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Do kiedy, dla kogo i jak składać wnioski?

300 zł 
do wzięcia!

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. 
W sklepach przybywa podręczników i akcesoriów 
szkolnych. Coraz więcej też rodzin, które dosta-
ły 300 złotych na szkolną wyprawkę. Wypłata 
pieniędzy w ramach programu „Dobry Start” 
w większości odbywa się bez problemów.
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W Urzędzie Miasta burmistrz Hanna Pruchniewska podpi-
sała umowę z Maciejem Lebieckim z firmy Tree Clone, która 
realizowała będzie inwestycję. Zadanie związane z przebu-
dową puckiego targowiska polegało będzie na budowie 
blisko czterdziestu całorocznych, zadaszonych stoisk han-
dlowych, które wyposażone zostaną w gniazda elektryczne 
i oświetlenie. Nadto na dachach stoisk zamontowane mają 
zostać panele fotowoltaiczne. 

Oświetlenie i ogrodzenie
- Poza tym przebudowa zakłada zmianę układu komunika-
cyjnego, organizacji ruchu – mówi burmistrz Pucka. - Wpro-
wadzone zostanie udogodnienie w postaci likwidacji kra-
wężników. Co istotne, powstanie co najmniej siedemnaście 
miejsc postojowych, w tym stanowisko dla osób niepełno-
sprawnych i stojaki na minimum sześć rowerów. Dodatko-
wo będzie nowy sanitariat z dwoma kabinami, z których 
jedna przeznaczona ma być dla handlowców, a z drugiej 
korzystać będą mogli klienci. 
Teren targowiska ma zostać odwodniony. Nowy system 
odwodnienia podłączony będzie do zewnętrznej sieci ka-
nalizacji. Projekt przebudowy przewiduje też oświetlenie 
targowiska i jego ogrodzenie. Na nowo ma zostać również 
zagospodarowana zieleń. Nadto teren powinien wzboga-
cić się o ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. 

Wsparcie 
z Unii Europejskiej

- Mamy nadzieję, że stworzymy takie miejsce, gdzie funk-
cjonował będzie nie tylko handel, ale i odbywały się będą 
różnego rodzaju spotkania, chociażby w postaci festiwa-
li kulinarnych – mówi Hanna Pruchniewska. - Realizacja 
przedsięwzięcia ma przyczynić się do poprawy estetyki 

Umowa podpisana. 
Targowisko zmieni się 

nie do poznania
W tym roku rozpoczną się prace projektowe, a w przyszłym ruszą roboty 

budowlane. Przebudowa targowiska w Pucku stała się faktem.

targowiska, jego bezpieczeństwa i funkcjonalności, co do-
celowo może doprowadzić do przyciągnięcia większej liczby 
wystawców oraz kupujących. 
Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn. „Prze-
budowa Targowiska Miejskiego przy Placu Obr. Wybrzeża 

w Pucku”. Na przeprowadzenie niezbędnych prac władze 
miasta otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej, a do-
kładniej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Całość zadania opiewa na blisko 2 mln zł, z czego nieco po-
nad 700 tys. zł ma stanowić wsparcie unijne. Anna Walk
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Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie ciągów 
pieszo-jezdnych, trawników umocnionych ekokratą 
i obudowy ażurowej. Dodatkowo w ramach zadania 
popularne miejsce postojowe wzbogacone zostało 
o elementy malej architektury i tablicę informacyj-
ną. W tej chwili do zamontowania pozostała prome-
nada i tarasy z materiałów drewnopodobnych. 
Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu 
w ramach programu „Pomorskie Trasy Rowerowe 

o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”.
Przypominamy, że Kaczy Winkiel to ważny punkt 
na mapie powiatu puckiego. Jest miejscem, do 
którego z chęcią udają się zarówno mieszkańcy, 
jak i turyści. Przybywają tu po to, aby wypoczywać 
i cieszyć widokiem morza oraz ptaków. Całkowity 
koszt zagospodarowania „Kaczego Winkla” wynosi 
zgodnie z zawartą umową 950 000 zł brutto.

Kaczy WinKel się zmienia
do końca sierpnia mają być prowadzone roboty zwią-
zane z zagospodarowaniem miejsca postojowego przy 
ścieżce rowerowej na terenie Kaczego winkla.

fot. UG Puck
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REKLAMA                                                          198/2018/DB

Program „Dobry start” określany mia-
nem „Wyprawka +” lub po prostu „300 
+” realizowany jest bez większych 
problemów. Od początku sierpnia 
wnioski o świadczenia dla uczniów 
można składać osobiście. Nabór ruszył 
w lipcu, ale wówczas prowadzony był 
wyłącznie za pomocą internetu. Do 
elektronicznego składania wniosków 
służy platforma Emp@tia i systemy 
bankowe kilkunastu instytucji finan-
sowych.

Bez względu 
na dochody

- Muszę przyznać, że nie spodziewa-
liśmy się tak dużego zainteresowania 
składaniem wniosków przez internet 
– informuje Katarzyna Maciejewska 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Pucku. - Do 17 sierpnia w su-
mie wpłynęło 1381 wniosków elek-
tronicznych. Na bieżąco staramy się 
wydawać rozstrzygnięcia i sukcesyw-
nie wypłacamy pieniądze. 
Głównym celem rządowego progra-
mu „Dobry start” jest wsparcie rodzi-

ców i uczniów przed początkiem roku 
szkolnego w zakupie podręczników 
oraz innych akcesoriów szkolnych. 
Pieniądze są wypłacane jednorazowo 
i to bez względu na dochody. Świad-
czenie należy się każdemu uczniowi 
do 20 roku życia, a w przypadku oso-
by niepełnosprawnej górna granica 
wieku to 24 lata.

Dobre 
i pożądane

- Bardzo dobrze, że rząd wspiera ro-
dziny z dziećmi – zapewnia pani Hali-
na z okolic Pucka. - Sama mam dwój-
kę dzieci, więc doskonale zdaje sobie 
sprawę z tego, że każde wsparcie jest 
dobre i pożądane, zwłaszcza tuż przed 
rozpoczęciem roku szkolnego, kiedy 
wydatków jest więcej niż zazwyczaj. 
Warto wiedzieć, że obecnie można 
też składać wnioski na nowy okres 
zasiłkowy na świadczenia wychowaw-
cze z programu 500 plus, świadcze-
nia z funduszu alimentacyjnego czy 
świadczenia rodzinne (zasiłki rodzin-
ne i specjalny zasiłek opiekuńczy).

Czas do 
30 listopada

- W związku z tym, że osoby, które 
kwalifikują się do otrzymania środków, 
mogą jednocześnie składać wnioski 
na wszystkie powyższe świadcze-
nia, to w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej panuje dość spory ruch 
– mówi Katarzyna Maciejewska. - Za-
pewniamy jednak, że wszystkie wnio-
ski, które do nas trafiają, będę sukce-
sywnie rozpatrywane.
Złożenie wniosku 300+ w lipcu lub 
sierpniu to gwarancja otrzymania pie-
niędzy nie później niż do 30 września. 
Dokumenty, które zostaną złożone 
w późniejszym terminie, będą rozpa-
trywane maksymalnie w ciągu dwóch 
miesięcy. Warto wiedzieć, że nie ma 
znaczenia, czy wniosek został złożo-
ny elektronicznie, czy osobiście we 
właściwym ośrodku pomocy społecz-
nej. Ostateczny termin przyjmowania 
wniosków mija 30 listopada. Po tej da-
cie nie będą one rozpatrywane. 
Anna Walk

Czas złożyć 
wniosek

Z dnia na dzień przybywa rodziców, którzy starają się o rządowe pieniądze na szkolne 
wyprawki dla swoich pociech. Żeby „300 plus” mogło być wypłacone jeszcze we wrze-

śniu, wniosek należy złożyć do końca sierpnia - przez internet lub w urzędzie. 

REKLAMA                                                                  77/2018/RL

W budynku placówki zastosowane zostały ponad-
standardowe rozwiązania w zakresie ochrony ciepl-
nej, biernego i aktywnego wykorzystania energii 
słonecznej, a także wewnętrznych zysków ciepła, 
techniki instalacyjnej oraz wewnętrznych układów 
wytwarzania/transformacji energii. Jak Zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii umożliwia osiągnięcie 
klasy energooszczędności określonej w programie 
priorytetowym LEMUR. Oznacza to, że realizowane 

przedsię-
wzięcie 
przyczyni się 
do uzyskania 
efektywności 
energetycz-
nej na pozio-
mie około 70 
proc.

PRACE nA finiszu
Na ukończeniu są prace związane z rozbu-
dową i przebudową szkoły w Połchowie.
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fot. UG Puck
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W ramach zadań wybudowana zo-
stanie sieć kanalizacji deszczowej 
o łącznej długości blisko 3 km, po-
wstanie ponad 5 km sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz utworzone zostaną 
dwie lokalne przepompownie. To 
zadania, które realizowane będą 
przy wsparciu finansowym z Unii 
Europejskich. Ich realizacja jest nie-
zbędna. 

Konieczne 
i kosztowne

- W tej chwili stan kanalizacji ogól-
nospławnej w Pucku jest bardzo 
zły – wyjaśnia burmistrz Hanna 
Pruchniewska. - Inwestycje, do 
których obecnie przystępujemy, 
są konieczne, a jednocześnie bar-
dzo kosztowne. Bez wsparcia ze-
wnętrznego w ogóle nie bylibyśmy 
w stanie przystąpić do rozpoczęcia 
niezbędnych prac (...). Gdy pojawi-
ła się możliwość uzyskania wspar-
cia, wspólnie z Pucką Gospodarką 
Komunalną podjęliśmy konieczne 
działania i każdej ze stron udało się 
zdobyć dofinansowanie.
Miasto otrzymało wsparcie w wy-
sokości blisko 4,2 mln zł z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, a Pucka Gospodarka 
Komunalna zdobyła niemal 8,5 mln 
zł z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. 

Ogromne 
wyzwanie

- Dzięki temu, że na zadania o łącz-
nej wartości blisko 28 mln zł udało 
nam się uzyskać środki zewnętrz-
ne w wysokości blisko 13 mln zł, 
obecnie możemy przystępować do 
niezbędnych robót – mówi Hanna 
Pruchniewska. - Planowane prace 
stanowią ogromne wyzwanie, któ-
re może stanowić utrudnienia dla 
mieszkańców. Liczymy jednak na 
wyrozumiałość, bo miasto potrze-
buje zarówno budowy, jak i moder-
nizacji kanalizacji sanitarnej, a także 
rozdziału kanalizacji ogólnospław-
nej na deszczową i sanitarną. 
Realizacja zadań umożliwi uregulo-
wanie gospodarki wodnej i wpłynie 
na wzrost ochrony wód Zatoki Puc-
kiej. Nadto potrzeba przeprowa-
dzenia przedsięwzięć wynika z ko-
nieczności lepszego zabezpieczenia 
terenów zurbanizowanych przed 
skutkami podtopień i powodzi spo-
wodowanych nawalnymi opadami 
deszczu. Anna Walk

/Expressy.pl

Bądź 
na Bieżąco!

Czas na rekordowe 
inwestycje

W Urzędzie Miasta podpisano umowy na modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
w Pucku. Realizacja dwóch projektów, które w sumie opiewają na blisko 28 mln zł, ma przy-

czynić się do uregulowania gospodarki wodnej na terenie miasta.

To miejsca stworzone przede wszystkim z myślą 
o kobietach karmiących, aby ułatwić im funkcjono-
wanie w przestrzeni publicznej. Służą do odpoczyn-
ku, przewijania niemowląt i karmienia dzieci.
W Polsce pierwsze ławki dla mam stanęły w Warsza-
wie. Są oznaczone specjalnymi piktogramami, które 
dają wyraźny sygnał, że tu karmiące kobiety mają 
swoją strefę. Za przykładem stolicy poszedł Białystok, 
Radom i Sosnowiec. W Pucku udogodnienia dla mam 
pojawiły się kilka tygodni temu. 
Ławeczki z przewijakami zamontowano przy ulicy 
Wałowej, na placu zabaw za Urzędem Miasta i w Par-
ku Nowowiejskiego, w sąsiedztwie MOKSiRu. Warto 
zaznaczyć, że przewijaki znajdują się również  w pu-
blicznych toaletach, jak chociażby w nowo wybudo-
wanej przy ulicy Wejherowskiej.

Ławki dla mam
Mają wygodne siedzisko, a dodatko-
wo są zadaszone i wyposażone w prze-
wijak. w Pucku zamontowane zostały 
ławki dla matek z niemowlakami.
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Głównym elementem placu jest nowoczesna toaleta 
z dwoma wejściami, którą przystosowano do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Jej otoczenie zagospodarowa-
ne zostało w bardzo schludny i wyjątkowo efektowny spo-
sób. W miejscu centralnym, po środku fontanny, stanęła 
obracająca się, podświetlana kula ziemska ze wskazaną 
lokalizacją Karwi. Wokół umieszczono donicę z siedziska-
mi w kształcie łuku, ławki parkowe, stojaki rowerowe oraz 
totem multimedialny z ekranem dotykowym. Plac wyło-
żony został wielkoformatowymi, podświetlanymi płytami 
granitowymi, wykończonymi kostką betonową. Całość 

przyozdobiły obsadzenia roślinami kwietnikowymi i pną-
czami.
Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu 
pn. „Budowa obiektów małej architektury turystycznej 
i rekreacyjnej ograniczającej oddziaływanie antropopresji 
w miejscowości Karwia”. Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wyniósł 700 tys. zł, z czego 300 tys. gmina Władysławo-
wo pozyskała ze środków Unii Europejskiej, a dokładniej 
z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia 
Północnokaszubska – Lokalna Grupa Rybacka.

Nowocześnie 
i funkcjonalnie

Przestrzeń publiczna na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Wojska Polskiego w Karwi została 
zagospodarowana. Teren przybrał nowoczesną formę i zyskał na funkcjonalności. 

Na potrzeby placówki, która mieściła się będzie 
w Żelistrzewie, w budynku miejscowej szkoły prowa-
dzone są obecnie roboty remontowo-wykończeniowe. 
Jednocześnie ogłoszony został przetarg na dostawę 
wyposażenia. Placówka ma rozpocząć działalność wraz 
z początkiem września. 
Jeżeli zaś chodzi o przedszkole w Połchowie, to jego 
otwarcie zaplanowane zostało na październik, co wyni-
ka z trwającej obecnie rozbudowy Szkoły Podstawowej. 
Warto zaznaczyć, że Gmina Puck złożyła wniosek o do-
finansowanie utworzenia nowych miejsc przedszkol-
nych w ramach działania 3.1 Edukacja Przedszkolna 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego 2014-2020. Docelowo samorząd planuje 
utworzenie czterech oddziałów przedszkolnych z mak-
symalną liczbą 25 dzieci w każdym z przedszkoli.

Z myślą 
o najmłodszych
w Żelistrzewie i Połchowie funkcjo-
nowały będą nowe przedszkola. 

Pierwsze z przedsięwzięć polega na budowie 
dziesięciu nowych pracowni zawodowych. Koszt 
zadania opiewa na ponad milion złotych. W pla-
cówce powstają m.in. takie pracownie jak: kuchnia 
hotelowa, recepcja, spa&wellness czy pracownia 
badania jakości żywności. Inwestycja w ponad 
siedemdziesięciu procentach jest finansowana ze 
środków Unii Europejskiej.
Drugie z zadań inwestycyjnych polega na termo-
modernizacji obiektu. Pracom poddawany jest 
zarówno budynek szkoły, jak i internatu. Inwestycja 
realizowana jest w ramach projektu pn. „Morze zy-
sku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej Powiatu Puckiego”. Realiza-
cja przedsięwzięcia ma przyczynić się do poprawy 
efektywności energetycznej budynków. WA

Roboty w toku
inwestycyjny boom w Kłaninie. 
zmienia się zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych, gdzie obecnie reali-
zowane są dwie duże inwestycje. 
Fot. Starostwo Powiatowe w Pucku

W ramach zadania wymieniane są okna 
i drzwi. Dodatkowo docieplone zostaną 
ściany i dach budynku. Inwestycja za-
kłada również wymianę starych kotłów 
węglowych centralnego ogrzewania na 
nowoczesne piece gazowe.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ra-
mach projektu pn. „Morze zysku – z eko 
odzysku. Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej Powiatu Puc-
kiego”. Zakończenie robót zaplanowa-
ne zostało na jesień. WA

Trwa termomodernizacja
w Specjalnym ośrodku Szkolno-wychowawczym w Pucku praca wre. 
obiekt poddawany jest termomodernizacji. 
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Wojewódzki konkurs na wieniec dożynkowy odbywa się 
rok rocznie w czasie obchodów święta plonów. W tym 
roku termin składania zgłoszeń upływa 11 września. Pra-
ce zgłoszone do konkursu powinny mieć kształt korony. 
Mogą być wysokie na ponad półtora metra. Do wykona-
nia wieńca powinny być użyte materiały naturalne, takie 
jak: kwiaty, płody rolne, zioła czy zboża. Wykluczone są 
jakiekolwiek elementy sztuczne, plastikowe oraz styro-
pian.
Komisja konkursowa ma zwracać szczególną uwagę 
na różnorodność użytych materiałów. Liczyć się będzie 
również kompozycja i dobór barw. Dodatkowe punk-
ty będzie można zdobyć za tradycyjną formę wieńca 
i technikę wykonania. Do konkursu mogą zgłaszać się 
zarówno osoby fizyczne, jak i koła gospodyń wiejskich 
czy jednostki samorządu terytorialnego. Komisja wybie-

rze trzy najładniejsze wieńce. Za zdobycie pierwszego 
miejsca przewidziana jest nagroda w wysokości 2 tys. zł. 
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiąt-
kowe dyplomy. Więcej informacji na temat regulaminu 
opublikowanych zostało na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. WA

Prace budowlane w Szkole Podstawowej w Jastrzębiej 
Górze już trwają. Inwestycja zakłada m.in. wykonanie 
hydroizolacji, docieplenie ścian, wydzielenie dwóch 
przedsionków wewnątrz budynku, instalację pieca 
gazowego oraz dodatkowo adaptację pomieszczeń 
piwnic na szatnie dla uczniów i izby pamięci. 
Do końca sierpnia bieżącego roku prace rozpoczną 
się w „Trójce” oraz ratuszu. W Szkole Podstawowej 
termomodernizacja obejmie budynek główny „B” 
i pawilon „D”. Zakres inwestycji jest podobny do tego 
w Jastrzębiej Górze. Przewidziano do wykonania m.in. 
hydroizolację pionową ścian piwnic i ścian funda-
mentowych, docieplenie, częściową wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, montaż energooszczędnego 
oświetlenia LED, a także remont schodów zewnętrz-
nych, galerii komunikacyjnych oraz balustrad. Termin 
zakończenia robót w obu szkołach zaplanowano na 
koniec maja 2019 roku. 
Jeżeli chodzi o Dom Rybaka, to w pierwszej kolejno-
ści wybudowany zostanie węzeł cieplny, zakładający 
technologię wymiennikowego węzła cieplnego - cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Działa-
niem nowego systemu objęty będzie budynek główny 
oraz wieża widokowa. Tutaj koniec prac przewidziano 
do 30 września bieżącego roku.
Umowny koszt zrealizowania wszystkich wymienio-
nych inwestycji przekracza kwotę 4,5 mln zł. To jednak 
nie koniec termomodernizacyjnych robót. Te, jeżeli 
chodzi o budynek Urzędu Miejskiego, prowadzone 
będą również w 2019 i 2020 roku. Sumarycznie koszt 
całego projektu pn. „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków stanowiących własność Gmi-
ny Władysławowo” wynosi blisko 8,5 mln zł, z czego 
ponad 3,5 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. UM

Cieplej 
i oszczędniej
Najpierw szkoły, a potem ratusz – na te-
renie gminy władysławowo realizowane 
są prace związane z termomodernizacją 
budynków użyteczności publicznej. 

zgłoś Wieniec do KonKursu!
Każdego roku na dożynkach wojewódzkich wybierany jest najpiękniejszy 
wieniec. w ubiegłym roku konkurs wygrało sołectwo Rekowo. Kto zwycię-
ży w tym roku? Przekonamy się w już 16 września w Krokowej.
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Każda miejscowość ma w kalenda-
rzu jedną datę, którą uznaje za klu-
czową dla swojego istnienia.  Dla 
Helu ważny jest rok 1378, kiedy to 
Krzyżacy potwierdzili nadanie miej-
scowości praw miejskich. W roczni-
cę wydarzeń sprzed 640 lat miesz-
kańcy i turyści hucznie świętowali 
urodziny miasta.

Atrakcji 
nie brakowało

Zebrani na Bulwarze Nadmorskim 
mieli okazję podziwiania m.in. wy-
stępu iluzjonisty Mariusza Czaj-
ki. Gwiazdą wieczoru był Stefano 
Terrazzino – włoski tancerz, aktor 
i wokalista. W ramach uroczystości 
odbyła się również inauguracja naj-
nowszego znaczka turystycznego.
- Podobno ludzie dzielą się na tych, 
którzy już zbierają znaczki i tych, 
którzy znaczki dopiero zaczną zbie-
rać – mówiła ze sceny żartobliwie 
Żanna Sępińska z Urzędu Miasta 
Helu. - Znaczek turystyczny przed-
stawia miejsce, do którego dotarł 

turysta. To swoistego rodzaju pa-
miątka i potwierdzenie pobytu 
w danym miejscu. W Helu można 
już nabyć w sumie cztery znaczki 
turystyczne.

Duże 
zainteresowanie

Ile Hel liczy lat? Dokładnie nie wia-
domo, ale pewno jest to, że miasto 
ma długą i bogatą historię. -
640 lat minęło wyłącznie od po-
twierdzenia praw miejskich przez 
zakon krzyżacki – zapewniał pod-
czas uroczystości dr Klemens Adam 
Kohnke, burmistrz Helu. - Liczne 
źródła podają, że historia naszego 
miasta jest dłuższa i liczy prawie ty-
siąc lat.
Jak przystało na urodziny, każdy 
z uczestników święta miasta został 
poczęstowany kawałkiem tortu. 
Uroczystość, która zorganizowana 
została na Bulwarze Nadmorskim, 
spotkała się z dużym zainteresowa-
niem zarówno ze strony mieszkań-
ców, jak i turystów. Anna Walk

Mieszkańcy i turyści świętowali
W pierwszy czwartek po święcie Wniebowstąpienia NMP odbyły się obchody okrągłej rocznicy potwierdzenia przez Krzyżaków 

praw miejskich dla Helu. Mieszkańcy zaznaczają jednak, że ich miasto ma więcej niż 640 lat. 

Czas sprzed około stu lat był niezwy-
kle ważny dla polskiej historii. Okres 
dążenia Polski do odzyskania niepod-
ległości wykreował wiele istotnych 
postaci – zarówno dla całego kraju, 
jak i dla poszczególnych regionów. 
Młodzież biorąca udział w konkursie 
Pomorskie Drogi do Niepodległej 
poznała historie bohaterów tamtego 
okresu.
Puckie I Liceum Ogólnokształcące, 
które, podobnie jak PCKZiU w Pucku, 
bierze udział w konkursie. Uczniowie 
I Liceum wybrali do przedstawienia 
następujące postaci: Klemensa Derca, 
Antoniego Abrahama, Józefa Unruga 

i Mariusza Zaruskiego.  
Ten ostatni, Mariusz Zaruski, to czło-
wiek morza. Urodził się w 1867 roku 
na Podolu w Imperium Rosyjskim, 
studiował nauki matematyczno-fi-
zyczne, a także malarstwo, jednocze-
śnie jako wolontariusz zaciągając się 
na statki, którymi odbywał pierwsze 
dalekie podróże. Prowadził działal-
ność patriotyczną, za co został ska-
zany na karę zsyłki do Archangiel-
ska na północy Rosji. Przed I wojną 
światową wyjechał do Krakowa, a po 
wybuchu konfliktu wstąpił do Legio-
nów, zaś od 1921 roku był dowódcą 
pułku ułanów. Został odznaczony 

Virtutti Militari V klasy oraz Krzyżem 
Walecznych. Po wojnie był twórcą 
Komitetu Floty Narodowej, a w 1932 
roku został wybrany prezesem Pol-
skiego Związku Żeglarskiego, a jego 
działania znacznie przyczyniło się do 
rozwoju stowarzyszenia.
Decyzja uczniów o wyborze właśnie 
Mariusza Zaruskiego jest zrozumia-
ła – jest to postać znana w powiecie, 
jak i samym Pucku. Tutejsza szkoła 
podstawowa nosi jego imię, a przy 
wejściu na molo stoi słynna ławka 
Mariusza Zaruskiego, na której siedzi 
wyrzeźbiona podobizna słynnego ka-
pitana.

Uczniowie zgłębili historię 
Mariusza Zaruskiego
organizowany przez Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego 
konkurs Pomorskie drogi do Niepodległej trwa. Bierze w nim udział pucka mło-
dzież. Uczniowie z i Lo opisali lokalnych bohaterów sprzed wieku, a wśród tych 
postaci jest Mariusz zaruski, silnie związany z polskim żeglarstwem.



LokaLny poradnik edukacyjny8 ZroZumieć ekologię 

kupuj lokalnie, 
osZcZędZaj

 środowisko
Na pierwszy rzut oka, zależność między kupowaniem 
produktów pochodzących z naszych okolic a dbaniem 

o środowisko wydaje się nieco dziwna.



9LokaLny poradnik edukacyjnyZroZumieć ekologię

Produkcja żywności lub innych artykułów wią-
że się z wykorzystaniem energii elektrycznej, 
wody itp.
Dodatkowo ekolodzy wskazują jako szkodliwe 
dla środowiska praktyki sieci handlowych, któ-
re tworzą centra dystrybucyjne. Dowozi się do 
nich towar z wielu stron i potem rozwozi się 
go do poszczególnych sklepów. Rodzi to nie-
raz sytuacje absurdalne. Dajmy na to, że mie-
ście X jest mleczarnia, dwa kilometry od niej 
jest market spożywczy. Produkty z mleczarni 
jadą do oddalonego o 200 km centrum dystry-
bucyjnego i potem wracają do marketu w mie-
ście X. Przykładowy twarożek, zamiast dotrzeć 
do marketu, pokonując tylko 2 km, był przewo-
żony na przykład do centrum dystrybucyjnego 
i z powrotem 400 km. Przy okazji spalono dzie-
siątki litrów paliwa, a do powietrza, którym od-
dychamy, trafiły „dodatki” takie jak tlenki wę-
gla, azotu, cząstki stałe, węglowodory i ich po-
chodne, tlenki siarki, sadza, popioły itp.
Na zachodzie Europy konsument ma możliwość 
dowiedzenia się, ile dwutlenku węgla powstało 
przy produkcji danej rzeczy. Jest to tak zwany 
ślad węglowy. U nas takie oznaczenia spotyka-
ne są jeszcze bardzo rzadko.  
Mianem śladu węglowego określa się wyli-
czenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych 
podczas pełnego cyklu życia produktu. Jest 
on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku wę-
gla na jednostkę produktu. Ślad węglowy obej-
muje emisję dwutlenku węgla, metanu, pod-
tlenku azotu  i innych gazów cieplarnianych. 
Zmiany klimatyczne, spowodowane czynnika-
mi antropogenicznymi, stanowią obecnie je-
den z najważniejszych problemów środowisko-
wych. Rządy, organizacje pozarządowe oraz 
przedstawiciele przemysłu i biznesu podej-
mują zatem inicjatywy zmierzające do reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych oraz działania 
obejmujące monitoring, weryfikację i progno-
zowanie skutków zmian klimatu. Poszukiwano 
także narzędzi, które określałyby wpływ dane-
go produktu i różnych oddziaływań na środo-
wisko. W ten sposób narodziła się idea śladu 
węglowego. 
Jak zauważają ekolodzy związani z porta-
lem ulicaekologiczna.pl: - Nie każdy z nas jest 
gotów myć się w zimnej wodzie, czytać przy 
świeczkach i wszędzie chodzić na piecho-
tę, aby zmniejszyć swój ślad węglowy. Cięż-
ko jest zrezygnować z dobrodziejstw techni-
ki. Wszystko, co wiąże się ze zużyciem prądu 
(czyli większość działań w ogóle!), drastycznie 
wpływa na wielkość śladu węglowego, ponie-
waż większość elektrowni, używa paliw kopal-
nych do produkcji energii. Korzystanie ze źró-
deł energii odnawialnej: wiatrowej, wodnej czy 
słonecznej, jest jednym z najskuteczniejszych 
sposobów walki z zanieczyszczeniem powie-
trza. 
Po co obliczać ślad węglowy? Na to pyta-
nie odpowiadają specjaliści katowickiej Agen-
cji Rozwoju Przemysłu. Przedsiębiorcy na ca-
łym świecie – także w Polsce – decydują się na 
obliczanie śladu węglowego z różnych powo-
dów:

Wymagania rynku. Przedsiębiorcy, współ-• 
pracując z firmami międzynarodowymi 
(głównie z Wielkiej Brytanii), są wręcz zo-

bligowani do obliczania śladu węglowe-
go dla swojej działalności bądź produk-
tów. Większość polskich firm dowiaduje 
się o istnieniu tego wskaźnika od swoich 
zachodnich kontrahentów, którzy wysyła-
ją zapytania ofertowe, zawierające pyta-
nie o ślad węglowy produktu. Polska fir-
ma, chcąc wziąć udział w przetargu, musi 
zatem policzyć wartość śladu węglowego 
dla konkretnego produktu.
Przymus raportowania do Carbon Disclo-• 
sure Project (CDP). Jest to międzynarodo-
wa organizacja non-profit, która stworzy-
ła światowy system dla firm i miast, umoż-
liwiający im obliczanie, ujawnianie, za-
rządzanie oraz dzielenie się swoją cało-
ściową informacją w temacie działań na 
rzecz ochrony środowiska. CDP działa we 
wszystkich sektorach, motywując przed-
siębiorców do działań prośrodowiskowych 
oraz dzielenia się osiągnięciami w zakre-
sie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Raporty społecznej odpowiedzialności biz-• 
nesu (ang. Corporate Social Responsibili-
ty – CSR). Zgodnie z założeniami CSR, by-
cie odpowiedzialnym nie oznacza tylko 
spełniania przez organizacje biznesowe 
wszystkich wymogów formalnych i praw-
nych, ale także inwestycje w ochronę śro-
dowiska.

W internecie warto zapoznać się z kalkulatora-
mi śladu węglowgo, dzięki temu uświadomimy 
sobie, jak to, w jaki sposób żyjemy, wpływa na 
nasze otoczenie. 
Jak można przyczynić się do zmniejszenia emi-

sji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń? 
Artykuły spożywcze kupujmy od lokalnych pro-
ducentów w ich sklepach firmowych. Tu jest 
większa pewność, że towar przyjechał bezpo-
średnio z wytwórni do sklepu, nie przejeżdżał 
przez odległe centrum logistyczne. 
Nie kupujmy prostych artykułów takich jak 
np. mleko, pochodzące z mleczarni z drugiego 
końca Polski. Podobnie jest z chlebem. Prze-
cież w prawie każdym mieście, czy nawet wsi 
jest lokalna piekarnia, przetwórstwo mięsa czy 
innych artykułów spożywczych.  
Ludzie, którzy dostrzegają powiązanie eko-
logii i ekonomii zauważają, że korzystne jest 
również kupowanie od lokalnych producentów 
branży przemysłowej. Dla przykładu produ-
cent metalowych bram lub drewnianych scho-
dów jest w stanie zapewnić często lepszą ja-
kość niż ta, oferowana w wielkich marketach 
budowlanych. 
Czy takie działania „bojkotujące” mogą przy-
nieść efekty? Tak, bo gdy czegoś nie będziemy 
kupować, sklep przestanie dany towar sprowa-
dzać. Zyskają na tym lokalni wytwórcy. Dzię-
ki temu być może zwiększą zatrudnienie, będą 
płacić podatki, które będą trafiać do budżetu 
danego miasta czy gminy. A z tego będą pie-
niądze na lokalne inwestycje, chociażby służą-
ce ochronie środowiska. Jak powiedział w swo-
im programie o włoskich serach Robert Ma-
kłowcz: 
- Ten kozi ser przebył od wytwórcy do jego 
sklepiku około dwóch metrów i to jest zdrowe 
i dla nas, i dla Ziemi.  
To będzie chyba najlepsze motto podsumowu-
jące temat. Arkadiusz Marciszek
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osZcZędZanie 
jest eko

Jak oszczędzać energię elektryczną, cieplną i wodę, ograniczając 
tym samym niekorzystny wpływ na środowisko? Pierwszym skojarzeniem

 są instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
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Projekt współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Pompy ciepła wykorzystują energię odnawial-
ną produkowaną „za darmo”, jednak do jej 
przetworzenia w ciepło użyteczne, potrzeb-
ne są urządzenia zasilane energią elektryczną. 
W rzeczywistości ponosimy więc pewne kosz-
ty jej pozyskania, choć są one znacznie niż-
sze niż z konwencjonalnych źródeł ciepła. Pom-
py ciepła mogą być wykorzystywane do ogrze-
wania domu, jak i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, a ich wskaźnik efektywności oscylu-
je w granicach 4 - 6, co oznacza, że do pozyska-
nia 4 lub 6 kW mocy grzewczej potrzeba tylko 1 
kW mocy elektrycznej. Ja działa pompa ciepła? 
W największym skrócie - zasada działania pom-
py ciepła jest taka sama jak lodówki. Wszyscy 
znamy widok wymiennika ciepła z tyłu lodówki, 
który oddaje ciepło do otoczenia. Ciepło w pom-
pach ciepła pobierane jest z gruntu, wód pod-
ziemnych lub powierzchniowych lub powietrza. 
- Jednak otrzymanie taniej energii cieplnej oku-
pione jest wysokimi kosztami inwestycyjnymi 
i przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu pom-
py ciepła należy przeprowadzić analizę ekono-
miczną dla konkretnego budynku – radzą spe-
cjaliści z firmy Enea, produkującej energię elek-
tryczną. 

Słońce – niewyczerpane 
źródło energii

Na dachach nie tylko domów, ale też instytu-
cji można zauważyć panele fotowoltaiczne słu-
żące do produkcji energii elektrycznej. Techno-
logia ich wytwarzania ciągle jest udoskonalana. 
Wydłuża się też okres żywotności paneli, obec-
nie dostępne są panele, które działają do 30 lat. 
Przed decyzją zakupu warto sprawdzić, czy do-
stępny jest program dofinansowania. Dofinan-
sowanie może pochodzić z  Wojewódzkich Fun-
duszy Ochrony Środowiska, niektóre gminy rów-
nież ogłaszają programy wspierające tych, któ-
rzy chcą czerpać energię ze słońca.      
Kolektory słoneczne służą przede wszystkim do 
podgrzewania wody użytkowej i mogą zaspokoić 
do 70% potrzebnej do tego celu energii. Opłacal-
ność ich instalowania zwiększa się wraz ze wzro-
stem zapotrzebowania na ciepłą wodę, zatem 
warto brać takie rozwiązanie pod uwagę przy za-
gwarantowaniu ciepłej wody dla wieloosobowej 
rodziny.

wyłącz, jeśli nie używaSz

Jak racjonalnie korzystać i oszczędnie korzystać 
z energii elektrycznej? Przeciętne roczne zuży-
cie energii elektrycznej w domach jednorodzin-
nych szacowane jest na 3000 - 4000 kWh, jeśli 
elektryczności nie wykorzystuje się do podgrze-
wania wody i ogrzewania. Przyjmuje się, że udział 
w ogólnym zużyciu energii elektrycznej poprzez 
poszczególne grupy odbiorników kształtuje się 
następująco:
 - chłodziarki - 28%
 - oświetlenie - 20%
 - kuchenka elektryczna - 20%
 - pralka - 10%
 - sprzęt rTV - 12%
 - inne odbiorniki - 10%
Jak więc można bez ponoszenia wydatków na 
zakup nowych energooszczędnych urządzeń 
zmniejszyć zużycie prądu?

Podstawowa zasadą jest wyłączanie zbędnego 
oświetlenia, wykorzystywanie pełnej pojemno-
ści pralek i zmywarek, nastawianie termostatu 
na optymalną dla przechowywanych produktów 
temperaturę wewnątrz chłodziarki. Przy korzy-
staniu z kuchenek elektrycznych warto tak zor-
ganizować gotowanie, aby nie dopuszczać do 
wychłodzenia płyt grzewczych i ponownego ich 
nagrzewania. Oczywiście należy gotować wyko-
rzystując pokrywki, gdyż nie tylko zmniejsza to 
zużycie energii, ale również przyspiesza goto-
wanie. Ważny jest również dobór odpowiednich 
garnków i patelni, aby całą powierzchnią przyle-
gały do płyty. Chłodziarka, która stoi w pobliżu 
grzejnika lub nasłonecznionego okna z pewno-
ścią zużyje więcej energii elektrycznej niż wte-
dy, gdy ustawiona zostanie z dala od zewnętrz-
nych źródeł ciepła.
Zapewnijmy dobrą wentylację z tyłu chłodziar-
ki, aby ciepło ze skraplacza nie nagrzewało jej 
wnętrza. Przed umieszczeniem w chłodziar-
ce produkty spożywcze powinny być ochłodzo-
ne przynajmniej do temperatury pokojowej. Pa-
rownik chłodziarki należy systematycznie od-
mrażać, jeżeli urządzenie nie posiada automa-
tycznego systemu odszraniania.
Pozornie niewielki pobór energii elektrycznej 
przez sprzęt elektroniczny utrzymywany w sta-
nie czuwania „stand by”, jak też podłączone ła-
dowarki, w ogólnym rozrachunku znacząco wpły-
wa na zużycie energii. Orientacyjnie można przy-
jąć, że łączna moc „czuwania” wszystkich podłą-
czonych odbiorników wynosi 20 - 50 W, co w ska-
li miesiąca powoduje zużycie energii elektrycznej 
na poziomie 10 - 20 kWh. Wygodnym sposobem 
na uniknięcie takiego marnotrawstwa jest podłą-
czenie tych urządzeń do listwy zasilającej z wy-
łącznikiem. Trzeba jednak uważać, czy w pod-
łączonej do listwy urządzeniach nie skasują się 
ustawienia – radzi Enea. 

oSzczędzajmy 
życiodajne źródła  

Polska ma niestety niskie zasoby wody. Jak ogra-
niczać zużycie wody? Tu otwiera się przed nami 
cały wachlarz możliwości, a część z nich nie wy-
maga nawet nakładów finansowych. W wielu sy-
tuacjach wystarczająca będzie zmiana nawyków, 
takich jak zakręcanie wody podczas mycia zę-
bów czy picie „kranówki” zamiast wody z plasti-
kowych butelek. Trzeba sobie uświadomić, że do 
produkcji plastiku zużywane jest mnóstwo wody.
W starogardzkiej spółce Starwik, zajmującej się 
dostarczaniem wody, otrzymaliśmy listę zacho-
wań i działań, które prowadzą do tego, aby sza-
nować życiodajny płyn.

W domu rozejrzyjmy się, czy nie mamy kapią-
cych kranów, czy cieknących spłuczek, któ-
re należy natychmiast naprawić. Warto spraw-
dzić stan instalacji wodociągowej, czyli zlokali-
zować i zlikwidować przecieki. Aby to sprawdzić, 
trzeba odczytać stan liczników wody przed i po 
dwugodzinnym niekorzystaniu z wody.
Można zamontować dodatkowe urządzenia ogra-
niczające zużycie wody, takie jak: perlatory, 
spłuczki z funkcją ograniczonego spłukiwania. Ba-
terie jednouchwytowe szybciej regulują tempera-
turę. Dobrym rozwiązaniem jest też zakup kranu 
bezdotykowego (można je często spotkać w toa-
letach w centrach handlowych). Woda leci z niego 
dopiero wtedy, kiedy czujnik wyczuje nasze dłonie. 
Żaden tradycyjny kran nie może się równać pod 
względem oszczędności z kranem bezdotykowym. 
Gdy takiego urządzenia nie mamy, zakręcanie kra-
nu podczas mycia, zębów, golenia, mycia naczyń, 
powinno wejść w nawyk wszystkim domownikom.
Zauważmy, że wodę można użyć dwukrotnie - 
np.: umyć owoce, a potem użyć np. do podlewa-
nia kwiatów. Szybki prysznic generuje mniejsze 
zużycie niż wanna pełna wody.
Pralkę i zmywarkę należy uruchomić dopiero wte-
dy, gdy jest pełna i nastawiać program oszczę-
dzający zużycie wody. Podczas ręcznego zmywa-
nia naczyń dobrze jest napełnić jedną komorę zle-
wu, a następnie spłukiwać szybko pod niewielkim 
strumieniem bieżącej wody.
Jak można ograniczyć zużycie wody w ogrodzie?
Doskonałym rozwiązaniem oszczędzania wody 
w domach jednorodzinnych jest ustawianie zbior-
ników na deszczówkę. Można ją używać do pod-
lewania ogrodu.
Ogród należy podlewać wcześnie rano lub późnym 
wieczorem, kiedy temperatura i prędkość wiatru 
są najniższe. Nie wszystkie rośliny wymagają co-
dziennego podlewania, np.:  trawa potrzebuje pod-
lewania latem co kilka dni. Kupując zraszacz czy 
wąż do ogrodu warto wybrać, te najbardziej eko-
nomiczne i wyposażone w zamykane końcówki.
Ustawiając zraszacz ogrodowy trzeba kontrolo-
wać podlewanie, sprawdzać czy ziemia nie jest 
już wystarczająco nawodniona lub czy przypad-
kiem nie podlewamy chodnika czy ulicy. Duże ilo-
ści nawozów zwiększają zapotrzebowanie traw 
na wodę. Lepiej wybierać te preparaty, które za-
wierają wolno uwalniające się nierozpuszczalne 
w wodzie formy azotu.
Dobrze jest nasadzić rośliny okrywowe czy rozrzu-
cić korę. Zabezpieczą one glebę przed nadmier-
nym parowaniem. Szczotka i wiadro zamiast węża 
do mycia samochodu, elewacji czy podjazdu za-
oszczędzi nawet setki litrów zużytej wody. Kupu-
jąc ozdoby ogrodowe (fontanny, kaskady wodne) 
należy zwrócić uwagę, czy mają zamknięty obieg 
wody. Arkadiusz Marciszek
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D-Day Hel to parada żywej historii, której uczestnicy w historycznych 
mundurach i pojazdach wojskowych odtwarzają sceny batalistyczne 
z czasów II wojny światowej. Spektakularne widowiska z profesjonalną 
oprawą pirotechniczno-dźwiękową osadzone są w autentycznych forty-
fikacjach i obiektach militarnych. Finał D-Day Hel stanowi inscenizacja 
lądowania na plaży. To niezwykłe widowisko przyciąga na helski cypel 
tysiące widzów. Rozmach inscenizacji można porównać do najbardziej 
kasowych hollywoodzkich produkcji filmowych.

Atrakcji nie brakuje
- Jednym z naszych głównych partnerów jest Muzeum II Wojny Świato-
wej, które odpowiada za jedną z nowości tegorocznej edycji wydarzenia 
– mówi Jakub Cichoń, współorganizator wydarzenia. - Chodzi o Strefę 
Wirtualnej Rzeczywistości, dzięki której przybyli do Helu mają możliwość 
zobaczenia tego, jak wyglądało Westerplatte w 1939 roku, bo nie możemy 
zapominać o tym, że D-Day Hel związany jest z czerwcem 1944 roku, czyli 
początkiem końca panowania III Rzeszy w Europie, a Westerplatte i Hel to 
miejsca, gdzie II wojna światowa się rozpoczęła. 
Nowości w tym roku jest dużo więcej. Zmieniła się m.in. lokalizacja trady-
cyjnych dioram, które pojawią się w Strefie Żywej Historii. Będzie można 
zobaczyć wiele ciekawych rekonstrukcji, chociażby codzienne życie żoł-
nierzy w obozie na froncie zachodnim, czy też pierwszą linię okopów. 

D-Day Hel 
pełen atrakcji

Siedem dni, dwustu rekonstruktorów i kilka-
dziesiąt pojazdów wojskowych. W poniedzia-
łek wystartowała kolejna edycja D-Day Hel.

Program D-Day Hel 2018:
wtoReK (21 SieRPNia)
10:00 – 18:00 Strefa Żywej Historii D-Day Hel
18:30 – Parada D-Day Hel
20:30 – Koncert Muzyki lat 40.

śRoda (22 SieRPNia)
10:00 – 15:00 Strefa Żywej Historii D-Day Hel
16:00 Inscenizacja „Red Ball Express”
20:00 Pokaz mody lat 40. 

czwaRteK (23 SieRPNia)
10:00 – 15:00 Strefa Żywej Historii D-Day Hel
16:00 Inscenizacja „Kocioł pod Falaise” 
          [Muzeum Obrony Wybrzeża]
18:30 Parada D-Day Hel
20:00 Konkurs mody lat 40. 

PiąteK (24 SieRPNia)
10:00 – 15:00 Strefa Żywej Historii D-Day Hel
16:00 Inscenizacja „Carentan” 
18:30 Parada D-Day Hel
20:00 Koncert muzyki lat 40.

SoBota (25 SieRPNia)
15:00 Inscenizacja główna „Lądowanie na plaży” 
16:00 Uroczyste opuszczenie flag 
18:30 Parada D-Day Hel
21:00 Oficjalne zakończenie D-Day Hel
21:20 „Światło i dźwięk” - pokaz sztucznych ogni

NiedzieLa (26 SieRPNia)
11:00 – 14:00 Ekspozycja zabytkowych pojazdów 
                        wojskowych z okresu II wojny światowej

Pojazdy i pokazy
Coraz bardziej widocznym i podziwianym akcentem D-Day Hel są pokazy 
mody z czasów wojny w wykonaniu rekonstruktorek. Podobnie jak ich kole-
dzy w mundurach, dbają one o maksymalną wierność w odwzorowaniu np. 
użytych do sukienek materiałów. 
- Jeżeli zaś chodzi o pojazdy, to przewidziana jest absolutna premiera, czyli 
Stug III G - niemieckie działo pancerne, naprzeciwko którego stanie w pełni 
sprawny i autentyczny amerykański czołg M4 Sherman - zapewnia Jakub 
Cichoń. - Ogromnym wydarzeniem będzie też wodowanie amfibii DUKW wraz 
z desantem.
Nowością ma być również inscenizacja pt. „Red Ball Express”, przybliżająca 
tematykę wojennej logistyki - na przykładzie jednej z największych operacji 
zaopatrzeniowych II wojny światowej.  anna walk

Desant na Hel nawiązuje do najwięk-
szej w historii pod względem uży-
tych sił i środków operacji desantowej 
podczas II wojny światowej, mającej 
na celu otwarcie tzw. drugiego frontu 
w zachodniej Europie. Operacja rozpo-
częła się 6 czerwca 1944 roku pod do-
wództwem gen. Eisenhowera, a trzon 
sił inwazyjnych stanowiły wojska 
amerykańskie, brytyjskie i kanadyj-
skie, ale i również żołnierze 1. Dywizji 
Pancernej gen. Stanisława Maczka.
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu

Funpark Crocusiowa Przystań mieści się na pierwszym piętrze Galerii 
Arkadia w Pucku. Choć całoroczne centrum rozrywki utworzone zostało 
z myślą o dzieciach, to doskonale odnajdą się tutaj również dorośli, któ-
rzy także mogą wchodzić na konstrukcję. Nadto do dyspozycji rodziców 
jest kawiarenka, która serwuje pyszną kawę i wyśmienite desery.
Dzieci w puckim funparku na pewno nie będą narzekały na nudę. Cen-
trum rozrywki wyposażone jest w wielopoziomową konstrukcję, skła-
dającą się między innymi z parku trampolin, zjeżdżalni zwykłych, pon-
tonowych i rolkowych, boiska, basenów z piłkami oraz armatek.
W Crocusiowej Przystani odbywają się różnego rodzaju imprezy te-
matyczne między innymi mikołajki czy andrzejki. Można też zorga-
nizować niezapomniane urodziny. - Zapraszamy dzieci na wspania-
łą zabawę, a rodziców do kawiarni na aromatyczną kawę – poleca 
Crocusiowa Ekipa. wa

Mnóstwo radości 
dla najmłodszych

Park trampolin, baseny wypełnione piłkami i różnorodne zjeżdżalnie, a także wiele in-
nych atrakcji czeka na Was w puckim funparku Crocusiowa Przystań. To przestrzeń o po-

wierzchni ponad 1000 m2, gdzie całe rodziny mogą wspólnie się bawić i świętować.

CEnnik WEjść:
Poniedziałek – czwartek
1h – 19 zł
3h – 30 zł
no limit – 45 zł

Piątek – niedziela 
1h – 23 zł
3h – 35 zł
no limit – 50 zł

REKLAMA                                         219/2018/DB
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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
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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

działKę budowlaną, Kębłowo Nowowiej-
skie / pod lasem, 1100 m2, cena 49.900 zł, 
tel. 602 306 210

SPRzedaM działki budowlane w Gościci-
nie o pow. 616 i 700 m, tel. 692 709 330

SPRzedaM działkę ogrodniczą z dom-
kiem, szklarnia i oczkiem wodnym, tel. 538 
443 446

PięKNY, całoroczny dom w otulinie zieleni 
z widokiem na jezioro w Kamieniu, tel. 794 
710 073

SPRzedaM działkę ogrodniczą, domek, 
szklarnia, oczko wodne, tel. 538 443 446

SPRzedaM ziemię rolną 1.72 ha, koło Sze-
muda, tel. 600 994 348

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

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

SPRzedaM działki budowlane w Żukowie 
pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone 
droga utwardzona kostka polbruk. Cena 
150zł/m2, tel. 787 634 165

wYNajMę

wYNajMę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

PoSzUKUję wYNająĆ

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

KUPię

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

MOTORYZACJA

SPRzedaM

PiaGGio Ciao, 1995r., 2T, 1os., automatic, 
czarny, cena: 2112 zł, Tczew, tel. 574 797 
077

SUzUKi sx4, 2010 r., 1600 cm 3, 90 koni, 
przebieg 187 tys., czerwony, diesel, Reda, 
tel. 510 260 315, cena 19 500 do negocjacji

KUPię

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRzedaM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

USłUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPaKowaNia jednorazowe, tel. 501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SPRzedaM małą lodówkę i maszynę do 
szycia, Wejherowo, tel. 517 159 871

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

dRewNo opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

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

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

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

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

Czara

Balu

Lenka

Piotruś

Salomon

Jeżeli kogoś pozna i zaufa 
to będzie mu posłuszna, 
grzeczna i spolegliwa.

Wciąż jeszcze młody i rządny 
przygód Balu szuka swojego 
miejsca na ziemi. Psiak ma 
w sobie mnóstwo energii.

Nic poza nadzieją i tą 
niegasnącą iskierką w oku. 
Kiedy było naprawdę źle 
myślałam o ciepłym domu.

Wydaje mi się, że zawsze 
będę dzieckiem ale opieku-
nowie mówią, że wyrosnę 
na odważną panterę.

Potrzebujesz trochę od-
wagi, garść pozytywnego 
nastawienia, skrzynię mi-
łości i morze cierpliwości.

ZROBiŁEś 
ZDjĘCiE?
nAPiSAŁEś 
ARTYkUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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Zuzanna Herrmann z UKS Zatoka 95 Puck 
i Klaudia Perowicz z UKS Absolwent Olsztyn 
stworzyły niezwyciężony zespół w kategorii 
kadetek (rocznik 2001 i młodsze). W finałach 
mistrzostw Polski wygrały wszystkie spotkania 
tracąc jednego seta w ostatnim meczu decydu-
jącym o mistrzostwie Polski. W finale wygrały 2:1 
z parą z Ares Nowa Sól Julia Sobczak/Kornelia 

Matysik i wywalczyły historyczny tytuł Mistrzyń 
Polski w kategorii kadetek. Rozgrywki odbyły się 
w Mysłowicach na Śląsku w dniach 19-20 lipca 
w Ośrodku Sportów Letnich „Słupna”.Wzięło 
w nich udział 16 najlepszych par w Polsce.
To jednak nie wszystkie sukcesy tej pary. Dwa 
dni wcześnie w Finale Mistrzostw Polski Junio-
rek (rocznik 1999 i młodsze), który odbył się 

w Częstochowie, wywalczyły brązowe medale 
Mistrzostw Polski.
Para Jakub Nowak i Mateusz Florczyk z MKS 
Korab Puck zdobyła II miejsce w Mistrzostwach 
Polski w siatkówkę plażową. W klasyfikacji klu-
bów sportowych MKS Korab Puck zajął II miej-
sce, tym samym plasując województwo pomor-
skie na II miejscu w Polsce.

Siatkarskie sukcesy
zawodniczka zatoki Puck zdobyła Mistrzostwo Polski w siat-
kówce plażowej, ale to nie jedyne sukcesy puckich siatkarzy 
na mistrzostwach, które odbyły się w Mysłowicach.

Fani futbolu z niższych lig doczekali się – w Święto Wojska Polskiego 
powróciła V liga, w której występują drużyny z naszego powiatu – 
MKS Władysławowo i Sztorm Mosty.
MKS nie zdobył punktów na inaugurację ligi. Żółto-niebiescy po 
emocjonującym meczu ostatecznie przegrali 3-4 z Orlętami Reda. 
Trzy dni później MKS pojechał do Gdańska, by zmazać nie najlepsze 
wrażenie, jakie zespół zrobił przed własną publicznością. Tamtejsza 
Polonia została rozbita przez drużynę z Władysławowa aż 5-1. 
Taką samą zdobycz punktową mają piłkarze z Sztormu Mosty. Zespół 
również przegrał pierwsze spotkanie – poniósł wysoką porażkę 
z Wietcisą Skarszewy 1-5, by potem się zrehabilitować. W poprzednią 
sobotę Sztorm w pierwszym meczu na własnym terenie wygrał 2-0 
z Portowcem Gdańsk. 
Oba zespoły znajdują się obecnie w środku tabeli V ligi, jednak już 
w weekend nadarzy się okazja, by zanotować awans w klasyfikacji. 
MKS w sobotę o 17:00 na własnym boisku zagra z GKS-em Sierako-
wice, a Sztorm Mosty w sobotę o 11:00 zagrają z Zenitem Łęczyce na 
wyjeździe. KG

MKS zaczął nowy sezon

Piłkarze z władysławowa rozpoczęli 
nowe rozgrywki porażką, ale w dru-
giej kolejce powetowali sobie niepo-
wodzenie, wysoko wygrywając.
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Regaty łodzi rybackich odbyły się po raz czter-
dziesty. W tym roku wystartowały łącznie 23 jed-
nostki – był wśród nich łodzie żaglowe, wiosłowe 
i pychowe. Oprócz samych regat, odbyły się też 
zabawy i konkurencje dla turystów – jak np. jedze-
nie wędzonej głowy łososia. Poza tym nie brako-
wało kaszubskiej muzyki, kuchni i rękodzieła.

W Chałupach nagrodzono też pomysłodawców 
Kaszubskich Łodzi Pod Żaglami, którzy zaczęli 
organizować regaty w 1978 roku. Byli to: Aleksan-
der Celarek, Albin Krella oraz nieżyjący już Józef 
Muża.
Organizację Kaszubskich Łodzi Pod Żaglami 
wsparło Starostwo Powiatowe w Pucku.

40. edycja regat za nami
amata, waśleuper, Ledgorn – tak wygląda-
ła pierwsza trójka tegorocznej, jubileuszowej 
edycji Kaszubskich łodzi Pod Żaglami. 

Turniejowi o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miasta Helu, Arnolda Antkowskiego, towarzy-
szyła upalna pogoda, jednak tenisowa rywali-
zacja w weekend 4-5 sierpnia dostarczyła wielu 
sportowych emocji. Mecze na kortach „Barakuda” 
były niezwykle wyrównane, a poziom spotkań był 
wysoki. Po długo trwających pojedynkach pierwsze 
miejsce zajął Andrzej Grzegorzewski z Łodzi 
pokonując w finale Krzysztofa Kromułę z Poznania. 
Równorzędne trzecie miejsca zajęli natomiast: Piotr 

Wojton z Warszawy i Dariusz Kotuchna z Katowic. 
Tydzień później nie było już aż tak upalnie, 
natomiast poziom zawodów był równie wysoki. Kil-
kakrotnie do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były 
dogrywki. Ostatecznie Puchar Burmistrza Helu Dr 
Adama Klemensa Kohnke zdobył Dawid Wiello-
wicz. Drugie miejsce zajął Bartosz Hys z Poznania, 
a trzecie – Krzysztof Kromuła z Poznania i Piotr 
Kohnke z Helu. Rozegrano również turniej pocie-
szenia, który wygrał Wojciech Lisek z Białystoku.

Tenisowa rywalizacja na Helu
w sierpniu odbyły się dwa turnieje tenisowe. Najpierw 
zawodnicy konkurowali o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miasta helu, a później o Puchar Burmistrza.

Do rywalizacji zapisało się w tym roku 446 
osób. Trasa wiodła przez malowniczy Puck 
oraz gminę Puck – Błądzikowo, Żelistrzewo, 
Osłonino i Rzucewo. W ramach X Półmaratonu 
Ziemi Puckiej odbył się Bieg Malucha dla dzieci 
w wieku przedszkolnym - rocznik 2011 i młodsi 
(same dzieci lub w asyście osoby dorosłej). 
Organizację maratonu przez LKS Ziemi Puckiej 
wsparło Starostwo Powiatowe w Pucku, 
a w imieniu samorządu nagrody wręczał wice-
starosta Tomasz Herrmann.

Wysoka frekwencja na półmaratonie
Po raz 10. odbył 
się Półmaraton 
ziemi Puckiej oraz 
Bieg Malucha. 
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