot, prezes spółki Energa Oświetle-
nie. - W najbliższym czasie zrealizujemy budo-
wę trzech bezpiecznych przejść w Kartuzach. 
Otwartość na wdrażanie proekologicznego 
i energooszczędnego oświetlenia przynosi 
efekty. 
Urząd Miasta w Pucku wytypował sześć 
przejść ze względu na zmniejszenie ryzyka 
wypadków dzieci (dojście do szkół i przed-
szkoli) oraz osób starszych (dojście do przy-
chodni lekarskich). W mieście zostały doświe-
tlone przejścia na ulicach: Szkolnej, Hallera, 
Wejherowskiej oraz I armii Wojska Polskiego.

- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców 
i turystów, licznie przybywających do Pucka, 
jest naszym podstawowym obowiązkiem – 
zapewnia Lucyna Boike-Chmielińska, zastęp-
ca burmistrza Pucka. - Przejścia dla pieszych, 
które zostały doświetlone, znajdują się w są-
siedztwie miejsc użyteczności publicznych, 
takich jak: szkoły, przedszkola i przychodnie 

lekarskie. 
Mamy nadzie-
ję, że zmini-
malizują one 
liczbę wypad-
ków, szczegól-
nie z udzia-
łem dzieci 
i młodzieży. 
W najbliższym 
czasie chcemy 
zrealizować ze 
spółką Energa 
Oświetlenie 
doświetlenie 
kolejnych 

przejść dla pieszych w naszym mieście.
W miejscach szczególnie narażonych na 
niebezpieczeństwo przejścia pieszych instalo-
wane są przez Energa Oświetlenie urządzenia 
z czujnikami ruchu - „Smart przejście”. Pilota-
żowo taki innowacyjny system wdrożono na 
jednym z najbardziej niebezpiecznych przejść 
w Gdańsku, na Trakcie Św. Wojciecha.  Wa
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bezpieczniej na 
przejściach
Sześć najciemniej-
szych przejść dla 
pieszych w Pucku 
zostało oświe-
tlonych. To efekt 
współpracy miasta 
ze spółką Energa 
Oświetlenie.

Rozmowa z Zygmuntem 
Orzeł, dyrektorem Powiato-
wego Urzędu Pracy w Pucku.

Otwartość na 
wdrażanie 
proekologicz-
nego i energo-
oszczędnego 
oświetlenia 
przynosi efekty. 

Wspieramy  
przedsiębiorczość
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O planach inwesty-
cyjnych, sytuacji 
finansowej miasta 
i wyborach samo-
rządowych z Han-
ną Pruchniewską, 
burmistrz Pucka, 
rozmawia Anna 
Walk.

idziemy  
w dobrym  
kierunku

Rok 2018 ma być rekordowy pod względem 
inwestycji. Jakie prace prowadzone będą w ciągu 
najbliższych dziesięciu miesięcy?
Mamy zamiar kontynuować działania związane z 
modernizacją nawierzchni. W 2018 roku będziemy 
odnawiać nawierzchnię kilku ulic, między innymi Ko-
pernika, Kwiatkowskiego, Drzeżdżona, Sobieskiego i 
Szkutniczą. W tej chwili wykonujemy dokumentację i 
w miarę możliwości finansowych będziemy te i inne 
problemy drogowe rozwiązywać. Dodatkowo planu-
jemy poprawić nawierzchnię chodnika na ulicy Że-
romskiego, czy też 10 Lutego. Realizowanych będzie 
też kilka innych mniejszych bądź większych przed-
sięwzięć, które powinny przyczynić się do poprawy 
infrastruktury drogowej w Pucku. Priorytetem w tym 
roku będą jednak inwestycje związane z wdrażaniem 
projektów unijnych, w tym m.in. termomodernizacją 
obiektów użyteczności publicznej. Kompleksowym 
pracom w tym przypadku poddane zostaną dwa bu-
dynki, tj. Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji. Pierwsza z inwestycji opiewa 
na kwotę ponad 2 mln zł, z czego połowa środków 
stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, a 
wartość drugiej, która również realizowana jest przy 
wsparciu z Unii Europejskiej, wynosi 5 mln zł.

Termomodernizacje to bardzo kosztowne przed-
sięwzięcia. Czy ich wykonanie jest konieczne?
Jeżeli w przyszłości chcemy zaoszczędzić na 
utrzymaniu obiektów użyteczności publicznej, to 
musimy poddać je kompleksowej termomoderniza-
cji. Szacujemy, że dzięki przeprowadzonym pracom 
wydatki związane z ogrzewaniem budynków Urzędu 
Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji zostaną obniżone o około 40 proc. Środki, 
które zaoszczędzimy, będziemy mogli przeznaczyć 
na inne zadania. Warto wiedzieć, że chcemy nie tylko 
zaoszczędzić, ale i zwiększyć komfort mieszkańców 
oraz urzędników, którzy na co dzień korzystają z tych 
obiektów. Nie bez znaczenia w tym przypadku jest 
również efekt ekologiczny, bo inwestycja związana 
z termomodernizacją budynków przyczyni się do 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

Jakie inne działania znajdują się w planie inwe-
stycyjnym Pucka na 2018 rok?
Planujemy między innymi wybudowanie ścieżki 
edukacyjno-przyrodniczej, utworzenie kolejnej 
toalety publicznej oraz nowego fragmentu ścieżki 
rowerowej przy ul. Wybickiego. Przystąpimy też 
do realizacji projektu związanego z powstaniem 
Centrum Kultury. Dodatkowo będziemy prowadzić 
działania zmierzające do modernizacji targowiska 
miejskiego. W ramach inwestycji prowadzić będzie-
my też zadanie związane z rozdziałem kanalizacji 
ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Jest to 
istotne z punktu budżetu miasta, bo za deszczówkę, 

która trafia do kanalizacji, płacimy jak za ścieki. W 
takim deszczowym roku, jakim był 2017, w budżecie 
miasta musieliśmy znaleźć dodatkowe 2 mln zł. Dzię-
ki rozdziałowi kanalizacji ogólnospławnej te środki 
będziemy mogli przeznaczyć na inne zadania. Po-
nadto przygotowujemy się do projektu związanego 
z budową węzła integracyjnego, którego powstanie 
opóźnia się ze względu na przeciągający się podział 
działek z PKP. Mamy nadzieję, że mimo pewnych 
perturbacji w końcu ruszą długo wyczekiwane prace. 
Należy zaznaczyć, że modernizacja budynku dworca 
kolejowego ma być realizowana jako oddzielne 
zadanie przez PKP w ramach Programu Inwestycji 
Dworcowych. Bardzo dobrze byłoby, gdyby prace 
remontowe rozpoczęły się jak najszybciej, ale to nie 
zależy od nas. Od decyzji kolei uzależnieni jesteśmy 
również w przypadku ulic Dworcowej i Kolejowej, 
które wymagają niezbędnych prac remontowych. 
Nie możemy ich przeprowadzić, bo powyższe 
nawierzchnie po prostu nie należą do nas. Mamy 
również zamiar kontynuowania działań związanych 
z doświetleniem przejść dla pieszych i częściowym 
remontem oświetlenia, które już funkcjonuje, 
zwłaszcza przy ul. Lipowej i Męczenników Piaśnicy. 
Dodatkowo planujemy montaż nowych, energoosz-
czędnych lamp na molo i przy ul. Żeglarzy. Będziemy 
też realizować działania związane ze wdrożeniem 
projektu Systemu Roweru Metropolitalnego, który 
prowadzony będzie również na terenie innych miast. 
Jest jeszcze inwestycja, na którą chyba wszyscy 
czekamy w Pucku. Chodzi o marinę. Projekt za 
kilkaset tysięcy złotych był już gotowy trzy lata temu 
i cała procedura ruszyła, ale półtora roku musieliśmy 
czekać na podjęcie decyzji środowiskowej. Decyzja 
została podjęta, a następnie podważona przez klub 
ekologiczny i osoby, które nigdy nie były w Pucku i 
nie znają Zatoki Puckiej. Takie jest polskie prawo, że 
praktycznie każdy może oprotestować inwestycję. 
Wniesienie protestu spowodowało, że już ponad rok 
czekamy na podtrzymanie decyzji środowiskowej w 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warsza-
wie. Mamy nadzieję, że w tym roku w końcu uda się 
ten temat zakończyć. Wracając do innych inwesty-
cji, to w Pucku pojawi się też więcej ławek, w tym 
dla matek karmiących, nowe elementy na placach 
zabaw czy toaleta publiczna przy ul. Wejherow-
skiej. Podsumowując można stwierdzić, że  jedne z 
inwestycji są mniejsze, a inne większe, ale wszystkie 
zmierzają do tego, aby potem było taniej w użytko-
waniu, bardziej ekologicznie i ładniej, a nam żyło się 
w Pucku wygodniej, bezpieczniej, po prostu lepiej.

Choć największe inwestycje realizowane są przy 
wsparciu z zewnątrz, to niezbędny jest wkład 
własny. Wiadomo, że budżet nie jest z gumy. Czy 
Puck stać na takie wysokie wydatki?
Cały czas kontrolujemy sytuację finansową miasta. 
Wszelkie wskaźniki ekonomiczne dla Pucka są pozy-

tywne. Deficyt w budżecie miasta na rok 2018 planu-
jemy na nieco ponad 5 mln zł. aby zapewnić wkład 
własny należało wyemitować obligacje komunalne 
i zaciągnąć kredyt na rozdział kanalizacji ogólno-
spławnej, który jest bardzo preferencyjny, a dodatko-
wo w przyszłości może zostać częściowo umorzony. 
Jeżeli mowa o wsparciu z zewnątrz, to udało nam się 
pozyskać w sumie ponad 23 mln zł dofinansowania 
z Unii Europejskiej, dzięki czemu w tym roku mamy 
rekordowe dochody na poziomie ponad 70 mln zł. 
Dla Pucka to jest bardzo wysoka kwota. 

W Pucku sporo dzieje się nie tylko pod względem 
inwestycji, ale też imprez kulturalno- sporto-
wych. W działania związane z organizacją róż-
nego rodzaju wydarzeń angażuje się mnóstwo 
osób. Czy to przynosi oczekiwane efekty?
Bardzo chciałabym podziękować wszystkim oso-
bom, które poświęcają swój czas i wkładają mnó-
stwo pracy w to, żeby w Pucku stale się coś działo. 
Muszę przyznać, że jest to ogromna grupa ludzi. 
Wyróżnić tu chciałam przede wszystkim organizacje 
pozarządowe, które wypełniają nam życie kultural-
no-sportowe miasta. W organizację różnego rodzaju 
wydarzeń coraz częściej włączają się również przed-
siębiorcy. Bogata oferta kulturo-sportowa miasta to 
też efekt wytężonej pracy pracowników jednostek 
miejskich, które są powołane do tego, aby inicjo-
wać różnego rodzaju wydarzenia. Dzięki temu, że 
działamy wspólnie, Puck nie jest miastem martwym 
poza sezonem. Tu cały czas coś się dzieje. Na bieżąco 
umieszczamy informacje, proszę je śledzić.

Choć do wakacji pozostało jeszcze sporo czasu, 
Puck już przygotowuje się do sezonu letniego. 
Czym zamierza zaskoczyć turystów w tym roku?
Gotowy mamy już wakacyjny kalendarz imprez. 
W tej chwili, a dokładniej do końca lutego, przyj-
mujemy wnioski od osób, które są zainteresowane 
wydzierżawieniem miejsca na Zielonej Plaży, czy 
też Starym Rynku. Zachęcamy przedsiębiorców, aby 
przyczynili się do ożywienia miasta latem. Zależy 
nam na tym, aby oferta gastronomiczna i innych 
usług była jak najszersza, bo turystów w Pucku przy-
bywa, co bardzo nas cieszy. 

W październiku mają zostać przeprowadzone 
wybory samorządowe. Czy zamierza ubiegać się 
Pani o reelekcję? 
Chciałabym dokończyć to, co zaczęłam. Mam też 
wiele nowych pomysłów, które pragnę wcielić w 
życie. Po to zostawiałam swoją poprzednią pracę, 
żeby coś dla naszego miasta zrobić, żeby wyciągnąć 
je z marazmu. Jest jeszcze sporo do zrobienia, ale 
mówiąc nieskromnie: odnoszę wrażenie, że idziemy 
w dobrym kierunku. I uważam, że warto to kontynu-
ować.
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zamierzają  
współpracować
Korzyści mają być 
obopólne. Włady-
sławowo podpisało 
z miastem Gusiew 
list intencyjny o 
współdziałaniu w 
ramach Programu 
Współpracy Trans-
granicznej Polska-
Rosja 2014-2020.

Grupa ponad dwu-
dziestu pracowników 
Szkoły Zawodowej w 
Cadenbergu, w tym 
mieszkańców za-
przyjaźnionej gminy 
Lamstedt (Niemcy), w 
Urzędzie Miejskim spo-
tkała się z burmistrzem 
Władysławowa. 

ficjalne podpisanie dokumentu 
zorganizowane zostało pod 
koniec stycznia w Urzędzie 
Miejskim we Władysławowie. 
W ramach spotkania przepro-
wadzona została wizytacja 
terenowa inwestycji gminnych. 

Dodatkowo przedstawiciele Władysławowa 
przedstawili gościom z Gusiew (miasto w Obwo-
dzie Kaliningradzkim) liczne prezentacje, m.in. na 
temat Systemu Informacji Przestrzennej Gminy 
Władysławowo i zakresu projektu pn. „Budowa 
zejść na plażę we Władysławowie”.
- Bez kompleksów staramy się o kolejne fundusze 
zewnętrzne na modernizację naszej gminy – 
zapewnia Roman Kużel, burmistrz Władysławowa. 
- Podpisany list intencyjny z gminą Gusiew umoż-

liwi współpracę naszych gmin w zakresie pozy-
skania pieniędzy unijnych w programie Polska 
- Rosja. Jeżeli chodzi o gminę Władysławowo, to 
chcemy zmodernizować wejścia na plażę, a kon-
kretnie od nr 1 do 9 we Władysławowie. Jeszcze 
wiele pracy przed nami, ale nasze doświadczenia 
pokazują, że potrafimy skutecznie pozyskiwać 
pieniądze zewnętrzne.
Rosjanie w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Polska-Rosja 2014-2020 chcą inwesto-
wać w rozbudowę dróg, kanalizacji i wodociągów. 
Podpisane porozumienie umożliwia ubieganie się 
o dofinansowanie realizowanych projektów aż do 
90 proc. kosztów. Ogłoszenie naboru na zadania 
w ramach przedsięwzięcia planowane jest w mar-
cu, a rozstrzygnięcie nastąpi najprawdopodobniej 
do końca 2018 roku. Wa
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Z wizytą w 
magistracie

Złóż 
wniosek 
o środki!

Wizyta w magistracie była okazją do wspo-
mnień związanych z obchodzonym w ubie-
głym roku jubileuszem 25-lecia współpracy 
pomiędzy samorządami. Niemieccy nauczy-
ciele w ramach zorganizowanej przez szkołę 
wycieczki zatrzymali się w Gdańsku. Jeden 
dzień z ich czterodniowego pobytu poświę-

cony został na pobyt we Władysławowie. 
W Urzędzie Miejskim przywitali ich: burmistrz 
Roman Kużel, przewodniczący Rady Miejskiej 
- Stefan Klein, a także sekretarz Małgorzata 
Niemirska-Thiel. Spotkanie stanowiło okazję 
do wspomnień z okresu 25-lecia partnerstwa 
samorządów Władysławowa i Lamstedt. 

Goście mieli okazję obejrzenia prezentacji 
wyświetlanej przy okazji czerwcowych ob-
chodów. Po poczęstunku wybrali się w teren, 
zwiedzając popularne miejsca w mieście. 
Wielu z przybyłych potwierdziło, że do Włady-
sławowa niebawem przyjedzie ponownie. 
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Gminy mogą dostać do 10 tys. zł na m.in. 
remont świetlicy wiejskiej lub siłowni pod 
chmurką. Rusza projekt pn. „aktywne sołec-
two pomorskie”. Pomoc finansowa samorządu 
województwa pomorskiego dla mieszkańców 
wsi obejmuje wyłącznie projekty inwestycyjne. 
Przedsięwzięcie pn. „aktywne sołectwo pomor-
skie” ma wspierać rozwój demokracji lokalnej i 
społeczeństwa obywatelskiego. Zadania, które 
mogą otrzymać dofinansowanie, powinny 
służyć potrzebom mieszkańców wsi. 

Aktywne sołectwo
- Mogą być to wszelkie inicjatywy, które popra-
wiają bezpieczeństwo i jakość życia społeczno-
ści wiejskiej, np. nowe chodniki, oświetlenie, 
świetlice, boiska, miejsca spotkań i integracji, 
które będą wykorzystywane podczas lokalnych 
imprez czy siłownie pod chmurką – tłumaczy 
marszałek Mieczysław Struk. – Już od dłuższe-
go czasu dostajemy sygnały o tym, że wiele 
sołectw ma pomysły na takie przedsięwzięcia. 
Ważne też, żeby planowane inwestycje inte-
growały mieszkańców – dodaje marszałek. 
Starający się o dofinansowane mogą dyspono-
wać wkładem własnym, a o środki finansowe 
dla sołectw mogą ubiegać się gminy. Zgodnie 
z regulaminem realizacja projektów musi za-
kończyć się najpóźniej 15 listopada 2018 roku.

Integracja i aktywizacja
– To ważne, aby wypełnione dokumenty złożyć 
w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 
2018 roku – podkreśla Krzysztof Pałkowski, 
zastępca dyrektora Departamentu Środowi-
ska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. – Liczy się data 
wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego 
– dodaje Pałkowski. 
Przedsięwzięcie pn. „aktywne sołectwo pomor-
skie” wpisuje się w Strategię Rozwoju Woje-
wództwa Pomorskiego 2020, która poprzez 
integrację i aktywizację społeczności wiejskich, 
zakłada, współdziałanie mieszkańców na rzecz 
rozwoju wspólnoty regionalnej i lokalnej. 
Wa

O





Twórcy zestawienia docenili m.in. szybki roz-
wój spółki Schaap Pol z Połczyna. Ten produ-
cent pasz, który w pomorskim zestawieniu 
Diamentów Forbesa znalazł się na wysokim, 
37. miejscu (447 miejsce na liście ogólnopol-
skiej) i może się pochwalić sprzedażą w 2016 
roku na poziomie 114,7 mln zł, zyskiem netto 
w wysokości 5,2 mln i wysoką średnią ważo-
ną wzrostu – 18,97 procent.  Twórcy rankingu 
zaliczyli spółkę z Połczyna do firm średnich, 
czyli takich o przychodach w wysokości od 50 
do 250 mln złotych. Dynamicznym rozwojem 
mogą pochwalić się również mniejsze spółki, 
czyli takie o wielkości przychodów od 5 do 50 
mln zł. Wysokie, bo dziewiąte miejsce w po-
morskim zestawieniu firm małych, odnotowa-
ła spółka Kazbi z Pogórza, która już od ponad 
dwudziestu lat specjalizuje się w zaopatrzeniu 

branży przetwórstwa spożywczego w urzą-
dzenia i technologie. Wspomniana firma może 
pochwalić się sprzedażą na poziomie 7 mln zł, 
zyskiem netto w wysokości 0,1 mln zł i śred-
nią ważoną wzrostu w wysokości 61,06 proc. 
(dane za 2016 rok). Spółka z Pogórza w ran-
kingu ogólnopolskim Forbesa zajęła wysokie, 

117. miejsce. 
Twórcy zesta-
wienia doce-
nili również 
szybki rozwój 
p r o d u c e n t a 
farb z Połcho-
wa, spółki 
„ C h a m p i o n 
Color Plus” P. 
Lelito. Powyż-
sze przed-
s i ę b i o r s t w o 
o d n o t o w a ł o 
w 2016 roku 
sprzedaż na 
poziomie  25,9 

mln zł, zysk w wysokości 1,7 mln zł i średnią 
ważoną wzrostu w wysokości 39,01 proc. Pro-
ducent farb w pomorskim zestawieniu zajął 
26. miejsce. W rankingu ogólnopolskim spółka 
uplasowała się na miejscu 328. GB

Trwa procedura przetargo-
wa na roboty budowlane w 
zakresie budowy kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, prze-
budowy drogi oraz położenia 
chodnika w miejscowości 
Darzlubie. Zadanie reali-
zowane będzie w ramach 
projektu pn. „Uporządkowa-
nie gospodarki ściekowej w 
aglomeracji Puck – budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino”. 
Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 30 
mln zł, z czego prawie 11,2 mln zł pochodzić będzie z dotacji 
Funduszu Spójności. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania udzielił 
gminie Puck pożyczki w wysokości 16 mln zł.
Zadanie zakłada podpięcie do systemu kanalizacyjnego miejsc 
dotąd niepołączonych z siecią, prowadzącą do oczyszczalni w 
Swarzewie. Jako pierwsza skanalizowana ma zostać miejsco-
wość Darzlubie, a następnie Mechowo, Brudzewo i Mrzezino 
„Meksyk”. Projekt podzielony został na etapy, z których pierw-
szy ma rozpocząć się jeszcze w pierwszej połowie tego roku. 
Inwestycja w całości powinna zostać zakończona w paździer-
niku 2020 roku. 
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Sieć zostanie 
rozbudowana

Do 2020 roku mają 
zakończyć się prace 
związane z upo-
rządkowaniem go-
spodarki ściekowej 
na terenie gminy 
Puck. 

doceniono 
dynamiczne firmy

Trzy firmy z powiatu puckiego 
znalazły się w zestawieniu 
Diamenty Forbesa. Ranking do-
cenia najbardziej dynamicznie 
rozwijające się przedsiębior-
stwa.

Podział
Firmy, do których 
trafiają Diamenty 
miesięcznika Forbes, 
dzielone są na trzy ka-
tegorie – firmy duże, 
powyżej 250 mln 
przychodów, firmy 
średnie, 50-250 mln i 
firmy małe – 5-50 mln 
złotych.
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98. 
rocznica  
zaślubin 
polski 
z morzem

Minęło 98 lat od  
momentu, gdy gen. 
Józef Haller wrzucił 
do morza platynowy 
pierścień,  dokonu-
jąc symbolicznych 
zaślubin Polski 
z Morzem. W roczni-
cę tego wydarzenia 
zorganizowane 
zostały uroczystości 
z udziałem przed-
stawicieli rządu.

bchody tradycyjnie rozpoczęły się na 
Starym Rynku, gdzie zgromadzili się m.in. 
mieszkańcy, samorządowcy, parlamen-
tarzyści i przedstawiciele szkół munduro-
wych. Prezydenta Polski podczas uroczy-
stości reprezentował zastępca szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, Dariusz 

Gwizdała, a  premiera - Marek Gróbarczyk, minister 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Uczestników 
rocznicowych obchodów przywitała burmistrz Pucka. 

Pucczanie pamiętają
- Wasza obecność oznacza, że wydarzenie z 10 lutego 
1920 roku miało dla Polski niezwykłe znaczenie – mówiła 
do zebranych Hanna Pruchniewska. - To wydarzenie, o 
którym należy przypominać, czcić je i o nim pamiętać. 
Pucczanie pamiętają. Pielęgnują tę pamięć od lat i są dum-
ni z historii swojego miasta. Cieszymy się, że zaślubiny Pol-
ski z Morzem znalazły się na liście pięcioletnich obchodów 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Do uczestników uroczystości zwrócił się również prezes 

Ligi Morskiej i Rzecznej. - By korzystać w pełni szans, 
rysujących się dzięki morzu, niezbędna jest strategiczna 
wyobraźnia, łącząca procesy gospodarcze i przewidująca 
rysujące się tendencje rozwojowe we współczesnym 
świecie - mówił kpt. ż.w.  andrzej Królikowski. - To między 
innymi podjęcie z niezbędną energią procesu przywraca-
nia żeglowności systemów rzecznych alteri, wyeliminowa-
nie tzw. komunikacyjnych wąskich gardeł na Wiśle i Odrze, 
a także doprowadzenie do europejskich standardów 
trzech przechodzących przez Polskę międzynarodowych 
dróg wodnych, łączących Bałtyk z Morzem Czarnym oraz 
Wschód z Zachodem. 

Pierścienie Hallera
Po inauguracji rocznicowych uroczystości uczestnicy ob-
chodów przeszli do puckiej fary, gdzie odprawiona została 
msza święta pod przewodnictwem abp. Leszka Sławoja 
Głódzia, metropolity gdańskiego. 
Dalsza część uroczystości odbyła się w porcie rybackim. 
To tam Liga Morska i Rzeczna wręczyła swoje wyróżnienia 
- Pierścienie Hallera. W ten sposób uhonorowano m.in.: 

wicemarszałka Senatu, 
Bogdana Borusewicza 
oraz inspektora Marynarki 
Wojennej, kontradmirała 
Mirosława Mordela.
W ramach uroczystości 
zastępca szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodo-
wego, Dariusz Gwizdała, 
odczytał list od prezydenta 
andrzeja Dudy. List do 
uczestników uroczystości 
skierował również premier 
Mateusz Morawiecki. - 
Dziś musimy stanowczo 
podkreślić, że gospodarczo 

efektywne wykorzystanie dostępu do morza jest polską 
racją stanu - napisał szef rządu w liście odczytanym przez 
ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marka 
Gróbarczyka. 
Uroczystość w porcie rybackim zakończyło złożenie 
kwiatów przy pomniku generała Hallera. Z uwagi na niską 
podstawę chmur organizatorzy zrezygnowali ze zrzucenia 
wieńca na wody Zatoki Puckiej przez śmigłowiec Marynar-
ki Wojennej.  
anna Walk

To wydarzenie, 
o którym należy 
przypominać, 
czcić je i o nim 
pamiętać.  
Pucczanie  
pamiętają. 

Fo
t. 

U
M

 w
 P

uc
ku

Fo
t. 

U
M

 w
 P

uc
ku

Fo
t. 

U
M

 w
 P

uc
ku

Fo
t. 

U
M

 w
 P

uc
ku

O



Uczestnicy obchodów po sumie przeszli w szyku, 
na którego czele stanęli żołnierze z 43. Batalionu 
Saperów z Rozewia oraz Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Władysławowa, pod pomnik antoniego 
abrahama. Tam Orkiestra odegrała hymn kaszub-
ski, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Na-
stępnie zebrani udali się pod pomnik błękitnego 
generała Józefa Hallera, gdzie odegrano Mazurka 
Dąbrowskiego. W tym miejscu głos zabrał bur-
mistrz Władysławowa.
- Nie ma morza bez Polski, a Polski bez dostępu 
do Morza Bałtyckiego - mówił Roman Kużel,  
parafrazując słowa Hieronima Derdowskiego. - 
To nasze wspólne dobro, z którego korzystamy 
przez cały rok, a szczególnie latem, kiedy kwitnie 
ruch turystyczny. Pamiętajmy o tym, doceniając 
poświęcenie rodaków, walczących o ten bezcenny 
skarb – kontynuował. 
Po wystąpieniu włodarza Władysławowa przedsta-
wiciel 43. Batalionu Saperów z Rozewia odczytał 
apel Pamięci Oręża Polskiego, po którym żołnierze 
oddali salwę honorową, a delegacje ponownie 
złożyły wiązanki kwiatów.
Organizatorzy rocznicowych uroczystości, które 
zorganizowane zostały we Władysławowie, dzięku-
ją dowództwu Garnizonu Władysławowo, duchow-
nym, zarządom osiedli i radom sołeckim, człon-
kom Młodzieżowej Orkiestry Dętej, organizacjom 
pozarządowym, przedsiębiorstwom, harcerzom, 
a także młodzieży szkolnej za obecność na obcho-
dach 98. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.
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Od mszy św. rozpoczęły 
się obchody 98. rocznicy 
Zaślubin Polski z Morzem 
we Władysławowie.  
W kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny zebrali się 
m.in. mieszkańcy  
i samorządowcy. 

- Nie ma morza bez Polski, 
a Polski bez dostępu do 
Morza Bałtyckiego  
- mówił Roman Kużel 
parafrazując słowa  
Hieronima Derdowskiego.

Rocznicowe 
uroczystości
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Manifestacja po-
czucia wspólnoty 
– to główny cel 
organizowanego 
od ponad dzie-
sięciu lat Dnia 
Jedności Kaszu-
bów. W trzecią 
niedzielę marca 
Kaszubi zjadą do 
Kosakowa.

Dzień 
Jedności 
Kaszubów 
18 marca

Dzień Kobiet  
w Gminie  
Władysławowo
2, 8 i 10 marca

Dzień Jedności Kaszubów (Dzéń Jednotë Ka-
szëbów) to święto upamiętniające pierwszą 
pisemną adnotację o Kaszubach w bulli papieża 
Grzegorza IX. 9 marca 1238 papież Grzegorz IX za-
tytułował szczecińskiego księcia „księciem Kaszub” 
(łac. clare morie… duce Cassubie), potwierdzając 
dobra podarowane przez Bogusława I zakonowi 
joannitów pod Stargardem nad Iną. Była to pierw-
sza historyczna wzmianka o Kaszubach.

Kaszubi w Kosakowie
Pierwszy w historii Dzień Jedności Kaszubów 
zorganizowany został w 2004 roku w Gdańsku, 
a wcześniej dzień ten obchodzono jako Święto 
Kaszub. Rok później impreza ponownie zorganizo-
wana została w grodzie nad Motławą, natomiast w 
następnych latach kolejno w miejscowościach: Tu-
chomie (2006), Kramarzyny (2007), Miastko (2008), 
Bytów (2009), Kartuzy (2010), Słupsk (2011), Brusy 
(2012), Kościerzyna (2013), Sierakowice (2014), 
Sulęczyno (2015), Bojano (2016) i Chmielno (2017). 

W tym roku Dzień Jedności Kaszubów, który 
zaplanowany został na 18 marca, zorganizowany 
zostanie w Kosakowie. Uroczystości mają wymiar 
religijny, w związku z czym o godz. 9.45 w koście-
le p.w. św. antoniego w Kosakowie odprawiona 
zostanie msza św. Po sumie nastąpi przemarsz do 
Centrum Edukacyjno-Sportowego w Kosakowie, 
gdzie na terenie hali sportowej planowane jest 
oficjalne otwarcie uroczystości. 

Atrakcji nie zabraknie 
W ramach Dnia Jedności Kaszubów w hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej w Mostach rozegra-
ny zostanie turniej gry karcianej Baśkę. Dodatkowo 
w holu Centrum Edukacyjno- Sportowego odbędą 
się występy lokalnych zespołów folklorystycz-
nych. Nie zabraknie też stoisk twórców ludowych 
i gospodyń wiejskich, a także wystaw rękodzieła 
artystycznego. Na głównej scenie wystąpią zespół 
Fucus i Weronika Korthals. 
Na finał uroczystości organizatorzy zaplanowa-

li próbę bicia rekordu  w jednoczesnej grze na 
akordeonach. Za organizację całego wydarzenia 
odpowiadają: lokalny oddz. Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, Gmina Kosakowo, Kosakowskie 
Centrum Kultury, Zespół Szkoły Podstawowej i Od-
działów Gimnazjalnych w Pogórzu, Zespół Szkolno 
-Przedszkolny w Mostach oraz Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych PEKO.

program uroczystości:
9.45 – msza Św. w kościele p.w. św. antoniego w Kosakowie
11.00-11.45 – przemarsz z kościoła do Centrum Edukacyjno-Sportowego w Kosakowie
12.00 – oficjalne otwarcie imprezy (hala sportowa w Centrum Edukacyjno-Sportowym)
11.30-15.00 – turniej gry karcianej Baśka (hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach)
12.00-15.10 – występy lokalnych zespołów folklorystycznych na małej scenie 
 (hall przy wejściu głównym do Centrum Edukacyjno- Sportowego)
15.30 – fINał IMPREZY (PRóBa BICIa REkORdU PRZEZ akORdEONISTóW)

Marzec
pełen
kultury

Świętowanie 
Dnia Kobiet bę-
dzie w tym roku 
wyjątkowo dłu-
gie i huczne. Pa-
nie będą miały 
do wyboru dwa 
wydarzenia, na 
które wstęp jest 
bezpłatny.

Chociaż święto wszyst-
kich kobiet wypada, 
jak co roku, 8. marca 
w gminie Władysławowo 
specjalne atrakcje zostały 
przygotowane na 2, 9 
oraz 10 marca. Pierwszy 
dzień świętowania (pią-
tek) na pewno dostarczy 
kobietom powodów do 
śmiechu – o 20:00 w hali 
sportowej ZS nr 1 we 
Władysławowie wystąpi 
Kabaret Młodych Panów. 
To nie koniec świętowa-
nia – w dniach 9, oraz 10 
marca (piątek i sobota) 
odbędzie się zabawa 
w hotelu Okulski Grand 
w Rozewiu. Pierwszy 
termin imprezy jest dla 
mieszkanek Władysławo-
wa i Rozewia, a pozostały 
dla mieszkanek pozosta-
łych miejscowości.
Odebrać darmową wej-
ściówkę mieszkanki Wła-
dysławowa mogą w sie-
dzibie CKPiS (przy wieży 
ciśnień, ul. Towarowa 8), 
a panie z innych miej-
scowości (Chałup, Chła-
powa, Rozewia, Tupadeł, 
Jastrzębiej Góry, Ostrowa 
i Karwi) – u sołtysów.



Droga krzyżowa niekoniecz-
nie musi wiązać się z proce-
sją w kościele, modlitwami 
i śpiewami. Jak się okazuje, 
może przybierać formy 
przypominające survival. 
Ekstremalną Drogę Krzyżo-
wą zapoczątkował ksiądz 
Jacek Stryczek wraz z Męską 
Stroną Rzeczywistości. Choć 
nazwisko kapłana może być 
nam obce, warto wiedzieć, 
że to duchowny, który za-
inicjował popularną w całej 
Polsce akcję charytatywną 
pn. „Szlachetna Paczka”.
Ekstremalna Droga Krzyżo-
wa to wyzwanie, a nierzadko 

też zmaganie się z własnymi słabościami. Poprzez 
wysiłek fizyczny człowiek ma na nowo odkryć samego 
siebie. - To niesamowite doświadczenie – mówi jeden 
z uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. - Dla 
mnie stanowiło doskonałą okazję do medytacji i wyci-
szenia. Miałem szansę przemyśleć pewne rzeczy i dojść 
do istotnych wniosków. 
Ekstremalna Droga Krzyżowa z powodzeniem organi-
zowana jest w różnych częściach kraju. Po raz kolejny 
będą mieli okazję uczestniczyć w niej mieszkańcy 
powiatu puckiego. W nocy z 23 na 24  marca miłośnicy 
wyzwań zmierzą się z trasą liczącą 49 kilometrów. Wy-
ruszą spod kościoła św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej 
Górze do kościoła Bożego Ciała w Helu.
- Prostota topograficzna tego szlaku pozwoli skoncen-
trować się na modlitwie, a szum morza będzie sprzy-
jał skupieniu – przekonują inicjatorzy ekstremalnej 
wyprawy.
Więcej informacji na temat Ekstremalnej Drogi Krzyżo-
wej z Jastrzębiej Góry do Helu można odnaleźć na stro-
nie www.edk.popiasku.pl. Warto zaznaczyć, że zapisy 
są obowiązkowe,a koordynatorem jest przedsięwzięcia 
jest Jakub Terakowski, tel. 603 305 401.
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W Wiejskim Domu 
Kultury w Żelistrze-
wie zorganizowany 
zostanie finał 
tegorocznej edycji 
Bursztynowej Kogi. 
Podczas uroczystej 
gali odznaczone 
zostaną najaktyw-
niejsze organizacje 
pozarządowe z 
województwa po-
morskiego.

49 kilometrów 
– tyle liczy 
sobie trasa, 
jaką pokonają 
uczestnicy  
Ekstremalnej 
Drogi Krzyżo-
wej, która wyru-
szy z Jastrzębiej 
Góry do Helu.

Bursztynowa  
Koga
2 marca Ekstremalna 

Droga  
Krzyżowa
23 marca

Bursztynowa Koga to wyjątkowa nagroda, 
którą cyklicznie przyznają starosta pucki 
oraz członkowie Powiatowej Rady Organi-
zacji Pozarządowych. Trafia do organizacji 
pozarządowych działających na terenie 
powiatu puckiego, które pochwalić mogą 
się wyjątkowymi osiągnięciami w różnych 
dziedzinach – począwszy od sportu, poprzez 
kulturę i edukację, promocję, a skończywszy 
na działalności dobroczynnej.
W ten sposób dziękuje się osobom, które 

działają na rzecz lokalnej społeczności. Uho-
norowanie to nie tylko prestiż, ale i konkretne 
wsparcie finansowe. Mogą na nie liczyć orga-
nizacje, które na tle innych w miniony roku 
wyróżniły się w sposób szczególny.  
Do kogo w tym roku trafi Bursztynowa 
Koga? Będzie można się o tym przekonać 
już w pierwszy piątek marca. Finałowa gala 
zorganizowana zostanie w Wiejskim Domu 
Kultury w Żelistrzewie. Impreza ma rozpocząć 
się o godz. 17.
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W Sławoszynie 
i Prusewie na 
panie będą 
czekały porady 
wizażystek oraz 
występy kabare-
tów.

Wszystkie panie z gminy Krokowa dostaną 
okazję, by w ten szczególny dzień zatrosz-
czyć się o swoją urodę. W Domu Kultury w 
Sławoszynie „mobilny wizaż” zaprezentuje 
się o 17:00 anna Domachowska, później 
swój występ przedstawi Zuzanna Gulczyń-
ska, a wydarzenie zakończy występ kabare-
tu Pod Napięciem. Prusewo zaprasza panie 
do świetlicy wiejskiej, gdzie o 17:00 pojawi 
się kabaret Pod Napięciem, o 18:30 wystąpi 
aleksandra Koss, a wizażystka anna Doma-
chowska spotka się z paniami o 19:00.

Zadbaj o urodę w Dzień Kobiet!
8 marca
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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zabawa  
i integracja
Okres zimowy to na 
terenie gminy Kro-
kowa czas spotkań z 
seniorami. 

Topola Helena 
z Helu została 
najpierw polskim 
Drzewem Roku 
2017, teraz walczy o 
tytuł Europejskiego 
Drzewa Roku 2018. 
Możecie pomóc jej 
wygrać międzyna-
rodowy konkurs, 
oddając głos w ple-
biscycie.

Za organizację zabaw odpowia-
dają: wójt adam Śliwicki, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krokowej oraz sołtysi poszcze-
gólnych sołectw wraz z radami 
sołeckimi.
- W Wierzchucinie zakończyliśmy 
spotkania z seniorami – mówi 
włodarz gminy Krokowa. - Chciał-
bym w tym miejscu podzięko-
wać sołtysom i radom sołeckim 
za współorganizację spotkań. 
Dziękuję zespołom muzycznym 
i obsłudze, a także koleżankom z 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Szczególne podziękowania 
kieruje do Pana Zbyszka Heft, który 

uwiecznił na zdjęciach wiele ze 
spotkań. 
Przypominamy, że mieszkańcy 
mogli wspólnie spędzić czas 
przy lampce szampana, miłych 
rozmowach i wspaniałej muzyce w 
świetlicach wiejskich w Prusewie, 
Świecinie, Sulicicach,  Minkowi-
cach, Połchówku, Lubkowie, Brzy-
nie, Karlikowie, Odargowie, Kłani-
nie, Sławoszynie oraz Białogórze. 
Zamek w Krokowej gościł senio-
rów z Krokowej, Dębek, Jeldzina i 
Lisewa, a mieszkańcy Wierzchucina 
mogli spędzić wspaniały wieczór 
w Szkole Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Wierzchucinie.

Adam  
Śliwicki,
wójt gminy Krokowa

Wszystkim seniorom skła-
dam serdeczne życzenia 
długich lat życia, przepełnio-
nych zdrowiem i szczęściem, 
pogody ducha, pomyślności 
oraz ludzkiej życzliwości, dni 
pełnych słońca i radości, a 
także wszystkiego, co najlep-
sze i najmilsze w życiu. 

Zagłosuj  
na Helenę!
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Trwa głosowanie w konkursie na Europejskie 
Drzewo Roku. Z Heleną, zwyciężczynią krajo-
wej edycji konkursu organizowanego przez 
Klub Gaja, należący do rodziny Europejskiego 
Drzewa Roku, konkurują m.in. rzadka odmia-
na jabłoni na Słowacji, największy na świecie 
(odnotowany w księdze rekordów Guinnessa) 
dąb korkowy z Portugalii, dąb będący symbo-

lem skautingu w Wielkiej Brytanii 
oraz inne niezwykłe drzewa, 
które przeżyły powodzie, pożary 
czy choroby.
Helena z Helu to topola czarna, 
która ma około 220 lat, obwód 
4,05 m, wysokość 30 m i jest 
pomnikiem przyrody. Zgłasza-
jący topolę do popularnego 
konkursu zapewniają, że jest 
ona trwale związana ze spo-
łecznością miasta i tworzy jego 
wspólnotę. Drzewo było i jest 
świadkiem wielu zdarzeń oraz 
przemian helskiej wspólnoty. Jej 
życie związane jest z dramatem 
działań wojennych i bohaterskiej 
obrony Helu. Obroną miasta 
przez 32 dni dowodził komandor 
Zbigniew Przybyszewski. Żona 
bohaterskiego obrońcy Helu 
miała na imię Helena.
Głosowanie, które odbywa się 
poprzez stronę www.treeofthey-
ear.org, trwa do 28 lutego. Inter-
nauci mogą głosować na dwa 
drzewa. W ostatnim tygodniu 
lutego na stronie internetowej 
nie będzie można zobaczyć aktu-
alnej liczby głosów na poszcze-
gólnych kandydatów. Zwycięzcę 
plebiscytu poznamy 21 marca 
podczas uroczystej gali w Bruk-
seli. W ubiegłym roku w plebiscy-
cie zwyciężył dąb Józef z Wiśnio-

wej na Podkarpaciu, który został 
Europejskim Drzewem Roku 2017. Zagłoso-
wało na niego ponad 17 tys. osób. 
Organizatorem konkursu Europejskie Drzewo 
Roku jest stowarzyszenie Partnerstwo dla 
Środowiska, które zrzesza sześć fundacji z Buł-
garii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji, 
działających na rzecz ochrony środowiska.
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Puckie targowi-
sko ma zostać 
odnowione. 
Przedsięwzięcie 
zostanie zreali-
zowane w ra-
mach projektu 
pn. „Przebudo-
wa targowiska 
miejskiego przy 
placu Obroń-
ców Wybrzeża 
w Pucku”

Koncepcja uczcze-
nia „Pomorskich 
dróg do Niepodle-
głej” została przed-
stawiona podczas 
konferencji praso-
wej zorganizowanej 
w Urzędzie Marszał-
kowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego. 

Targowisko zmieni 
swoje oblicze

– Stworzyliśmy projekt, dzięki któremu chcemy przybli-
żyć historię, a przede wszystkim przypomnieć i uho-
norować Pomorzan, którzy byli uczestnikami tamtych 
wyjątkowych wydarzeń sprzed stu lat – mówił podczas 
spotkania Mieczysław Struk. - Zapraszam do włączenia 
się w obchody, które w przypadku Pomorza obejmować 
będą nie tylko rok 2018, ale także 2019 i 2020. 
Profesor Cezary Obracht-Prondzyński przypomniał, że 
Na Pomorzu szliśmy do Niepodległej w bardzo różny 
sposób. - Niektórym dane było doświadczyć tego już w 
1920 roku, ale niektórzy mogli świętować dopiero w roku 
1945 - mówił popularny historyk. 
Na spotkaniu zaprezentowane zostały pierwsze efekty 
związane z trwającą obecnie rekonstrukcją „Nieba pol-
skiego”. To niezwykłe malowidło przed wojną znajdowało 
się w auli Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdań-
sku. Niestety we wrześniu 1939 roku zostało zniszczone 
przez Niemców. Jednak dzięki pracy artystów z akademii 
Sztuki Pięknych, pod kierunkiem prof. Jacka Zdybla, 
wkrótce będzie można znów je podziwiać. Sala, w której 
się znajduje, już niedługo ma zostać uroczyście otwarta 

dla zwiedzających. 
– W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości – mówiła Marta Chełkowska, dyrektor 
Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. - W związku z tak doniosłą 
rocznicą zapraszamy przewodników turystycznych i 
pilotów wycieczek na cykl wykładów otwartych, poświę-
conych tematyce związanej z niepodległością naszego 
kraju. Liczymy, że przeniosą tę poszerzoną wiedzę w 
teren oraz wzbogacą programy organizowanych przez 
siebie wycieczek.
Cykl spotkań rozpocznie się 21 lutego, a następne plano-
wane są w marcu i kwietniu. W trakcie wykładów eksperci 
postarają się przedstawić osoby i wydarzenia, które są 
mniej znane, ale które miały kluczowy wpływ na naszą 
historię. Podsumowaniem wykładów będzie debata z 
ekspertami, która zorganizowana zostanie 4 październi-
ka podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia 
Turystyki w Gdańsku.
anna kłos

świętowanie niepodległej

Inwestycja realizowana będzie dzięki wsparciu z Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 
- Celem zadania jest poprawa konkurencyjności producentów 
rolnych poprzez wykonanie blisko czterdziestu zadaszonych 
stanowisk – informują puccy urzędnicy. -  W wyposażeniu 
uwzględniono montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, 
co ma przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej 
miasta. Nadto poprawi się zaplecze sprzedażowe i podniesio-
ny zostanie poziom atrakcyjności terenu, na którym położony 
jest rynek. 
Część targowiska ma zostać przeznaczona dla rolników pod 
sprzedaż produktów rolno – spożywczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów wyprodukowanych w systemie 
rolnictwa ekologicznego. W ramach przedsięwzięcia uporząd-
kowany zostanie również teren. Nadto w planach jest poło-
żenie nowych instalacji, wykonanie nasadzeń oraz montaż 
elementów małej architektury. 
Całość zadania opiewa na 1,1 mln zł, z czego ponad 730 tys. zł 
ma stanowić unijne dofinansowanie.  Prace, które prowadzone 
będą w ramach zadania, mają potrwać do 2020 roku.
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie / Lębork, 1100 m2, cena 39.000 zł, tel. 
602 306 210

OfERuję malowniczo działkę budowlaną w Łę-
życe na granicy z Rumia, K Gdyni, 97.000, tel. 502 
279 551

OfERuję malowniczo położoną działkę budow-
laną w miejscowości Łężyce na granicy z Rumia, 
okolice Gdyni, 97.000, tel. 502 279 551

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie / Lębork, 1200 m2, cena 38.000 zł, tel. 
602 306 210

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wej-
herowo, tel. 513-005-898  

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

WYNAjMę

POkój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 642 709 

POSZukuję WYNAjĄĆ

jEStEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 665 117 489

StARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szuka ka-
walerki, ewentualnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, 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 akcesoryj-
nym wydechem na kat. B, gwarancja producenta, 
tel. 518 361 659

EDUKACJA

LEkcjE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, 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

USŁUGI

uSługI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OPAkOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

PROfESjONALNA fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

kOtłOWNIE, instalacje, wod-kan, gazowe, pom-
py ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SPRZEDAM mieszarkę piekarską do ciasta, 80 
litrów, osuszacz do chleba na kołach, tel. 691 
529 175

SIANO, słoma w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość transportu, 
tel. 506 250 477

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 506 
250 477

REgAł metalowy po wypieku z pieca, tel. 694 
642 709 

ROZSIEWAcZ KOS, 450 zł, brony zawieszane 3, 
cena 650 zł, tel. 600 667 860

BEcZkI plastikowe, 200 l., tel. 511 841 826

RuRY szare, 10, dl. 2,5 m, grub .6 mm, tel. 511 
841 826

SIEWNIk zbożowy konny ciągany ciągnikiem, 
stan dobry, skrzynia zdrowa, 650 zł, Pług 3 skiby, 
780 zł, tel. 600 667 860

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

SkuPujEMY stare militaria w bardzo dobrych 
cenach (mundury, dokumenty, części zabyt-
kowych pojazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.com, info@
oldmilitaria.pl

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

ZłOtA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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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Szukam 

stolarza,
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tel. 500 XXX 601
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Derby 
dla Rozewia
FUTSAL
Reprezentacja Jed-
nostki Wojskowej 1832 
z Rozewia okazała się 
najlepsza spośród 11 
drużyn grających w 
tegorocznym turnieju.

BIEGI
Młody zawodnik odniósł sukces na roze-
granych w Toruniu Halowych Lekkoatle-
tycznych Mistrzostwach Polski Juniorów.

„Derby Władysławowa” to piłkarskie zawody, 
które co roku do hali COS OPO Cetniewo przy-
ciągają najlepsze amatorskie drużyny z gminy 
Władysławowo i okolic. Długa passę zwycięstw 
zespołu Drewniaki została przełamana rok temu 
przez Solar, a w tym roku puchar powędrował 
do jeszcze innej drużyny – najlepsza okazała się 
drużyna JW 1832 Rozewie. 

Do półfinału oprócz drużyny z Rozewia awan-
sowały: wspomniane Drewniaki oraz Solar, a 
także zespół 19+. W pierwszym boju o finał 19+ 
pokonali Drewniaków 4-1, a Rozewie wygrało z 
Solarem 3-1. Mecz finałowy był bardzo wyrów-
nany – w całym spotkaniu oba zespoły grały 
bardzo odpowiedzialnie i dobrze w obronie, 
przez co nie padła żadna bramka, potrzebne 
były więc rzuty karne. Lepiej nerwy opanowali 
zawodnicy JW 1832 Rozewie, którzy w konkur-
sie jedenastek wygrali 3-2. 

Skład zwycięzców: Świerczyński Jakub (BR); 
Grapp Tomasz, Gojke Karol, Nisiewicz Krzysztof, 
Liedtke Damian, Pecz Igor, Kroll Rafał, Sikorra 
Karol 

W meczu o trzecie miejsce Drewniaki pokonały 
w karnych Solar. Miejsca 5-8 zajęły: Norda Kar-
wia, Rondo Bis, Zatoka Puck i Klif Chłapowo, zaś 
miejsca 9-11: Otrans, MKS Junior 2002 i Władek 
Team.

Po turnieju przyznano także nagrody indywidu-
alne. Najlepszym bramkarzem uznano Jakuba 
Świerczyńskiego (JW 1832 Rozewie), najlepszym 
obrońcą – Michała Piesika (19+), najlepszym 
strzelcem – Jarosława Trockiego (Drewniaki), a 
MVP turnieju został wybrany arkadiusz Pro-
ena z drużyny Solar. Na co dzień ten zawodnik 
występuje w drużynie trzecioligowego Bałtyku 
Gdynia. kG

srebro 
dla krefta

Szymon Kreft wystartował 
w biegu na 200 m – w finale 
bardzo dobrze wystartował, 
do końca utrzymał swoją dru-
gą pozycję i został młodzie-
żowym wicemistrzem Polski. 
W tym biegu osiągnął 21,82 
s, dzięki czemu pobił swój 
rekord życiowy – poprzedni 
najlepszy wynik (21,84) uzy-
skał w eliminacjach. Lepszy 
od Krefta okazał się jedynie 
Dominik Smosarski, repre-
zentant Polski w kategoriach 

młodzieżowych.

Zawodnik LKS-u Ziemi Puc-
kiej ze względu na swoje wa-
runki fizyczne – jest bardzo 
wysoki – lepiej wykorzystuje 
swoje możliwości w biegach 
na otwartym stadionie. 

To kolejny sukces 18-letniego 
zawodnika. W sierpniu w 
Spale, na XX Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS Kreft wywal-
czył złoty medal.

PIŁKA NOŻNA
Piłkarze z Wła-
dysławowa są w 
trakcie przygo-
towań do rundy 
wiosennej. 
Zagrali już sześć 
sparingów.

LEKKOATLETYKA
W hali sportowej 
przy Szkole Podsta-
wowej im. Piotra 
Dunina w Mostach 
odbyła się Gminna 
Olimpiada Zimowa.

MKS trenuje i sparuje

Olimpiada w Mostach

Przed zespołem MKS-u Władysławowo walka 
o awans do IV ligi. Żółto-niebiescy zajmują 2. 
miejsce w tabeli IV ligi i do aktualnego lidera, 
GKS-u Kowale, tracą zaledwie jeden punkt i 
mają 15 kolejek rundy wiosennej, aby wyprze-
dzić rywali.
Do tego potrzebna jest jak najlepsza forma,  w 
tym celu MKS regularnie rozgrywa sparingi – 
tej zimy było ich już sześć, a pozostały jeszcze 
trzy. Serię spotkiań kontrolnych piłkarze z 
Władysławowa zaczęli od dwóch zwycięstw – 
5-3 z Kaszubią Starzyno i 3-1 z Pogonią Lębork, 
potem przegrali z Sopocką akademią Piłkarską 
2-4 i Orkanem Rumia aż 1-6, a kolejne dwa 
mecze zakończyły się wygraną MKS-u – 2-0 z 
Victorią Lisewo i 4-2 z Bałtykiem II Gdynia.

Drużyna z Władysławoa rozegra jeszcze trzy 
sparingi – 24. lutego z Orlętami Reda, 3. marca 
z Wikędem Luzino i 10. marca ze Spartą Syce-
wice. Potem żółto-niebiescy wrócą do ligowej 
rywalizacji – w weekend 17/18. marca zagrają u 
siebie z Gedanią II Gdańsk.

W sportowych zmaganiach, których 
gospodarzem i organizatorem była SP w 
Mostach, wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych z Dębogórza, Pogórza i 
Mostów. Przed przystąpieniem do sporto-
wych zmagań nastąpił przemarsz z flagą 
olimpijską i oficjalne otwarcie zawodów, 
a uczestnicy i sędziowie złożyli sportowe 
przyrzeczenie. 

Dzieci wzięły udział w czterech konkuren-
cjach sportowych: skoku wzwyż, sztafe-

cie, pchnięciu kulą, oraz grze w palanta. 
Wśród chłopców najlepiej wzwyż skakał 
Mariusz Krauze, a wśród dziewcząt – Ma-
ria Szczepańska. Sztafetę wygrała Szkoła 
Podstawowa w Pogórzu, wyprzedzając 
Mosty i Dębogórze. Pchnięcie kulą wygrali: 
Mateusz Kowalski oraz Weronika Richert. 
Duże emocje wzbudziły dynamiczne mecze 
palanta, w których najlepsi byli uczniowie 
z Pogórza, którzy wyprzedzili szkoły z Mo-
stach i Dębogórzu.



To było prawdziwe święto ludzi, którzy 
stawiają na aktywność fizyczną. W jednym 
miejscu zebrali się zawodowcy, amatorzy, 
a nade wszystko pasjonaci sportu. Włodarz 
gminy Władysławowo podziękował im za 
dotychczasowe osiągnięcia i trud, który wkła-
dają każdego dnia w szlifowanie formy oraz 
przygotowania do zawodów. 
W trakcie uroczystości Nagrody Burmistrza 
Władysławowa odebrali: Szymon Czyż 
(młody piłkarz Lecha Poznań), Tomasz Grycko 
(biegacz Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Bliza Władysławowo), Piotr Oberzig (tre-
ner Tomasza Grycko), Marcin Grzegorczyk 
(zdobywca tytułu mistrza Polski w Nordic 
Walking na dystansie 10 kilometrów), 
Mariusz Hintzke (zdobywca tytułu mistrza 
Polski seniorów w wyciskaniu sztangi leżąc), 
Igor Kowalczyk (zdobywca trzeciego miejsca 
podczas Mistrzostw Polski w pływaniu w płe-
twach i monopłetwie), Jarosław Markiewicz 
(zdobywca tytułu wicemistrza Polski junio-
rów w pływaniu w płetwach na dystansach 
pięćdziesięciu, stu i dwustu metrów), Karol 
Markiewicz (zdobywca tytułu mistrza Polski 
w długodystansowym pływaniu w płetwach 
na tysiąc metrów), Izabela Necel (zdobywczy-
ni trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski 
juniorów w pływaniu w płetwach ), Maja 
Necel (zdobywczyni tytułu mistrzyni Polski 
juniorów w długodystansowym pływaniu 
w płetwach), Marek Ogiełło (trener zawodni-
ków Uczniowskiego Klubu Sportowego Del-
fin Władysławowo), Tomasz Roś (zdobywca 
trzeciego miejsca w trakcie mistrzostw Polski 
juniorów w wyciskaniu sztangi leżąc), albert 
Ruta (zdobywca trzeciego miejsca w mistrzo-
stwach Polski juniorów w trójboju siłowym) 
oraz augustyn Hadas (trener zawodników 
Parafialnego Młodzieżowego Klubu Sporto-
wego Rybak Władysławowo).
Tytuł ambasadora Sportu Gminy Władysła-
wowo zdobył Franciszek Sojka, który w bie-
gach na 100 km osiągnął niemal wszystko. 

Uroczystość, która zorganizowana została 
w Zespole Szkół nr 1, uświetniły występy 
gimnastyczek sportowych z UKS Olimpijczyk 
z Gdańska oraz tancerzy i wokalistów Studia 
Sztuki Da Capo al Fine. Wa
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sportowcy  
odznaczeni

Władysławowo 
Uhonorowano wybitnych zawodników, 
popularnych trenerów i aktywnych uczest-
ników Ligi Sportowej Gminy Władysławowo. 
W Zespole Szkół nr 1 zorganizowano Galę 
Sportu.

Liga Sportowa 
Gminy Władysławowo
1. Cetniewo - 446 pkt.
2. Szotland - 328,5 pkt.
3. Śródmieście - 288,5 pkt.

Najwszechstronniejsi  
zawodnicy Ligi Sportowej  
Gminy Władysławowo
1. Aurelia Dehling-Sobańska 
(Szotland) – 81 pkt. 
2. Jakub Rolewski  
(Cetniewo) – 67 pkt. 
3. Jan Oreszke  
(Karwia) – 50 pkt. 
4. Damian Buczkowski  
(Cetniewo) - 43 pkt. 
5. Artur Rymon Lipinski  
(Śródmieście) – 39,5 pkt. 
6. Agnieszka Buczkowska  
(Cetniewo) – 37,5 pkt. 
7. Anna Kollek  
(Cetniewo) – 37 pkt. 
8. Waldemar Abucewicz  
(Śródmieście) – 35 pkt. 
9. Adam Czyż  
(Żwirowa) – 34 pkt. 
10. Adrian Lisakowski  
(Szotland) – 31 pkt.Fo
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