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Zakwitły 
Pola Nadziei

Już po raz siódmy zakwitły Pola Nadziei. Na ulice Pucka, 
Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa i kilku innych miast 

wyruszyło blisko 5 tys. wolontariuszy, którzy wspierającym 
akcję wręczali żonkila, symbol nadziei.
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a realizację zadań miejskich Włady-
sławowo przeznaczyło 200 tys. zł, 
a wykonanie projektów wiejskich 
- 150 tys. złotych. Koszt szacunkowy 
pojedynczego projektu nie może 

przekroczyć 100 tys. zł. Nabór wniosków rozpo-
czął się 1 kwietnia i trwa do końca miesiąca. 

Mieszkańcy 
i organizacje

- Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rze-
czywistego i bezpośredniego współdecydowania 
o tym, na co zostanie wydana część budżetu 

gminy – wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego we Władysławowie. - Daje on możliwość 
zgłaszania i promowania własnych ciekawych po-
mysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających 
się do poprawienia funkcjonowania nie tylko 
własnego osiedla, ale i całego miasta, czy gminy. 
Propozycje działań w ramach budżetu obywatel-
skiego mogą zgłaszać nie tylko mieszkańcy gminy 
Władysławowo, którzy ukończyli 15. rok życia, ale 
i organizacje pozarządowe. Warunek: należy mieć 
poparcie co najmniej piętnastu osób.

Podstawowe kryteria
Formularze, zgłoszeniowy i listy poparcia projek-
tu, dostępne są na stronie www.wladyslawowo.pl. 
Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 
Urzędu Miejskiego we Władysławowie.
Jakie kryteria powinien spełniać zgłaszany pro-
jekt? Musi być zgodny z prawem, a w szczegól-
ności ze Strategią Rozwoju Gminy i miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. 
Miejsce realizacji zadania musi być terenem, na 
którym gmina może zgodnie z prawem wydatko-
wać środki publiczne. Warto pamiętać, aby koszt 
projektu nie przekraczał 100 tys. zł. Dodatkowo 
zgłaszane przedsięwzięcie musi być możliwe do 
realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. 

Po raz trzeci
Przypomnijmy, że pierwsza edycja władysła-
wowskiego budżetu obywatelskiego odbyła się 
w 2016 roku. Swoje propozycje zgłaszać mogli 
mieszkańcy powyżej 16. roku życia i organizacje 
pozarządowe, których siedziba lub realizacja 
zadań publicznych odbywała się na terenie 
gminy Władysławowo. Do wydania było 250 tys. 
zł. Każdy z mieszkańców mógł oddać głos na co 
najmniej jeden, a maksymalnie – pięć projektów. 
W 2017 roku na budżet obywatelski gmina Wła-
dysławowo przeznaczyła 350 tys. zł. Zgłaszanie 
projektów i głosowanie tym razem objęło miesz-
kańców całej gminy, a zrealizowane mogły zostać 
minimum cztery pomysły. WA

Do 30 kwietnia trwa nabór 
wniosków w ramach wła-
dysławowskiego budżetu 
obywatelskiego. Do rozdy-
sponowania jest 350 tys. zł. 

Masz poMysł? 
Złóż wniosek!

N

Rowerowy Maj to największa 
kampania w Polsce promująca 
zdrowy tryb życia i zrównoważoną 
mobilność wśród dzieci przedszkol-
nych, uczniów szkół podstawowych 
oraz grona nauczycielskiego. Jej 
inicjatorem jest Gdańsk, który akcję 
z sukcesem prowadzi już od kilku lat. 
W ubiegłym roku do Rowerowego 
Maja przyłączył się Puck, a w tym 
roku akcja ma zostać zainicjowana 
na terenie gminy Władysławowo. 
- Ponieważ nadchodząca edycja to 
nasz debiut w tej kampanii, zdecy-
dowaliśmy, iż w tym roku, testowo, 
zostanie ona przeprowadzona w SP 
Chłapowo – informują przedsta-
wiciele Urzędu Miejskiego we 

Władysławowie. - Mamy nadzieję, 
że spotka się ona z entuzjastycznym 
przyjęciem, a zdobyte doświad-
czenie i opinie pozwolą już w maju 
2019 roku sprawnie przeprowadzić 
kampanię we wszystkich chętnych 
placówkach z terenu gminy Włady-
sławowo.
Zasady kampanii są proste, a za-
bawa trwa miesiąc. Każdy uczeń, 
który przyjedzie do szkoły w maju 
na rowerze, deskorolce, hulajnodze 
lub rolkach, otrzyma dwie naklejki. 
Jedną z nich przykleja do swojego 
rowerowego dzienniczka, a drugą na 
klasowy plakat Rowerowego Maja. 
Udział w akcji gwarantuje dobrą 
zabawę i zdrową rywalizację, a na 
zakończenie kampanii nagrody dla 
uczniów oraz klas.
Kampanię Rowerowy Maj w tym 
roku realizuje blisko trzydzieści miast 
i gmin, w tym prawie pięćset szkół 
podstawowych oraz przedszkoli. 
Wszystkie miasta, gminy i placówki, 
które wzięły udział w ubiegłorocznej 
edycji kampanii, rekomendują ją 
innym samorządom i same dekla-
rują chęć kontynuowania działań 
w ramach akcji. 
WA

Przed nami 
rowerowy maj

W regionie Rowerowy 
Maj kręci się coraz bar-
dziej. Do tegorocznej 
edycji akcji przyłączyła 
się gmina Władysławowo.

W ramach inwestycji wybu-
dowano nową nawierzchnię 
bitumiczną o długości po-
nad 850 metrów, z dwoma 
wyniesionymi skrzyżowa-
niami. Ulica uzupełniona 
została o ciąg pieszo-rowe-
rowy, dwadzieścia równole-
głych miejsc postojowych, 
dwanaście przebudowanych 
zjazdów oraz oświetlenie 
typu LED. Na całej długości 
jezdni wykonano odwodnie-
nie, a także nowy odcinek 

magistrali wodociągowej.
Inwestycja, która realizo-
wana była od października, 
została wykonana w wyniku 
współpracy Władysławowa 
ze Starostwem Powiatowym 
w Pucku. Przedsięwzięcie 
prowadzono przy wsparciu 
z rządu w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej. 
Łączny koszt całego zadania 
wyniósł blisko 3,8 mln zł. 
WA

Ulica Żwirowa 
odnowiona

Oficjalnie 
zakończone 
zostały pra-
ce związane 
z moderni-
zacją ulicy 
Żwirowej we 
Władysła-
wowie. 
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Największym dowodem na to ma być chata z I wieku p.n.e. 
Archeolodzy natrafili również na materiały ceramiczne, 
zdobione znakami solarnymi skorupy i duże łopatki. 
- Chałupa rzymska miała konstrukcję drewnianą, a ściany 
i posadzki wyklejone były gliną – informuje Ewelina Paszke 
z Urzędu Gminy w Kosakowie. - To, co uwidoczniono, to 
obszar około 10m², ale wszystko wskazuje na to, że cała jej 
powierzchnia wynosi 100m².  
Okres odkrytej glinianki pod chałupą przypada na okres 
wpływów rzymskich. Według ekspertów, to czas, kiedy 
Goci wędrowali nad Morze Czarne. Podobne, duże półzie-
mianki rzymskie odkryto pod Kwidzynem.

Niezwykłe 
odkrycie 
w rewie

Sensacja 
archeolo-
giczna na te-
renie gminy 
Kosakowo. 
Podczas prac 
drogowych 
odkryto osa-
dę z okresu 
wpływów 
rzymskich.
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ramach przedsięwzięcia ma 
powstać osiem przystanków przy 
ścieżce rowerowej, z których 
część będzie usytuowanych przy 
trasie rowerowej R10 i R9. Trasa 
ta będzie prowadzić wzdłuż mo-

rza od Ustki przez Łebę, Puck, Władysławowo, Trój-
miasto i Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy 
województwa pomorskiego. 
Przystanki mają zapewnić miejsca postojowe 
przede wszystkim dla rowerzystów, poruszających 
się międzywojewódzką trasą rowerową. Wybór 
miejsc wiąże się z istniejącymi elementami, połą-
czonymi z miejscową kulturą i historią. 
- Mamy nadzieję, że powstała ścieżka zachęci mieszka-
niowców i turystów do aktywnego wypoczynku oraz 
częstszego przebywania na łonie natury przez cały rok, 
a jednocześnie przybliży wiedzę o przyrodzie regionu – 
liczą przedstawiciele Urzędu Miasta w Pucku. 
Wzdłuż ścieżki zamontowane mają zostać tablice infor-
macyjne o danym miejscu, występujących gatunkach 
ptaków oraz unikatowym ekosystemie Zatoki Puckiej. 
WA

Powstanie 
wyjątkowa 
ścieżka Puck planuje realizację projektu pn. 

„Przystanki ścieżki dydaktyczno-
przyrodniczej na terenie Miasta Puck”. 
Miasto zabiega o to, aby zadanie 
było współfinansowane ze środków 
Stowarzyszenia Północnokaszubskiej 
Lokalnej Grupy Rybackiej.W

Wszystko za sprawą modernizacji terenu wokół stawu. 
Przedsięwzięcie realizowane będzie przy wsparciu ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja 
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społecz-
ność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia 
i spójności terytorialnej”, który objęty jest Programem 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 
Powyższy projekt obejmować ma oczyszczenie i odmu-
lenie stawu, a także umocnienie jego brzegów. Dodatko-
wo teren wokół akwenu ma zostać wzbogacony o plac 
zabaw, plenerową siłownię, wiatę wraz z miejscem na 
ognisko, ciąg pieszy z kostki betonowej, parking dla 
samochodów osobowych i zieleń. 
W efekcie prowadzonych prac ma powstać nowe, atrak-
cyjne miejsce przeznaczone do rekreacji, które powinno 
przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności gminy Puck. 
Modernizacja terenu wokół stawu w Połchowie ma 
również na celu zaangażowanie społeczności w proces 
rozwoju oraz aktywizację grup i środowisk lokalnych.  
Całkowity koszt realizacji zadania oszacowany został na 
615 tys. zł. W ramach dofinansowania gmina Puck otrzy-
mała 300 tys. zł, co stanowi blisko 50 proc. wartości ca-
łego przedsięwzięcia. Obecnie urzędnicy przygotowują 
procedurę przetargową, która w ciągu najbliższych kilku 
tygodni powinna wyłonić wykonawcę robót. Inwestycja 
ma ruszyć w czerwcu, a najpewniej zakończona zostanie 
w październiku. WA

Zmieni się
oblicze stawu
Mieszkańcy Połchowa zyskają nowe 
miejsce przeznaczone do rekreacji.

REKLAMA                                                              124/2018/DB
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Wiceambasadarowi USA w Polsce podczas pobytu 
na Półwyspie Helskim towarzyszyła małżonka. Nie-
codziennych gości przywitał burmistrz dr Klemens 
Adam Kohnke i jego zastępca - Jarosław Pałkowski.
Wizyta rozpoczęła się od prezentacji w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Helu pt. „Sto lat razem” 
przygotowanej przez Ambasadę Stanów Zjednoczo-
nych w Polsce. Goście odwiedzili również Muzeum 
Obrony Wybrzeża i Stację Morską Instytutu Oceano-
grafii Uniwersytetu Gdańskiego.
John C. Law przybył do Polski w lipcu 2015 roku 
i objął stanowisko zastępcy szefa misji (zastępcy 
ambasadora). Jest zawodowym dyplomatą wyż-
szego szczebla (w randze ministra radcy), służbę 
w dyplomacji rozpoczął w 1990 roku.  WA

John Law 
odwiedził Hel
Opowiadał o życiu w Stanach Zjedno-
czonych i stosunkach polsko-amery-
kańskich. John C. Law odwiedził Hel. 

Inwestycja realizowana 
będzie w ramach projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w Aglomeracji Puck 
– budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach 
Darzlubie, Brudzewo, Me-
chowo, Mrzezino”. W ramach 
projektu 1994 mieszkańców 
gminy Puck przyłączonych 
zostanie do sieci kanalizacyj-
nej. Szacowany koszt całego 
przedsięwzięcia wynosi około 
30 mln zł, z czego prawie 11,2 

Roboty już NiebaweM

/expressy.pl

Bądź 
na Bieżąco!

Rusza przedostatni 
etap prac związanych 
z rozbudową sieci 
kanalizacyjnej na 
terenie gminy Puck. 

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.
Jako pierwsze ma zostać skanalizowane Darz-

lubie. W ramach zadania miejscowość wzbo-
gaci się nie tylko o nową siec, ale i zmoder-
nizowaną drogę oraz chodnik. Do 2020 roku 
kanalizacja ma pojawić się też w Mechowie, 
Brudzewie i części Mrzezina. 
WA
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Gmina Puck 
dofinansowuje 
inwestycje dro-
gowe. Na zada-
nia realizowane 
przez Zarząd 
Drogowy dla Po-
wiatu Puckiego 
i Wejherowskie-
go przeznaczyła 
blisko 2 mln zł.

Najwięcej środków, bo ponad 1 mln 300 tys. zł, samorząd 
przeznaczył na drugi etap rozbudowy drogi Władysła-
wowo – Łebcz  350 tys. zł wynosi dotacja na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej ul. Pucka w zakresie wyko-
nania chodnika oraz remont zjazdów w Leśniewie”. Nieco 
mniej, bo 200 tys. zł, zostanie przeznaczone na moderni-
zację nawierzchni na trasie Małe Błądzikowo-Rzucewo. 
Przy wsparciu z budżetu gminy Puck, a dokładniej dotacji 
w wysokości 100 tys. zł, odnowiona zostanie również dro-
ga Starzyno-Radoszewo. WA

Środki na drogi

Uroczyste podpisanie deklaracji ws. wspól-
nych zakupów odbyło się w siedzibie stowa-
rzyszenia, tj. w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 
39/40. Do wspólnych zakupów zaproszonych 
zostało blisko sześćdziesiąt samorządów, 
w tym m.in. gminy Kosakowo i Puck. 
Kwietniowe spotkanie było nie tylko okazją 
do podpisania dokumentu w sprawie dalszej 
współpracy, ale również podsumowania 
dotychczasowych działań. W minionym roku 
samorządy z regionu zakupiły wspólnie m.in. 
paliwo do samochodów, gaz ziemny, olej opa-
łowy czy energię elektryczną, co pozwoliło na 
obniżenie kosztów niektórych usług nawet 
o kilkadziesiąt procent.
Samorządy zrzeszone w Obszarze Metropoli-
talnym Gdańsk-Gdynia-Sopot już siódmy rok 
z rzędu dokonują grupowych zakupów. Tylko 
w 2017 roku udało się zaoszczędzić w ten 
sposób prawie 37 mln zł. Największe oszczęd-
ności generuje wspólna dostawa energii 
elektrycznej. Dzięki tym zakupom zaoszczę-
dzonych zostało blisko 30 mln zł. Środki te 
samorządy mogą przeznaczyć na realizację 
innych zadań publicznych. WA

Wspólne zakupy 
przyniosły 
oszczędności
Członkowie stowarzyszenia 
Obszar Metropolitalny Gdań-
sk-Gdynia-Sopot ponownie 
zdecydowali się na wspólne 
zakupy. W ten sposób mogą 
zaoszczędzić w sumie nawet 
kilkadziesiąt milionów złotych.

Pola Nadziei na Pomorzu to wydarzenie, 
podczas którego pomorskie hospicja przepro-
wadzają wspólną zbiórkę na rzecz swoich pod-
opiecznych. Jest to również okazja do okazania 
swojej solidarności z osobami ciężko chorymi.

Z Pucka do Gdańska
- Pola Nadziei to dla mnie moc, siła wrażliwo-
ści i miłości ludzi, wyrażająca się w potężnej 
wspólnocie wolontariuszy, a także ludzi 
dobrej woli - mówi ks. Tomasz Kosewski, 
zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej ds. Hospicjum. - Dowód na to, 
że życie człowieka w każdej sytuacji jest 
najcenniejsze. To również dzień wdzięczno-
ści ludziom za umiejętność towarzyszenia 
i wspierania osób będących pod opieką 
hospicjów, czas wrażliwości i otwartości na 
drugiego człowieka.
Tegoroczna edycja akcji rozpoczęła się od 
nietypowej sztafety. Motocykliści z żółtą flagą 
i przypiętymi do kombinezonów symbolami 
Pól Nadziei przejechali z Pucka przez Gdynię 
i Sopot do Gdańska, zatrzymując się po dro-
dze w kolejnych domach hospicyjnych. 

Żonkilowa parada
Oprócz sztafety ulicami Gdańska przema-
szerowała żonkilowa parada z udziałem 
wolontariuszy i harcerzy, motocyklistów, 
zabytkowych samochodów, w tym żółtego 
Austina z 1920 roku, a także dobrze znane-
go autobusu Jelcz 043, czyli popularnego 
„ogórka”.
W Sopocie i Gdyni z okazji Pól Nadziei od-
były się koncerty. Z kolei w Pucku rozegrany 
został mecz koszykówki, w którym wolon-
tariusze zmierzyli się z zawodnikami Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego Cetniewo. 
Anna Walk

akcja na rzecz 
hospicjów
Na ulice Pucka, Gdyni, Sopotu, Gdańska i kilku innych 
miast wyruszyło blisko pięć tysięcy wolontariuszy. 
Zbiórkę na rzecz podopiecznych pomorskie hospicja 
prowadziły już po raz siódmy.

Jak to się zaczęło?
 
Pierwsze Pola Nadziei zakwitły w szkockim Edynburgu i zostały 
zorganizowane przez fundację Marie Curie Cancer Care. Stamtąd 
też przywędrował do Polski zwyczaj darowania żonkili osobom 
przyłączającym się do zbiórki. Żonkil w tej tradycji symbolizuje 
triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Co roku na 
początku października ludzie na całym świecie sadzą żonkile przed 
szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach. Wiosną, 
kiedy kwitną, ośrodki hospicyjne organizują wielką zbiórkę na rzecz 
swoich podopiecznych. Wolontariusze w żółtych koszulkach wręczają 
je darczyńcom w zamian za datki do puszek. Geneza polskich Pól 
Nadziei związana jest z Krakowem i Hospicjum św. Łazarza. Akcja 
wystartowała dziewiętnaście lat temu, a ogólnopolskiego charakteru 
nabrała w 2003 roku. Obecnie organizowana jest na terenie kilku-
dziesięciu miast w różnych częściach kraju.

REKLAMA                                                                  77/2018/RL REKLAMA                                                              124/2018/DB
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Szpital Pucki w końcu doczeka się windy, a nawet 
dwóch wind. Na jakim etapie jest inwestycja związana 
z ich budową?

Przedsięwzięcie jest już na finiszu. Wszystko wskazuje 
na to, że na przełomie  maja i czerwca będziemy do-
konywać odbioru całego zadania. Obecnie wewnątrz 
obiektu prowadzone są prace wykończeniowe. Ich 
zakończenie to kwestia kilku tygodni.

Co powstaje w ramach realizowanego zadania?
Utworzony został łącznik, który scala zabytkową część 
szpitala z nowym budynkiem. Do dyspozycji pacjen-
tów i personelu będą w nim dwie windy, osobowa 
i towarowa. Dodatkowo zlokalizowane zostaną tam 
pomieszczenia do endoskopii, izba przyjęć Oddziału 
Położniczo-Ginekologicznego i dążymy do tego, aby 
funkcjonowała w nim również rehabilitacja ambulato-
ryjna. Zyskają przede wszystkim pacjenci, bo poprawi 
się komfort ich pobytu w szpitalu. Odetchnie też perso-
nel, który często musi przemieszczać się pomiędzy 
budynkami, a odwiedzający swoich  bliskich w szpitalu 
nie będą skazani już na pokonywanie kolejnych pięter 
pieszo. To inwestycja, która dla naszej placówki ma 
kolosalne znaczenie, bo odkąd istnieje szpital, brako-
wało w nim windy. Realizacja zadania związanego z bu-
dową łącznika to efekt zaangażowania i determinacji 
wielu osób. Ważną rolę w tym przypadku odegrał nasz 
organ powołujący, czyli Starostwo Powiatowe w Pucku. 
W działania zmierzające do powstania windy zaanga-
żowali się też pracownicy Szpitala Puckiego. Otrzyma-
liśmy również niebagatelne wsparcie od wojewody 
i lokalnych samorządów.

Budowa łącznika to wyłącznie jedna z inwestycji 
realizowanych na terenie Szpitala Puckiego. Jakie inne 
działania prowadzone są po to, aby poprawić bazę 

lecznicy i zwiększyć jakość leczenia pacjentów?
Realizujemy projekt pn. „Rozbudowa bazy Szpitala 
Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki 
i leczenia chorób cywilizacyjnych”, w ramach którego 
ze środków unijnych dokonaliśmy już zakupu tomo-
komputera, a także urządzeń, które instalowane będą 
między innymi na Oddziale Wewnętrznym. W ramach 
powyższego zadania planujemy również utworzenie 
Poradni Chorób Płuc. Równocześnie realizujemy inny 
projekt, którego głównym celem jest doprowadzenie 
do całkowitej informatyzacji lecznicy. Jesteśmy już na 
ukończeniu tego przedsięwzięcia. Obecnie szkolimy 
pracowników. Modernizujemy system informatyczny 
po to, aby dołączyć do grona szpitali, które prowadzą 
dokumentację pacjentów w formie elektronicznej - 
a nie tylko w formie papierowej. Usprawni to docelowo 
pracę personelu medycznego.

Czy prowadzone obecnie działania inwestycyjne za-
spokoją wszystkie potrzeby Szpitala Puckiego?

Oczywiście, że nie. Przed nami nowe wyzwania, do 
których należy przede wszystkim budowa nowego blo-
ku operacyjnego. Najpierw musimy jednak rozwiązać 
problem sterylizacji. Niestety, ale nasza sterylizatornia 
nie spełnia obecnie obowiązujących i dość rygory-
stycznych norm. Mamy dwie możliwości: możemy 
wysyłać narzędzia do sterylizacji w innym szpitalu lub 
dostosować naszą do aktualnych wymogów. Obecnie 
prowadzimy rozmowy z fachowcami, którzy powin-
ni wskazać nam właściwą drogę. W tym przypadku 
musimy trzymać się ściśle określonych terminów, które 
ustaliliśmy wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epi-
demiologiczną i Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
realizacji zamierzeń.

O realizowanych 
przedsięwzięciach 
i planowanych działa-
niach z Danutą Cesz-
ke, prezes Szpitalu 
Puckiego, rozmawia 
Anna Walk.

Zyskają 
pacjenci 
i odetchnie 
personel
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Pożyczki dla mikro i małych firm 
z województwa pomorskiego

Skontaktuj się z naszymi pośrednikami

Mała Pożyczka:

Na rozwój firmy/ do 250 tysięcy złotych/ 
łączna pula środków: 30 milionów złotych  

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.•	
Towarzystwo Rozwoju Powiśla •	
Polska Fundacja Przedsiębiorczości •	
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.•	
Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.•	

Pożyczka TurysTyczNa:

Na wsparcie branży usługowej czasu wolnego/ 
do 750 tysięcy złotych/ łączna pula środków:  
55 milionów złotych

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.•	
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. •	
Wielkopolska Agencja Rozwoju   •	
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

OGŁOSZENIE                                                                                      71/2018/RL
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organizację obchodów, których motywem 
przewodnim był kolor niebieski, zaanga-
żowało się mnóstwo osób. Począwszy od 
członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom 

z Problemami Autyzmu „Zrozumieć Świat”, poprzez uczniów 
i nauczycieli, a skończywszy na włodarzach. 

Po raz czwarty
- Główny cel Puckich Dni Autyzmu jest taki, żeby propagować 
świadomość na temat autyzmu wśród społeczności, żeby wszy-
scy rozumieli, że dziecko z autyzmem, czy zespołem Aspergera, 
ma prawo się trochę inaczej zachowywać - wyjaśnia Hanna 
Pruchniewska, burmistrz Pucka. - Nie zawsze rozumiemy jego 
zachowania, ale chodzi o to, żebyśmy potrafili tworzyć relacje 
z tymi osobami, a są one łatwiejsze do nawiązania, jeśli nasza 
wiedza jest większa. 
Puckie Dni Autyzmu zorganizowane zostały już po raz czwar-
ty. Kulminacyjnym punktem obchodów było spotkanie na 
Starym Rynku w Pucku, które poprzedzone zostało niebieskim 
marszem ulicami miasta. Wszystko po to, aby pokazać jedność 
z dziećmi autystycznymi i ich rodzinami. 

To nie choroba 
- Puckie Dni Autyzmu służą temu, aby integrować nasze spo-
łeczeństwo i zaznajamiać je z tematyką autyzmu – wyjaśnia 
Dorota Kornak, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Pro-
blemami Autyzmu „Zrozumieć Świat”. - Wydarzenie to każdego 
roku staramy się organizować z coraz większym rozmachem, 
a do uczestniczenia w nim zachęcać coraz więcej osób. Cieszy-
my się, że mieszkańcy powiatu puckiego tak aktywnie i licznie 
angażują się w obchody.
Autyzm to nie choroba, ale zespół zaburzeń rozwoju i funkcjo-
nowania ośrodka nerwowego. Ludzie dotknięci tym zaburze-
niem zachowuję się inaczej niż inni, mają problemy z wyraża-
niem emocji i uczuć oraz nawiązywaniem i budowaniem relacji 
z otoczeniem. Ich alienacja oraz niezrozumienie ich zachowań 
wynika często z niewiedzy i braku społecznej świadomości, 
czym jest autyzm. 

Razem można więcej
- Na terenie gminy Krokowa są cztery rodziny, które zmagają 
się z autyzmem – mówi Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa. 
- Zachęcam je do członkowska w Stowarzyszeniu Pomocy Oso-
bom z Problemami Autyzmu „Zrozumieć Świat”. Razem można 
zdziałać więcej i otrzymać fachowe wsparcie od osób, które już 
od wielu lat działają w tym zakresie. 
Puckie Dni Autyzmu zorganizowane zostały w ramach zadania 
publicznego pn. „Niebieskie szkolniaki”, które zostało dofinan-
sowane ze środków Pucka. Honorowy patronat nad obchodami 
objęli: burmistrz Hanna Pruchniewska, starosta Jarosław Białk 
i senator Sławomir Rybicki. Warto wiedzieć, że kwiecień jest 
miesiącem wiedzy o autyzmie. 
Anna Walk

puckie dni 
autyZmu Było bardzo niebiesko, a do 

tego sporo się działo. Wszyst-
ko za sprawą Puckich Dni Au-
tyzmu, które zorganizowane 
zostały już po raz czwarty.

W
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Hanna Pruchniewska,
burmistrz Pucka

Jestem bardzo zadowolona z tego, że członkowie Stowa-
rzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu „Zro-
zumieć Świat” robią tyle po to, aby upowszechniać wiedzę 
na temat autyzmu. Dzięki ich działalności i zaangażowa-
niu świadomość społeczeństwa rośnie, a my możemy się 
integrować, uczestnicząc w tego typu wydarzeniach. 

Dorota Kornak,
prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
z Problemami Autyzmu „Zrozumieć Świat”

Świadomość na temat autyzmu wzrasta. Coraz większą 
wiedzę posiadają zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Do 
zrobienia sporo jednak jeszcze zostało. Stąd nasza ini-
cjatywa Puckich Dni Autyzmu. Będziemy je organizować 
nadal i starali się zachęcać coraz większe grono osób do 
udziału w nich. 

Jarosław Białk,
starosta pucki

Autyzm jest problemem, który znamy już od wielu lat i 
z którym zmaga się coraz więcej osób. Nie wyobrażamy 
sobie tego, aby w organizację Puckich Dni Autyzmu nie 
zaangażowało się Starostwo Powiatowe w Pucku, nie 
włączyli się puccy samorządowcy. To wydarzenie, które 
zwraca uwagę wszystkich.

Jak być pożądanym pracodawcą? Co zrobić, aby stwo-
rzyć optymalne środowisko pracy? Jakie kroki należy 
podjąć, aby uzyskać wzajemny szacunek na linii pra-
codawca-pracownik? Odpowiedzi na te i inne pytania 
poznali uczestnicy pierwszego z cyklu spotkań. 
O pracownikach i relacjach pracownik-pracodawca 
opowiadali Hanna Czapp, zastępca dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy i Tomasz Nalewajko, założyciel 
oraz prezes Human Focus i Gooffice.pl
Po owocnej wymianie poglądów, doświadczeń 
i sposobów rozwiązania problemów nastąpiła część 
integracyjna – networking. Uczestnicy spotkania 
zapewniali, że tego typu rozmowy są bardzo cenną 
inicjatywą i z wielką chęcią wezmą udział w kolejnych. 
Drugie z cyklu spotkań zaplanowane zostało na 24 
maja i zorganizowane zostanie w Hotelu Wieniawa 
o godz. 17. Tematem przewodnim rozmów będą 
pieniądze i sposoby ich pozyskiwania. Z ramienia 
Pracodawców Pomorza cykl spotkań „Puckie czwartki 
z biznesem” organizują Katarzyna Klimczuk oraz Ma-
ciej Truchanowicz, przewodniczący puckiego okręgu 
Pracodawców Pomorza. MT

Pracodawcy 
o Pracownikach

W ubiegłym tygodniu zainaugurowano kolej-
ny cykl spotkań z przedsiębiorcami. Głównym 
celem rozmów jest zaprezentowanie rozwią-
zań problemów, które stanowią największe 
bolączki puckich pracodawców. 

W inauguracji uczestniczyli nie tylko 
miłośnicy motocykli z powiatu puc-
kiego, a i innych części województwa 
pomorskiego. Przybyli do Kroko-
wej najpierw uczestniczyli w mszy 
świętej, po której – przed kościołem 
– poświęcono ich maszyny. 
Najbardziej widowiskowym i gło-
śnym elementem spotkania była 
parada motocyklowa. Finał impre-
zy zorganizowany został na Placu 
Zamkowym, gdzie odbył się między 
innym koncert rockowy. 
Oficjalne rozpoczęcie sezonu moto-
cyklowego w Krokowej zorganizo-
wane zostało już po raz siódmy. Za 
organizację wydarzenia odpowiadali 
sztormowcy ze Stowarzyszenia Mo-
tocyklowego Storm Riders. WA

Sezon na motor otwarty
Motocykliści przybyli do Krokowej, aby z przytupem, 
a w zasadzie przy dźwiękach wydechu, oficjalnie roz-
począć sezon motocyklowy. 

Fo
t. 

KC
K
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Festyn 
Rodzinny 
– Bezpieczny 
3 Maja
PlAC Przy Szkole PodSTAWoWeJ
W ŻArNoWCu, 3 MAJA (STArT: godz. 13)

Krokowskie Centrum Kultury wraz ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka i Ochotni-
czą Strażą Pożarną z Żarnowca zapraszają mieszkańców i przyjezdnych na Festyn Rodzin-
ny. Dla uczestników imprezy organizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji w postaci wioski 
rycerskiej, pokazów ratownictwa medycznego i drogowego, a także konkursów i zabaw 
dla dzieci. Nie zabraknie też występów artystycznych i kiełbasy z grilla, czy też słodyczy.

Co robić 
w długi 
weekend?

Majówka wcale nie musi być nudna. 
Podpowiadamy, co można robić 
w okresie od 27 kwietnia do 6 maja 
na terenie powiatu puckiego. 

Próba ustanowienia 
rekordu Guinnessa
PlAŻA We WłAdySłAWoWie (WeJśCie Nr 5), 
1 MAJA (STArT: godz. 9)

Wszyscy mieszkańcy, turyści i miłośnicy wędkarstwa spotkają się na plaży we 
Władysławowie, by ustanowić nowy rekord – najdłuższa linia ułożona z wędek. 
Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą wędki - każda taka osoba otrzyma 
specjalny certyfikat oraz pamiątkowy dyplom. W ramach wydarzenia chodzi 
nie tylko o ustanowienie rekordu, ale i wsparcie Domowego Hospicjum dla 
Dzieci. Organizatorzy wydarzenia zaplanowali także wspólne wędkowanie na 
morzu - III Majówka z Władek TEAM. Dodatkowo zorganizowany zostanie po-
częstunek. Nie zabraknie również konkursów i zabaw dla najmłodszych.

„Jastarnia przódë lat”
ChATA ryBACkA W JASTArNi, 
1 MAJA (STArT: godz. 11)

W Jastarni przeniesiesz się w świat sprzed wielu, wielu lat. Na 
mieszkańców i turystów organizatorzy wydarzenia czekają na 
wielkomorskiej plaży, przy wejściu od ulicy Bałtyckiej. Przybyli 
będą wspólnie poławiać łososie, a potem bawić się przed rybac-
ką chatą, jak przóde lat bywało. 

III Pucki Pofestiwalowy 
Pokaz Filmów 
Optymistycznych
PuCk, 27-29 kWieTNiA

W najbliższy piątek, tj. 27 kwietnia, Szkoła Podstawowa im. 
Mariusza Zaruskiego gościć będzie uczniów gimnazjów oraz 
liceów z zaprzyjaźnionych szkół. W tym dniu młodzież obejrzy 
trzy filmy: „Bajorko”,” Baśka” i „Świetne wieści”. Dla nauczycieli 
zorganizowana zostanie projekcja filmu „Ktoś”. Następnego dnia 
w Kinie przy Stadionie o godz. 17 chętni będą mogli obejrzeć 
komedię „Urok” oraz wersję skróconą „Podróży życia”. W niedzielę 
o godz. 16 zorganizowany zostanie koncert muzyki filmowej, który 
odbędzie się w sali konferencyjnej puckiego ratusza. Dodatkowo 
Karolina Wojtko poprowadzi warsztaty aktorsko-wokalne.

Taneczna Majówka ze Stu-
diem Sztuki „Da Capo al Fine”
MieJSkA hAlA SPorToWo-WidoWiSkoWA W helu, 5 MAJA 
(STArT: godz. 18)

Program wokalno-taneczny w wykonaniu tancerzy i wokalistów Studia Sztuki. W ra-
mach wydarzenia zaprezentowane zostaną m.in. hity z broadwayowskich musicali, 
czy też fragmenty spektaklu „Nad dachami Paryża”.
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ałe i duże, z kolcami albo mięk-
kimi włoskami, niektóre przypo-
minające kształtami i kolorami 
abstrakcyjne rzeźby, inne z kolei 
z przepięknymi, kolorowymi 
kwiatami... Tysiące gatunków 
kaktusów i sukulentów – a każ-
dy jest inny. W sumie ponad 2 

miliony roślin! Takie cuda natury można zobaczyć 
tylko w Rumi. 
Teraz będzie ku temu wspaniała okazja, ponieważ 
tradycyjnie już w tzw. „długi weekend majowy” 
(w dniach od 1 do 6 maja) odbędzie się rozpoczę-
cie tegorocznego sezonu w kaktusiarni. 
Jak co roku kaktusy nie będą jedyną atrakcją. W te 
dni będzie można też obejrzeć, a nawet pogłaskać, 
jedwabiste kury, króliki, koty o ciekawym umasz-
czeniu...
- Co roku do kolekcji dochodzą nowe kaktusy i su-
kulenty – opowiada Andrzej Hinz, właściciel rum-
skiej hodowli kaktusów i sukulentów. - Jest więc co 
oglądać. Tym bardziej, że rośliny właśnie zaczynają 
kwitnąć, a niektóre z nich mają przepiękne i kolo-
rowe kwiaty. Oprócz roślin będzie można zobaczyć 
wiele ciekawych zwierząt. Dzieciom zawsze bardzo 
podobają się kurki jedwabiste, tzw. silki. Oprócz 
tego będą też kury arukany, które znoszą zielone 
jajka. No i nie można zapomnieć o kotach o wyjąt-
kowym umaszczeniu trikolor, które wypoczywają 
albo między kaktusami, albo wygrzewają się na 
słońcu na podwórku. 
Główną atrakcją w kaktusiarni są – co chyba nie 
zaskakuje nikogo – kaktusy i sukulenty. Nawet ci, 
którzy hodowlę pana Andrzeja odwiedzali nie raz, 
za każdym razem znajdują coś nowego, zaskaku-
jącego. Hodowla wciąż jest bowiem uzupełniana 
o nowe, egzotyczne gatunki. 
- Przez ostatnie lata nastawiamy się nie na ilość 
poszczególnych roślin, ale bardziej na różnorod-

ność i kolejne, nowe odmiany – wyjaśnia Andrzej 
Hinz. - Mamy więc rośliny niemal z każdego zakątka 
świata – m.in. z Brazylii, Boliwii, Chile, Argentyny 
i wielu, wielu innych. Obecnie jest tu ponad 4 tys. 
gatunków. 
Warto więc odwiedzić kaktusiarnię całą rodziną. 
Można po prostu usiąść na podwórku na ławeczce 
i odpocząć od miejskiego zgiełku, pobawić się ze 
zwierzakami, obejrzeć kolekcję kaktusów oraz ku-
pić roślinę, która się spodoba. Można też zasięgnąć 
rady, jak należy pielęgnować kaktusy i sukulenty, 
w jakiej mieszance ziemi sadzić, kiedy przesadzać, 
jak podlewać, itd. Wstęp i zwiedzanie są całkowicie 
bezpłatne.
Kaktusiarnia będzie czynna w dniach od 1 do 6 
maja w godzinach 9:00 – 17:00. Obiekt znajduje się 
w Rumi przy ul. Partyzantów 2. Dodatkowe infor-
macje oraz zdjęcia znajdują się również na stronie 
internetowej www.kaktusiarnia.pl. /raf/

majówka wśród... 
kaktusów
Przed nami długi, majowy weekend. Wiele osób zastanawia 
się, jak go spędzić. Jedną z ciekawszych propozycji jest od-
wiedzenie rumskiej kaktusiarni. 

M

O pożarnictwie wiedzą niemal wszystko
Za nami powia-
towy etap XLI 
Ogólnopol-
skiego Turnieju 
Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież 
zapobiega poża-
rom”. Z wiedzą 
z zakresu pożar-
nictwa zmagało 
się ponad czter-
dzieści osób. 

Do Szkoły Podstawowej 
w Krokowej przyjechali 
najlepsi z najlepszych, 
czyli zwycięzcy gminnych 
etapów zmagań. Ucznio-
wie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych najpierw 
rozwiązywali test, a potem 
odpowiadali na pytania 
dotyczące m.in. straży 
pożarnej i bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.  
Najlepsi wywalczyli prawo 
do reprezentowania po-
wiatu puckiego w trakcie 
wojewódzkiego etapu 
zmagań. Wśród najmłod-
szych najlepiej spisała się 
Wiktoria Dettlaff ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 we 

Władysławowie. Drugie 
miejsce zajął Krzysztof 
Kąkol (OSP Kosakowo), 
a trzecie - Jakub Juszczak 
(OSP Puck). Jeżeli chodzi 
o uczniów w wieku od 14 
do 16 lat, to zwycięzcą 
zmagań okazał się Piotr 
Labuda (OSP Mieroszyno). 
Na drugiej pozycji upla-
sowała się Natalia Bekisz 
(OSP Strzelno), a trzeciej 
- Angelika Hincke (OSP 
Chłapowo). Wśród najstar-
szych najlepsza okazała się 
Kinga Kielińska (OSP Kro-
kowa). Na drugim miejscu 
uplasowała się Paulina Je-
schke (OSP Wierzchucino), 
a trzecim - Maria Kulling 
(LSM Puck). WA
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o stolicy haftu kaszubskiego przybyło w su-
mie szesnaście kół, aby stanąć w szranki 
o Grand Prix. Powiat pucki reprezentowały 
przedstawicielki Strzelna, które przygoto-
wały najlepszą piosenkę kabaretową. 
- Turniej Kół Gospodyń Wiejskich to dosko-
nała okazja do zaprezentowania nie tylko 

umiejętności, przedsiębiorczości i pomysłowości pań, ale 
również świetna zabawa, o czym mógł przekonać się każdy, 
kto przybył do Żukowa, a trzeba przyznać, że publiczność 
nie zawiodła – przekonują organizatorzy zmagań.
Rywalizacja kół gospodyń wiejskich odbywała się w pięciu 
konkurencjach. Ocenie jury podlegała dekoracja świąteczna 
- talerzyk nakryty serwetką z sześcioma pisankami wykona-
nymi dowolną techniką oraz mazurek. Każde koło przygoto-
wało również tablicę edukacyjną zatytułowaną „Nasi bracia 
mniejsi”. Wyzwaniem było stworzenie kreacji deszczowej. 
Ta konkurencja wzbudziła wielki entuzjazm wśród publicz-
ności, a zaprojektowane stroje zachwyciły pomysłowością 

i wykonaniem. W kolejnych konkurencjach gospodynie 
wykazały się poczuciem humoru (piosenka kabaretowa 
z inscenizacją), pięknym głosem (konkurencja wokalna) oraz 
poczuciem rytmu (taniec).
Zmagania szesnastu zespołów rywalizujących o puchar oce-
niała niezależna komisja w składzie: Dariusz Tryzna (prze-
wodniczący jury), Anna Krajka, Bożena Worzała, Ewa Gurak 
oraz Joanna Orłowska. Zadaniem komisji było wyłonienie 
najlepszych kół w każdej z pięciu kategorii konkursowych 
oraz głównego laureata zmagań. 
Wśród gości zasiedli wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudz-
ki, posłowie, senatorowie, przedstawiciele PODR-u, staro-
stowie, burmistrzowie, wójtowie i radni. W trakcie imprezy 
wręczono państwowe odznaczenia paniom, które przyczy-
niają się do rozwoju swoich miejscowości. Warto zaznaczyć, 
że w żukowskiej hali zaprezentowali się także m.in. zespół 
Rapsodia, Marek Senkowski i kapela Bazuny. Niemal całą 
salę porwał do tańca i śpiewu kolumbijski tenor Juan Felipe 
Alvarado. Anna Walk

gospodynie 
na medal
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skowarczu zdobyły Grand 
Prix XV Wojewódzkiego Turnieju KGW w Żukowie.
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WystąPiły: 
kGW trzebiatkowa - powiat bytowski, gmina tuchomie •	
kGW czarne - powiat człuchowski, gmina czarne •	
kGW skowarcz - powiat gdański, gmina Pszczółki •	
kGW chwaszczyno - gmina żukowo, powiat kartuski •	
kGW małkowo - gmina żukowo, powiat kartuski •	
kGW Wąglikowice - powiat kościerski,   •	
gmina kościerzyna 
kGW trzciano - powiat kwidzyński, gmina ryjewo •	
kGW szczenurze - powiat lęborski, gmina Wicko •	
kGW lasowice Wielkie - powiat malborski,   •	
gmina malbork 

kGW Jazowa - powiat nowodworski,    •	
gmina Nowy dwór Gdański 
kGW strzelno - powiat pucki, gmina Puck •	
kGW rowy - powiat słupski, gmina Ustka •	
kGW koteże - powiat starogardzki,   •	
gmina starogard Gdański 
kGW Brzuśce - powiat tczewski, gmina subkowy •	
kGW kostkowo - powiat wejherowski,   •	
gmina Gniewino 
kGW mikołajki Pomorskie- powiat sztumski,  •	
gmina mikołajki Pomorskie 

WyNiki:
Grand Prix – kGW skowarcz, powiat gdański•	
dekoracja wielkanocna – Pisanki    •	
– kGW trzebiatkowa, powiat bytowski
Edukacja – Nasi bracia mniejsi     •	
– kGW Jazowa, powiat nowodworski
moda – deszczowa kreacja     •	
– kGW rowy, powiat słupski
Piosenka kabaretowa z inscenizacją    •	
– kGW strzelno, powiat pucki
taniec – kGW Brzuśce, powiat tczewski•	
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minionym roku województwo pomor-
skie znalazło się w ścisłej czołówce, jeśli 
chodzi o ilość zapytań. W porównaniu 
z poprzednim rokiem, zainteresowanie 
noclegami w naszym regionie wzrosło 
o 40 proc.

Pogoda przeszkodą
Biorąc pod uwagę procentowy udział zapytań o noclegi, 
Pomorskie jest drugim najpopularniejszym województwem 
w kraju, ustępuje wyłącznie Małopolsce.
- Najczęściej wymienianym powodem, dla którego turyści 
wybierają wypoczynek na Bałtykiem, są prozdrowotne 
właściwości jodu - informuje Kamila Miciuła z serwisu 
internetowego Nocowanie.pl. - To właśnie zimą i wczesną 

wiosną jest go najwięcej, a plaże mają swój niepowtarzany 
urok. Spacer brzegiem morza jest świetnym rozwiązaniem 
na oderwanie się od codzienności. Jedyną przeszkodą 
jest pogoda, ale i z tym można sobie poradzić, zwiedzając 
przeróżne atrakcje dostępne na Pomorzu.

Nagroda za działania
Największą popularnością w województwie pomorskim 
cieszy się Władysławowo. Zapytania turystów o nocleg 
w powyższym mieście w minionym roku stanowiły ponad 
14 proc. zapytań dla całego regionu.
- To w pewnym sensie nagroda za podejmowane przez 
nas działania związane z wydłużeniem okresu wakacyj-
nego – wyjaśnia Roman Kużel, burmistrz Władysławowa. - 
Polegają one już nie tylko na organizacji imprez i dodat-

tu najcZęściej 
wypocZywają 
turyści  Pomorskie zajmuje drugie miejsce w rankingu województw najchętniej 

wybieranych w 2017 roku. Z raportu serwisu Nocowanie.pl wynika, że 
największą popularnością wśród turystów cieszy się Władysławowo.

Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express Biznesu

kowych atrakcji poza szczytem sezonu letniego. Staramy się 
również poprawiać warunki do wypoczynku we wszystkich 
porach roku. Mam tutaj na myśli m.in. wykonane zejścia z kli-
fu oraz oświetlenie wejść na plażę, dzięki którym w komfor-
towy oraz bezpieczny sposób można spacerować i korzystać 
z nadmorskiego klimatu.

Niska cena noclegu
Średnia cena noclegu mieści się w przedziale 40-60 zł. Z czego 
najkorzystniej pod tym względem wypada właśnie Władysławo-
wo, gdzie w typowym sezonie urlopowym cena oscyluje w grani-
cach czterdziestu złotych za nocleg od osoby. Oczywiście koszty 
pobytu uzależnione są od kategorii obiektu i jego standardu.
Na podium rankingu znalazły się jeszcze Łeba i Krynica 
Morska. Na kolejnych pozycjach pojawiają się: Sopot, Gdańsk, 
Jastarnia, Ustka, Karwia i Gdynia. Zestawienie dziesięciu naj-
popularniejszych miejscowości zamyka Hel. WA
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Jubilatka otrzymała bukiet ponad 100 róż, 
którego zbiórkę wśród znajomych i przyjaciół 
zorganizowały jej koleżanki. Przy wejściu do 
hotelu, gdzie mieszkanka gminy Władysławowo 

100 lat pani Małgorzaty!
To najstarsza 
mieszkanka 
gminy Włady-
sławowo. Mał-
gorzata Ściga-
ła na początku 
kwietnia świę-
towała setne 
urodziny. 

świętowała urodziny, zebrani, trzymając 
literki hasła w dłoniach, skandowali „Pani 
Małgorzato, niech nam Pani żyje do woli, 
tyle ile Pan Bóg pozwoli”! 
Kwiaty i życzenia jubilatce złożył także bur-
mistrz Władysławowa. - Pragnę złożyć Pani 
najserdeczniejsze życzenia i pogratulować 
wyjątkowej 100. rocznicy urodzin – mówił 
Roman Kużel. - Ten dostojny jubileusz 
stanowi szczególną okazję ku temu, by 
przekazać Pani wielkie słowa uznania. Wy-
chowała Pani nie jedno pokolenie i może 
się pochwalić gromadką wnuków oraz 
prawnuków. Historie opowiadane przez 
Panią i pamięć o minionym są niezwykłą 
pocztówką z przeszłości, dającą obraz zaży-
łości oraz tożsamości lokalnej społeczności.
Małgorzata Ścigała jest matką czworga 
dzieci, babcią dwanaściorga wnucząt oraz 
prababcią trzynaściorga prawnucząt. uM



sPrzEDaM rowery, rożne, cena od 200 zł, tel. 603 
661 240

DrEwNo opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

siaNo, słoma w balotach, 120 x 150, siano, słoma w 
kostkach z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

siaNokiszoNka, 120 x 120, dobra, 70 rotacyjna, 
1750 zł, Szemud, 510 751 837

sPrzEDaM komplet, sofę rozkładaną 3 + 2 fotele + 
stolik, Wejherowo, tel. 538 443 446

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

sPrzEDaM materac rehabilitacyjny, grzejnik z lam-
pą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

złoTa rączka, drobne naprawy, sprzątanie obejścia, 
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
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

zaaDoPTuj

oToz aNiMaLs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

PoMÓż NaM PoMaGaĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

ważNE TELEFoNy

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

REKLAMA                                    U/2016/RL

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE
zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

szukasz 
PracowNika?

Napisz 
ogłoszenie!

Masz 
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!
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a może...
ogłoszenie 
w ramce?
Zadzwoń:
660 731 138

Tim
Tim – mały pies, mroźna 
zima i okropny strach 
o własne życie.

Klamra
Klamra kocha wolność 
i swobodę. Jest niereformo-
walną uciekinierką.

Pianka
Starsza, nikomu już nie po-
trzebna, malutka sunia z lekką 
nadwagą i krzywym zgryzem.

Delor
Szukamy właściciela psa!!! 
Piękny, zadbany Delor trafił 
do schroniska.

Ciasteczko
Psiak przeszedł traumę po 
stracie właściciela. Miał dom 
i pana, który o niego dbał 
jak umiał.

NIERUCHOMOŚCI

sPrzEDaM

sPrzEDaM działkę ogrodniczą, Wejherowo Cemen-
townia, zagospodarowana, 28 tys, tel. 507 254 040  

sPrzEDaM działkę ogrodniczą, spokojna okolica, 
domek, oczko wodne, szklarnia, tel. 538 443 446

sPrzEDaM działkę ogrodniczą z domkiem, szklar-
nia, tel. 517 159 871

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

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

sPrzEDaM działki budowlane w Żukowie pow. 0d 
890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwardzona 
kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

wyNajMĘ

wEjhErowo Centrum wynajmę pokój umeblowa-
ny z używalnością kuchni, pani pracującej i niepalą-
cej - cena 500 zł, tel. 609 793 947

Nowy Dom wysoki standard z garażem w Bolsze-
wie, cena 2800 m-c, tel. 514 200 701

MiEszkaNiE centrum Wejherowa, cena 880 zł/m-c, 
całkowicie umeblowane, tel. 510 273 000

MaM do wynajęcia garaż na 12 marca, 180 zł/m, nr 
tel. 691 929 193

PoszukujĘ wyNajĄĆ

sTarszy, samotny Pan, bez nałogów, szuka kawa-
lerki, ewentualnie pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

kuPiĘ

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

MOTORYZACJA

sPrzEDaM
PiaGGio Ciao, 1995 r., 2T, 1 os., sutomatic, czarny, 
cena: 2 400 zł, Tczew, tel. 574 797 077

oDkurzacz samochodowy, 12 volt, 48wat, 40 zł, 
odstąpię, tel. 505 796 568

EDUKACJA

LEkcjE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 

oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

PRACA

PaNa do pracy w Ośrodku wczasowym w Jastarni, 
tel. 503 665 464

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, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

sTały związek, 32-latek szuka pani do 47 lat, tel. 
690 526 075

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

RÓŻNE

sPrzEDaM sofę - kanapę rozkładaną dwójkę 200 
zł, fotel rozkładany dziecinny 80 zł, Wejherowo, tel. 
517 159 871

sPrzEDaM całkiem nowy w oryginalnie zamknię-
tym kartonie masażer duży do rozłożenia cena 5 
000 zł info 889 866 663

sPrzEDaM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobowy, 
tel. 607 291 564

sPrzEDaM wannę akrylową z uchwytami 70 x 140, 
cena 100 zł, tel. 58 / 778 17 35

siaNokiszoNka, 120 x 120, dobra, 70, Szemud, 
tel. 510 751 837

sPrzEDaM kanapę rozkładaną na gwarancji w 
kolorze brązowym, 200 cm x 120 cm po rozłożeniu, 
cena 450 zł, tel. 510 501 955

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

BEczki plast, 200 l., tel. 511 841 826

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

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

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

skuPujEMy 
sTarE MiLiTaria 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, 
części zabytkowych pojazdów, 

odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl 

tel. 666 025 860 
ekwipunekwojskowy@gmail.com, 

info@oldmilitaria.pl
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Szanse awansu mają GKS Kowale (53 punkty), MKS Wła-
dysławowo (49 punktów) oraz Czarni Pruszcz Gdański 
(48 punktów), a do końca sezonu zostało 9 kolejek. Ze-
spół z Władysławowa wciąż znajduje się za plecami GKS
-u, ale przewaga drużyny z Kowal w kwietniu wzrosła.
Na przełomie marca i kwietnia MKS zanotował serię 
trzech meczów bez wygranej – najpierw zremisował 
1-1 z GKS-em Sierakowice, później zremisował właśnie 
z liderem z Kowal (1-1), a potem przegrał u siebie 1-4 
z Czarnymi Pruszcz Gdański. Właśnie to Czarni mają 
ostatnimi czasy najlepszą formę przez co włączyli się do 
walki o awans.
W minioną sobotę MKS pojechał do Połchowa, gdzie nie 
miał już wyboru – musiał wygrać, by znów nie stracić dy-
stansu do lidera. Piłkarze z Władysławowa stanęli jednak 
na wysokości zadania i pokonali tamtejsze Kaszuby 3-0. 
W tej kolejce wszystkie trzy zespoły walczące o awans 
wygrały swoje mecze.
W najbliższy weekend MKS czeka spotkanie z Orłem 
Trąbki Wielkie. Początek meczu we Władysławowie w so-
botę o 14:00. Tydzień później, 5 maja, MKS znów zagra 
u siebie – rywalem będzie KS Mściszewice. kg

mks goni, 
gks ucieka

Wyścig po awans 
do IV ligi trwa. 
W grze pozostały 
trzy drużyny, 
wśród nich są 
piłkarze z Włady-
sławowa.

Zmierzyli się pod siatką
W Helu odbył się turniej, który przyciągnął blisko 90 
osób. Zawodnicy rywalizowali w wielu kategoriach – 
męskich, żeńskich, ponadto zawodnicy zostali podzieleni 
wiekowo, choć wielu emocji dostarczyły kategorie Open, 
czyli takie, do których może zgłosić się każdy bez wzglę-
du na wiek. Najlepsi zawodnicy otrzymali na koniec 
medale, puchary dyplomy, a także nagrody finansowe 
o wartości 2500 zł. Oprócz tego zorganizowana została 
loteria fantowa, w której pula nagród wyniosła 5000 zł.

Wszystkie zespoły ligi spotkały się 
w Osielsku, gdzie zostały rozegrane 
wszystkie pojedynki tej serii. Mecz 
otwarcia Piraci zagrali 14 kwietnia 
i zaliczyli znakomite spotkanie – po-
konali Centaury 16-3. Świetny występ 
zanotował debiutant w drużynie 
z Władysławowa, Damian Bartko-
wiak. Dzień później nadszedł czas na 
rewanż, który, choćby po części udał 
się stołecznym zawodnikom – mecz 
zakończył się remisem 5-5. Piraci 
zajmują 2. miejsce w tabeli Bałtyckiej 
Ligi Baseballu. Liderem na początku 
rozgrywek jest zespół Ravens Lublin.

piRaci zaczęli sezoN
Rozpoczęła się Bałtycka Liga Baseballu 
2018. Piraci Władysławowo zagrali 
z Centraurami Warszawa.
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