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Szkuner popłynie  
w nowym kierunku?

W drugą rocz-
nicę śmierci ks. 
Jana Kaczkow-
skiego swoją 
działalność 
ma rozpocząć 
Fundacja jego 
imienia.

Kontrola kosztów, 
wykorzystanie 
niekwestionowa-
nych atutów firmy 
i odbudowa jej repu-
tacji. Właśnie takie 
pomysły na rozwój 
firmy Szkuner z Wła-
dysławowa ma jej 
nowy szef, Witold 
Wawrzonkoski. 

itold Wawrzonkoski 
został nowym prezesem 
zarządu spółki Szkuner 
z Władysławowa pod 
koniec stycznia bieżą-
cego roku. Naturalnym, 
pierwszym krokiem 

w przypadku pracy na nowym stanowisku 
powinno być dokładne poznanie firmy, jej 
modelu biznesowego, finansów i w końcu – 
pracowników. Jak więc można ocenić kondy-
cję Szkunera po takim „prześwietleniu”? 
- Poznanie wszystkich szczegółów, niuansów 
zajmie mi znacznie więcej czasu, ale ogólny 
ogląd firmy już mam. Silną stroną Szkunera 
są własne połowy, dające dostęp do poszu-
kiwanego na rynku surowca. Przetwórnia 
ryb, z nowoczesnym parkiem maszyn, 
zmodernizowana m.in. ze środków unijnych 
również jest atutem, pozwalającym oferować 
produkty bardzo wysokiej jakości. Dla stoczni 
najważniejszą zaletą jest położenie, blisko 
największej floty rybackiej w kraju, będącej 
podstawowym klientem na usługi remontowe 
– podkreśla prezes zarządu Szkunera. - Z dru-
giej strony wspomniane atuty i potencjał firmy 
jest w dużej mierze niewykorzystany. Nie 
udało się więc wyłowić limitu i w pełni wyko-
rzystać zdolności produkcyjnych, to wszystko 
znajduje także odbicie w niesatysfakcjonują-
cych wynikach finansowych – dodaje.
 
Zmiany są konieczne 
Według zapowiedzi nowego szefa jedną 
z najważniejszych zmian w funkcjonowaniu 
firmy będzie silny nacisk na kontrolę i racjona-
lizacje kosztów. To z kolei będzie konieczne do 
zrobienia kolejnego kroku, czyli skutecznego 
zabiegania o nowe zlecenia i klientów. Inne 
wyzwanie to odbudowa reputacji firmy. 
- Dobrą opinię traci się bardzo szybko, 
a odzyskać ją jest bardzo trudno - podkreśla 
Witold Wawrzonkoski. - Wiele pracy zostało już 
wykonane, jednak nie zawsze jest to dostrze-
gane na zewnątrz. Ciągle można spotkać się 
z opiniami, bazującymi na sytuacji sprzed 
kilku czy nawet kilkunastu lat. Zmiana tych 
niekorzystnych opinii, odzyskanie zaufania 
klientów, w tym tych utraconych wiele lat 
temu, poparte możliwościami oferowania 
konkurencyjnych cen jest warunkiem nie-
zbędnym do wzrostu sprzedaży, co przełoży 
się na poprawę sytuacji finansowej firmy. 

Nowy prezes ma na koncie długoletnie 
doświadczenie w koncernie Lotos i spółkach, 
działających w ramach powyższego przed-
siębiorstwa. Zapowiada próbę przeniesienia 
wdrożonych tam rozwiązań do firmy z Włady-
sławowa.
 
Brakuje fachowców 
Szkuner, podobnie jak inne firmy z branży 
stoczniowej, cierpi na brak pracowników. Ak-
tualnie spółka chciałaby zatrudnić kilkanaście 
osób do stoczni oraz pionu połowów i pro-
dukcji. Fachowców jednak brakuje. 
- Szkunerowi trudno jest konkurować 
o pracowników z firmami z Trójmiasta, a na 
lokalnym, północnopomorskim rynku trudno 
znaleźć kandydatów w konkretnych, poszu-
kiwanych specjalizacjach – przyznaje szef 
spółki. - Ta sytuacja wymusiła już pierwsze 
moje decyzje, dotyczące przeorganizowania 
pracy niektórych działów, by zminimalizować 
niekorzystny wpływ niedoboru fachowców. 
Pewnym rozwiązaniem niedoboru pracowni-
ków jest zatrudnianie obcokrajowców. Szku-
ner, co prawda, nie zatrudnia obcokrajowców 
na umowę o pracę, ale korzysta z zagranicz-
nych pracowników tymczasowych, pochodzą-
cych głównie z krajów byłego ZSRR. W tym 
przypadku zastosowano rozwiązanie popu-
larne także w innych firmach z regionu, czyli 
współpracę z agencjami pracy tymczasowej.
 
W stronę żeglarzy 
Podstawowa działalność spółki Szkuner pole-
ga na połowie i przetwórstwie ryb, usługach 
stoczniowych i zarządzaniu portem. W ciągu 
ostatnich lat firma z Władysławowa rozszerzy-
ła swoją działalność o funkcje turystyczne i re-
kreacyjne – popularne stało się więc wędkar-
stwo morskie, wciąż rośnie zainteresowanie 
portem jachtowym w tej miejscowości. Jak się 
okazuje, firma wciąż próbuje wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom żeglarzy i rozwijać jachtową 
funkcję portu. 
- Musimy tu jednak być ostrożni i pamiętać, 
że Władysławowo jest przede wszystkim naj-
większym w kraju portem rybackim. Dlatego 
też niezwykle ważne jest pogodzenie funkcji 
portu rybackiego i jachtowego, by nie zrazić 
naszych dotychczasowych głównych klientów, 
czyli rybaków – tłumaczy szef Szkunera. 
Grzegorz Bryszewski
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Fot. Szkuner

Powstanie 
Fundacja

Głównym celem jej działal-
ności ma być wypracowanie 
oraz wprowadzenie nowych 
standardów  
w relacjach pacjent-lekarz 
oraz ochrona i upowszech-
nianie spuścizny księdza 
Jana. Inaugurację działalności 
Fundacji uświetnią msza 
święta oraz koncert „Pamięta-
my o ks. Janie Kaczkowskim”, 
które odbędą się w najbliższą 
sobotę w Sopocie, a dokład-
niej w Kościele św. Jerzego 
o godz. 18.
- Relacje pacjent-lekarz to 
jedno z zagadnień, któremu 
ksiądz Jan Kaczkowski po-

święcił wiele uwagi, zarówno jako doktor nauk bioetycz-
nych, jak i pacjent, chorujący na nowotwór -  tłumaczy 
Anna Cina-Ciskowska, prezes Fundacji. - Szerzenie jego 
idei w tym czasami bardzo trudnym obszarze to forma 
pielęgnowania pamięci o księdzu, który wciąż pozostaje 
bliski wielu ludziom. Chcemy, aby spotkanie z Janem 
wciąż było możliwe i nadal trwało.
Statutowymi organami Fundacji jest: Rada Fundacji, 
w skład której wchodzą: Józef Kaczkowski, Helena Kacz-
kowska, Filip Kaczkowski, Małgorzata Regosz-Kaczkowska, 
Magdalena Sekuła oraz Adam Sekuła.
- Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, było najistotniejszym 
elementem twórczej pracy Jana Kaczkowskiego - mówi 
Anna Cina-Ciskowska. - Jednym z głównych celów Funda-
cji jest wspieranie tego miejsca oraz upowszechnianie idei 
medycyny paliatywnej oraz idei wolontariatu. Mam wielką 
nadzieję, że tak jak ksiądz Jan łączył i inspirował ludzi do 
wspólnej pracy, tak Hospicjum i Fundacja, dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu ludzi, będą wspólnie rozwijać to, co 
ksiądz pozostawił nam po sobie.
Jan Kaczkowski był popularnym duchownym, doktorem 
nauk teologicznych i bioetykiem, dyrektorem Puckiego 
Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Urodził się z niedowładem 
lewej strony ciała oraz dużą wadą wzroku. Chorował na 
nowotwór nerki, zdiagnozowano też u niego glejaka 
mózgu. Stworzył szkolenia z bioetyki chrześcijańskiej, 
zorganizował warsztaty z etyki oraz komunikacji dla stu-
dentów prawa i medycyny, prowadził wykłady z tematyki 
hospicyjnej. W 2016 roku został ambasadorem zorganizo-
wanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży. Za swoją 
działalność charytatywną był wielokrotnie nagradzany 
i wyróżniany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski i tytułem honorowego obywatela Pucka.
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Marcin 
Majek,
zastępca wójta  
gminy Kosakowo

Nowoczesne autobusy 
wprowadzone do ob-
sługi najpopularniej-
szej linii autobusowej 

w gminie z pewnością ucieszą mieszkańców, jak i 
przyczynią się do poprawy komfortu jazdy turystów. 
Sukcesywnie polepszamy ofertę transportu publicz-
nego w gminie, dzięki wygospodarowaniu kwoty 3 
mln zł dodaliśmy kolejne kursy, jak i rozszerzyliśmy 
zasięg. 

Bezpieczne, 
ekologiczne 
i wygodne

Sześć fabrycznie 
nowych, przegubo-
wych autobusów 
marki Mercedes-
Benz wozi pasaże-
rów na trasie linii 
146, łączącej Rewę w 
gminie Kosakowo z 
Placem Kaszubskim 
w Gdyni.

Poparcie dla bu-
dowy elektrowni 
jądrowej wśród 
mieszkańców gmin 
lokalizacyjnych, tj. 
Choczewa, Gniewi-
na i Krokowej ma 
wynosić 67 proc.

Na mocy Porozumienia Międzygminnego, zawar-
tego pomiędzy wójtem gminy Kosakowo a prezy-
dentem Gdyni, organizatorem całej sieci komuni-
kacyjnej wewnątrz gminy Kosakowo i na trasach 
prowadzących do gmin ościennych (Gdyni i Rumi) 
jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Linia 
146 została uruchomiona w 1971 roku i jest pod-
stawowym połączeniem transportu zbiorowego 
w gminie Kosakowo. Od połowy 2010 roku ob-
sługa powyższej linii powierzana jest operatorom 
prywatnym, którzy ubiegają się o zamówienie w 
otwartych postępowaniach przetargowych. 
W wyniku ostatniego przetargu od 19 czerwca 
2017 roku obsługę linii 146 realizuje PKS Gdy-
nia S.A. Wraz ze zmianą operatora zmienił się 
również rozkład jazdy – o połowę wzrosła czę-
stotliwość kursów w godzinach szczytów prze-
wozowych i porze międzyszczytowej w dni po-
wszednie. PKS Gdynia zaoferował obsługę linii 
146 – po kończącym się właśnie kilkumiesięcz-

nym okresie przejściowym na produkcję – wy-
łącznie fabrycznie nowymi autobusami, wybie-
rając markę Mercedes-Benz, model O530G C2.  
Efekt wprowadzenia fabrycznie nowego tabo-
ru udało się osiągnąć przy jedynie nieznacznym 
wzroście stawki za wozokilometr (około 40 groszy) 
w stosunku do poprzednio obowiązującej. Przy 
czym wartość zrealizowanej przez operatora we 
własnym zakresie inwestycji taborowej to około 9 
mln zł, nieobciążających wprost budżetów Gdyni i 
gminy Kosakowo.
Nowe autobusy spełniają wygórowane normy 
czystości spalin (EURO 6). Są to pojazdy nisko-
podłogowe i wyposażone m.in. w klimatyzację, 
rozbudowaną elektroniczną informację pasa-
żerską czy ładowarki USB. Bardzo podobne do 
eksploatowanych od kwietnia 2017 roku przez 
PKS Gdynia na linii R – różnią się jedynie wy-
raźniejszymi wyświetlaczami zewnętrznymi, w 
kolorze białym.
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Mieszkańcy za elektrownią?
Sprawdzenie nastawienia mieszkańców 
Pomorza do budowy elektrowni jądro-
wej zleciła spółka PGE EJ 1 odpowie-
dzialna za przygotowanie i realizację 
procesu inwestycyjnego budowy pierw-
szej polskiej elektrowni jądrowej. Na 
jej zlecenie badanie opinii zrealizowała 
firma PBS w okresie listopad-grudzień 
2017 roku. Pytania zadawano reprezen-
tatywnej próbie mieszkańców trzech 
gmin lokalizacyjnych.
Badanie wykazało wyraźne poparcie dla 
inwestycji, które wśród mieszkańców 
gmin lokalizacyjnych ma wynosić 67 
proc. Wśród mieszkańców gmin Cho-
czewo (73 proc.) i Krokowa (69 proc.) 
utrzymuje się ono na stałym, wysokim 
poziomie. Jedynie w gminie Gniewino 
poparcie zmalało w stosunku do bada-
nia przeprowadzonego wiosną 2015 
roku i wynosi obecnie 59 proc.
Najważniejsze pozytywne aspekty 
inwestycji, jakie wskazywali mieszkańcy 
to nowe miejsca pracy oraz możliwość 

rozwoju dla gminy. Co drugi mieszka-
niec gmin lokalizacyjnych (54 proc.) jest 
zdania, że po wybudowaniu elektrowni 
będzie więcej miejsc pracy w regionie. 
Co ciekawe, respondenci są świadomi 
możliwości rozwoju lokalnych przedsię-
biorstw w związku z budową elektrow-
ni. O rozwoju mówiły również osoby, 
które nie popierają budowy elektrowni.
Kolejny argumentem, na który zwracali 
uwagę zwolennicy „jądrówki”, ma być 
tańsza energia elektryczna. 35 proc. 
respondentów podkreślało też, że elek-
trownia powinna wpłynąć pozytywnie 
na rozwój infrastruktury w regionie.
Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych 
wysoko oceniają swoją wiedzę na temat 
energetyki jądrowej - co czwarty z nich 
(24 proc.) ocenia taką wiedzę dobrze 
lub bardzo dobrze. Najbardziej popular-
nym źródłem wiedzy na temat ener-
getyki jądrowej są opinie znajomych 
lub rodziny (33 proc.) oraz Internet (22 
proc.). GB



Stowarzyszenie Obszar Me-
tropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot ogłosiło już przetarg, 
który ma wyłonić operatora 
Systemu Roweru Metropoli-
talnego na Pomorzu. Rower 
„na minuty” ma funkcjono-
wać na terenie czternastu 
gmin województwa pomor-
skiego, w tym Pucka i Włady-
sławowa. 
Operator roweru metropo-
litalnego dostarczy około 

3,9 tys. rowerów z oponami „antyprzebiciowymi” i ustawi 
ponad 600 stacji postojowych. Zaprojektuje też system 
wypożyczania rowerów przez Internet, a także aplikacje 
na urządzenia mobilne. Będzie zarządzał tym systemem 
i prowadził niezbędne prace konserwatorskie. Konieczne 
jest także zaplecze serwisowe dla rowerowej floty.
Przetarg zakłada, że 98 proc. rowerów musi być stale 
sprawnych. Stowarzyszanie OMGGS określiło też maksy-
malne stawki, jakie mają płacić użytkownicy. Minuta jazdy 
ma kosztować 10 gr. Jeśli zdecydujemy się na abonament, 
będziemy mogli przejechać dziennie rowerem metropo-
litalnym 90 minut bez dodatkowych opłat (abonament 
miesięczny nie może przekroczyć 10 zł, a roczny 100 zł). 
Każda dodatkowa minuta poza abonamentem będzie 
kosztować 5 gr.
Największe znaczenie przy wyborze operatora ma mieć 
cena (60 proc. oceny oferty). Dodatkowe punkty można 
zdobyć za dostarczenie większej niż wymagana liczby 
rowerów elektrycznych (35 proc. oceny) oraz zaoferowa-
nie większej floty niż minimum określone w przetargu (5 
proc.). Termin składania ofert mija 25 kwietnia. 
Pilotaż Systemu Roweru Metropolitalnego zaplanowany 
jest na jesień 2018 roku, a pełną parą ma ruszyć 1 marca 
2019 roku. Oparty będzie o rowery czwartej generacji, 
które wyposażone będą w moduły GPS, GSM i elektroza-
mek. 
Realizacja projektu związanego z budową Systemu 
Roweru Metropolitarnego ma przyczynić się do zwięk-
szenia mobilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej 
alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej. 
Głównym celem przedsięwzięcia ma być zwiększenie 
dostępności węzłów integracyjnych, umożliwiając szybszą 
i bardziej komfortową  podróż. Całe zadanie realizowane 
jest przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
WA
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władysławowo 
długo będzie 
mi najbliższe

Jeszcze w tym roku ma zostać 
wyremontowana droga Władysławo-
wo-Łebcz. Na czym polegały będą 
prowadzone prace?
Zostało zakończone postępowanie 
przetargowe i wybrano firmę, z któ-
rą podpisano umowę. Plac budowy 
został już przekazany. W związku z tym 
wykonawca będzie mógł przystąpić 
do prac związanych z utworzeniem 
nowej nawierzchni drogi pomiędzy 
Władysławowem a Łebczem, a dokład-
niej mówiąc: na odcinku od wybudo-
wanego w ubiegłym roku ronda we 
Władysławowie aż do granicy miasta. 
Dalej, czyli na terenie gminy Puck, nowa 
nawierzchnia została położona kilka lat 
temu, więc obecnie nie ma konieczności 
prowadzenia tam prac drogowych. Na 
całej długości trasy Władysławowo- 
Łebcz w ramach zadania powstanie 
ciąg pieszo-rowerowy, który powinien 
przyczynić się do poprawy bezpieczeń-
stwa nie tylko pieszych i rowerzystów, 
ale także kierowców. W ramach inwesty-
cji wykonane zostaną również roboty, 
mające na celu dowiązanie się do 
istniejącego zagospodarowania wzdłuż 
drogi, a w szczególności przełożenie lub 
przebudowa istniejących nawierzchni 
poza pasem drogowym na dojazdach, 
ciągach pieszych i dojściach do posesji. 
Całe zadanie wpisuje się w założenia 
poprawy dostępności komunikacyjnej 
do Władysławowa i dalej na Półwysep 
Helski, co zwłaszcza w okresie sezonu 
letniego ma ogromne znaczenie dla 
ruchu turystycznego.

Zakres prac jest duży. Czy inwestycję 
uda się zakończyć w tym roku?
Wszystkie niezbędne roboty planujemy 
zakończyć po sezonie letnim. Będą też 
niestety utrudnienia dla kierowców, 
gdyż odcinek drogi, na którym będą 
prowadzone prace będzie wyłączony 
z ruchu i oddany do eksploatacji przed 
sezonem turystycznym. Liczymy bardzo 
na wyrozumiałość wszystkich korzy-
stających z tego połączenia. Ponadto 
pragnę dodać, iż obecnie trwają prace 
projektowe związane z usprawnieniem 
wjazdu na skrzyżowanie w samym 
Łebczu. W sezonie letnim tworzą się tam 
duże korki. Planowane prace powinny 
przyczynić się do poprawy sytuacji w tej 
kwestii. Najprawdopodobniej zamonto-
wana zostanie tam sygnalizacja świetl-
na, ale to najszybciej w roku przyszłym.

Inwestycja realizowana jest przede 
wszystkim z myślą o bezpieczeństwie 
i usprawnieniu ruchu w tej części 
powiatu puckiego. Nie bez znaczenia 
w tym przypadku zdaje się również 
uwolnienie terenów pod budowę 
nowych osiedli?
Oczywiście, że tak. Budując, chociażby 
nowe rondo w ubiegłym roku i popra-
wiając stan nawierzchni dróg w tenj 
części Władysławowa, mamy zamiar w 
przyszłości ułatwić komunikację i życie 
osobom, które się tam osiedlają. W tej 
chwili można zaobserwować, choćby 

wzdłuż ulicy Droga Chłapowska, bardzo 
duży boom budowlany. Ludzie chcą tam 
mieszkać, a my chcemy, żeby żyło się im 
bardziej komfortowo.

Inwestycja realizowana będzie w ra-
mach tzw. „schetynówek”. Czy samo-
rząd powiatu puckiego zawsze stara 
się o środki zewnętrzne na realizację 
projektów drogowych?
Nie ma dużo możliwości uzyskania 
wsparcia z zewnątrz na zadania z 
zakresu inwestycji drogowych. Jak się 
tylko jednak pojawiają, to zabiegamy 
o ich otrzymanie. Jedną z możliwości 
otrzymania dofinansowania jest Pro-
gram Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej, czyli wspomi-
nane wcześniej schetynówki, z których 
korzystamy nie po raz pierwszy. Funk-
cjonuje też Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w ramach którego obecnie 
realizujemy inwestycje na terenie gminy 
Krokowa. Staramy się korzystać z tych 
możliwości, które istnieją, bo inwestycje 
drogowe są kosztowne, a my mamy 
ograniczone możliwości finansowe. 
Robimy to po to, aby maksymalnie i 
efektywnie wykorzystać środki, które 
posiadamy.

Inwestycje realizowane na terenie 
Władysławowa traktuje Pan w sposób 
szczególny. Dzieje się tak chyba nie 
bez przyczyny?
Tam mieszkam i stamtąd startowałem 
w wyborach do Rady Powiatu Puckiego. 
W związku z tym dobro miasta i gminy 
Władysławowo leży mi na sercu. Pełniąc 
funkcję wicestarosty, muszę jednak pa-
trzeć na powiat pucki jako całość, nie za-
pominać o jego pozostałych częściach. 
Nie ukrywam jednak, że Władysławowo 
jeszcze pewnie długo będzie mi najbliż-
sze i cieszyć mnie będą inwestycje, które 
będą tam realizowane.

Z wicestarostą puckim, 
Tomaszem Herrmannem, 
rozmawia Anna Walk.

Na całej długości trasy 
Władysławowo- Łebcz w 
ramach zadania powstanie 
ciąg pieszo-rowerowy, który 
powinien przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa nie 
tylko pieszych i rowerzystów, 
ale także kierowców.

Budowa Systemu 
Roweru Me-
tropolitalnego 
nabiera tempa. 

Rower „na 
minuty”

fot. Freepik.com
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Dzień Jedności 
pełen atrakcji
Dumni ze swojego 
pochodzenia Kaszu-
bi świętowali w Ko-
sakowie. Główną 
atrakcją marcowego 
Dnia Jedności Ka-
szubów była próba 
bicia rekordu w jed-
noczesnej grze na 
akordeonie. 

zień Jedności Kaszubów organizo-
wany jest cyklicznie od 2004 roku. 
Święto obchodzone jest w duchu 
kaszubskim, a jego nieodłącznymi 
elementami są uroczysta msza 
święta z elementami kaszubskimi, 
turniej gry w kaszubską „Baśkę” 

oraz bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na 
akordeonie. 
 
Wyjątkowe obchody
Gospodarzem tegorocznej edycji Dnia Jedności Ka-
szubów było Kosakowo. Obchody rozpoczęto mszą 
św. koncelebrowaną przez proboszcza parafii p.w. 
św. Antoniego, księdza kanonika Jana Grzelaka oraz 
księdza dr Mariana Miotke. Po sumie barwny koro-
wód na czele z miejscową orkiestrą dętą przeszedł 
ulicami Kosakowa. W kolorowym tłumie dostrzec 
można było prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, posłankę Dorotę Arciszewską-Mielewczyk, 
sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego - Jarosława Sellina, posła Kazimie-
rza Plocke, czy też burmistrz Hannę Pruchniewską.
- Dzień Jedności Kaszubów to wydarzenie szczegól-

ne dla naszej społeczności, które nawiązuje do histo-
rii sięgającej aż XIII wieku, kiedy to papież Grzegorz 
IX napisał bullę, w której pojawiła się nazwa Kaszuby 
– mówił prof. Edmund Wittbrodt, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. - W tym roku obchody są 
wyjątkowe, bo przypadają w stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Kiermasz rękodzieła
Przybyłych do Kosakowa witały grupy folklorystycz-
ne z różnych zakątków Kaszub. Dodatkowo z myślą 
o uczestnikach Dnia Jedności Kaszubów zorgani-
zowano kiermasz rękodzieła. Na straganach, które 
rozstawiono w Centrum Edukacyjno–Sportowym, 
można było zaopatrzyć się w naturalne miody, tra-
dycyjną tabakę, czy też stroje z kaszubskimi wzora-
mi. Pod względem artystycznym imprezę uświetnił 
między innymi występ Weroniki Korthals.
- Świętujemy nasze bogate dziedzictwo w roku stu-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, święto 
również tych, którzy od pokoleń je współtworzyli – 
mówił Marcin Kopitzki, przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo. - To dzięki podejmowanym przez nich 
działaniom regionalnym czujemy się wszyscy zako-

rzenieni w naszej wspólnej przeszłości i z większą 
determinacją budujemy nasze małe ojczyzny. Gmi-
na Kosakowo świadoma wspólnego dziedzictwa 
z tym większą radością podjęła się zorganizowania 
tegorocznych obchodów Dnia Jedności Kaszubów.

Nie było rekordu
W ramach wydarzenia zorganizowana została próba 
bicia rekordu w jednoczesnej grze na akordeonie. 
Pod batutą Pawła Nowaka zagrało w sumie 276 
akordeonistów, co nie wystarczyło, aby pobić rekord 
ustanowiony w Bojanie. Najmłodsza uczestniczka 
próby bicia rekordu miała 1,5 roku i pochodziła 
z Chwaszczyna, a najstarszym akordeonistą był 84-
letni Brunon Szpica z Luzina. 
Warto zaznaczyć, że równolegle w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Mostach odbył się turniej 
sportowy Baśki. Zwycięzcą zmagań okazał się Zenon 
Klebba – Bocar Osłonino. W rywalizacji par zwycięz-
cami zostali Banowska Bernadeta i Jaszke Bolesław 
– Orły Rumia. Najlepszym zespołem Dnia Jedności 
Kaszubów został Bocar Osłonino.
Anna Walk

D

Dzień Jedności Kaszubów 
(Dzéń Jednotë Kaszëbów) to 
święto upamiętniające pierw-
szą pisemną adnotację o Kaszu-
bach w bulli papieża Grzegorza 
IX. 9 marca 1238 roku papież 
Grzegorz IX zatytułował szcze-
cińskiego księcia „księciem 
Kaszub” (łac. clare morie… duce 
Cassubie), potwierdzając dobra 
podarowane przez Bogusława 
I zakonowi joannitów pod 
Stargardem nad Iną. Była to 
pierwsza historyczna wzmianka 
o Kaszubach. 

Pierwszy w historii Dzień 
Jedności Kaszubów odbył się 
w 2004 roku w Gdańsku. Rok 
później impreza ponownie 
zorganizowana została w gro-
dzie nad Motławą, natomiast 
w następnych latach kolejno 
w miejscowościach: Tuchomie 
(2006), Kramarzyny (2007), 
Miastko (2008), Bytów (2009), 
Kartuzy (2010), Słupsk (2011), 
Brusy (2012), Kościerzyna 
(2013), Sierakowice (2014), Su-
lęczyno (2015), Bojano (2016) i 
Chmielno (2017).
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Bursztynowe kogi  
przyznane 
Najaktywniejsze 
organizacje poza-
rządowe z powiatu 
puckiego zostały 
uhonorowane. 
Bursztynową Kogą 
odznaczono Studio 
Tańca „Dance Flow”, 
Stowarzyszenie 
Kultury i Sztuki „Da 
Capo al Fine” oraz 
Stowarzyszenie 
„Zrozumieć Świat”.

Bursztynowa Koga to wyjątkowa nagroda, którą cyklicznie 
przyznają starosta pucki oraz członkowie Powiatowej Rady 
Organizacji Pozarządowych. W ten sposób dziękują osobom, 
które działają na rzecz lokalnej społeczności. Uhonorowanie 
to nie tylko prestiż, ale i konkretne wsparcie finansowe. Mogą 
na nie liczyć organizacje, które na tle innych wyróżniają się 
w sposób szczególny.

Z potrzeby serca
- Wszystkie samorządy Ziemi Puckiej, jak i innych części kraju, 
nie wyobrażają sobie realizacji swoich zadań bez wsparcia 
organizacji pozarządowych – mówił podczas uroczystej gali 
Jarosław Białk, starosta pucki. – Nie działacie z myślą o zysku, 
sławie, czy też władzy. Na rzecz innych pracujecie z potrzeby 
serca. Chcecie dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i pa-
sjami po to, aby innym żyło się lepiej. 
Głównymi nagrodami, czyli statuetkami Bursztynowej Kogi, 
odznaczeni zostali: Stowarzyszenie „Zrozumieć Świat” z Pucka 
za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, Studio 
Tańca „Dance Flow” z Helu oraz puckie Stowarzyszenia Kultury 
i Sztuki „Da Capo al Fine” za propagowanie tańca, a także 
udział w kulturalnym życiu powiatu. 

Doceniono wkład
- Działamy od niespełna dwóch lat i muszę przyznać, że nie 
spodziewaliśmy się tego, że zostaniemy odznaczeni główną 
nagrodą w postaci Bursztynowej Kogi – zapewnia Daniel 
Choiński, prezes Tanecznego Klubu Sportowego „Dance Flow” 
z Helu. - To dla nas ogromne wyróżnienie. Cieszymy się, że 
doceniono nasz wkład w rozwój taneczny dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. Jest nam niezmiernie miło z tego powodu.
Podczas uroczystej gali starosta pucki uhonorował również 
Teresę Jaskułkę i Waldemara Płomień nagrodami specjalnymi. 
Wyróżnienie od marszałka województwa pomorskiego trafiło 
do przedstawicieli Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich 
w Pucku. Wojewoda pomorski za dotychczasową działalność 
odznaczył Ochotniczą Straż Pożarną w Chłapowie.
Anna Walk

Studio Tańca „Dance Flow” z Helu jest stowarzyszeniem 
członkowskim Polskiej Federacji Tańca Sportowego. Funkcjo-
nuje po to, aby krzewić kulturę fizyczną wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, popularyzując taniec oraz zdrowy styl życia.

Stowarzyszenie Kultury i Sztuki „Da Capo al Fine” zostało 
założone w 2014 roku z inicjatywy członków nieformalnego 
klubu, składającego się z sympatyków i rodzin członków ze-
społu Studia Sztuki Da Capo Al Fine. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu 
„Zrozumieć Świat” działa od 2010 roku, wspierając dzieci 
oraz rodziny osób dotkniętych niepełnosprawnością, jaką jest 
autyzm. Stowarzyszenie przeprowadziło wiele projektów w 
ramach konkursów na realizację zadań publicznych. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje cykliczna impreza pod nazwą 
Puckie Dni Autyzmu. 
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ma być ekologicznie, 
ciepło i tanio

W Pucku trwa 
termomoderni-
zacja budynków 
Urzędu Miasta oraz 
Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Re-
kreacji.

Zgłoszenia konkursowe należy 
dostarczać do Biura Obsłu-
gi Interesanta w Urzędzie 
Miejskim we Władysławowie w 
zamkniętej kopercie z dopi-
skiem „Konkurs na projekt 
logo dla miejscowości Tupadły 
w Gminie Władysławowo”. 
Konkurs trwa do 10 maja. Jego 
głównym celem jest opra-
cowanie znaku graficznego 
dla miejscowości Tupadły, 
który mógłby nawiązywać do 

historii, walorów turystycznych i nadmorskiego położenia 
miejscowości. Logo będzie wykorzystywane w celu iden-
tyfikacji działań związanych z pracą sołectwa Tupadły i ma 
być umieszczane na wszelkich dokumentach, materiałach 
promocyjnych, nośnikach reklamy, jak i stronie interneto-
wej sołectwa.
Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę 
rzeczową w postaci przenośnego komputera. Szczegóło-
wych informacji na temat konkursu udziela Paulina Pach 
z Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu 
Miejskiego we Władysławowie - tel. 58 674-54-53. 
WA

Szansa na zagar-
nięcie laptopa. 
Ogłoszony został 
konkurs na logo 
dla miejscowości 
Tupadły.

Helska Helena nie 
została Europejskim 
Drzewem Roku 
2018.

Stwórz logo!

Helena poza podium 

Zadnie realizowane jest w ramach projektu 
pn. „Kompleksowa modernizacja energetycz-
na budynków stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Puck”. Przedsięwzięcie dofinan-
sowane zostało w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020 współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.
Termomodernizacja obejmuje budynek Urzę-
du Miasta, w którym wykonawca realizujący 
inwestycję, oddał do użytku już trzecie piętro 
obiektu. W ramach zadania wymieniono 
oświetlenie na korytarzu i w pomieszcze-
niach biurowych. Dodatkowo zamontowane 
zostały nowe grzejniki i okna. Zmodernizo-
wano też system ciepłej wody użytkowej.
Jak przekonują urzędnicy, przeprowadzone 

prace przyczynią się do zmniejszenia wydat-
ków przeznaczonych na utrzymanie budyn-
ków, w tym kosztów ogrzewania. Kolejnym 
efektem realizacji zadania ma być zmniejsze-
nie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nie 
bez znaczenia jest też podniesienie standardu 
użytkowania budynków. 
Realizacja projektu obejmuje również termo-
modernizację budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. W tym 
przypadku częściowo docieplono już ściany 
zewnętrzne i wymieniono stolarkę okien-
ną. Ponadto zamontowano nowe grzejniki 
i oświetlenie. Wszystkie niezbędne prace mają 
zastać zakończone jeszcze przed rozpoczę-
ciem sezonu grzewczego. 
WA

Zakończyło się głosowanie na Europejskie 
Drzewo Roku 2018. Polskę w prestiżo-
wym plebiscycie reprezentowała Topola 
Helena z Helu, której w sumie udało się 
zdobyć 10 889 głosów. To jednak okazało 
się zbyt mało, by znaleźć się na podium 
konkursu.
Europejskim Drzewem Roku został dąb 
z Portugalii, który zdobył 26 606 głosów. 
Drugie miejsce przypadło wiązom z 
Hiszpanii (ponad 22 tys. głosów), a trze-
cie – dębowi z Rosji (niemal 22 tys.  tys. 
głosów). 
Topola z Helu tytuł Drzewa Roku 2017 
otrzymała blisko rok temu, dzięki czemu 
mogła reprezentować Polskę w prestiżo-
wym konkursie. To topola czarna, która 
ma około 220 lat, obwód 4,05 m, wyso-
kość 30 m i jest pomnikiem przyrody. 
WA
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Koncerty, imprezy integracyjne, 
czy też różnego rodzaju warsztaty. 
Na terenie gminy Puck sporo dzie-
je się przez cały rok. Jak wydarze-
nia kulturalne organizowane będą 
w najbliższym czasie?
Za nami ferie. Uczniowie, którzy zi-
mową przerwę od szkoły spędzali na 
miejscu, gromadzili się w wiejskich 
klubach kultury, gdzie organizowa-
ne były różnego rodzaju warsztaty, 
zabawy integracyjne, czy też zajęcia 
rekreacyjne. Dzięki temu dzieci 
z terenu gminy Puck nie musiały 
wyjeżdżać daleko, aby móc spędzić 
wolny czas w interesujący sposób i 
doświadczyć spotkania z kulturą. 

Organizowane są zarówno duże 
przedsięwzięcia, jak i te mniejsze. 
Na co stawiał będzie Ośrodek Kul-
tury Sportu i Turystyki w najbliż-
szym czasie?
Wiosna to dla nas przede wszyst-
kim okres cyklicznych konkursów 
organizowanych z myślą o dzieciach i 
młodzieży szkolnej. Przeprowadzone 
zostaną między innymi gminne etapy 
Wojewódzkiego Konkursu Recyta-
torskiego Poezji Polskiej, Przegląd 
Teatrów Szkolnych, czy też Muzyki 
Szkolnej. Te i inne zadania stwarzają 
szkołom możliwość zaistnienia w 
konkursach, które mają wymiar po-
nadregionalny. Dla uczniów to okazja 
do sprawdzenia się, a także prezen-
tacji swoich zdolności przed szerszą 
publicznością. Spośród innych cieka-
wych zdarzeń należy zwrócić uwagę 
na Wiosenny Rajd Rowerowy na 
Orientację, który zaplanowany został 
na maj. Czerwiec upłynie pod zna-
kiem imprez organizowanych z okazji 

Dnia Dziecka oraz sobótek. Gminne 
obchody wigilii św. Jana odbędą się 
w Rzucewie. Przed wakacjami zorga-
nizowany zostanie jeszcze Gminny 
Festiwal Kultury Szkolnej, który 
pospina osiągnięcia uczniów w jedną 
wyjątkową imprezę. Dodatkowo w 
czerwcu przygotowujemy wspólnie 

z Towarzystwem Upiększania Miasta 
Pucka i Stowarzyszeniem Historyków 
Sztuki Oddział Gdańsk konferencję 
historyków sztuki pod hasłem Euro-
pa, Rzeczpospolita, Prusy Królewskie, 
Nowożytność. W tym samym miesią-
cu obchodzić będziemy 95. rocznicę 
śmierci Antoniego Abrahama – 
Trybuna Kaszubów, spotkamy się w 
Zdradzie pod pomnikiem czcząc Jego 
pamięć w miejscu urodzenia.

Czy lato będzie równie bogate pod 
względem imprez kulturalno-re-
kreacyjnych?
Jesteśmy gminą wiejską, więc skupia-
my się na działaniach, które związane 
są z jej naturą. W związku z tym w 
sposób szczególny akcentujemy 
Święto Ludowe związane z Zesłaniem 

Ducha Św i Dożynki jako refleksja i 
radość z uzyskanych plonów. Pierw-
sza z powyższych imprez odbędzie 
się 20 maja w Domatowie a druga 
zaplanowana została tradycyjnie na 
ostatni weekend sierpnia również w 
Domatowie. Obie imprezy to duża 
dawka dobrej muzyki i zabawy. 
Oprócz święta plonów do ważnych 
wydarzeń, które zaplanowaliśmy na 
wakacje, należy zaliczyć również stały 
cykl Koncertów w ramach Kwarta-
łów Sztuki min. Koncert Cysterski. 1 
lipca w Starzynie a 7 października w 
Mechowie. Na 8 lipca zaplanowany 
został Festiwal Pieśni Kaszubskiej 
„Kaszëbsczé tóne nad Môlim Môrza”, 
który organizujemy tradycyjnie w 
Swarzewie od 2000 roku. Dwa tygo-
dnie później w Parku Kulturowym 
„Osada Łowców Fok” zorganizowany 
zostanie koncert muzyczny „Łowisko” 
połączony z festynem dla miesz-
kańców. Jeżeli chodzi o sierpień, to 
pierwszy weekend w Gnieżdżewie 
„Topimy Węgorza” a w Sławutowie 
15 pieczemy chleby podczas Święta 
Chleba. W Osłoninie odbędzie się 
Osłoniński „Dzień Ryby,” a w Rzuce-
wie zorganizowane zostanie „Święto 
Bursztynu”. To nowe imprezy, która 
mamy nadzieję, że na stałe wpiszą 
się do kalendarza imprez organizo-
wanych na terenie Gminy Puck. W 
sierpniu zapraszamy jeszcze na Letni 
Rajd Rowerowy na Orientację. We 
wrześniu natomiast „Dzień Ziem-
niaka” w Celbowie zapowiada się 
niezwykle interesująco…

To oznacza, że w jednym tygodniu 
odbywać się będzie nawet kilka 
wydarzeń. Zarówno mieszkańcy, 

jak i turyści nie powinni zatem 
narzekać na brak atrakcji.
Można mówić nawet o szerokiej skali, 
biorąc pod uwagę liczne działania lo-
kalne, które są koordynowane przez 
Ośrodek Kultury Sportu i Turystki i 
toczą się w poszczególnych środowi-
skach. Czternaście klubów wiejskich, 
działających w miejscowościach 
Gminy Puck, codzienną działalnością, 
kontaktami społecznymi wykonują 
swoją pracę u podstaw. Dzięki temu 
możemy się skupić na działaniach 
bardziej spektakularnych… W ciągu 
roku kulturalnego wytyczamy sobie 
kilkanaście takich wydarzeń, które 
w kontekście prawie tych kilkuset 
działań rocznie dokonujących się w 
wiejskich klubach kultury, ma szanse 
zaistnieć publicznie swoim szczegól-
nym wymiarem…

Duże wydarzenia to też imponu-
jące koncerty. Ośrodek Kultury 
Sportu i Turystki stawia nie tylko 
na popularnych muzyków, ale i 
lokalnych artystów. Dlaczego pro-
muje lokalną twórczość?
Na wszystkich imprezach zarówno 
tych, które mają stanowić swoiste-
go rodzaju wizytówkę, jak i tych 
mniejszych, integrujących lokalną 
społeczność, podkreślamy naszą 
kaszubskość i miejscowymi zespo-
łami ludowymi tworzymy bazę, 
dzięki której możemy się poczuć jak 
u siebie. Jest to okazja do tego, aby 
podkreślić, skąd pochodzimy, gdzie 
są nasze korzenie!
Zapraszając, odnosimy po szczegóły 
i terminy do naszej strony interneto-
wej: www.oksitpuck.pl

Rozmowa z Janem 
Dettlaffem, dyrekto-
rem Ośrodka Kultu-
ry Sportu i Turystki 
Gminy Puck.

Dzięki temu dzieci z 
terenu gminy Puck nie 
musiały wyjeżdżać da-
leko, aby móc spędzić 
wolny czas w interesują-
cy sposób i doświadczyć 
spotkania z kulturą. 

Podkreślamy  
naszą kaszubskość
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Zespoły z Chwasz-
czyna, Wejherowa 
i Lipusza walczyły 
o tytuł Arcymi-
strza Kulinarnego 
Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. 
Regionalna Bitwa 
Kulinarna zorga-
nizowana została 
w Krokowej. 

walka na smaki
Walkę na smaki od pięciu lat systematycznie organizuje zarząd 
główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W ten sposób w róż-
nych częściach województwa pomorskiego promuje Kaszuby 
i kuchnię regionalną. 

Królował ziemniak
Tegoroczna edycja Regionalnej Bitwy Kulinarnej zorganizowa-
na została w Krokowej. W miejscowej szkole o tytuł Arcymistrza 
Kulinarnego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego walczyły trzy 
trzyosobowe zespoły. 
Zadanie konkursowe, które musiała wykonać każda z grup, pole-
gało na przygotowaniu, stosując się do dostarczonych przepisów, 
zestawu trzech potraw z ziemniaków. Stawiając na ziemniaki, miej-
scowi zrzeszeńcy, chcieli przypomnieć, że wiele nowych odmian 
ziemniaków pochodzi właśnie z Krokowej. To tu przez kilkadziesiąt 
lat funkcjonowała Hodowla Twórcza Ziemniaków. 

Pod oceną jury
Jako przystawkę należało wykonać kartoflankę na świeżym bądź 
wędzonym boczku. Do placków ziemniaczanych, czyli dania głów-
nego maksymalnie można było wykorzystać 2 kg ziemniaków. 
Na deser trzeba było przygotować faworki z cukrem pudrem. 
Konkursowe jury oceniało przede wszystkim smak potraw i ich 
zgodność z przepisem. Niemniej ważna była też estetyka podania.

Najlepsi wyłonieni
Po blisko stu minutach gotowania i smażenia konkursowe jury ty-
tułem Arcymistrza Kulinarnego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
odznaczyło drużynę z Chwaszczyno. Na drugiej pozycji uplasowała 
się grupa z Lipusza, a trzecie miejsce zajęli przedstawiciele Wejhe-
rowa. 
Zwycięski zespół oprócz nagród rzeczowych zyskał prawo do orga-
nizacji przyszłorocznej edycji Regionalnej Bitwy Kulinarnej. Warto 
zaznaczyć, że organizatorzy zmagań zapewnili wszystkim zespo-
łom produkty, które były niezbędne do wykonania potraw.
WA

Choć nie jest produ-
kowany już od kil-
kunastu lat, to Fiat 
126p nadal ma wielu 
miłośników. Można 
było przekonać się o 
tym w Pucku, gdzie 
zorganizowany zo-
stał Zlot Maluchów. 

Maluchy na Starym Rynku
To była prawdziwa gratka dla 
fanów motoryzacji. Na Starym 
Rynku zaparkowało kilkanaście 
małych fiatów, należących do 
członków Fan Klubu Malucha 
Przetoczyno i osób, które z nim 
współpracują. 

Auta z duszą
- Skrzykujemy się zazwyczaj za 
pomocą Facebooka i wspólnie 
jeździmy na zloty, zarażając 
innych miłością do maluchów – 
mówi Leszek Lewicki z Władysła-
wowa. - To samochody z duszą 
i podróż nimi sprawia ogromną 
satysfakcję. 
Zlot miłośników włosko-polskiej 
myśli technologicznej zorgani-
zowano w ramach imprezy pn. 
„Moda na Puck”, która w tym 

roku odbyła się w Dniu Mężczy-
zny, czyli 10 marca. 

Ciekawa propozycja
- Każdy mógł przyjść na pucki 
rynek, obejrzeć wyjątkowe 
samochody i wrócić pamięcią do 
czasów, w których maluch był 
królem szos - wyjaśnia Hanna 
Pruchniewska, burmistrz Pucka. 
- Myślę, że była to ciekawa pro-
pozycja nie tylko dla mężczyzn, 
ale i kobiet.
Fiaty 126p przyjechały do nas 
z Włoch. Popularne maluchy 
rozpędzały się do 120 km/h i wa-
żyły od 580 do 645 kg. Łącznie 
na świecie wyprodukowano ich 
prawie 4,7 mln egzemplarzy, z 
czego tylko 1,3 mln we Wło-
szech.  Anna Walk
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moda na puck
Zapanowała praw-
dziwa Moda na 
Puck. Impreza, która 
zorganizowana 
została z okazji Dnia 
Kobiet, w tym roku 
odbyła się w Dniu 
Mężczyzn. 

Zimno im nie 
straszne. Sympatycy 
mroźnych kąpieli 
przybyli na sam 
kraniec Polski, aby 
wziąć udział w IV 
Zlocie Morsów w 
Helu. 

Morsy opanowały Hel
Najmłodszy uczestnik imprezy urodził się w 2011 
roku, a najstarszy miał 83 lata. Tegoroczny zlot 
okazał się rekordowy, bo wzięło w nim udział około 
ośmiuset osób. Dla jednych była to pierwsza zimo-
wa kąpiel w Bałtyku, a dla innych jedna z wielu. 

Lepsze samopoczucie 
- Morsuje już od czterech sezonów i na pewno 
będę robiła to nadal – zapewnia Barbara Rutkow-
ska, jedna z uczestniczek marcowego zlotu. - Kąpiel 
w zimnej wodzie pobudza i przyczynia się do 
zwiększenia produkcji endorfin, czyli tzw. hormo-
nów szczęścia. To sprawia, że człowiek lepiej się 
czuje i ma więcej energii.
Pani Agnieszka z Gdańska zapewnia, że morsowa-
nie przyczynia się nie tylko do poprawy samopo-
czucia, ale i zdrowia oraz kondycji. - Morsy rzadziej 
chorują i lepiej znoszą zimno – zapewnia miłośnicz-
ka lodowatych kąpieli. - Dla mnie nawet kilkunasto-
stopniowe mrozy nie są straszne.  

Okazja do promocji
Morsowanie w Helu poprzedziła parada ulicami 
miasta i wspólna rozgrzewka. Po kąpieli w zimnym 
Bałtyku uczestniczy spotkania mogli liczyć na 
ciepły posiłek i słodki poczęstunek. Za organizację 
przedsięwzięcia odpowiadali członkowie grupy 
Helskie Morsy Cold Water. 
- Zlot organizujemy po to, aby integrować morsów 
z różnych części kraju – zapewnia Urszula Piktel 
z Helskich Morsów Cold Water. - Dodatkowo to oka-
zja do promocji naszej miejscowości. Mieszkamy 
w bardzo unikatowym i pięknym mieście, co często 
podkreślamy. 
Anna Walk

dr Klemens 
Kohnke,
burmistrz Helu 
Zlot Morsów w Helu zor-
ganizowany został po raz 
czwarty. W pierwszym ze 
spotkań wzięło udział oko-
ło 160 osób. W większości 
byli to miłośnicy zimowych 
kąpieli z okolicznych miej-
scowości. W tegorocznej 
edycji zjazdu uczestniczyło 
już ponad osiemset osób, 
co pokazuje, że jest to 
ciekawa inicjatywa, która 
zdobywa coraz większe 
grono zwolenników.

W związku z tym na brak atrakcji w hali 
Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzie-
żowego nie mogły narzekać zarówno 
panie, jak i panowie. To z myślą o męż-
czyznach do Pucka przyjechali między 
innymi mistrzowie barberscy, pod któ-
rych nożyczkami panowie przechodzili 
metamorfozę. Panie mogły również 
poczuć się jak w salonie piękności. Z 
chęcią korzystały, chociażby z masaży 
relaksacyjnych i na brak atrakcji nie 
narzekały. 

Atrakcji było sporo
- Impreza bardzo mi się podobała – 
zapewnia Teresa Litwin. - Została tak 
przygotowana, aby każdy znalazł coś 
dla siebie. Sama skorzystałam z masażu 
i muszę przyznać, że jestem bardzo 
zadowolona. Tego typu wydarzenia po-
winny być organizowane przynajmniej 
raz w miesiącu – dodaje z uśmiechem. 
W trakcie Mody na Puck zbierano 
zabawki dla dzieci z Domu Samotnej 
Matki Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 
Kobiety z Pomorskiej Grupy Wsparcia, 
działającej przy Puckim Hospicjum im. 
Ojca Pio, wcieliły się w role modelek. 
Dodatkowo zorganizowano mnóstwo 
występów artystycznych i pokazów.

Pomysłowość i aktywność
- Pokazujemy nasz potencjał, a przy 
okazji dajemy innym coś od siebie i 
świetnie się bawimy – wyjaśnia Hanna 
Pruchniewska, burmistrz Pucka. - 

Staramy się, aby to wydarzenie było 
takie nasze, puckie. W jego organizację 
angażuje się mnóstwo osób, którym za 
pomysłowość i aktywność serdecznie 
dziękuję. 
Warto zaznaczyć, że w ramach akcji 
Moda na Puck na Starym Rynku odbył 
się I Pucki Bieg na Szpilkach. Zwycięż-
czynią nietypowych zmagań okazała 
się Aleksandra Bystram. Dla panów zor-
ganizowano nieco odmienną wersję, 
bo biec należało w kaloszach.
Anna Walk
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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Sportowcy i artyści 
uhonorowani

ójt Jerzy Włudzik cyklicz-
nie wyróżnia osoby, które 
poprzez swoją działalność 
przyczyniają się do promo-
cji gminy Kosakowo. Nagro-
dy finansowe systematycz-
nie przekazuje za wysokie 

wyniki sportowe oraz szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej. W tym roku 
uroczysta gala tradycyjnie zorganizowana zosta-
ła w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. 

Chluba i chwała 
- Spotykamy się tutaj po to, aby podziękować 
i wyróżnić tych, którzy sprawiają nam radość 
podczas różnego rodzaju zawodów sportowych 
oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych – mówił 
do zebranych Jerzy Włudzik, wójt gminy Kosa-
kowo. - Za to, że przynoszą nam wiele chluby 

i chwały, serdecznie im dziękujemy podczas 
dzisiejszej gali. 
Za działalność kulturalną w 2017 roku nagro-
dzono Zuzannę Polańską, Magdalenę Mikulską 
oraz zespół Wokal. Uhonorowani przez włodarza 
gminy Kosakowo otrzymali od 1 do 2,5 tys. zł. 

Ważny moment 
- Mam nadzieję, że dzięki tej nagrodzie będą mo-
gła dalej się rozwijać i spełniać swoje marzenia 
- zapewnia Magdalena Mikulska, jedna z nagro-
dzonych. - Jestem bardzo szczęśliwa, że w miej-
scu, w którym się wychowałam, doceniono moje 
osiągnięcia. To jest dla mnie ważny moment, 
który na pewno zapamiętam na długo. 
Nagrody za osiągnięcia sportowe wynosiły od 1 
do 3 tys. zł. W tym roku trafiły do: Uczniowskiego 
Ludowego Klubu Sportowego Skoczek Pogórze, 
Roksany Rogalskiej, Marty Wojtunik, Krzysztofa 

Stromskiego, Marty Natywo oraz sióstr Wiktorii 
i Julii Kohnke. 

Wyróżnienia specjalne
- Ta nagroda to jest przede wszystkim doce-
nienie naszych dotychczasowych osiągnięć 
i mobilizacja do pracy na rzecz dalszego rozwoju 
- wyjaśnia Marta Natywo, jedna z odznaczonych. 
- Cieszę się, że znalazłam się w gronie nagrodzo-
nych. 
W ramach uroczystości wręczone zostały 
również wyróżnienia specjalne za wyjątkową 
działalność i aktywność na rzecz lokalnej spo-
łeczności oraz promowanie gminy Kosakowo. 
W ten sposób wójt Jerzy Włudzik uhonorował 
Chór „Morzanie”  i Bibliotekę Publiczną Gminy 
Kosakowo im. Augustyna Necla.
Anna Walk

Wójt gminy Kosakowo 
odznaczył lokalnych 
artystów i zasłużonych 
sportowców. W trakcie 
uroczystej gali wręczył im 
nagrody za osiągnięcia w 
2017 roku.

W
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kębło-
wo Nowowiejskie/Lębork, 1100 m2, cena 
39.000 zł, tel. 602 306 210

SPRZEDAM działkę ogrodniczą z domkiem, 
szklarnia, tel. 517 159 871

SPRZEDAM działkę ogrodniczą, Wejherowo 
Cementownia, zagospodarowana, 28 tys., 
tel. 507 254 040  

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

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

WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

JEStEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pi-
lotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

USłUgI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

KOtłOWNIE, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

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

SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi pozna 
panów sponsorów, tel. 514 120 213 Sopot

RÓŻNE

gItARA elektroakustyczna firmy LAG mo-
del T66DC z wmontowaną osobno u lutnika 
elektroniką marki fishman. Gitarę sprzedaję 
razem z pożądnym twardym pokrowcem.
Cena 1200zł

ROtAcYJNA supska stan dobry, 1750 zł, 
Częstkowo, tel. 510 751 837

SPRZEDAM kanapę w kolorze brązowym na 
gwarancji, 200x120 po rozłożeniu cena 480 
zł, tel. 510 501 955 

SPRZEDAM rower 3 przerzutki, Shimano, 
bardzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 486 424

ObORNIK bydlęcy, Pług 3 skby oraz inne, 
tel. 600 667 860 

SIANOKISZONKA, 120x120, dobra, 70 rota-
cyjna, 1750 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

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

SKUPUJEMY stare militaria w bardzo do-
brych cenach (mundury, dokumenty, czę-
ści zabytkowych pojazdów, odznaczenia, 
wyposażenie wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 
666 025 860 e-mail: info@oldmilitaria.pl

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

ZłOtA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024
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1963 metry  
Tropem Wilczym

BIEGI
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ko-
sakowie został uczczony także w sportowy 
sposób – odbył się Bieg Tropem Wilczym.

PIŁKA NOŻNA
KS Korona Żeli-
strzewo nawiązała 
z gdyńskim klu-
bem współpracę 
dotyczącą junio-
rów.

BIEGI
Tomasz Grycko (UKS 
Bliza Władysławowo) 
po raz trzeci z rzędu 
został Mistrzem 
Polski Seniorów w 
Biegach Przełajo-
wych, których 90. 
jubileuszowa edycja 
odbyła się w Żaganiu.

PIŁKA NOŻNA
W miniony weekend 
zespół z Władysławo-
wa grał na wyjeździe 
z Orlętami Reda. 
Przywiózł z trudnego 
terenu 3 punkty.

Podpisali umowę z Arką

Zdobył trzecie 
Mistrzostwo 
Polski

Mają lidera!

W sali Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie odbyło się 
spotkanie organizacyjne dla rodziców, trenerów oraz człon-
ków Klubu Sportowego Korona Żelistrzewo z przedstawicie-
lem SI Arka Gdynia – Dariuszem Mierzejewskim. 

Na spotkaniu zaproszony gość szczegółowo omówił warun-
ki współpracy KS Korony Żelistrzewo z trójmiejskim klubem. 
Jest to kolejna umowa partnerska podpisana przez Arkę 
Gdynia na przestrzeni ostatnich lat. Głównymi założeniami 
warunków współpracy największego klubu sportowego w 

Gminie Puck (pod względem szkolonej młodzieży – łącznie 
około 150 dzieci) będzie możliwość sprawdzenia najzdol-
niejszych chłopców w zespole Arki Gdynia, udział naszych 
drużyn juniorskich w turniejach Arka Cup jak również 
warsztaty trenerskie dla pracowników KS Korony Żelistrze-
wo organizowanych przez zespół Gdyni. Podczas spotkania 
prezes Korony, Janusz Skoczek wspólnie z zaproszonym 
gościem wymienili się pamiątkowymi upominkami. Umowa 
podpisana między klubami jest bezterminowa.

Gmina Kosakowo zorganizowała Bieg we współpracy z 43 Bazą 
Lotnictwa Morskiego, Fundacją Wolność i Demokracja, The 
North Event, pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej od-
dział w Gdańsku, dzięki czemu tradycyjny bieg na 1963 metry 
(odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty 
– Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich organizato-
rów – przebiegał po terenie lotniska wojskowego ze startem 
na płycie lotniska i metą w Pierwoszynie przy bramie lotniska. 
Na miejscu imprezy podziwiać można było z bliska wojskowe 
statki powietrzne, odbyła się też krótka lekcja historii przepro-
wadzona przez Instytut Pamięci Narodowej.
Każdy z zawodników przekraczających linię mety otrzymał z 
rąk zastępcy wójta Marcina Majka specjalnie przygotowany na 
tę okoliczność medal. Po zakończeniu biegu odbył się konkurs 
wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, w którym do wygrania 
były m.in. gry edukacyjne, książki, kalendarze, ryngrafy oraz 
wyjątkowa srebrna moneta poświęcona Żołnierzom Wyklętym, 
wydana specjalnie na tę okazję, ufundowana przez Narodowy 
Bank Polski, którą wygrał młody mieszkaniec Mostów.

Na dystansie 10 km zawodnik z Władysławowa stoczył pasjo-
nującą walkę z Krystianem Zalewskim vice-mistrzem Europy na 
3000 m z przeszkodami z Zurichu. Ostatecznie „Grycek”okazał 
się lepszy zdobywając złoty medal! Jeśli za rok powtórzy swój 
sukces wyrówna rekord Józefa Noja, któremu udało się zdobyć 
4. tytuły z rzędu na MP w przełajach w latach 1936-1939.

Piłkarska wiosna dopiero się zaczyna, do gry 
jednak wrócili już nie tylko piłkarze z wyż-
szych lig, ale także z niższych poziomów 
rozgrywkowych. Piątoligowcy, a wśród nich 
zawodnicy MKS-u Władysławowo zagrali już 
dwie kolejki rundy wiosennej.
Żółto-niebiescy, który zimę spędzili na pozycji 
wicelidera V ligi, drugą rundę zainaugurowali 

meczem z Gedanią II Gdańsk. MKS był fawo-
rytem meczu z drużyną dolnych rejonów 
tabeli i nie zawiódł – wygrał 2-0, udanie za-
czynając wiosnę. Co więcej, dzięki potknięciu 
GKS-u Kowale (remis 1-1 z Czarnymi Pruszcz 
Gdański)
Drugi mecz był dla MKS-u nieco trudniejszy 
– rywalem były Orlęta Reda – drużyna, która 
w przypadku zwycięstwa mogłaby się jeszcze 
włączyć do walki o awans. Mecz w Redzie był 
bardzo zacięty, a dominujący MKS bardzo 
długo nie potrafił udokumentować swojej 
przewagi. Goście uniknęli jednak wyniku 
bezbramkowego – 15 minut przed końcem 
zdobyli pierwszą i, jak się okazało, jedyną 
bramkę w tym meczu. Autorem gola był 
Marek Kwaśnik.
Zespół z Władysławowa zachował pozycję li-
dera, którą objął kolejkę wcześniej. Zespół ma 
przewagę punkta nad GKS-em Kowale, a resz-
ta stawki jest już daleko z tyłu. Kolejny mecz 
MKS zagra już w środę – do Władysławowa 
przyjedzie zajmujący 12. miejsce w tabeli GKS 
Sierakowice. Początek meczu o 17:00.
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