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To ma być 

Ten sezon będzie udany – 
wynika ze wstępnych danych 
dotyczących obłożenia hoteli. 
Choć pierwsze informacje 
z rynku nie zapowiadają prze-
kroczenia rekordowych wyni-
ków, to przedstawiciele branży 
turystycznej są dobrej myśli.
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Obecny blok operacyjny Szpitala Puckiego nie spełnia wymo-
gów tzw. ustawy kaloryferowej, w związku z czym konieczna 
jest budowa nowych sal operacyjnych. W ciągu najbliższych 
kilku miesięcy, a dokładniej do jesieni, ma zostać opracowana 
niezbędna dokumentacja. W sumie mają powstać cztery sale 
operacyjne oraz sterylizatornia.

Minimum 8 mln zł
- Budowa nowego bloku operacyjnego mogłaby ruszyć 
w przyszłym roku - mówił Jarosław Białk, starosta powiatu 
puckiego. - Wcześniej musimy jednak znaleźć środki, aby 
inwestycja mogła zostać zrealizowana. Będziemy starali się 
o wsparcie w różnych programach pomocowych, także unij-
nych. Nie wykluczamy też zaciągnięcia kredytu.
Nowy blok operacyjny będzie funkcjonował w miejscu obec-
nych garaży, między lecznicą a Urzędem Miasta. Jego bu-
dowa ma pochłonąć minimum 8 mln zł i jest konieczna, aby 
w Puckim Szpitalu nadal mogła funkcjonować chirurgia.

Łącznik niemal gotowy
 
W trakcie spotkania, które zorganizowano w Starostwie Po-
wiatowym, poruszony został również temat związany z ob-
niżeniem kosztów stałych funkcjonowania szpitala, m.in. po-
przez termomodernizację budynków lecznicy. Nadto starosta 
pucki poinformował, że złożony został wniosek o współfinan-
sowanie ze środków zewnętrznych przebudowy oddziałów 
chirurgicznego oraz ginekologiczno-położniczego, a także 
zagospodarowania terenów wokół szpitala.
Przypomnijmy, że w Szpitalu Puckim dobiega końca budowa 
łącznika z dwoma windami, który zostanie oddany do użytku 
jeszcze przed sezonem letnim. W ostatnim czasie dla pla-
cówki udało się pozyskać również tomograf komputerowy 
oraz – nieco wcześniej – trzy karetki i motocykl ratunkowy. 
W Szpitalu Puckim trwa też realizacja programu informaty-
zacji placówki, co m.in. pozwoli pacjentom na prowadzenie 
konsultacji lekarskich on-line. WA

Będzie 
nowy blok 
operacyjny

W przyszłym roku na terenie Szpitala Puckiego ma ruszyć 
budowa nowego bloku operacyjnego. O planach związanych 

z realizacją przedsięwzięcia dyrektor pomorskiego NFZ roz-
mawiała z prezes Danutą Ceszke i starostą powiatu puckiego. 
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Do zamiatania służą dwie szczotki talerzowe umieszczone z przodu, przed osią 
zamiatarki oraz szczotka walcowa, która została zamontowana za osią urządzenia. 
Dla maksymalnej dokładności ślady zamiatania szczotek talerzowych i szczotki 
walcowej pokrywają się nawzajem, czyszcząc dokładnie na całej szerokości. 
– Dbamy o to, aby przestrzeń publiczna na terenie naszej gminy z roku na rok była 
coraz bardziej schludna i estetyczna – zapewnia Roman Kużel, burmistrz Władysła-
wowa. - Dopełnieniem tego działania jest odpowiednia praca służb komunalnych, 
które przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, mogą ją wykonywać dokładniej 
oraz sprawniej. Ład architektoniczny, tylko idący w parze z czystością miejsc pu-
blicznych, przynosi zamierzone efekty.
Zamiatarka sprząta „na mokro”, co sprawia, że nie wyrzuca dużych ilości drobnych 
cząsteczek pyłu oraz kurzu, dzięki czemu jest bardziej ekologiczna i przyjazna dla 
środowiska. Nawet przy okazji pracy pełną mocą jest bardzo cicha i nie powodu-
je nieprzyjemnego hałasu. Urządzenie dołączyło do posiadanych przez Abruko 
„czyścicieli”, tj. maszyny do oczyszczania plaż, mobilnego odkurzacza do śmieci 
i odpadów oraz pozostałych zamiatarek. WA

CzyśCi skuteCznej 
i bardziej ekologiCznie
Wmiata na najwyższym poziomie. Mowa 
o nowoczesnej zamiatarce, którą użyt-
kuje władysławowska spółka Abruko. 

Fot. UM we Władysławowie

Teren przy stawie – w sąsiedztwie 
dawnych warsztatów puckiej szkoły 
zawodowej – jest często odwiedzany 
przez wędkarzy i spacerowiczów. 
Część tego obszaru, będąca własno-
ścią Starostwa Powiatowego w Pucku, 
zupełnie zmieni swoje oblicze. Obecnie 
to teren pełen dziko rosnących drzew 
i krzewów. Co zostanie zrobione? Znik-
nie dzikie wysypisko, uporządkowana 
zostanie zieleń, ale przede wszystkim 
powstanie nowy parking.

Inwestycja ma być realizowana 
w ramach projektu pn. „Parking nad 
stawem – zapomniane miejsce w nowej 
odsłonie”. Całkowity koszt zadania 
to nieco ponad pół miliona złotych, 
a dofinansowanie wynosi 300 tys. 
zł. Inwestycja będzie realizowana 
ze środków pozyskanych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 
Stowarzyszenia Północnokaszubska 
Lokalna Grupa Rybacka. 
WA

Ładnie i funkcjonalnie
Powstanie parking oraz kolejna nowa, 
uporządkowana przestrzeń w Pucku. 
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Puste i ciche plaże nad Bałtykiem należą już do przeszłości. 
Polacy, ale też i coraz większa liczba turystów zza granicy 
docenia uroki Wybrzeża. Z danych Polskiej Izby Turystki 
wynika, że przybywa chętnych na wypoczynek nad Bałty-
kiem. A wygląda na to, że ten rok będzie równie udany.  

Coraz wyższe potrzeby
- Do połowy sierpnia mamy zarezerwowane praktycz-
nie wszystkie pokoje – informuje Elżbieta Pohl-Duczmal, 
współwłaścicielka Hotel & SPA Wieniawa. - Wszystko wska-
zuje zatem na to, że tegoroczny sezon będzie dla nas udany. 
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wysokość obłożenia 
zależna jest również od pogody, ale nasi goście nie powin-
ni narzekać na nudę w trakcie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych. 
Badania na całym świecie wskazują, że turyści mają coraz 
większe oczekiwania. W tym przypadku chodzi nie tylko 
o wysoki poziom oferowanych usług, ale i możliwość atrak-
cyjnego spędzania czasu wolnego. Odpowiedzią na rosnące 
potrzeby przyjezdnych są coraz bogatsze kalendarze wy-
darzeń kulturalno-sportowych miejscowości nadmorskich. 
Swoje oferty poszerzają również miejscowe hotele.

Sezon się wydłuża 
- Obecnie dysponujemy kortami tenisowymi, boiskami do 
siatkówki i koszykówki, symulatorem do gry w golfa, gabine-
tami hammam oraz masażu, a także basenem, czy też sauną 

– wylicza Elżbieta Pohl-Duczmal. - Nasi goście mają również 
możliwość korzystania z przepysznej kuchni regionalnej. 
„Badanie satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych 
2016” przeprowadzone na zlecenie Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej, pokazuje, że 93 proc. krajowych turystów jest 
zadowolonych z wyjazdu turystycznego. Pozytywnie swój 
pobyt w Polsce ocenia również 86 proc. turystów z zagrani-
cy, z których większość ma w planach kolejny przyjazd. 

Pomorze w czołówce
- Biorąc pod uwagę dotychczasowy wzrost liczby turystów 
rok do roku o kilka procent, to utrzyma się on na takim 
samym poziomie, jednakże nie należy spodziewać się już 
takiego boomu wzrostu liczby turystów jak w 2016 roku, 
kiedy to czynnik zagrożenia terrorystycznego spowodował 
przekierowanie decyzyjności turystów na spędzanie urlo-
pu w Polsce – informuje Dominika Czechowska, menedżer 
kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyżej Szkole Bankowej 
w Gdyni.
Z danych opublikowanych przez portal branżowy „no-
cowanie.pl” wynika, że w 2017 roku Pomorze było drugim 
najchętniej wybieranym w Polsce miejscem na urlop. Pod 
względem zapytań dotyczących możliwości noclegu najpo-
pularniejszy nadmorski kurort na Pomorzu, czyli Władysła-
wowo, zajął trzecie miejsce w skali całego kraju. Natomiast 
całe województwo pomorskie w rankingu nieznacznie ustę-
puje wyłącznie województwu małopolskiemu.
Anna Walk

Dobre nastroje
przed wakacjami

Jak pokazują wstępne dane dotyczące obłożenia hoteli, tegoroczny sezon będzie udany. Choć przekroczenie rekordo-
wych wyników jest mało prawdopodobne, nastroje w branży są bardzo dobre. Sezon od lat się wydłuża, a turyści już 

wiedzą, że Wybrzeże to nie tylko plaże i parawany. 

dr Klemens Adam Kohnke,
burmistrz Helu

Traktując majówkę jako swoistego rodzaju barometr, 
wskazujący jakim zainteresowaniem w danym roku będzie 
cieszył się region, to można jednoznacznie stwierdzić, że 
tegoroczny sezon będzie udany. W trakcie długiego week-
endu w Helu wypoczywało tysiące turystów. Ruch był tak 
duży, że praktycznie brakowało wolnych miejsc parkingo-
wych. Choć plaże jeszcze nie były otwarte, to roiło się na 
nich od turystów. Taką sytuacją możemy porównać do peł-
ni wakacyjnego sezonu. To dobry prognostyk na najbliższe 
miesiące. Hel stał się bardzo atrakcyjnym miejscem do wy-
poczynku. Z każdym rokiem rośnie nam całoroczna baza 
hotelowo-noclegowa, która dodatkowo zwiększa ofertę po-
bytową, co wyraźnie zachęca do zatrzymania się na dłu-
żej. Wśród przyjezdnych cieszy się ona dużym zaintere-
sowaniem nie tylko w okresie letnim. Każdy chce przyje-
chać tutaj, gdzie jest początek Polski, co bardzo nas cieszy. 
W Helu można nie tylko doskonale wypocząć, ale i skorzy-
stać z szeregu atrakcji. Miejscowe plaże są bardzo piękne 
i szerokie. Po spacerach nad morzem zawsze można się po-
silić czy wypić gorącą herbatę w licznych, doskonale przy-
gotowanych lokalach gastronomicznych, których w Helu 
nie brakuje. Dla zwiedzających udostępnione są między in-
nymi muzea, słynne fortyfikacje z okresu międzywojenne-
go, II wojny światowej, jak i okresu PRL-u. Nie można za-
pomnieć też o helskim fokarium, które robi prawdziwą fu-
rorę wśród turystów. 

Krystyna Hartenberger-Pater  
dyrektor zarządzający 
Pomorska regionalna organizacja turystyczna  

Rezerwacje na wakacje już spływają, bukowane są nocle-
gi w obiektach, które dopiero oddawane zostają do użytku, 
tak więc wszystko wskazuje na to, że zapowiada się kolej-
ny bardzo dobry sezon turystyczny nad polskim morzem. 
Naszym celem jest jednak sukcesywne wydłużanie sezonu 
i przełamywanie bariery sezonowości, co po kilku latach 
konsekwentnej pracy przynosi efekty. 
Jeszcze w 2016 roku aż 75 proc. Polaków zdecydowało się 
spędzić wakacje w Polsce. Ubiegły rok pokazał jednak, że 
turystyka wyjazdowa mocno się odbiła również względem 
kierunków nierekomendowanych, co daje jasny sygnał, iż 
bazowanie na haśle Polski jako bezpiecznego kierunku nie 
będzie efektywne. Trzeba cały czas podążać za trendami 
konsumenckimi i w ich kierunku rozwijać ofertę, jak i na 
ich bazie tworzyć przekaz marketingowy.
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Nowy organ ma mieć charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Nie 
będzie posiadać kompetencji decyzyjnych. Radni Rady Seniorów mają 
pomagać włodarzom miasta w zbudowaniu miasta przyjaznego osobom 
powyżej 60. roku życia. 
- Średnia wieku w Pucku wynosi blisko 42 lata i plasuje się na piątym miej-
scu od tyłu w województwie pomorskim, więc osób powyżej sześćdziesią-
tego roku życia w naszym mieście nie brakuje – mówi Hanna Pruchniew-
ska, burmistrz Pucka. - Czasem możemy nie dostrzegać problemów osób 
starszych. Stąd decyzja o powołaniu Rady Seniorów. Chcemy wsłuchać 
się w głos osób powyżej 60. roku życia, współpracować i stworzyć miasto 
przyjazne seniorom. 
Rada Seniorów Miasta Puck ma składać się z dziewięciu osób. Na pierw-
szym posiedzeniu seniorzy, którzy wejdą do Rady Seniorów, wybiorą swoje 
władze. Mają one zajmować się reprezentacją szeroko pojętych interesów 
osób starszych. Głównym zadaniem Rady Seniorów będzie pobudzenie 
aktywności obywatelskiej osób starszych poprzez zapewnienie osobom 
powyżej 60. roku życia możliwości wyrażania opinii nt. spraw dotyczących 
mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem nestorów.  
- Wsparci głosem najstarszych mieszkańców miasta samorządowcy 
zyskają sojusznika merytorycznego, który podzieli się swoim doświadcze-
niem i wiedzą o potrzebach i problemach tej niemałej grupy mieszkańców 
– wyjaśniają puccy urzędnicy. – To osoby, które uczestniczą w zajęciach 
w licznych instytucjach, stowarzyszeniach, biorą udział w debatach, 
konsultacjach społecznych, wykorzystują czas, który mają po przejściu na 
emeryturę, by pozytywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie.
Rad Seniorów będzie coraz więcej? Wszystko wskazuje na to, że tak. Takie 
gremia jak to, które powstało w Pucku, uwzględniają fakt, że społeczeń-
stwo się starzeje. WA

seniorzy mają 
swoją radę

Będzie doradzać, co zrobić, 
aby osobom starszym żyło 
się lepiej. W Pucku powstała 
Rada Seniorów.

REKLAMA                                                                  77/2018/RL

Zadanie przy ul. Floriana Ceynowy we Władysławowie obejmuje frag-
ment od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej, wraz z przyległym 
odcinkiem dojazdowym. Powstaną ciągi pieszo-jezdne oraz chodniki, 
łącznie na długości blisko 450 metrów, a także kanalizacja deszczowa.
– To jedna z najstarszych ulic Władysławowa, która od lat wymagała 
modernizacji – mówi Kamil Pach, zastępca burmistrza Władysławowa. 
- Drogi wewnętrzne, szczególnie dla mieszkańców, stanowią równie 
ważne trasy, jak główne arterie ruchu prowadzące do naszej gminy. 
Staramy się z radnymi tak gospodarować budżetem, aby systematycznie 
realizować tak pierwsze, jak i te drugie inwestycje drogowe.
Planowany termin zakończenia przebudowy ustalony został na 30 
czerwca 2018 roku. Koszt zadania wynosi blisko 600 tysięcy złotych. UM

ul. Ceynowy  w remonCie
Na terenie gminy Władysławowo trwa rozbudowa in-
frastruktury drogowej. Równolegle do inwestycji przy 
ul. Górnej w Jastrzębiej Górze, robotnicy przystąpili do 
prac przy ul. Floriana Ceynowy we Władysławowie.

REKLAMA                            13/2018/RL

fot. UM Władysławowo
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Uczniowie szkół średnich mają odnaleźć pomorskiego bohatera walki o niepod-
ległość i przygotować prezentację na jego temat. Trzyosobowe zespoły mate-
riał konkursowy powinny przygotować do 30 czerwca 2018 r. Najlepsze prace 
poznamy podczas uroczystych gali we wrześniu. 
Udział w konkursie szkoły muszą zgłosić do 25 maja 2018 r. Zgłoszenia przyj-
muje Pomorska Akademia Działania.

 Lokalni bohaterowie
Uczniowie muszą przygotować prezentację multimedialną, przedstawiającą postać 
związanego z Pomorzem bohatera, który był zaangażowany w działania prowadzące 
do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz powrotu Polski na Pomorze. – Mogą 
wybrać z ponad setki nazwisk lokalnych postaci, a potem w ciekawy sposób opowie-
dzieć o swoim bohaterze – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji 
Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – W konkursie odda-
jemy głos uczniom. Chcemy zobaczyć, a potem pokazać innym, jak młodzież mówi 
o historii i jak opisuje swoich bohaterów. Kogo ceni i za co – wyjaśnia Krawiec.
Powinna być to osoba, której działalność i biografia w znaczący sposób wpływa-
ją na patriotyczną świadomość młodych mieszkańców regionu. Liczą się m.in. 
kreatywność, poprawność merytoryczna i walory edukacyjne oraz artystyczne. 
Każdy zespół uczniów może zgłosić tylko jedną pracę, ale z każdej szkoły może 
wziąć udział w konkursie nieograniczona liczba zespołów.

Wyjątkowa historia niepodległości
Konkurs „Pomorskie drogi do Niepodległej” to jeden z elementów programu ob-
chodów 100-lecia Niepodległości Polski i Pomorza. – W każdym z subregionów 
naszego województwa są inne doświadczenia i inne osoby, które uczestniczyły 
w pomorskiej i polskiej drodze do niepodległości – podkreśla Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego. – Dziś gościmy uczniów z kwidzyńskich 
szkół, a Powiśle ma swoją wyjątkową historię dochodzenia do polskości. Chce-
my trafić z tym konkursem do wszystkich środowisk. Dlatego namawiamy też 
nauczycieli i rodziców do zainteresowania młodzieży lokalnymi autorytetami 
niepodległości. To w końcu one miały wpływ na rzeczywistość i kształtowanie 
się państwa polskiego 100 lat temu – dodał marszałek.
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. – Pierwszy etap konkurs to poziom 
powiatowy, a jego finałem będą uroczyste gale w pięciu regionach wojewódz-
twa, połączone z prezentacją filmu „Kamerdyner” – mówi Anna Szklarowska, 
dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku. – Uczniowie będą 
mogli wygrać od 150 do 400 zł oraz zaproszenie do kolejnego regionalnego 
etapu  Najlepsi spotkają się na uroczystej gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni – 
tłumaczy Szklarowska.
W konkursie regionalnym do wygrania będzie od 300 do 1000 zł (również dla 
nauczycieli prowadzących).

Bohater Pomorza 
sprzed stu lat poszukiwany 

- wystartował konkurs dla uczniów
Wraz z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego, 

zapraszamy do udziału w konkursie „Pomorskie drogi do Niepodległej”. 

powiatu puCKiEGo
express
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Jej celem ma być ścisła współpraca i realizacja wspólnych 
projektów związanych z rozwojem gospodarczym, a także 
promocją przedsiębiorczości. Nowy organ powołany został 
z inicjatywy starosty puckiego. 
- Tego typu rady powstają tam, gdzie sektor gospodarczy 
współpracuje z sektorem publicznym – wyjaśnia Jarosław 
Białk. - O powołaniu Rady Przedsiębiorczości Powiatu Puckiego 
myślałem już od dłuższego czasu. Pomysł stworzenia takiego 
organu doradczego wcześniej wcielili w życie wejherowscy 
przedsiębiorcy i starosta powiatu wejherowskiego. Tam się 
sprawdził, więc postanowiłem iść w tym kierunku.  
Rada Przedsiębiorczości Powiatu Puckiego oficjalnie powo-
łana została w miniony piątek. Ma składać się z maksimum 
25 członków, których starosta powoływał będzie na 2-letnią 

kadencję. Nowy organ ma mieć charakter konsultacyjno-dorad-
czy i reprezentować środowisko puckich przedsiębiorców.
- To wszystko robimy w jednym konkretnym celu, aby zwięk-
szyć rozwój gospodarczy obszaru, który administrujemy – 
zapewnia starosta pucki. - Jestem niemal pewien, że w ciągu 
dwóch lat czeka nas spowolnienie gospodarcze, a może nawet 
kryzys. Musimy być na to gotowi. Stąd przygotowywanie się do 
różnych rozwiązań, które będziemy chcieli wprowadzić za kilka 
bądź kilkanaście lat, jest jak najbardziej zasadne.
Powołanie Rady Przedsiębiorczości Powiatu Puckiego spotkało 
się z aprobatą właścicieli miejscowych firm. Działalność nowe-
go organu doradczego ma opierać się na pracy społecznej jej 
członków. 
Anna Walk

Powstała rada 
PrzedsiębiorCzośCi

Przedsiębiorcy będą doradzać staroście puckiemu. W miniony piątek 
powołana została Rada Przedsiębiorczości Powiatu Puckiego. 
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DotyChCzAS PełNił PAN FUNkCJę SzeFA ii 
koMiSARiAtU PoliCJi W GDAńSkU. Czy oB-
JęCie StANoWiSkA koMeNDANtA PoWiAto-
WeGo JeSt DlA PANA DUżyM WyzWANieM?

Do tej pory jako komendant Komisariatu Policji 
z pewnymi problemami nie miałem do czynienia. 
Wielu rzeczy dopiero się uczę, a to niestety, ale 
wymaga trochę czasu. W Gdańsku bezpośrednio 
zajmowałem się zwalczaniem przestępczości. Tu 
moja rola jest nieco inna, co stanowi dla mnie dość 
spore wyzwanie. Nawiązuje kontakty z przed-
stawicielami samorządu lokalnego i tutejszymi 
przedsiębiorcami, z czym do tej pory nie miałem 
do czynienia. Muszę przyznać, że nowe obowiązki 
i ludzie, których poznaje, dają mi dodatkową ener-
gię do działania. Cieszę się, że teraz pracuje rzecz 
społeczności powiatu puckiego.

NA Czele koMeNDy PoWiAtoWeJ PoliCJi 
W PUCkU Stoi PAN oD PołoWy kWietNiA. 
JAki JeSt BilANS otWARCiA?

Komenda Powiatowa Policji w Pucku to jednostka, 
która do tej pory działała bardzo dobrze. W związ-
ku z tym wprowadzanie radykalnych zmian nie 
będzie konieczne. Dzięki temu czas, który musiał-
bym wykorzystać na wdrażanie reform i zmian, 
mogę poświęcić na rozwiązywanie bieżących pro-
blemów - spraw, z którymi na co dzień spotykam 
się w pracy. Będę mógł lepiej poznać specyfikę 
powiatu puckiego, ludzi, z którymi pracuję oraz 
osoby, które współpracują z pucką jednostką po-
licji. Dla mnie ma to ogromne znaczenie. 

zAPeWNe PoStAWił PAN SoBie Cele, któRe 
zAMieRzA oSiąGNąć. NA Co BęDzie StAWiAł 
PAN W NAJBliżSzyM CzASie?

Pragnę, aby mieszkańcy i turyści czuli się bez-
piecznie na terenie powiatu puckiego. Z uwagi na 
sezon letni, który przyciąga tu mnóstwo przyjezd-
nych, to bardzo specyficzny obszar. Z napływem 
turystów miałem do czynienia również w Gdań-
sku. Dlatego nie obawiam się nadchodzącego 
lata. Będę robił wszystko, aby bezpieczeństwo 
mieszkańców i turystów wzrosło. To mój priorytet 
na najbliższe miesiące. Jednocześnie zamierzam 
dążyć do ograniczenia liczby wakatów w puckiej 
jednostce policji. Nie ma ich dużo, ale to od nich 
zależy między innymi ilość i częstotliwość patro-
li, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa 
w powiecie.

Co zAMieRzA PAN zRoBić, ABy PoPRAWić 
BezPieCzeńStWA W SezoNie letNiM?

W tym przypadku wiele zależy od tego, w jakim 

stopniu pod względem liczby funkcjonariuszy 
wesprze nas Komenda Wojewódzka Policji, bo 
puckich policjantów i funkcjonariuszy z miejsco-
wych komisariatów jest zbyt mało, żeby w wy-
starczającym stopniu zadbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców i przyjezdnych. Jeżeli wzmocnienie 
kadrowe będzie na takim poziomie jak w ubiegłym 
sezonie, to będę zadowolony, bo wówczas z za-
pewnieniem bezpieczeństwa na terenie powiatu 
puckiego nie powinno być większego problemu. 

Czy CzekAJą NAS zMiANy PeRSoNAlNe 
W PUCkieJ PoliCJi?

Na razie nie zakładam żadnych modyfikacji ka-
drowych, co wcale nie oznacza, że takich zmian 
w ogóle nie będzie. Obecnie obserwuje pracę 
poszczególnych wydziałów, poznaje ludzi, którzy 
tutaj pracują. Z moich pierwszych spostrzeżeń 
wynika, że puccy policjanci tworzą wyjątkowo 
zgraną załogę, która ze swoich obowiązków wy-
wiązuje się bardzo dobrze. 

Czy DRzWi PANA GABiNetU BęDą otWARte 
DlA PeteNtóW?

Zawsze byłem otwarty na mieszkańców i teraz też 
nie zamierzam zamykać się na ich problemy oraz 
potrzeby. Pracujemy przede wszystkim z myślą 
o zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi, którzy tu 
mieszkają. Oni muszą wiedzieć, że zawsze mogą 
na nas liczyć. Dlatego we wtorki i czwartki jestem 
do ich dyspozycji. Nadmienię, że niezwykle cenię 
sobie współpracę ze społeczeństwem. Ich otwar-
tość i chęć angażowania się w różnego rodzaju 
działania usprawnia nam służbę. Społeczeństwo 
też coraz bardziej docenia postawy obywatelskie. 
To jest coś, co należy propagować i w tym kierun-
ku powinniśmy iść. 

NA teReNie PoWiAtU PUCkieGo oD BliSko 
DWóCh lAt FUNkCJoNUJe MAPA zAGRo-
żeń BezPieCzeńStWA. NA JAkie PRoBleMy 
W JeJ RAMACh zWRACAJą UWAGę MieSz-
kAńCy?

Kwestią najczęściej nurtującą mieszkańców 
są zazwyczaj sprawy, które przybierają na sile 
w okresie letnim. Chodzi między innymi o zakłó-
canie spokoju, spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych, czy też niewłaściwe parkowanie. 
Najwięcej zagrożeń mieszkańcy zgłaszają w rejo-
nach dojść do plaż, ośrodków wypoczynkowych 
i popularnych ciągach komunikacyjnych. Spraw-
dzamy każdy sygnał, który mieszkańcy zgłaszają 
w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Nie ograniczmy się wyłącznie do jednorazo-
wej weryfikacji zgłoszenia. Sygnały mieszkańców 
staramy się potwierdzać o różnych porach dnia 
i nocy, żeby poznać skalę problemu oraz móc pod-
jąć odpowiednie działania. Większość ze zgłoszeń 
mieszkańców udaje się nam potwierdzić. Niewiele 
jest sygnałów, które wynikają z bezmyślnych wy-
głupów. Choć takie też się zdarzają. 

O specyfice pracy w puckiej komendzie, bezpieczeństwie mieszkańców i działaniach usprawniających reakcję funkcjonariuszy
 z mł. insp. Rafałem Kwapisiewiczem, komendantem powiatowym policji w Pucku, rozmawia Anna Walk. 

a.walk@expressy.pl

ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

Będę robił wszystko, 
aby wzrosło

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

oNLiNE:

/ Express Biznesu

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot, które jest odpowiedzialne za re-
alizację projektu, w najbliższym czasie wybierze 
wykonawcę. Jeżeli żaden z oferentów nie złoży 
odwołania, umowa zostanie podpisana do dzie-
sięciu dni od dnia wyboru oferty.
– Komisja przetargowa przystąpiła do oceny 
ofert – informuje Krzysztof Perycz-Szczepański, 
kierownik projektu z Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot. – Oferty muszą zostać 
dokładnie sprawdzone pod względem formalnym, 
abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, co do osta-
tecznego wyniku przetargu.
Komisja wyłoni wykonawcę na podstawie trzech 
kryteriów: ceny (60 proc. oceny), udziału rowerów 
z napędem wspomaganym elektrycznie (35 proc.) 
oraz dostarczenia dodatkowych rowerów powyżej 
liczby minimalnej (5 proc.).
Wykonawca ma dostarczyć minimum 3866 rowe-
rów, w tym co najmniej 10 proc. z napędem elek-
trycznym. Zbuduje od podstaw system rowerów 
publicznych wraz z niezbędnym zapleczem tech-
nicznym i teleinformatycznym. Będzie on oparty 
o rowery 4. generacji wyposażone w moduły GPS, 

GSM i elektrozamek. System teleinformatyczny 
będzie posiadał moduł geolokalizacji, wypoży-
czeń i rezerwacji.
Zaletą systemu będzie jego prostota oraz przy-
stępny cenowo taryfikator. W systemie abona-
mentowym opłata miesięczna nie będzie mogła 
przekroczyć kwoty 10 zł. W cenie użytkownik 
każdego dnia otrzyma aż 90 minut na przejazdy. 
Po przekroczeniu limitu czasowego rowerzysta 
będzie ponosił opłatę w wysokości 5 gr za minutę. 
Koszt abonamentu rocznego to nie więcej niż 100 
zł - przy zastosowaniu tych samych zasad czaso-
wych, jak w opłacie miesięcznej. Jeśli użytkownik 
nie będzie chciał skorzystać z opcji abonamento-
wej, koszt jednej minuty wynosił będzie nie więcej 
niż 10 gr. Rower będzie można wypożyczyć i zo-
stawić na jednej z 660 stacji postoju, za dodatko-
wą opłatą – poza stacją. Wypożyczenie roweru ma 
nie zająć użytkownikowi więcej niż 10 sekund.
Rower publiczny będzie funkcjonował w czter-
nastu gminach województwa pomorskiego, m.in. 
w Pucku i Władysławowie.  Całość sytemu rowe-
ru publicznego MEVO ma zostać uruchomiona 1 
marca 2019 roku. WA

za Rower 
Metropolitalny

Oferty na zorganizowanie na Pomo-
rzu Systemu Roweru Metropolitalnego 
złożyło trzech wykonawców. To kon-

sorcjum z Irlandii, polsko-czeska spół-
ka i warszawska firma NB. Ceny wahają 

się od ponad 32 do 76 mln zł. 

Od 32 do 76 mln zł

REKLAMA                                          115/2018/DB
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Puck w Europie 
- Europa w Pucku

Radośnie, aktywnie i barwnie święta majowe uczcili mieszkańcy 
Pucka. Na Starym Rynku uczestniczyli w biegu patriotycznym 

i projekcie pn. „Puck w Europie - Europa w Pucku”. 
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W centralnym punkcie miasta spo-
tkali się uczniowie, nauczyciele 
i przedszkolaki, którzy z dumą 
prezentowali narodowe barwy. Na 
biało-czerwone flagi, taśmy i sza-
liki można było natknąć się niemal 
w każdym punkcie Starego Rynku. 
Choć narodowe barwy królowały 
w Pucku, to miasto przyozdobio-
ne zostało również flagami innych 
państw Unii Europejskiej. 

Tłum 
na Starym 

Rynku
- Chcieliśmy podkreślić to, gdzie się 
znajdujemy i przypomnieć, z kim 
współpracujemy - wyjaśnia Zdzi-
sław Pruchniewski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Mariusza Zaru-
skiego w Pucku. - W puckim ratuszu 
zamontowana została mapa, z której 
każdy mógł dowiedzieć się, gdzie 
w Europie żyją i pracują pucczanie. 
Dodatkowo prezentowane były wy-
stawy przygotowane przez szkoły, 
które utrzymują międzynarodową 
współpracę z placówkami z innych 
krajów.
Wydarzenie, które na pucki ry-
nek przyciągnęło prawdziwy tłum, 
nawiązywało do majowych świąt 
państwowych, czyli między innymi 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. 
Maja. Dodatkowo projekt pn. „Puck 
w Europie - Europa w Pucku” odnosił 
się do 14. rocznicy wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej.

Bieg patriotyczny
- Podejmujemy różne działania po 
to, aby pucka młodzież wyrosła na 
ludzi otwartych i tolerancyjnych, 
którzy w Europie potrafią się dobrze 
odnaleźć i nie boją się nawiązywa-
nia kontaktów z przedstawicielami 
innych krajów - zapewnia Hanna 
Pruchniewska, burmistrz Pucka. 
- Doskonale pamiętamy o tym, że 
jesteśmy w Unii Europejskiej (...). 
Podjęliśmy też partnerstwo z nie-
mieckim miastem Stein, aby poka-
zać, że jesteśmy otwarci na współ-
pracę międzynarodową. 
Punktem kulminacyjnym piątko-
wego wydarzenia był międzypoko-
leniowy bieg patriotyczny. Wokół 
Starego Rynku biegali wszyscy: 
począwszy od przedszkolaków, po-
przez uczniów szkół podstawowych, 
a skończywszy na samorządowcach 
i rodzicach maluchów. 

Wspólnie 
świętowali

- Do radosnego świętowania 
i uczestnictwa w biegu patriotycz-
nym zaprosiliśmy wszystkie szkoły 
i z terenu Pucka - mówi Zdzisław 
Pruchniewski. - Wspólnie z nami 
świętowali też najmłodsi. Święta ma-
jowe są bardzo radosne, a my swoje 
przywiązanie do ojczyzny manife-
stujemy w sposób aktywny. 
Bieg patriotyczny na Starym Rynku 
zainaugurowali przedszkolaki. Po 
maluchach na linii startu stanęli ich 
starsi koledzy i koleżanki. Najlepsi 
z rąk włodarzy miasta odbierali pa-
miątkowe medale. Anna Walk

Hanna Pruchniewska, 
burmistrz Pucka

Patriotyzm można przejawiać w róż-
ny sposób. Nam chodzi przede wszyst-
kim o to, abyśmy okazywali radość 
z tego powodu, że jesteśmy Polakami. 
W związku z tym świętujemy wspólnie, 
aktywnie i na wesoło. Wydaje mi się, 
że w ten sposób powinniśmy obchodzić 
różnego rodzaju rocznice. Cieszę się, że 
w Pucku po raz kolejny zorganizowano 
międzypokoleniowy bieg patriotyczny.

”
Zdzisław Pruchniewski, 
dyrektor szkoły Podstawowej
im. mariusza zaruskiego w Pucku

Świętujemy na sportowo i wesoło, bo 
uważamy, że majowe święta są bardzo 
radosne. Patriotyzm to nie tylko patos, 
ale też radość, aktywność oraz działa-
nie. Bieg w sposób naturalny wyzwala 
energię i uwalnia endorfiny. Uważamy, 
że w ten sposób należy świętować i za-
chęcamy wszystkich do aktywnych ob-
chodów świąt majowych.

”

Rowerowy Maj to kampania skierowana do uczniów i nauczycie-
li przedszkoli oraz szkół podstawowych, która promuje zdrowy 
tryb życia, zrównoważoną mobilność i popularyzuje m.in. rower 
jako środek transportu. Akcja, której inicjatorem jest Gdańsk, 
z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Liczba miast i gmin, które uczestniczą w przedsięwzięciu, w tym 
roku sięgnęła blisko trzydziestu. To oznacza, że w 550 szkołach 
i przedszkolach w kraju przyjeżdżanie do szkoły rowerem, hu-
lajnogą, na rolkach bądź deskorolce jest nie tylko mile widziane, 
ale i odnotowywane w „rowerowych dzienniczkach”. 

Były pewne obawy
Jeżeli chodzi o Puck, to w ubiegłorocznej edycji akcji uczestniczy-
ła wyłącznie Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego. W tym 
roku miasto zaprosiło do współpracy w ramach kampanii również 
inne placówki, dzięki czemu Rowerowy Maj odbywa się w sumie 
na terenie dwóch szkół podstawowych i czterech przedszkoli.  
- Muszę przyznać, że w ubiegłym roku do akcji przystąpiliśmy 
z pewnym niepokojem, bo obawialiśmy się nikłego zaintereso-
wania - mówi Gabriela Albertin, główny specjalista ds. oświa-
ty Urzędu Miasta w Pucku. - Nasz niepokój okazał się na wy-
rost. Uczniowie z chęcią jeździli do szkoły na dwóch kółkach 
bądź rolkach, czy też deskorolkach. Kiedy podsumowywaliśmy 
pierwszą edycję kampanii, pozostałe szkoły i przedszkola wyra-
ziły chęć przyłączenia się do tego przedsięwzięcia. 

Korzyści nie brakuje
Zasady kampanii są proste, a zabawa trwa miesiąc. Każdy uczeń 
bądź przedszkolak, który przyjedzie do szkoły na rowerze, de-
skorolce, hulajnodze lub rolkach, otrzymuje 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. 
- Uważamy, że od najmłodszych lat należy edukować i poka-
zywać, że można, a nawet należy przemieszczać się w sposób 
ekologiczny – mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka. 
- W ten sposób dotleniamy mózg, dzięki czemu poprawia się 
nasza koncentracja, mamy lepszą percepcję i osiągamy wyższe 
wyniki. Jeżeli teraz zaszczepimy w dzieciach zamiłowanie do 
aktywności fizycznej, w przyszłości wyłącznie na tym skorzy-
stają. Anna Walk

Rowerowy Maj 
Na rowerach, hulajnogach, rolkach czy deskorolkach do szkół 

i przedszkoli docierają uczniowie. To efekt kampanii pn. „Rowerowy 
Maj”, która prowadzona jest między innymi na terenie Pucka. 

Główne cele akcji:
zachęcenie dzieci do jazdy rowerem •	
oraz regularnego dojeżdżania nim do 
szkoły, w tym jako dawka codziennego 
ruchu poprawiająca zdrowie i zwiększa-
jąca odporność na choroby; 
nauka bezpiecznych zachowań na dro-•	
dze poprzez regularne poruszanie się na 
rowerze i ćwiczenie umiejętności jazdy; 
kształtowanie postaw ekologicznych, •	
rozumienie roli i znaczenia roweru 
jako przyjaznego dla otoczenia środka 
transportu.

/Expressy.pl
Bądź 
na Bieżąco!
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Finał Konkursu Kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki” odbędzie się 17 czerwca 
podczas XII Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego w Gdań-
sku.

Wyjątkowe produkty 
W konkursie o wyróżnienie w kategorii „produkt” mogą starać się 
pomorscy przedsiębiorcy, koła gospodyń wiejskich, szkoły gastro-
nomiczne, stowarzyszenia, gospodarstwa rolne i agroturystyczne. 
Z kolei kategoria „potrawa” dedykowana jest restauracjom i innym 
stałym placówkom gastronomicznym, w tym agroturystycznym. 
Oceniane będą m.in. produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, 
przetwory owocowe i warzywne, przetwory z grzybami oraz produk-
ty zbożowe i cukiernicze, napoje alkoholowe, a także bezalkoholowe 
oraz miody.
Zwycięzca każdej z kategorii, poza statuetką i dyplomem, otrzyma 
nagrodę w wysokości tysiąca złotych. Natomiast pozostali finaliści 
otrzymają 400 zł brutto za każdy produkt lub potrawę.
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać kartę zgłoszeniową 
wraz z unikatowym przepisem na pomorski produkt lub potrawę oraz 
zdjęcie dania. Z udziału w konkursie wykluczone są potrawy i pro-
dukty nagrodzone Bursztynowym Laurem Marszałka Województwa 
Pomorskiego „Pomorskie Smaki” w poprzednich edycjach. Każdy 
uczestnik może zgłosić do nagrody maksymalnie dwa produkty.

Dziedzictwo kulturowe
Na nagrody finansowe przeznaczono w sumie 15 tys. zł. Zgłoszo-
ne do konkursu produkty i potrawy mogą zostać nominowane do 
nagrody Perła 2018 w ogólnopolskim Konkursie Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów organizowanym przez Polską Izbę 
Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy ze Związkiem 
Województw RP.
Konkurs o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego 
„Pomorskie Smaki” kultywuje i popularyzuje dziedzictwo kulinarne 
regionu. Eksponuje regionalną różnorodność i dziedzictwo lokalnych 
społeczności. Dzięki nim można zdobyć wiedzę o produktach i po-
trawach wytwarzanych tradycyjnie i z lokalnych surowców. Kolejna 
edycja konkursu ma przyczynić się do budowy produktu turystycz-
nego i marki regionu. Jest to przedsięwzięcie podkreślające atrak-
cyjność oraz konkurencyjność regionu.  UM

Zdobądź 
Bursztynowy 
Laur!
W konkursie mogą wziąć udział producenci 
żywności oraz restauratorzy. Zmierzą się 
w dwóch kategoriach – potrawa i produkt. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 4 czerwca.

Urząd Miejski dla mieszkańców i sympatyków Helu przygotował 
kolejną partię ramek pod tablice rejestracyjne. Podobne rozwiąza-
nia z powodzeniem funkcjonują już w innych miejscowościach na 
terenie całego kraju. Chcesz otrzymać ramkę pod tablicę rejestra-
cyjną? Nic prostszego. Wystarczy, że zgłosisz się do sekretariatu 
Urzędu Miasta Helu lub Biura Promocji Miasta, które znajduje się 
w pokoju nr 205 na II piętrze magistratu. Co ważne, podobnie jak w 
innych miejscowościach, ramki wydawane są bezpłatnie. WA

Możesz Mieć 
taką raMkę!

Ramki pod tablice rejestracyjne 
z napisem „hel – Początek Polski” - 
to sposób na promocję miasta. 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

REKLAMA                                                    29A/2018/ZM
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O żegnaniu śmiertelnie chorych, zaangażo-
waniu wolontariuszy i czerpaniu satysfak-
cji z pracy z Anną Jochim-Labudą, dyrektor 
Puckiego Hospicjum, rozmawia Anna Walk. 

Liczą się chęci, 
otwarte serce 

i kreatywność

W hoSPiCJUM CzłoWiek NA Co Dzień oBCUJe ze śMieRCią. 
Czy MożNA PRzeJść oBok teGo Do PoRząDkU DzieNNe-
Go?

To jest niezwykle delikatny i bardzo trudny temat, który jest jed-
nak elementem życia każdego z nas. Przeciętny człowiek w swoim 
codziennym zabieganiu i fascynacjach dobrami doczesnymi nie ma 
czasu, a niekiedy zwyczajnie nie chce, zastanawiać się nad tym, że 
kiedyś przyjdzie kres jego ziemskich dni. W hospicjum spotykamy 
się ze śmiercią niemal każdego dnia i nie sposób, będąc blisko tego 
momentu w życiu pacjentów, być obojętnym, nawet gdy obcuje się 
z tym przez wiele lat. Ciągle pracujemy nad sobą i innymi, z którymi 
przychodzi nam żyć i pracować w hospicjum, aby zauważać drobne 
radości życia codziennego i celebrować każdą wspólnie spędzoną 
chwilę. Często rodziny zatroskane o swoich ciężko chorych bliskich 
nie są w stanie zobaczyć małych szczęśliwych chwil, które mogą być 
jak słońce w pochmurny dzień. Trud chorowania towarzyszy każ-
demu pacjentowi hospicjum, ale potrafi on przybierać różne formy. 
Zadaniem interdyscyplinarnego zespołu hospicyjnego jest przekie-
rowywanie uwagi chorych i ich bliskich na to, co dobre, zachęcanie 
do realizowania choć najmniejszych celów. Nieocenioną wartość mają 
wspomnienia dobrych zdarzeń, dni czy historii rodzinnych. 

W hoSPiCJUM PRACUJą Nie tylko DośWiADCzeNi SPeCJA-
liśCi. tU AktyWNie DziAłAJą RóWNież WoloNtARiUSze. 
CzyM zAJMUJą Się NA Co Dzień?

W Puckim Hospicjum wolontariat funkcjonuje od zawsze. To ogrom-
na zasługa i inicjatywa księdza Jana Kaczkowskiego. W 2004 roku 
za sprawą wolontariuszy rozpoczęło działalność Puckie Hospicjum 
Domowe, które na terenie Pucka i jego okolic wspierało osoby odcho-
dzące w domu. Na przestrzeni lat grono wolontariuszy się powiększało. 
To efekt wielkiego trudu koordynatorów wolontariatu i społeczności 
lokalnej. Dziś nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez wsparcia ze 
strony wolontariuszy, którzy naszym pacjentom towarzyszą na co dzień. 
Dotrzymują im towarzystwa między innymi podczas korzystania z uro-
ków parku wokół hospicjum. Wypełniają pacjentom wolny czas nie tyl-
ko swoją obecnością, ale i organizując jakąś rozrywkę, wnosząc radość 
w ich życie. Działają nie tylko na miejscu, ale i przy okazji różnego rodza-
ju akcji, których jednym z celów jest pozyskanie środków niezbędnych 
do funkcjonowania hospicjum. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że 
możemy zawsze na nich liczyć. Ich działania zamierzające do pozyska-
nia pieniędzy są dla nas bardzo ważne, bo środki, które otrzymujemy 
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, są przeznaczane 
wyłącznie na świadczenia medyczne, których potrzebuje każdy chory, 
będący u kresu swojego życia z powodu ciężkiej choroby. Nie otrzymu-
jemy pieniędzy na dodatkowe działania związane między innymi z wy-
mianą sprzętu pomocniczego, dbałością o wygląd pokoi czy pielęgnacją 
ogrodu otaczającego hospicjum. Bez dofinansowania z NFZ prowadzimy 
również Pomorską Grupę Wparcia im. Rafała Zawidzkiego. Korzystają 
z niej osoby aktualnie leczone oraz ich bliscy, czy też koleżanki i kole-
dzy z pracy, którzy chcą być wsparciem dla chorych. Tworzymy również 
grupę wsparcia dla osieroconych, w ramach której dzieci i młodzi ludzie 
mogą nie tylko liczyć na wsparcie psychologiczne, ale również wyprawkę 
szkolną czy też udział w zajęciach rozwijających ich talenty. Wspieramy 
także dorosłych w żałobie. Osoby, które straciły kogoś bliskiego, w na-

szym hospicjum mają szansę spotykać się z ludźmi w podobnej sytuacji 
i uczyć się żyć na nowo, wypełniając pustkę po osobie, która odeszła. 

JAkie iNNe DziAłANiA WyMAGAJą WSPARCiA FiNANSoWeGo, 
o któRe WoloNtARiUSze zABieGAJą PoDCzAS RóżNeGo Ro-
DzAJU AkCJi?

Dodatkowe środki są niezbędne do zwykłej, codziennej pracy. Cały czas 
zabiegamy o to, żeby starczało nam pieniędzy na ogrzewanie, środki 
czystości, wysokie koszty pralni, indywidualne diety dla chorych i wy-
posażenie samego obiektu, który z uwagi na komfort pacjentów powi-
nien być funkcjonalny oraz przytulny. Wszystkie środki, które udaje się 
nam pozyskać, przekazujemy na naszą statutową działalność. W planach 
mamy odnowienie kilku pomieszczeń, a w lipcu chcemy wbić pierwszą 
łopatę pod rozbudowę hospicjum, która może sprawić, że kolejka ocze-
kujących się zmniejszy, a większość pokoi będzie jedno- lub dwuosobo-
wych, co powinno poprawić standard pobytu pacjentów. 

JAk zWykły koWAlSki Może WSPoMóC DziAłAlNość PUC-
kieGo hoSPiCJUM?

Nie ma ograniczeń co do form wsparcia, więc zapraszam wszystkich lu-
dzi dobrej woli do dzielenia się z nami swoim „talentem”. Jedni mogą 
przekazać nam symboliczną złotówkę, inni zaoferować swoje doświad-
czenie, czas, umiejętności bądź wiedzę. Dlatego też zapraszamy do 
siebie przedstawicieli różnych profesji, a także uczniów i studentów. 
Liczą się chęci, otwarte serce i kreatywność. Można nas wspomóc po-
przez rozdawanie ulotek, wpłacanie pieniędzy, zorganizowanie wystawy 

obrazów, czy też zdjęć na terenie hospicjum, aby pacjenci mieli szansę 
przez chwilę poczuć się jak na wernisażu. Miejsce zamieszkania też nie 
ma znaczenia, bo mamy wolontariuszy, którzy pracują na rzecz hospi-
cjum, organizując chociażby koncert muzyczny w stolicy bądź pracując 
on line.

hoSPiCJUM to WyJątkoWe MieJSCe. JAk PANi tU tRAFiłA?
Jestem od samego początku powstania Stowarzyszenia. Choć Puckie 
Hospicjum Stacjonarne funkcjonuje od 2009 roku, to należy pamiętać, 
że jego historia jest dłuższa, bo sięga 2004 roku, kiedy powstało Puc-
kie Hospicjum Domowe. Wówczas zebrała się grupa wolontariuszy, któ-
ra pod przewodnictwem księdza Jana Kaczkowskiego podjęła decyzję 
o zawiązaniu Stowarzyszenia i rozpoczęła się praca na rzecz pozyskania 
kontraktu od Narodowego Funduszu Zdrowia. Sama z wykształcenia je-
stem pielęgniarką i opieka nad pacjentami wypełnia moje życie już od 
ponad dwudziestu lat, więc naturalnie  znalazłam swoje miejsce właśnie 
tutaj.

i Nie WyoBRAżA PANi SoBie teRAz SieBie GDzie iNDzieJ?
Wielokrotnie słyszę pytanie: czy gdybym mogła coś zmienić, to związa-
łabym swoje życie z hospicjum, które pochłania tak wiele czasu, że pra-
wie nie starcza go na nic więcej. Z absolutnym przekonaniem wówczas 
stwierdzam, że decyzja o współtworzeniu tego miejsca i realizowaniu 
kompleksowej opieki nad pacjentami oraz ich bliskimi daje mi ogromną 
radość i satysfakcję. Mam nadzieję, że inni czerpią choć odrobinę szczę-
ścia z tego, co robię.
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Na miejscowym boisku spotkali się nie tylko 
druhny i druhowie. Do Darzlubia przybyli też 
lokalni samorządowcy, duchowni, mieszkańcy 
gminy Puck, a także przedstawiciele instytu-
cji, które współpracują z członkami Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

Życzenia 
i podziękowania

- Na terenie naszej gminy działa około tysiąca 
strażaków ochotników, którzy swoją postawą 
i zaangażowaniem dają świadectwo oddania 
siebie dla drugiego człowieka - mówił do ze-
branych Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy 
Puck. - Chciałbym podziękować strażakom, 
druhnom i druhom za Wasz profesjonalizm, 
Waszą gotowość do niesienia pomocy w każ-
dej chwili i za to, że współpracujecie z lokal-
nym środowiskiem, a także dbacie o remizy 
oraz sprzęt. Jesteście ogromną siłą wspania-

łych ludzi, którzy swoją determinacją i upo-
rem osiągają wielkie rzeczy.
W trakcie oficjalnej części uroczystości głos 
zabrał również prezes Zarządu Miejskiego-
Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Gminy Puck. - Z okazji Dnia 
Strażaka pragnę złożyć wszystkim straża-
kom i ochotnikom, a także sympatykom oraz 
przyjaciołom naszej służby podziękowania za 
codzienną realizację zadań oraz poświęcenie 
w ochronie życia i mienia ludzkiego - mówi dh 
Edmund Minkowski. - Życzę Wam bezpiecz-
nej służby, szczęśliwych powrotów z akcji, 
szczęścia, zdrowia oraz powodzenia w życiu 
prywatnym i zawodowym. Serdeczne podzię-
kowania kieruje także do Waszych bliskich.

Biesiada 
dla mieszkańców

Słów uznania dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych nie szczędził również poseł 
Kazimierz Plocke. - Dobrze, że w kalendarzu 
funkcjonuje taki dzień, w którym można świę-
tować pod skrzydłami św. Floriana – mówił 
do zebranych. - To czas, kiedy dokonujemy 
podsumowań tego, co udało się zdziałać dla 
wszystkich jednostek straży pożarnej. Mam 
nadzieję, że nadal prowadził będzie Was św. 
Florian. Życzę wszystkim, żeby Ochotnicze 
Straże Pożarne miały dobre możliwości roz-
wojowe przy wydatnym wsparciu finanso-
wym zarówno z budżetu gminy, jak i państwa. 
Wiemy, że w tej kwestii jest jeszcze wiele 
do zrobienia w ramach zmian, które jeszcze 
przed nami. 
Obchody Dnia Strażaka Gminy Puck połą-
czone zostały z festynem dla mieszkańców. 
W ramach wydarzenia zorganizowana została 
między innymi biesiada z hitami disco polo. 
Na boisku w Darzlubiu bawiły się całe rodzi-
ny.  Anna Walk

Strażacy 
i mieszkańcy 

świętowali
Były medale za zasługi, podziękowania za starania i zabawa do białego rana. 

W Darzlubiu zorganizowane zostały obchody Dnia Strażaka Gminy Puck.

oDzNAkę „WzoRoWy 
StRAżAk” otRzyMAli:

- Małgorzata Dettlaff
- Adam Glembin
- Maciej kohnke 

- Sebastian kuchnowski
- Marcin Styn

- Piotr Szornak 

MeDAl BRązoWy zA zASłUGi 
DlA PożARNiCtWA otRzyMAli:

- Robert Derc
- Dariusz Dettlaff
- Mateusz elendt

- Przemysław Grudnicki
- Robert ławniczak

- Przemysław Wojtinski

MeDAl SReBRNy z zASłUGi 
DlA PożARNiCtWA otRzyMAli:

- Radosław Drzeżdżon
- Józef Flemming

- ireneusz kirszling
- zbigniew labuhn

- Przemysław Selewski

MeDAl złoty zA zASłUGi 
DlA PożARNiCtWA:

zenon Busz

Tadeusz Puszkarczuk,
wójt gminy Puck

Na terenie gminy Puck funkcjonuje sie-
demnaście jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które skupiają w swoich sze-
regach około tysiąca strażaków ochotni-
ków. To potężna grupa ludzi zawsze go-
towych do niesienia pomocy. Oni nie tyl-
ko przyczyniają się do poprawy naszego 
bezpieczeństwa, ale i uczestniczą w życiu 
lokalnych społeczności. Robią to z wła-
snej, nieprzymusowej woli, za co jesteśmy 
im niezwykle wdzięczni. Wcale nie dziwię 
się, że w różnego rodzaju rankingach to 
właśnie strażacy ochotnicy są obdarzani 
największym zaufaniem społecznym.

”
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To była rekordowa majówka we Władysławowie. Ponad 
stu wędkarzy z powiatu puckiego i innych części kraju 
1 maja podjęło próbę ustanowienia rekordu Guinnessa. 
Miłośnicy wędkarstwa przez kilka godzin tworzyli naj-
dłuższą linię z wędek. 

Rekord po raz kolejny
- Choć był on  niewielki, to miałem swój wkład w usta-
nawianiu rekordu Guinnessa – zapewnia pan Andrzej, 
wędkarz z Redy. - Całą akcję oceniam bardzo pozy-
tywnie. Relację z wydarzenia będzie można oglądać 
w ogólnopolskich mediach, dzięki czemu wszyscy do-
wiedzą się, że Władysławowo jest nieformalną stolicą 
wędkarstwa morskiego.
Skąd wziął się pomysł ustanawiania rekordu? - W ubie-
głym roku udało nam się pobić rekord Polski w naj-
dłuższym łowieniu non stop. W sumie przez dziesięć 
dni i nocy wprost z plaży łowiło sześćdziesięciu śmiał-
ków - wyjaśnia Grzegorz Turski, jeden z pomysłodaw-
ców i organizatorów wydarzenia. - Wówczas prze-
prowadziłem sondę wśród wędkarzy ze Sportowego 
Klubu Wędkarstwa Morskiego „Władek Team”, pytając 
się o ilość wędek. Tak narodził się pomysł utworzenia 
najdłuższej linii z wędek.  

 
Były pewne obawy

Łatwo nie było, bo do ustanowienia rekordu potrzeba 
było co najmniej tysiąc wędzisk. - Wydawało nam się 
to nieosiągalne, ale okazało się, że niektórzy wędkarze 
mają czterdzieści, pięćdziesiąt, a nawet sześćdziesiąt 
wędek, dzięki czemu cała akcja zwieńczona została 
sukcesem – mówi Grzegorz Turski. - Linię o długo-
ści ponad 5 km utworzyliśmy z około 1200 wędek.  
Za układanie wędzisk i oznaczanie ich specjalnymi 
naklejkami odpowiedzialne były trzy osoby. Całość 
bicia rekordu obserwowali licznie przybyli na plażę 
mieszkańcy i turyści. Włodarze Władysławowa za-
znaczali, że tego typu akcje przyczyniają się do pro-
mocji gminy. 

Sposób na promocję
- Członkowie Władek Team już od kilku lat zaskakują nas 
swoimi nietypowymi pomysłami – zapewnia Roman Ku-
żel, burmistrz Władysławowa. – Z perspektywy włoda-
rza miasta jestem bardzo zadowolony, że taka inicjaty-
wa właśnie tutaj została zorganizowana. To wyjątkowe 
wydarzenie i świetny pomysł na promocję naszej gminy. 
W przyszłym roku miejscowi wędkarze mogą znowu 
zaskoczyć. - Zamierzamy ustawić stu wędkarzy, któ-
rzy będą mieli sto wędek, po 300 metrów na kołowrot-
ku i puszczamy jednorazowo sto latawców. Będzie się 
działo – zapowiada Michał Ceszke, prezes Sporto-
wego Klubu Wędkarstwa Morskiego „Władek Team”. 
Anna Walk

Wędkarze 
ustanowili 
rekord

We Władysławowie rekord Guinnessa złapany został na 
wędkę, a dokładniej na 1067 wędek. W jego ustanawianiu 
uczestniczyli członkowie Sportowego Klubu Wędkar-
stwa Morskiego „Władek Team”, mieszkańcy i turyści. 

łatwo nie było, bo do usta-
nowienia rekordu Potrze-
ba było co najmniej tysiąc 
wędzisk. - wydawało nam 
się to nieosiągalne, ale 
okazało się, że niektórzy 
wędkarze mają czterdzie-
ści, Pięćdziesiąt, a nawet 
sześćdziesiąt wędek, dzię-
ki czemu cała akcja zwień-
czona została sukcesem – 
mówi grzegorz turski. 

”

Oznaki wiosny i zbliżającego 
się lata można podziwiać przy 
Alei Żeromskiego, Alei Gwiazd 
Sportu oraz ulicy 1000–lecia 
Państwa Polskiego. Efektowne 
ukwiecenie, składające się 
z dorodnych narcyzów oraz 
tulipanów, a także mieszanki 
miniaturowych krokusów, 
szafirków i hiacyntów, to wynik 
zeszłorocznej pracy.
We wrześniu 2017 roku nasa-
dzono wzdłuż ww. miejsc łącz-
nie około 108 tys. cebul roślin 
ozdobnych. Wskazanie tejże 
ilości cebulek było motywem 
konkursu zorganizowanego 

na facebook’owym profilu 
burmistrza Romana Kużel. Naj-
bliżej poprawnej odpowiedzi 
byli: Adam Otrompka i Dawid 
Kempa, którzy podali liczbę 
- 110 tys. sztuk. Nagrodą dla 
zwycięzców był zestaw książek 
o tematyce związanej z gminą 
Władysławowo.
Referat Środowiska i Gospo-
darki Odpadami informuje, że 
kwitnących ozdób ma być wię-
cej. W planach jest kontynuacja 
nasadzeń w innych miejscach 
na terenie gminy Władysławo-
wo. Ma być jeszcze bardziej 
wiosennie i kolorowo. UM

kwiatowe dywany ozdobiły miastoPierwsze pojawiły się pod 
koniec marca, a następ-
ne w kwietniu i maju. Mowa 
o kwiatowych dywanach, któ-
re ozdobiły Władysławowo.
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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:
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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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRzeDAM

SPRzeDAM działkę ogrodniczą, spokojna okoli-
ca, domek, oczko wodne, szklarnia, tel. 538 443 
446

SPRzeDAM gospodarstwo rolne, 8.20 ha wraz 
z zabudowaniami, nr 661 895 941

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

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

SPRzeDAM działki budowlane w Żukowie pow. 
0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwar-
dzona kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

SPRzeDAM działkę ogrodniczą, Wejherowo Ce-
mentownia, zagospodarowana, 28 tys., tel. 507 
254 040

WyNAJMę

WyNAJMę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

PoSzUkUJę WyNAJąć

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

kUPię

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

MOTORYZACJA

SPRzeDAM

EDUKACJA

lekCJe dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRzeDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 

zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

USłUGi transportowe przeprowadzki busem T4 
małe przeprowadzki, transport rożnych rzeczy, 
cena do uzgodnienia, Zapraszam, tel. 570 634 
637
USłUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

oPAkoWANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

32-lAtek szuka kobiety do 47 lat w celu stałego 
związku, tel. 690 526 075

SiNGle 35 l., modelowy typ urody, szukam Pani 
28-60 l., miłej sponsorki, Gdańsk, Paul, tel. 574 
797 077

RÓŻNE

SPRzeDAM beczki plast., na działkę do wody 
i pod rynny, czyste, tel. 511 841 826

RURy szare 10, dł. 2,5m, grub. 6 mm, tel. 511 841 
826

BeCzki plast, 200 l, tel. 511 841 826

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

DReWNo opałowe, buk, sosna i gałęziówka, po-
rąbane, ułożone możliwy, transport, tel. 506 250 
477

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

SkUPUJeMy stare militaria w bardzo dobrych 
cenach (mundury, dokumenty, części zabytko-
wych pojazdów, odznaczenia, wyposażenie woj-
skowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 e-mail:  
info@oldmilitaria.pl

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

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

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

SPRzeDAM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobo-
wy, tel. 607 291 564
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660 731 138

Picollo

Pako

Sonia

Mimi

Puma

Psiak został znaleziony 
w miejscowości Kniewo 
w gminie Wejherowo. 
Szukamy właściciela!

Był jednym z wielu psów, 
które całe swoje życie 
poświęcił człowiekowi.

Sonia nie miała 
lekkiego życia… ciężki 
łańcuch, stara buda 
i wiecznie pusta miska.

to kocia weteranka, przemiła 
starsza kotka, która u boku 
swojej opiekunki przeżyła 
niemalże całe życie.

Puma szuka najwspanial-
szego domu na świecie, 
kotka jest typowym 
domowym przytulakiem.
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III Krokowska ’10 odbyła się w ściśle majówkowym 
klimacie – piknik i sprzyjające słońce. Na mecie 
10-kilometrowego biegu, spośród 320 zawodni-
ków, jako pierwszy pojawił się Łukasz Kujawski 
z Żukowa (czas 34:25). Drugie miejsce zajął Adam 
Głogowski z Gdyni, a trzecie – Maciej Kwarta z Bol-
szewa. Wśród pań najszybszą była Alicja Misiak 
z Emilianowa (czas 42:03). Druga wśród kobiet była 
Aleksandra Baranowska-Trzasko z Gdyni, a na naj-
niższym stopniu podium stanęła Monika Kujawska 
z Żukowa.
Każdy z uczestników otrzymał piękny pamiątkowy 
medal, ukazujący na pierwszym planie żarnowiecki 
klasztor, czyli miejsce, w którym swój zaczątek mia-
ła kultura kaszubska. Szczęśliwcy wygrali telewizor 
43’’ marki Phillips oraz rower górski. Tym pierw-

szym był Tomasz Kaleta z Goszczyna, rower wygrał 
Tomasz Krzynówek z Krokowej.
Oprócz biegu głównego odbyły się biegi towarzy-
szące, które cieszyły się dużą popularnością.
Dyrektor Kaszuby Biegają, Henryk Miotk, szczegól-
ne słowa podziękowania skierował do strażaków, 
którzy wczoraj obchodzili swoje święto. Dziękował 
za oddanie i pracę jaką wykonują na co dzień. Hen-
ryk Miotk podziękował także Adamowi Śliwickiemu 
- Wójtowi Gminy Krokowa, Krzysztofowi Obszyń-
skiemu – Dyrektorowi KCK w Krokowej, Nadleśnic-
twu Wejherowo oraz sponsorowi PGE EJ1.
III Krokowska ’10 była trzecią imprezą tegoroczne-
go Cyklu Kaszuby Biegają. Kolejne wydarzenie już 
20 maja w Sierakowicach. Będzie to Najtrudniejszy 
Bieg na Kaszubach.

Ponad 400 osób 
na starcie biegu!

Do Żarnowca przyjechali biegacze z całej Polski, m.in. z Zabrza, czy 
Warszawy, aby aktywnie zakończyć majówkę. 

Jest to sezon przełomowy, ponieważ oficjalnie powołana została 
sekcja katamaranów. Młodzież rozpoczyna ściganie na Hobbie 
Cat 16 a seniorzy na latających A-class. Sekcja hobbie cat doce-
lowo ma liczyć 10 załóg, natomiast seniorzy z A-class będą re-
prezentować Stowarzyszenie Port Mechelinki na Mistrzostwach 
Europy w Niemczech.Podniesienie bandery poprzedziły regaty 
najmłodszych na Optimistach w grupie 0, UKS oraz zawodnicy 
ścigający się w Pucharze Polski grup B. Wśród najmłodszych 
na starcie stanęli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Mostach, w której prowadzona jest klasa o profilu żeglarskim.
Wśród zaproszonych gości był Wójt Jerzy Włudzik, zastępca 
Wójta Marcin Majek, radny Gminy Kosakowo oraz sołtys wsi 
Dębogórze Józef Melzer.

sezon żeglarski 
rozPoCzęty

Na początku maja w Mechelinkach 
zainaugurowano nowy sezon. 

KlASyfiKAcjA KOńcOWA - dzieWczęTA:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 
2. Szkoła Podstawowa nr 3 

3. Szkoła Podstawowa w Karwi 
4. Szkoła Podstawowa w jastrzębiej Górze 

5. Szkoła Podstawowa w chłapowie

KlASyfiKAcjA KOńcOWA - chłOPcy:
1. Szkoła Podstawowa nr 2  
2. Szkoła Podstawowa nr 3 

3. Szkoła Podstawowa w jastrzębiej Górze 
4. Szkoła Podstawowa w Karwi 

5. Szkoła Podstawowa w chłapowie

dwójka zagrała 
na szóstkę

W hali CoS oPo „Cetniewo” 
we Władysławowie odbyły 
się Miejskie igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej.

Do rywalizacji 
stanęło po 5 
koszykarskich 
reprezenta-
cji dziewcząt 
i chłopców ze 
Szkół Podstawo-
wych z terenu 
Gminy Władysła-
wowo. Najcelniej 
rzucali się ucznio-
wie SP nr 2 we 
Władysławowie.

W połowie kwietnia MKS przegrał ważny pojedynek z Czarnymi 
Pruszcz Gdański przez co spadł na 3. miejsce w ligowej tabeli 
i możliwe, że zespół żółto-niebieskich pozostaną na tej pozycji 
do końca. Coraz bliższy awansu jest za to GKS Kowale, który ma 
5 punktów przewagi nad Czarnymi oraz 7 punktów przewagi nad 
drużyną z Władysławowa.
MKS dobrze zaczął maj – wygrał 2-0 z KS-em Mściszewice po 
bramkach Bonka i Świerczyńskiego. W drugim meczu w tym 

Mks wciąż na podiuM
zawodnicy z Władysławowa nie 
mają już szans na awans do iV ligi, 
ale najprawdopodobniej pozostaną 
w ścisłej czołówce tabeli.

miesiącu kibice MKS-u zagrali derby 
powiatu puckiego – zagrali ze 
Sztormem w Mostach. Niedaleki wy-
jazd nie przyniósł drużynie z Wła-
dysławowa żadnych punktów – te, 

dzięki jedynej bramce, jaką zdobyli 
gospodarze, zostały w Mostach. Ko-

lejny mecz MKS rozegrał po zamknięciu 
tego numeru.

Sezon V ligi zbliża się do końca – pozostało pięć kolejek, w których 
wciąż może dojść do przetasowań. MKS ma jednak sporą przewagę 
nad 4. miejscem, więc nie powinien na finiszu rozgrywek wypaść 
z ligowego podium.
26 maja MKS zmierzy się na wyjeździe z Sokołem Ełganowo, a 2 
czerwca u siebie zagra z Polonią Gdańsk.
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