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Teraz decydują 
mieszkańcy!
Myślicie czasem, że moglibyście 
decydować o wydatkach na inwe-
stycje w Pucku? Jest okazja, by to 
udowodnić. Trwa kolejna edycja 
budżetu obywatelskiego. Do rozdy-
sponowania jest blisko 300 tys. zł.
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Gmina Kosakowo stale się roz-
wija. Powstają nowe obiekty, 
infrastruktura drogowo-ko-
munikacyjna jest na coraz 
wyższym poziomie, przybywa 
mieszkańców. To zasługa spra-
wowania przez Pana urzędu 
wójta?

To nie tylko moja zasługa, ale 
i efekt prac radnych oraz za-
angażowania pracowników 
Urzędu Gminy. Wspólnie za-
biegamy o to, aby panowały 
tu jak najlepsze warunki do 
życia, mieszkania i nauki. Gdy 
obejmowałem urząd wójta 
w 2002 roku, to mieszkańców 
było około 4 tys. Obecnie licz-
ba osób zameldowanych na 
terenie gminy Kosakowo wy-
nosi ponad 13 tys. W sumie 
z osobami niezameldowany-
mi mieszkańców jest ponad 
16 tys. Osiedla, które powstały 
w ciągu ostatnich kilku lat, 
stale się rozrastają. Dla nas to 
powód do zadowolenia, który 
jednak rodzi też sporo kłopo-
tów. Gmina musi zapewnić 
mieszkańcom odpowiednią 
infrastrukturę drogową, do-
stęp do edukacji i sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej. 
To wszystko wymaga mnó-
stwa nakładów finansowych, 
a nasza gmina nie jest na tyle 
majętna, aby móc tego typu 
działania realizować „od ręki”. 
Małymi, ale systematycznymi 
krokami dążymy do popra-
wy gminnej infrastruktury, co 
przynosi oczekiwane efekty.

Co sprawia, że ludzie chcą tutaj 
mieszkać?

Wpływa na to wiele różnych 
czynników. Do jednych z nich 
należy zaliczyć fakt, że gmina 
Kosakowo jest gminą wiejską. 
W związku z tym panuje tu zde-
cydowanie większy spokój niż w mieście. Dodatkowo 
można być bliżej natury, a w gminie Kosakowo przyroda 
jest bardzo bogata i różnorodna. Nie brakuje tu łąk i la-
sów, a poza tym dwie miejscowości leżą nad brzegiem 
morza. Ludzie cenią takie położenie. Chcą spokojnie 
mieszkać blisko dużych aglomeracji, a Kosakowo znaj-
duje się na pograniczu Gdyni. Z myślą o mieszkańcach 
staramy się wprowadzać różnego rodzaju udogodnie-
nia, oczywiście na miarę naszych możliwości. Dlatego 
już ponad dziesięć lat temu wprowadziliśmy bezpłatną 
komunikację dla uczniów. Systematycznie poszerzamy 
naszą bazę oświatową. W 2015 roku w Kosakowie od-
daliśmy do użytku nowe gimnazjum, które wówczas 
było najnowocześniejszym tego typu obiektem w woje-
wództwie pomorskim. Budynek wyposażony jest m.in. 
w basen, pełnowymiarową halę sportową i strzelnicę. 

Nadto cała gmina została skanalizowana i zgazyfikowa-
na. Dodatkowo do każdego z domów doprowadzony 
jest światłowód, dzięki czemu mieszkańcy mają dosko-
nały dostęp do internetu i telewizji. W okresie letnim 
prowadzone są regularne kursy tramwaju wodnego 
pomiędzy Rewą a Jastarnią. Z myślą o miejscowych ry-
bakach w Mechelinkach stworzyliśmy przystań rybacką 
wraz z pomostem. Obecnie na terenie gminy Kosako-
wo działają dwa kluby żeglarskie, których podopieczni 
osiągają ogromne sukcesy. Stawiamy też na rozwój kul-
tury i wysoki poziom edukacji. W ubiegłym roku stali-
śmy się właścicielem jedynego na terenie gminy zabyt-
ku. Chodzi o dworek w Mostach, w którym w przyszłości 
ma funkcjonować Kosakowskie Centrum Kultury. Nie 
zapominamy też o osobach powyżej 60 roku życia. To 
z myślą o nich na terenie gminy Kosakowo funkcjonuje 
między innymi Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dodatko-

wo organizowane są cykliczne 
spotkania i bezpłatne badania 
profilaktyczne.

Funkcję wójta gminy Kosa-
kowo sprawuje Pan od blisko 
szesnastu lat. Co uważa Pan 
za swoje największe osią-
gnięcie?
Wysokie poparcie społeczne 
stanowi dla mnie największe 
osiągniecie. Wcześniej byłem 
agronomem, przewodniczą-
cym Rady Gminy Kosakowo, 
kierownikiem Gminnej Służby 
Rolnej, naczelnikiem gminy 
i pierwszym wójtem wybranym 
w wyborach bezpośrednich. To 
dla mnie największy powód do 
dumy, że ludzie stale na mnie 
stawiali, wierząc, że spełniam 
obietnice wyborcze i działam 
z myślą o rozwoju gminy. Gdy 
zadeklarowałem, że coś zrobię, 
to zawsze dotrzymałem sło-
wa. Do swoich największych 
dokonań zaliczam między in-
nymi wysoki poziom rozwoju 
infrastruktury drogowej. Kiedy 
obejmowałem urząd wójta, to 
wyłącznie drogi główne były as-
faltowe, a pozostałe nawierzch-
nie miały formę piaszczystą. 
Teraz dróg gruntowych jest nie-
wiele, a dodatkowo cała gmina 
została skanalizowana i zgazyfi-
kowana.

Drogi, a może infrastruktura 
turystyczno-rekreacyjna. Na 
co postawił Pan w obecnej 
kadencji?
Mijająca kadencja to konty-
nuowanie działań związanych 
z rozbudową infrastruktury dro-
gowej i zadań w zakresie posze-
rzania bazy oświatowej. Udało 
nam się wybudować nową dro-
gę, łączącą Kosakowo z Gdynią, 

która odciążyła ruch na ul. Że-
romskiego. Dodatkowo w ostatnim czasie wykupiliśmy 
grunty pod budowę przedszkola gminnego.

Już jakiś czas temu podjął Pan decyzję, że po raz kolejny 
nie będzie ubiegał się o stanowisko wójta gminy Kosako-
wo. Nie żal Panu żegnać się z urzędem?

W ogóle nie wyobrażam sobie tego, ale zdaje sobie spra-
wę, że ten dzień w końcu nadejdzie. Nadal jednak chce 
działać na rzecz mieszkańców i rozwoju gminy Kosakowo. 
W związku z tym nie rezygnuje z członkostwa w Radzie 
Powiatowej Straży Pożarnej i radzie nadzorczej spółki PE-
WIK, a także zarządzie klubu sportowego oraz Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Dodatkowo niebawem mam 
zamiar ubiegania się o mandat radnego Rady Powiatu 
Puckiego. Chcę w ten sposób przyczynić się do dalszego 
rozwoju naszej gminy, ale tym razem z ramienia powiatu.

Z Jerzym Włudzikiem, wójtem gminy Kosakowo, rozmawia Anna Walk.

Chcę nadal działać 
na rzecz mieszkańców
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- W Pucku brakuje parkingów dla 
rowerów – przekonuje pani Ju-
styna, miłośniczka jednośladów. 
– Coraz więcej osób przemieszcza 
się po mieście rowerem, a infra-
struktura drogowa nie jest dosto-
sowywana do potrzeb rowerzy-
stów.  Potrzeba nie tylko ścieżek 
rowerowych, ale i parkingów dla 
jednośladów. 

Budżet dla obywa-
teli

Potrzebę montażu stojaków na 
rowery bądź innych urządzeń, czy 
też działań inwestycyjnych moż-
na zgłaszać w ramach tzw. budże-
tu obywatelskiego. To wydzielona 
część planu finansowego miasta, 
która tworzona jest przy udziale 
mieszkańców. W Pucku budżet 
obywatelski z sukcesem realizo-
wany jest już od kilku lat.  
- Dwie pierwsze edycje cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Pucka – zapewniają 
urzędnicy. - W związku z tym nad-

szedł czas na rozpoczęcie kolejnej 
edycji budżetu obywatelskiego. 
Mamy nadzieję, że i tym razem 
pomysłowość oraz zaangażowa-
nie mieszkańców pozytywnie nas 
zaskoczą. Najwyższa pora wziąć 
sprawy w swoje ręce – apelują. 

Trwa nabór 
wniosków

Kwota 270 tys. zł jest przeznaczo-
na na zadania inwestycyjne, przy 
czym koszt jednego projektu nie 
może być wyższy niż 90 tys. zł. Aby 
zgłosić swoją propozycję zadania 
do zrealizowania, należy wypełnić 
formularz, który w formie elektro-
nicznej dostępny jest na stronie 
Urzędu Miasta. 
Propozycje przedsięwzięć mogą 
składać pucczanie, którzy ukoń-
czyli 16 lat. Wypełnione formu-
larze, tj. „Propozycja projektu do 
budżetu obywatelskiego miasta 
Puck na rok 2019” do 2 lipca na-
leży dostarczyć do Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta Puck. WA

Harmonogram 
budżetu 
obywatelskiego:

od 4 czerwca do 2 lipca•  - skła-
danie propozycji projektów do 
budżetu obywatelskiego
od 3 lipca do 6 lipca • – weryfi-
kacja formalna złożonych pro-
jektów 
od 9 lipca do 20 lipca•  – anali-
za złożonych projektów
23 lipca • – zatwierdzenie wy-
ników analiz przez burmistrza 
oraz ogłoszenie listy zakwali-
fikowanych projektów do gło-
sowania przez mieszkańców 
24 lipca • – opublikowanie listy 
projektów do głosowania przez 
mieszkańców
od 25 lipca do 30 września•  – 
działania promocyjne
od 1 października do 31 paź-• 
dziernika – głosowanie 
mieszkańców
16 listopada •  – ogłoszenie wy-
ników głosowania

Masz pomysł? 
To go zgłoś!

Mieszkańcy Pucka mogą zgłaszać projekty w ramach trzeciej edycji budżetu oby-
watelskiego. Warto się spieszyć, bo nabór wniosków trwa wyłącznie do 2 lipca. 

Burmistrza miasta, dr Klemens Adam Kohnke, 
wraz z skarbnik Teresą Rzepko w siedzibie Ko-
mendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gdańsku podpisali umowę na zakup sprzętu, 
który przekazany zostanie miejscowym straża-
kom. Przedsięwzięcie to efekt realizacji zadania 
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomo-
cy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości. 
Całkowity koszt zakupu rozpieracza hydraulicz-
nego wraz z akcesoriami wynosi ponad 16 tys. 
zł, z czego  nieco ponad tysiąc stanowią środki 
własne miasta.  WA

Umowa podpisana
O rozpieracz 
hydrauliczny 
wraz z akceso-
riami wzbogaci 
się Ochotnicza 
Straż Pożarna 
w Helu.
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Co można wygrać? Trzy pierwsze miejsca zgarną nagrody 
w postaci tabletu wraz z biletem na premierę filmu „Kamer-
dyner”. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowa-
nie prac nawiązujących i upamiętniających miejsce kaźni 
- Piaśnicę (forma dowolna). Gotowe prace trzeba dostar-
czyć do 20 września na adres Organizatora, tj. Puck, ul. Plac 
Obrońców Wybrzeża 7/1. W konkursie może wziąć udział 
każdy młody człowiek w wieku od 12 do 16 lat. Temat 
konkursu związany jest ze zbrodnią na Pomorzu w Lasach 
Piaśnickich - miejscem kaźni wielu tysięcy przedstawicieli 
polskiej inteligencji, nazywanym „Kaszubską Golgotą”, 
czy „pomorskim Katyniem”. Przedsięwzięcie ma na celu 
upamiętnienie i uczczenie pamięć zamordowanych. Tytuł: 
„Zapytaj mnie, póki jestem” zachęca do zadawania pytań 
tym, którzy tę zbrodnię pamiętają. WA

Weź udział 
w konkursie!
„Zapytaj mnie, póki jestem”- to temat 
konkursu, który organizowany jest 
przez Fundację PomorzeodNowa.

Ponton, nożyce oraz rozpieracz akumulatorowy – 
to wyłącznie część sprzętu, jaki trafił do Ochotni-
czych Straży Pożarnych z Władysławowa, Chłapo-
wa, Jastrzębiej Góry i Karwi.

– Członkostwo w Związku Międzygminnym Zatoki 
Puckiej przynosi zamierzone efekty – mówi Roman 
Kużel, burmistrz Władysławowa. - Po uzyskanym 
dofinansowaniu na kompleksową przebudowę ul. 
Hryniewieckiego teraz korzystamy z kolejnych, nie-
zmiernie ważnych środków unijnych, bo związanych 
ze zwiększeniem bezpieczeństwa. 
Cztery jednostki pożarnicze z terenu gminy Włady-
sławowo otrzymały sprzęt w zestawieniu zajmujący 
blisko pięćdziesiąt pozycji. Strażacy wzbogacili się 
m.in. o: przenośne działko wodno-pianowe, pilarki 
ratownicze, pilarki do drewna, piłę do stali i betonu, 
zestaw uniwersalnych narzędzi ratowniczych, nożyce 
akumulatorowe, rozpieracz akumulatorowy, kombine-
zon wypornościowy ratowniczy, kombinezon do pracy 
w wodzie, skafander suchy lodowy oraz ponton. WA

OSP DOPOSażOne



4 | Wtorek, 19 czerwca 2018 expressy.pl

Doposażani zostali ochotnicy z Gnież-
dżewa, Mrzezina, Starzyna i Strzelna. 
Zakup sprzętu i wyposażenia ratowni-
czego zrealizowany został w ramach 
projektu pn. „Poprawa bezpieczeń-
stwa poprzez wyposażenie jednostek 
ratownictwa na obszarze gmin Związ-
ku Międzygminnego Zatoki Puckiej”. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia 
wyniosła ponad 515 tys. zł, z czego 
blisko 440 tys. zł stanowiło dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. 
O jaki sprzęt wzbogacili się strażacy? 
Między innymi o kamery termo-
graficzne, namioty pneumatyczne 
z osprzętem, zestawy poduszek pod-
noszących, skafandry suche lodowo-
pneumatyczne, prądownice, czy też 
lodowe sanie pneumatyczne. WA

Inwestycja ma przyczynić 
się do oszczędności z tytułu 
ogrzewania, poprawy estetyki 
obiektów i ochrony środowi-
ska. Przedsięwzięcie związane 
z termomodernizacją obiek-
tów użyteczności publicznej 
realizowane jest w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020. 
Modernizacja energetyczna 
szkoły w Sawarzewie ma 

pochłonąć ponad 1,1 mln zł. 
W ramach zadania termo-
modernizacji mają zostać 
poddane ściany zewnętrzne 
i fundamenty. Dodatkowo 
inwestycja przewiduje remont 
dachu, wykonanie zewnętrz-
nych instalacji sanitarnych 
oraz modernizację systemu 
grzewczego i c.w.u. 
Powyższe prace mają zostać 
też przeprowadzone w Mie-
roszynie, gdzie dodatkowo pla-
nuje się wykonanie zewnętrz-

nych instalacji elektrycznych 
i wymianę pieca. Koszt 
termomodernizacji Wiejskie-
go Domu Kultury w Strzelnie 
opiewa na ponad 1 mln 300 
tys. zł. Powyższa inwestycja 
zakłada modernizację ener-
getyczną ścian zewnętrznych 
i fundamentów. Dodatkowo 
odnowiony ma zostać dach, 
zmodernizowany będzie też 
system grzewczy oraz wykona-
ne będą wewnętrzne instalacje 
sanitarne i elektryczne.  WA

W ostatnim czasie podpisana została umowa 
na realizację projektu pn. „Budowa ciągu 
pieszo – rowerowego oraz budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Swarzewo”. 
W ramach powyższego zadania na trasie 
Gnieżdżewo-Swarzewo powstanie ciąg pieszo 
rowerowy, który wykonany zostanie z betonu 
asfaltowego. Dodatkowo projekt, który 
opiewa na blisko 1 mln 800 tys. zł, przewiduje 
wykonanie sieci wodociągowej.
Z myślą o cyklistach realizowany będzie też 
projekt pn. „Zagospodarowanie miejsca po-
stojowego przy ścieżce rowerowej na terenie 
Kaczego Winkla”. Powyższe zadanie prze-
widuje wykonanie ciągów pieszo jezdnych, 
a także zakup i montaż elementów małej 
architektury. Dodatkowo w ramach zadania 
mają powstać tarasy i promenada. 
Oba projekty są dofinansowane w ramach 
programu „Pomorskie Trasy Rowerowe o zna-
czeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”.
WA

Z myślą 
o cyklistach
Miłośnicy dwóch kółek powin-
ni być zadowoleni. Na terenie 
gminy Puck będą realizowane 
dwa projekty, które mają przy-
czynić się do poprawy infra-
struktury rowerowej.

Sprzęt dla 
Strażaków
Sprzęt i wyposażenie ratow-
nicze o wartości ponad 500 
tys. zł trafił do jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z gminy Puck.

Będzie taniej i cieplej
Budynki szkół w Swarzewie i Mieroszynie oraz  
Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie przejdą 
kompleksową modernizację energetyczną. 

Fot. UG w Pucku

A może...
ogłoszenie 
w rAmce?
Zadzwoń:
660 731 138

REKLAMA                              29A/2018/ZM
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REKLAMA                                                                  77/2018/RL

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn. 
„Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojaz-
dowymi”. Całość przedsięwzięcia wynosi ponad 10 mln zł, 
z czego 70 proc. stanowi dofinansowanie z Unii Europej-
skiej. Głównym celem zadania ma być usprawnienie ruchu 
i odnowienie infrastruktury wokół dworca kolejowego. 
Dzięki tej inwestycji możliwa będzie również integracja 
różnych środków transportu. Oznacza to, że powstanie 
funkcjonalny i spójny system komunikacji drogowej, co 
powinno przyczynić się do zwiększenia liczby pasażerów 
i zmniejszenia korków oraz emisji spalin. 

Parkingi i ścieżki
- Gdy mieszkaniec Pucka albo osoba spoza miasta przyjedzie 
samochodem pod dworzec, będzie mogła sprawnie konty-
nuować podróż rowerem, autobusem albo pociągiem, czy 
też po prostu pozostawić tutaj swój samochód – wyjaśnia 
Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka. - Liczymy na to, że 
inwestycja realizowana będzie bez większych problemów, 
a roboty drogowe zakończone zostaną zgodnie z planem. 
Co zostanie zrobione? Projekt zakłada wydłużenie ul. Dwor-
cowej w kierunku południowym. Na terenie byłego placu 
wyładunkowego mają powstać parkingi dla taksówek, sa-
mochodów osobowych i autobusów komunikacji zbioro-
wej. Wydłużona ul. Dworcowa ma kończyć się nowym pla-
cem wyładunkowym. W wyniku planowanych robót zmieni 
się układ przystanków autobusowych. Dodatkowo zadanie 
przewiduje montaż stojaków na rowery i budowę ścieżek 
rowerowych. Realizacja zadania obejmowała będzie rów-
nież wybudowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
a także modernizację oświetlenia. 

 
Przystanek Puck

Inwestycja jest komplementarna z projektem pn. „Rower 
Metropolitarny”, który realizowany jest w ramach Obszaru 

Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. W ramach po-
wyższego zadania wykonane zostanie nowe oznakowanie. 
Dodatkowo zamontowane będą elementy małej architek-
tury, wiaty przystankowe, tablice informacyjne i piktogra-
my. „Przystanek Puck” mam być kompatybilny również 
z zadaniem pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”. 
Warto zaznaczyć, że budynek dworca kolejowego będzie 
modernizowany przez Polskie Koleje Państwowe. Z infor-
macji urzędników wynika, że zakończyły się już prace nad 
Studium Wykonalności dla puckiego dworca, w którym re-
komendowany do realizacji wskazany został wariant pole-
gający na przebudowie historycznego obiektu. Aktualnie 
trwa postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonie-
nie wykonawców usług projektowych. 
Anna Walk

Zadanie obejmuje:
zwiększenie ilości miejsc parkingowych, • 
budowę ścieżki rowerowej, • 
wybudowanie kanalizacji deszczowej i sa-• 
nitarnej oraz modernizację oświetlenia, 
nowe oznakowanie zgodnie z wspólnymi • 
standardami wizualnymi i funkcjonalny-
mi realizowanymi na całym obszarze me-
tropolii, w tym mała architektura, wiaty 
przystankowe, tablice informacyjne i pik-
togramy, 
działania w postaci przygotowania i prze-• 
prowadzenia kampanii informacyjno – 
edukacyjnej promującej transport zbioro-
wy i niezmotoryzowany.

Węzeł 
integracyjny 
coraz bliżej
Parkingi, stojaki rowerowe, nowa droga i zatoki autobusowe 
- w Pucku powstanie węzeł integracyjny. Władze miasta podsiały umowę 
z firmą budowlano-drogową, która ma odpowiadać za wykonanie zadania.

Szczęśliwy los wygenerowany został w punk-
cie Lotto przy ulicy Kopernika 4. Gracz sam 
wytypował wylosowane liczby. Okazały się 
nimi: 7, 9, 13, 24, 32 oraz 3. Ekstra Pensja jest 
grą liczbową z unikatową główną wygraną 
w postaci 5000 zł miesięcznie wypłacanych 
przez 20 lat. Jeżeli chcemy zagrać o wyższą 
„pensję”, zwiększamy stawkę. Do wyboru 
mamy grę o 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł, 25 
000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 
lat.  Przy okazji informujemy, że pucki rekord 
wysokości wygranej padł 15 maja 2014 roku, 
kiedy to jedna z osób wygrała w Lotto 2 550 
624,50 zł. WA

Trafił SzóSTkę 
w ekSTra PenSji
5000 złotych wypłacanych każ-
dego miesiąca przez 20 lat – tyle 
wygrał w Pucku szczęśliwiec, 
który zagrał w Ekstra Pensję.  

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

Bądź na bieżąco!
Niebezpieczeństwa pogodowe czy informa-
cje kulturalne. Dzięki bezpłatnej aplikacji 
„Blisko” o zagrożeniach i wydarzeniach mo-
żesz być informowany na bieżąco. 
Za pomocą darmowego programu informacji lokalnej SISMS 
samorządy przekazują na bieżąco informacje o sprawach 
wpływających na komfort życia mieszkańców. W gminie Kosa-
kowo również wdrożony został popularny system. 
- Otrzymywać Państwo będziecie informacje o sprawach, 
wpływających na komfort życia, tj. ostrzeżenia wojewódzkie, 
informacje z Urzędu Gminy, jak i Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych PEKO – informują miejscowi urzędnicy. - Zapraszamy do 
dołączenia do bezpłatnego systemu informacji lokalnej.
Aplikacja jest darmowa, a korzystanie z niej całkowicie bez-
płatne. Komunikator wymaga jedynie połączenia z internetem. 
Program można pobrać na wszystkie systemy mobilne w Google 
Play, APP Store oraz Windows Store, wpisując w wyszukiwarkę 
„Blisko”. System zaproponuje nadawców z obszaru, a użytkownik 
zdecyduje, z jakich serwisów tematycznych będzie chciał otrzymy-
wać informacje. O dostarczeniu wiadomości aplikacja powiadomi 
tak, jak przy nadejściu SMS-a. WA

Logo sołectwa Tupadły wy-
łonione zostało w wyniku 
konkursu, który ogłoszony 
został przez Urząd Miejski 
we Władysławowie. W wy-
znaczonym terminie, tj. do 
10 maja, wpłynęło w sumie 
dziesięć zgłoszeń, zawie-

rających łącznie ponad trzydzieści prac. Zgodnie 
z regulaminem konkursu logo miało nawiązywać 
do historii, walorów turystycznych i nadmorskiego 
położenia miejscowości.  Zwycięską pracę wyłoniła 
komisja konkursowa. Każdy z jej członków głosował 
na jego zdaniem trzy najlepsze projekty, przyznając 
im punkty w skali od 1 do 3. W ten sposób najwyżej 
oceniono projekt Macieja Domnika z Karlikowa, do 
którego trafiała nagroda w postaci tabletu. 
- Dwukolorowy motyw morski zwycięskiej pracy 
stał się tłem dla dryfujących żaglówek, okalanych 
żółtą obwolutą nawiązującą do słońca nad morzem, 
a całość została zwieńczona napisem z nazwą miej-
scowości – zwycięski projekt opisują przedstawiciele 
organizatora konkursu.
Wybrane logo ma być wykorzystywane w celu 
identyfikacji działań związanych z pracą sołectwa 
Tupadły. Powinno znaleźć się także na dokumen-
tach, materiałach promocyjnych, nośnikach reklamy 
oraz stronie internetowej sołectwa. WA

tupadły mają logo
Kolejne sołectwo z terenu gmi-
ny Władysławowo ma swój 
promocyjny znak graficzny. 
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Jak informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej, stopa bezrobocia systematycznie spada – 
w maju 2018 roku wyniosła 6,1 proc. Według danych GUS 
za kwiecień 2018 roku – zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc., 
a w ujęciu rocznym – o 1,2 proc.

Powiat pucki przoduje
We wszystkich województwach odnotowano spadek 
bezrobocia w przedziale 0,2-0,6 pkt. proc., a największy 
w warmińsko-mazurskim – o 0,6 pkt., gdzie bezrobocie 
jest najwyższe w kraju (10,5 proc.). W maju 2018 roku 
w całym kraju było zarejestrowanych 1,03 mln bezrobot-
nych – o 3,7 proc. (o 39 tys. osób) mniej niż w kwietniu. 
Do rekordu ponownie można zaliczyć liczbę bezrobot-
nych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
naszego województwa – 46,6 tys. osób. W stosunku do 
kwietnia 2018 roku, odnotowano spadek liczby bezrobot-
nych o 3 proc., tj. o 1,4 tys. osób. 
Rok temu w maju osób bez pracy było więcej o 8,7 tys., 
tj. 15,7 proc. W dziewiętnastu pomorskich powiatach 
zmniejszyła się liczba bezrobotnych, największy spadek 
odnotowano w powiatach puckim – o 8,9 proc., tj. o 176 
osób i człuchowskim – o 8 proc., tj. o 166 osób. Jedynie 
w powiecie malborskim przybyło 76 osób bezrobotnych 
– wzrost o 3,6 proc.

Mniej ofert pracy
W maju 2018 roku pracodawcy na terenie całego kraju 
zgłosili ponad 140,4 tys. ofert pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej, o 0,5 proc. (o 0,7 tys. ofert) mniej niż w kwiet-
niu 2018 roku. Najwięcej pracowników poszukiwano 
w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim 
i łódzkim, gdzie liczba ogłoszeń przekroczyła 10 tys. 
W dziewięciu województwach zanotowano zmniejszenie 
liczby ofert pracy w stosunku do kwietnia. Największy 
spadek odnotowano w województwach pomorskim i pod-
laskim – o 19,7 proc., odpowiednio o 2,2 tys. i o 0,7 tys. 
W województwie pomorskim to pierwszy od początku 
2018 roku spadek. WA

Bezrobocie wciąż spada
W województwie pomorskim nadal spada stopa bezrobocia (5,1 proc.). 
Liczba osób bez pracy najbardziej zmniejszyła się w powiecie puckim. 

Powiat Pucki odegrał swoją rolę za-
równo w drodze Polski do niepod-
ległości, jak i w czasie, gdy nasze 
państwo na nowo pojawiło się na 
mapie świata. To w Pucku odbyły 
się zaślubiny Polski z morzem, da-
jąc początek rozwoju rodzimej że-
glugi. I właśnie dwie puckie szkoły 
będą reprezentować nasz powiat 
w konkursie Pomorskie Drogi do 
Niepodległej.
Są to I Liceum Ogólnokształcące 
oraz Powiatowe Centrum Kształ-

cenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Pucku. PCKZiU na razie 
przygotowuje się co konkursu, 
natomiast I Liceum wybrało już 
zespoły, które zagłębią się w histo-
rię ubiegłowieczną historię Polski 
i zaprezentują postaci związane 
w Pomorzem. – Naszą młodzież 
będzie reprezentować siedem trzy-
osobowych zespołów. Uczniowie 
do prezentacji wybrali: Klemensa 
Derca, Mariusza Zaruskiego, Józe-
fa Unruga, Antoniego Abrahama. 

Argumentacja jest różna: związki 
z ziemia pucką, powiązania rodzin-
ne, zainteresowanie historią milita-
ryzmu na ziemi puckiej, wartości, 
które dany bohater przekazywał 
przez swą działalność, ciekawe 
życie bohatera – mówi Katarzyna 
Meisner, koordynatorka konkur-
su w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Pucku. Uczniowie na przesłanie 
prezentacji na temat wybranych 
przez siebie postaci mają czas do 
końca czerwca.

Uczniowie poznają 
Drogi do Niepodległej

W organizowanym przez Mieczysława Struka, marszałka województwa 
pomorskiego, konkursie – Pomorskie Drogi do Niepodległej biorą udział 
szkoły z całego Pomorza. Są wśród nich dwie szkoły z naszego powiatu.
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Radosne święto 
organizacji 

pozarządowych
Troszczą się o potrzebujących pomocy, zachęcają do aktywności fizycznej, organizują zajęcia 
kulturalne i wspierają realizację pasji. Organizacje pozarządowe w powiecie puckim nie próżnu-
ją. Raz do roku spotykają się na Starym Rynku w Pucku, gdzie świętują wspólnie z mieszkańcami.
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Święto Organizacji Pozarządowych to 
impreza, która już na stałe wpisała się 
w kalendarz wydarzeń kulturalno-spo-
łecznych organizowanych na terenie po-
wiatu puckiego. Tegoroczna dwudniowa 
edycja uroczystości zorganizowana 
została pod hasłem „Spełniaj marze-
nia na Ziemi Puckiej”. Kulminacyjnym 
punktem wydarzenia było spotkanie na 
Starym Rynku w Pucku. Uczestniczyli 
w nim nie tylko przedstawiciele lokal-
nych stowarzyszeń i mieszkańcy, ale też 
samorządowcy, którzy na każdym kroku 
podkreślali, że nie wyobrażają są funk-
cjonowania bez działalności organizacji 
pozarządowych.

Podziękowania 
i prezentacje

- Chciałabym Państwu bardzo serdecz-
nie podziękować za to, że jest Was 
coraz więcej i tyle dobrego robicie, 
a bez Waszej pracy trudno byłoby mó-
wić o wspieraniu osób potrzebujących 
pomocy, a nawet ciekawym kalendarzu 
imprez organizowanych na terenie po-
wiatu puckiego – mówiła do zebranych 
Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka. 
- Działacie na różnych płaszczyznach, 
a w swoją działalność angażujecie osoby 
w różnym wieku, zachęcając ich do roz-
wijania swoich pasji i otwierania się na 
potrzeby drugiego człowieka. Jesteśmy 

Wam niezmiernie wdzięczni za to, co ro-
bicie.
Niedzielna uroczystość stanowiła nie 
tylko doskonałą okazję do podziękowań, 
ale i prezentacji dokonań. Na stoiskach 
rozstawionych przez lokalne kluby 
i stowarzyszenia każdy mógł zaczerp-
nąć informacji i spędzić miło czas, bo 
poszczególne organizacje zadbały o to, 
aby swoją działalnością „zarazić” jak 
największą liczbę osób.

Zyskują obie strony
- Sama aktywnie nie działam w żadnym 
ze stowarzyszeń, ale znam mnóstwo 
osób, które swój wolny czas potrafią za-
gospodarować w taki sposób, aby poma-
gać osobom, które znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej – mówi pani Justyna, 
mieszkanka Pucka. - W takim przypadku 
zyskują obie strony, bo robienie czegoś 
dla innych daje mnóstwo satysfakcji.
Doskonale zdają sobie z tego sprawę 
przedstawiciele Puckiego Hospicjum, 
którzy w Święcie Organizacji Pozarzą-
dowych uczestniczyli już po raz trzeci. 
- Dla nas wolontariuszy, którzy na co 
dzień dbają o pacjentów w zaciszu ho-
spicjum, to jest szczególny dzień. Raz 
w roku mamy okazję  pokazać światu, że 
jesteśmy pełni życia, że potrafimy cie-
szyć się chwilą i umiemy ”pokolorować” 
świat nie tylko chorym ludziom – mówi 

Anna Jochim-Labuda, dyrektor Puckie-
go Hospicjum. - Tutaj możemy święto-
wać wspólnie z innymi, bo my oprócz 
tego, że w Pucku pracujemy, to przede 
wszystkim tu żyjemy i każdego dnia nie 
tylko sami pomagamy innym, ale i dosta-
jemy mnóstwo wsparcia od społeczeń-
stwa i władz lokalnych. Dzięki temu wie-
my, że to jest nasze miejsce na Ziemi.

Większe 
zainteresowanie

W przeddzień uroczystości na Starym 
Rynku zorganizowana została m.in. 
konferencja pn. „Społeczność przyja-
zna seniorom i osobom z autyzmem” 
z udziałem gości z niemieckiego powia-
tu partnerskiego Trier-Saarburg. Trzecią 
edycję Święta Organizacji Pozarządo-
wych zorganizowano przy dofinanso-
waniu ze środków samorządu powiatu 
puckiego i miasta Puck. 
- To impreza, która z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem 
zarówno wśród organizacji pozarządo-
wych, jak i mieszkańców – zapewnia 
burmistrz Hanna Pruchniewska. - Słu-
ży ona przede wszystkim temu, żeby 
mieszkańcy powiatu puckiego mogli 
zapoznać się z lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi i działaniami, które one 
podejmują po to, by nam wszystkim żyło 
się lepiej. Anna Walk

JarOSłaW BiałK, 
starosta powiatu puckiego

Na terenie powiatu puckiego funkcjonuje po-
nad dwieście różnego rodzaju klubów i stowa-
rzyszeń, z czego około połowa jest aktywna. 
Czy organizacje pozarządowe są potrzebne? 
Uważam, że ich funkcjonowanie nie tylko na 
Ziemi Puckiej, ale i w całym kraju jest wręcz 
niezbędne. W ogóle nie wyobrażam sobie, aby 
ich nie było, bo wiele zadań, które statutowo 
powinny organizować samorządy jest zleca-
nych właśnie organizacjom pozarządowym. 

HaNNa PrucHNiEWSKa,
burmistrz Pucka

Ludzi działających w stowarzyszeniach, w tym 
tak zwanym trzecim sektorze, jest coraz wię-
cej. To jest fantastyczne. Co ciekawe, wachlarz 
działalności organizacji pozarządowych jest 
bardzo szeroki. Lokalne kluby i stowarzyszenia 
nie tylko działają w zakresie kultury i sportu, 
ale także w obszarze pomocy potrzebującym, 
czy też organizowania czasu seniorom. Bez 
działalności organizacji pozarządowych życie 
w takim mieście, jakim jest Puck, byłoby smut-
ne i nudne. 

MarciN SElONKE,
przewodniczący Powiatowej 
Rady Organizacji Pozarządowych 

Święto organizacji pozarządowych jest swo-
istego rodzaju nagrodą dla wszystkich, którzy 
działają w rożnego rodzaju stowarzyszeniach 
i klubach. To też okazja do integracji, zacie-
śnienia współpracy, czy też zwerbowania no-
wych członków. Impreza z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem

”

”

”
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XVI Ogólnopolskie zawody w wędkarstwie morskim z łodzi w poławianiu 
belony ściągnęły do Pucka ponad trzydziestu wędkarzy, w tym trzech 
zawodników z Węgier. Zmagania już na stałe wpisały się w kalendarz im-
prez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie stolicy powiatu 
puckiego, a kaszubski marlin stał się wizytówką miasta. 

Najlepsi wyłonieni
Uroczystego otwarcia zmagań dokonali poseł Kazimierz Plocke i bur-
mistrz Hanna Pruchniewska. O tytuł najlepszego wędkarza uczestnicy 
zmagań zabiegali nie tylko w sobotę, ale i w niedzielę. Komu udało się 
złowić najdłuższą belonę? Rybę o długości 832 mm i wadze 570 g złowił 
Piotr Kazimierski z drużyny Władek Team. Najlepszym wędkarzem oka-
zał się Szymon Drzeżdżon z drużyny Władek Team Garnele. Kolejne dwa 
miejsca na podium zajęli pasjonaci wędkarstwa ze Śląska - Rafał Karlik 
i Krzysztof Chmura. W klasyfikacji zespołowej bezkonkurencyjni okazali 
się członkowie grupy Carlos Team Sosnowiec, tj. Rafał Karlik, Krzysztof 
Chmura i Marcin Karlik. W trakcie imprezy nagrodzono również najlepsze-
go zawodnika z zagranicy, którym okazał się Gáspára Schwarcza. 

Atrakcji nie brakowało 
Choć zawody były głównym punktem dwudniowej imprezy, to nie jedy-
nym. W porcie rybackim niemal przez cały czas coś się działo. Rozsta-
wione były między innymi stoiska gastronomiczne. Oprócz belony można 
było znaleźć na nich dorsza, czy też pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem. 
Pod względem artystycznym imprezę uświetnił występ Orkiestry Dętej 
Ziemi Puckiej. Na scenie zaprezentował się też zespół Kubryk z Ustki. 
Przybyli mieli też okazję obejrzenia musicalu pt. „Podróże małej belonki” 
w wykonaniu Da Capo Al Fine. Dodatkowo na terenie portu rybackiego 
funkcjonowała wioska ginących zawodów. 
- Muszę przyznać, że inicjatywa bardzo udana – zapewnia pani Justyna 
z okolic Łodzi. - Po raz pierwszy miałam możliwość spróbowania belony. 
Bardzo dobrze, że promuje się wędkarstwo morskie i lokalną kulturę. WA

Belonada 
2018 za nami

Przez dwa dni w Pucku odbywały się zawody w poławianiu belony – 
Belonada 2018. Zmagania wędkarzy połączone zostały z licznymi 

atrakcjami dla mieszkańców i przyjezdnych. 

Najlepszy wędkarz:
Szymon Drzeżdżon - drużyna Władek 1. 
Team Garnele,
Rafał Karlik - drużyna Carlos Team 2. 
Sosnowiec,
Krzysztof Chmura - drużyna Carlos 3. 
Team Sosnowiec,
Mirosław Golla - drużyna Władek 4. 
Team Garnele,
Andrzej Dechnik- Władek Team,5. 
Piotr Kazimierski - Władek Team.6. 

Najlepsza drużyna:
Carlos Team Sosnowiec w składzie: 1. 
Rafał Karlik, Krzysztof Chmura, Mar-
cin Karlik,
Władek Team Garnele w składzie: 2. 
Szymon Drzeżdżon, Piotr Kazimier-
ski, Mirosław Golla,
Barakudy w składzie: Jan Lunk, Zbi-3. 
gniew Barra, Mirosław Ciskowski.
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Zainicjowana przez Gdańsk akcja po raz drugi gościła w stoli-
cy powiatu puckiego. Od 7 do 30 maja przedszkolaki, ucznio-
wie, ich nauczyciele, a nawet rodzice oraz dziadkowie przy-
jeżdżali do przedszkola czy szkoły rowerami, hulajnogami, na 
rolkach bądź deskorolkach. Za każdy przyjazd otrzymywali 
dwie naklejki. Pierwszą przyklejali do swojego rowerowego 
dzienniczka, a drugą na klasowy plakat.
Która z placówek okazała się najbardziej rowerową szkołą? 
W kategorii szkoły podstawowe zwyciężyła Szkoła Podstawo-
wa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku (frekwencja 43 proc.). 
Wśród przedszkoli najlepszą frekwencją (31,4 proc.) popisało 

się Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy. Najbardziej 
rowerową klasą okazała się klasa IVe ze Szkoły Podstawowej 
im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. Ze szczegółowymi wyni-
kami tegorocznej edycji akcji można zapoznać się na stronie 
Urzędu Miasta w Pucku. 
Uroczyste podsumowanie kampanii stanowiło finał Rodzin-
nego Rajdu Rowerowego, który zorganizowany został przez 
Stowarzyszenie odNowa. Pamiątkowe dyplomy i puchary 
otrzymały wszystkie szkoły, które wzięły udział w tegorocznej 
edycji akcji. Dodatkowo wręczone zostały nagrody grupowe 
i indywidualne. Wa

To był udany RoweRowy Maj
Sześć placówek, blisko pięćdziesiąt klas i ponad siedmiuset uczestników – 
w Pucku podsumowano tegoroczną edycję kampanii pn. „rowerowy Maj”. 

/Expressy.pl

Bądź nA Bieżąco!
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komaNdor ZbigNiew 
PrZybysZewski urodził 
się 22 września 1907 roku w mająt-
ku ziemskim Giżewo pod Kruszwi-
cą. Podczas kampanii wrześniowej w 
1939 roku dowodził baterią nr 31 – cy-
plową (od 1937 roku zwaną Baterią im. 
Heliodora Laskowskiego w dywizjonie 
artylerii nadbrzeżnej), a po II wojnie 
światowej był dowódcą 31. Dywizjonu 
Artylerii Nadbrzeżnej i szefem Służby 
Artylerii Marynarki Wojennej. Został 
skazany na karę śmierci i rozstrzelany 
pod fałszywym zarzutem działalności 
szpiegowskiej, następnie był zrehabi-
litowany. 

kPt. ż. w. broNisław 
gubała dzieciństwo spędził na 
Ukrainie. Po ukończeniu Państwo-
wej Szkoły Morskiej w Tczewie pra-
cował na statkach bandery francuskiej 
i polskiej. Po kapitulacji Gdyni prze-
dostał się do Francji, gdzie wstąpił do 
Polskich Sił Zbrojnych. W 1947 roku 
wrócił do Polski. W roku 1952 został 
aresztowany, a rok później skazany na 
karę śmierci. Wyrok został zmienio-
ny postanowieniem na karę 15 lat wię-
zienia. Został skierowany do więzienia 
we Wronkach. Z powodów zdrowot-
nych oraz starań żony został zwolnio-
ny. 

kPt. ż. w. edward 
gubała karierę morską rozpoczął 
od pełnienia funkcji czwartego ofice-
ra pokładowego, a od 1936 roku pływał 
jako kapitan. W 1945 roku rozpoczął 
niebezpieczną pracę rybaka na Mo-
rzu Północnym. Następnie pracował 
w charakterze inspektora techniczno- 
nawigacyjnego w Polskiej Misji Mor-
skiej w Londynie. Do Polski wrócił w 
1948 roku. Cztery lata później został 
aresztowany i skazany na karę śmier-
ci. Po miesiącach pobytu w celi stra-
ceń i próbach egzekucyjnych karę za-
mieniono na 15 lat więzienia. Wyszedł 
na wolność w październiku 1956 roku. 
Wrócił do pracy na morzu.

augustyN markowc to 
kaszubski armator. Od 1900 roku był 
właścicielem szkuty Henrietta – jed-
nego z dziesięciu żaglowców stano-
wiących pierwsze statki handlowe w 
odrodzonej Polsce. Wyjątkowe znacze-
nie, wyróżniające Augustyna Markowc 
spośród innych rewskich szyprów, ma 
fakt, iż osobiście przeprowadził re-
mont swojej szkuty. Posiadał bardzo 
cenne, jak na owe czasy, umiejętności 
szkutnika. Pomimo sprzedaży szkuty 
w późniejszym czasie państwo Mar-
kowc pozostali wierni pracy na morzu 
- zajęli się rybołówstwem.

Tablice poświęcone ludziom, którzy swoim życiem 
i pracą znacznie przysłużyli się polskiemu morzu, 
odsłonięte zostały już po raz piętnasty. Uroczy-
stość rozpoczęła się od wystawienia posterunku 
honorowego i wprowadzenia wojskowej asysty 
honorowej. W ramach ceremonii dokonano rów-
nież przecięcia szarfy na postumencie poświę-
conemu żaglowcowi STS Generał Zaruski. Świę-

cenia dokonał i modlitwę w intencji ludzi morza 
odmówił ks. prałat Michał Oksiuta, proboszcz pa-
rafii pw. Św. Rocha w Rewie. Warto zaznaczyć, że 
w związku z tegoroczną 100. rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości podczas uroczysto-
ści wójt Jerzy Włudzik uhonorował pamiątkowy-
mi medalami osoby zasłużone dla krzewienia idei 
patriotycznych i morskich. 

Przypomnimy, że w 2004 roku na Cyplu Rewskim 
stanął Krzyż Morski oraz tablice upamiętniają-
ce generała Józefa Hallera, Klemensa Długiego 
i Jana Leszczyńskiego - ludzi zasłużonych dla 
morza. Od tamtej pory w Alei Zasłużonych co-
rocznie zostają wmurowane trzy mosiężne tablice 
w kształcie róży wiatrów z wyrytymi nazwiskami 
wybitnych ludzi morza. Wa

Kolejni ludzie 
morza upamiętnieni

Kmdr Zbigniew Przybyszewski, kpt. ż. w. Bronisław Gubała, kpt. ż. w. Edward 
Gubała i Augustyn Markowc – to kolejni uczczeni w Ogólnopolskiej Alei Za-

służonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie.
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Można było m.in. zwiedzać fragmenty piwnic, 
monitoring straży miejskiej, tzw. ogród zimo-
wy, czy też gabinet burmistrza. W sali nr 309 
zorganizowane zostały warsztaty plastyczne 
dla dzieci, które przygotowało Centrum Kultu-
ry, Promocji i Sportu we Władysławowie. Kilka 
pokoi obok konkurs dla najmłodszych przygo-
tował zespół ds. funduszy unijnych. Podobnie 
było piętro niżej, gdzie w pomieszczeniach na 
co dzień zajmowanych przez Referat Finan-
sowo-Budżetowy można było wziąć udział 
w quizach z nagrodami, zobaczyć prezenta-
cję nt. codziennej pracy „finansów”, a także 
sprawdzić, czy banknoty posiadają wszelkie 
zabezpieczenia i nie są fałszywkami. W sali nr 
103 w ramach II Konferencji Hallerowskiej wy-
świetlany był film dokumentalny pt. „Błękitna 

Armia”, a także malowano i przedstawiano wy-
jątkowe obrazy. Również na pierwszym piętrze 
w strojach kaszubskich panie z Koła Gospodyń 
z Władysławowa częstowały pysznymi ciasta-
mi. W „ogrodzie zimowym” prezentowane były 
wojskowe mundury, odznaczenia i ordery.
Atrakcji nie brakowało też na samym placu, tuż 
przed Urzędem Miejskim, gdzie sprzęt i wy-
posażenie prezentowali policjanci, strażnicy 
miejscy, saperzy i strażnicy graniczni. Swoje 
stoiska rozstawili również Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Bank PKO BP, a także Urząd Miej-
ski. Można było sprawdzić swoje umiejętności 
fizyczne, pokręcić się w żyroskopie, czy po-
bawić się na dmuchanej zjeżdżalni. Dla przy-
byłych przygotowano darmowy poczęstunek 
- żurek, bigos oraz ciasto, a dla najmłodszych 

- popcorn i watę cukrową. Punktem kulmina-
cyjnym Dnia Otwartego było ułożenie z bia-
łych i czerwonych kartoników, trzymanych 
przez uczestników, flagi Polski. Przedsięwzię-
cie zostało uwiecznione zdjęciem z drona, po 
czym w nagrodę każdy zaangażowany mógł 
poczęstować się wielkim, niepodległościowym 
tortem. Równocześnie na scenie odbywały się 
występy muzyczne oraz konkursy. Czas go-
ściom umilali Miejska Orkiestra Dęta z Włady-
sławowa oraz zespół „Omega” ze Sławoszyna. 
Konkurs wiedzy o Władysławowie przygoto-
wała Miejska Biblioteka Publiczna, grę orien-
tacyjną po Urzędzie Miejskim poprowadziła 
natomiast kierownik Referatu Inwestycji i Go-
spodarki Komunalnej. 
UM

Dzień Otwarty 
pełen atrakcji

Udana pogoda, duża frekwencja i mnóstwo atrakcji. W Domu Rybaka 
we Władysławowie zorganizowany został Dzień Otwarty. 

Angelika Borchmann i Mateusz Dettlaff – ona pochodzi 
z Władysławowa, a on z Rumi. Po ukończeniu liceum 
wyprowadzili się do Warszawy, gdzie wspólnie realizują 
filmy niezależne. Angelika jako aktorka, współscenarzy-
sta, kierownik planu i produkcji oraz osoba od promocji, 
natomiast Mateusz pełni rolę reżysera i montażysty.
– Prowadzimy ten projekt, aby wskrzesić zapomnianych 
poetów, zachęcając filmem do przypomnienia sobie ich 
dzieł literackich i odmiany podejścia do szkolnych lektur 
– wyjaśniają młodzi artyści. – Chcemy pokazać, że warto 
sięgać po starsze dzieła, ponieważ są wielowymiarowe 
i zawierają mnóstwo pięknych scen. Naszą małą misją 
jest przypomnienie o tym, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu 
fali paradokumentów i innych filmów o małej wartości 
artystycznej oraz intelektualnej – dodają.
Działania młodych filmowców do tej pory wsparło m.in. 
Muzeum Czar PRL, fundacja artystyczna Start w Art, a 
także wypożyczalnia strojów MegaStroje. Projekt został 
też skonsultowany z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, gdzie przyjęto go z entuzjazmem.
Angelika i Mateusz wierzą, że przedsięwzięcie ma spory 
potencjał i może przyczynić się do wzrostu wskaźników 
związanych z poczytnością lektur. Ich aspiracją jest, by 
młodzież oraz dzieci z przyjemnością, a nie z przymusu, 
sięgały po pozycje znajdujące się w szkolnym kanonie.
Premiera krótkometrażowego filmu pt. „Kamizelka”, 
stanowiącego eksperymentalną adaptację i wstęp do 
projektu opartego na ekranizacji lektur w pigułce, odbyła 
się 29 maja w Warszawskiej Szkole Filmowej. Wydarzenie 
prowadziła Elżbieta Krawczyk, a w odpowiedni nastrój 
widzów wprowadziła Agata Grześkiewicz, wokalistka 
znana z programów telewizyjnych, takich jak „Szansa na 
sukces” oraz „Bitwa na głosy”. PS

Zachęcają 
do cZyTania lekTuR

mieJsce 
nA TwoJą 
reKLAmĘ

660 731 138

Młodzi filmowcy z Władysławo-
wa i rumi przez ostatnie miesią-
ce pracowali nad projektem ”retro 
Klaps”, czyli adaptacją lektur w 30-
minutowym materiale filmowym. 
ich wysiłek zaowocował pilotażową 
wersją „Kamizelki”, stworzonej na 
podstawie noweli Bolesława Prusa.
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu

Festiwal zorganizowany został z inicjatywy Zrzeszenia-Kaszubsko Pomorskiego - oddział 
w Wierzchucinie. Zanim młodzi artyści zaprezentowali się na scenie odprawiona została 
msza święta, po której nastąpił uroczysty przemarsz wszystkich zespołów na Plac Kaszub-
ski. W Wierzchucinie zjawiło się w sumie siedem zespołów, w których swą twórczość poka-
zało blisko trzystu uczestników. Występy zespołów dziecięcych oceniała specjalna komisja. 
Najwyżej ocenieni zostali Gwiżdze z Brus oraz Kacper i Lenka z Niezabyszewa. Na drugim 
miejscu uplasowała się grupa Krëbanuôlczi z Brus, a także zespół taneczny z Ciekocina. 
Na ostatnim miejscu podium stanęli Môli Kaszëbi z Wąglikowic. Dodatkowo wyróżniono 
zespół Sekrëte z Pomyska Wielkiego oraz grupę „Môdraki” z Żarnowca. Warto zaznaczyć, 
że Przegląd Zespołów Regionalnych dla Dzieci „Burczybas” zorganizowany został już po raz 
czternasty. WA

buRcZybas 2018 Za naMi
Gwiżdze z Brus oraz Kacper i lenka z Niezaby-
szewa okazali się zwycięzcami Przeglądu Zespo-
łów regionalnych dla Dzieci „Burczybas 2018”.

Fot. Krokowskie Centrum Kultury



SiaNOKiSZONKa, 120 x 120, dobra, 70, Sze-
mud, tel. 510 751 837

BEcZKi PLAST 200 L., na działkę do wody czy-
ste lub pod rynny, tel. 511 841 826

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

SiaNO, słoma w balotach, 120 x 150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

SPrZEDaM małą lodówkę, stan bardzo dobry, 
Wejherowo, tel. 517 159 871

SPrZEDaM meble pokojowe z szafą, kolor ma-
hoń, dł 3,30, wys. 2 mtr., cena 400 zł, tel. 58 / 
778 17 35

SPrZEDaM materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą 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 grobowiec w Pierwoszynie, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564
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tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
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84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

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
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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
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660 731 138

NIERUCHOMOŚCI

SPrZEDaM

DOM w Kamieniu z widokiem na jezioro na 
działce 1300 m, tel. 794 710 073 

SPrZEDaM działka budowlana, Częstkowo, 
1000 m2, cena 42 zł za m2, tel. 510 751 837

SPrZEDaM działkę ogrodniczą, szklarnia, do-
mek, oczko wodne, słoneczna, tel. 538 443 446

SPrZEDaM działkę budowlaną, Kębłowo No-
wowiejskie / Lębork, 1100 m2, cena 39.000 zł, 
tel. 602 306 210

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 utwar-
dzona kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

WYNaJMĘ

WYNaJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

POKÓJ do wynajęcia, tel. 694 642 709

WYNaJME garaż w Rumi, tel. 668 385 455

POSZuKuJĘ WYNaJĄĆ

JEStEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa 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 

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

SPrZEDaM komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

SPRZĘT ELEKT.

SPrZEDaM DVD PHILIPS, cena 120 zł, Wejhe-
rowo, tel. 574 688 023

PRACA

USŁUGI

uSłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPaKOWaNia jednorazowe, tel. 501 175 330
PrOFESJONalNa fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SPrZEDaM 2 fotele kol. brązowy + ława 
rozm.110/56, cena180 zł, tel. 58 / 778 17 35

SPrZEDaM 2 fotele kolor brązowy + ława 
110x56x46, kolor mahoń, cena 200 zł, tel. 58 / 
778 17 35, Wejherowo

ZlEcĘ wymianę belkę nad balkonem, gr. 15 cm,  
dl. 6 m, tel. 694 642 709

PaJĄK do rozrzucania siana, 830 zł, klatki kró-
lików, tel. 600 667 860

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

rOtacJNa supska, stan dobry, 1750 zł, Częst-
kowo, tel. 510 751 83

Żurek

Pako

Elsa

Wafelek

Pusia

Psiak został znaleziony 
w miejscowości Orle. Jest 
bardzo zadbany, przyjazny. 
Szukamy właściciela!

Choć moje życie nie było ko-
lorowe, wciąż mam nadzieję 
na lepsze dni. Zamknięty 
w domu jak w więzieniu.

Sunia jest zadbana, w chwili 
przyjęcia miała na sobie 
skórzaną obrożę. Poszuku-
jemy właściciela suczki.

Kociak jest jeszcze trochę 
nieufny wobec ludzi ale 
mocno wierzymy, że już nie-
bawem zaufa opiekunom.

Pusia szuka najwspanial-
szego domu na świecie, 
kotka jest typowym 
domowym przytulakiem.
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Pierwszy tytuł zawodnik 
z Władysławowa zdobył w Ża-
ganiu podczas Mistrzostw Polski 
w Biegach Przełajowych, nie da-
jąc szans rywalom na dystansie 
10 km. Drugie złoto, również na 
swym koronnym odcinku, pa-
dło łupem naszego mieszkańca 
podczas Mistrzostw Polski, ja-
kie zorganizowano na stadionie 
w Łomży 28 kwietnia. Grycko 
uzyskał bardzo wartościowy 
wynik 28.56,81 - zaledwie 6 se-
kund zabrakło do uzyskania mi-
nimum na Mistrzostwa Europy 
w Berlinie. Osiągnięty rezultat 
jest najlepszym od 6 lat uzyska-
nym przez polskiego zawodnika 
na dystansie 10 000 m. Nagrodą 
za znakomity występ na Mistrzo-
stwach Polski był udział w Pu-
charze Europy, jaki odbył się 19 
maja w Londynie, gdzie niestety 
nie udało się poprawić wyniku 
z Łomży.
Oprócz wymienionych startów 
zawodnik Blizy brał udział m.in. 
w Półmaratonie w Poznaniu 15 
kwietnia, gdzie wśród 11 tysię-
cy biegaczy zajął znakomite 3 
miejsce. Ponadto Grycko wygrał 
bardzo silnie obsadzone imprezy 
jak: Bieg Europejski w Gnieźnie, 
Bieg Urodzinowy w Gdyni, Mię-
dzynarodowy Bieg we Wrocławiu 
oraz Półmaraton w Sobótce. 
Obecnie Tomasz przygotowu-
je się dodrugiej części sezonu, 
gdzie czekają go starty m.in. na 
Mistrzostwach Polski w Biegu 
Ulicznym na 10 km, podczas Mię-
dzynarodowego Biegu Dominika 

Grycko 
z medalami

Lider nie zawiódł – GKS Kowale w przedostatniej kolejce 
pokonał GKS Sierakowice 4-1 i na kolejkę przed końcem 
sezonu zapewnił sobie awans do IV ligi. Kolejnym w ligo-
wej klasyfikacji drużynom – Czarnym Pruszcz Gdański 
i MKS-owi Władysławowo – pozostał korespondencyjny 
pojedynek o 2. miejsce. Większe szanse ma w nim druży-
na z Pruszcza.

MKS jest w dobrej formie – trwa seria wygranych tego 
zespołu. Żółto-niebiescy wygrali cztery ligowe spotka-
nia z rzedu, a w miniony weekend pokonali Kamionkę 
Sopot 2-1. Skorzystali dzięki temu z potknięcia Czarnych, 
którzy zremisowali z Orlętami Reda 3-3. Zespół z Włady-
sławowa przed ostatnią kolejkę zniwelowali stratę do 2 
punktów. Oznacza to, że jeśl chcą zająć drugie miejsce 
w V lidze, muszą wygrać swoje spotkanie, a Czarni muszą 
doznać porażki. MKS zagra na wyjeździe z Wietcisą 
Skarszewy, a drużynę z Pruszcza Gdańskiego czeka wy-
jazd do Sierakowic na mecz z GKS-em. Wszystkie mecze 
ostatniej kolejki odbędą się w sobotę o 17:00.

Grający w tej samej lidze Sztorm Mosty od kilku tygodniu 
jest pewny utrzymania w V lidze i wiele wskazuje na to, 
że zakończy rozgrywki na 9. miejscu. Na koniec sezonu 
Sztorm zmierzy się na wyjeździe z Kamionką Sopot.

Tomasz Grycko (UKS Bliza Władysławowo) pierwszą połowę sezonu 
startowego ma już za sobą. Podopieczny Piotra Oberziga w tym czasie 
zdobył 2 złote medale podczas zawodów o randze Mistrzostw Polski. 

w Gdańsku (04.08.) oraz MP w Pół-
maratonie w Pile (03.09.). Aby do-
brze przygotować się do tych oraz 

pozostałych startów, zawodnik 
Blizy wraz z trenerem wyjeżdża na 
obozy do Zakopanego oraz Szklar-

skiej Poręby, gdzie będzie mocno 
pracował, aby ponownie znaleźć 
się wśród najlepszych.

Podczas turnieju panowała miła i przyjemna 
atmosfera a pojedynki odbywały się na bar-
dzo wysokim poziomie. Reprezentanci z Helu 
wspólnie z Władysławowem uplasowali się na 
podium podczas tego wielkiego wydarzenia. 
W grze pojedynczej dziewcząt U14 3. miejsce 
zajęła Julia Piktel, w grze podwójnej dziew-

cząt (rocznik 2004 i młodsze) miejsca IV-VI 
zajęły Nadia Złotoś i Weronika Kozłowska, 
w grze podwójnej dziewcząt (rocznik 2003 
i starsze) zwyciężyły Julia Piktel i Marian-
na Konkel. Brązowy medal zdobyli Jakub 
Piktel i Łukasz Kneba, którzy startowali 
w grze podwójnej w kategorii rocznika 2004 

i młodszych. Mimo wspaniałej gry miejsca na 
podium nie zajął Maciej Sztubiński i Hubert 
Skrobot
Organizatorem był Pomorski Okręgowy 
Związek badmintona w Gdańsku, Pomorska 
Federacja Sportu Gdańsk oraz Narodowa 
Federacja Badmintona w Warszawie.

Hel na podium 
Shuttle Time

W hali sportowej centrum Kształcenia 
ustawicznego w Gdańsku odbył się tur-
niej Badmintona w ramach iii edycji Shut-
tle time w województwie pomorskim.

Mks pRZed 
osTaTniM MecZeM
Przed zespołami V ligi pozo-
stała ostatnia kolejka – zespół 
z Władysławowa zakończy 
rozgrywki na 2. lub 3. miejscu.
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