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Gwiazdy 
kręcą w Pucku

W stolicy powiatu puckiego, Rzucewie 
i Kuźnicy realizowane były sceny do 
najnowszej produkcji kinowej TVN. W filmie 
pt. „Całe szczęście” zobaczymy m.in. Romę 
Gąsiorowską, Piotra Adamczyka, Joannę 
Liszowską i Joachima Lamżę. Wypad do kina 
na komedię romantyczną ma być idealną 
propozycją na kinową randkę w Dzień Kobiet.
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Burmistrz Pucka kampanię wyborczą oficjalnie rozpoczęła w mi-
niony poniedziałek. Dzień wcześniej, czyli 16 września, Hanna 
Pruchniewska zaprezentowała osoby, które z jej komitetu będą 
ubiegały się o mandat radnego. 
Kontynuacja działań 
- Chcemy dokończyć to, co zaczęliśmy i realizować kolejne za-
mierzenia – mówiła podczas spotkania z dziennikarzami bur-
mistrz Pucka. - Przez cztery lata udało się nam pozyskać po-
nad 33 mln zł na projekty o łącznej wartości przeszło 61 mln zł. 
Myślę, że ułatwiliśmy życie wielu mieszkańcom i podnieśliśmy 
jakość życia w Pucku. Dalej chcemy sprawiać, aby ludziom żyło 
się bardziej komfortowo i bezpieczniej. Mam nadzieję, że uda-

ło nam się zwiększyć apetyt na Puck, ale wiele jeszcze przed 
nami. 
Wśród kandydatów na radnych KWW Hanna Pruchniewska zna-
leźli się popularni społecznicy, przedsiębiorcy, samorządowcy, 
nauczyciele i sportowcy. W większości to radni obecnej kaden-
cji Rady Miasta Puck. Jak zaznacza burmistrz, to silna drużyna, 
z którą może zrealizować mnóstwo działań.
Z czym do wyborów?
- Muszę przyznać, że cztery lata temu, gdy po raz pierwszy za-
biegałam o głosy mieszkańców, czułam się trochę niepewnie, 
ale teraz czerpię satysfakcję z tego, że robię coś dobrego dla 

miasta i jego mieszkańców - zapewnia Maria Antoniewicz, kan-
dydatka na radną. - Mam nadzieję, że mieszkańcy po raz kolejny 
mi zaufają, bo nie chcę zostawić Pucka osobom, które nie do 
końca są uczciwe i szczere.
Z czym KWW Hanna Pruchniewska idzie do wyborów? W cią-
gu najbliższych pięciu lat burmistrz zamierza między innymi 
utwardzić wszystkie drogi gruntowe, stworzyć Centrum Kultu-
ry i Puckie Centrum Wsparcia, a także zbudować marinę oraz 
węzeł integracyjny. Dodatkowo mają być podejmowane działa-
nia zamierzające do nadania stolicy powiatu puckiego statusu 
uzdrowiska oraz poprawienia infrastruktury w mieście. 

Anna Walk

Zestaw dla OsP
Przenośny zestaw 
oświetleniowy typu LED trafił 
na wyposażenie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej OSP 
w Pucku. 
Doposażenie jednostki możliwe było dzięki środkom, 
które miasto pozyskało z Funduszu Sprawiedliwości. 
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest bardzo ak-
tywna, z chęcią niesie pomoc i włącza się w różnego 
rodzaju akcje – mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz 
Pucka. - Przekazując im nowy sprzęt, chcieliśmy wes-
przeć ich działalność. 
Przenośny zestaw oświetleniowy typu LED jest w pełni 
rozkładany. 10-diodowy reflektor zasila akumulator że-
lowy, którego przewidywany czas pracy wynosi do 24 
godzin. Ma to szczególne znaczenia przy interwencjach 
podejmowanych w wyniku klęsk żywiołowych, gdzie 
osoby poszkodowane pozostają długi czas odcięte od 
źródeł zasilania, a niezbędne jest zabezpieczenie ich 
dóbr osobistych. Dodatkowo zestaw posiada funkcję 
stroboskopu i może być wykorzystywany jako światło 
ostrzegawcze.

WA

BeZPiecZniej 
i wygOdniej
Zakończyła się realizacja inwestycji 
związanej z budową nowego chodnika 
przy ul. Wojska Polskiego w Pucku. 
Zadanie realizowane było nie tylko 
z myślą o pieszych, ale i rowerzystach. 
,ne zostało pod koniec sierpnia. W uroczystości uczestniczyli miesz-
kańcy, urzędnicy i działkowcy. Wszyscy zaznaczali, że budowa nowe-
go chodnika była konieczna, głównie ze względów bezpieczeństwa. 
Powiat wsparł budowę
- Natężenie ruchu na ul. Wojska Polskiego jest coraz większe, więc 
wszystkie działania, które mają ułatwić ruch rowerzystom i pieszym, 

są bardzo wskazane - mówi wiceprezes zarządu Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. Tadeusza Kościuszki w Pucku. - Nas bardzo cieszy 
przede wszystkim to, że dzięki przeprowadzonym działaniom piesi 
mogą czuć się bezpieczniej. 
Przedsięwzięcie miasto zrealizowało przy wsparciu finansowym Sta-
rostwa Powiatowego w Pucku. Chodnik całkowicie odnowiony został 
na odcinku od ul. Kaszubskiej do ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. Tadeusza Kościuszki. 
Poprawa bezpieczeństwa
– Zmodernizowany chodnik został wykonany z kostki betonowej 
wraz z wjazdami i przejściem dostosowanym do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych – zapewnia Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka. 
- Jest wygodny i komfortowy, ale przede wszystkim poprawia bez-
pieczeństwo rowerzystów oraz pieszych.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 231 tys. zł, z czego 100 tys. zł 
pochodziło ze Starostwa Powiatowego w Pucku. 

Anna Walk

Silna drużyna 
Hanny 

Pruchniewskiej
W Pucku trwa kampania wyborcza. W niedzielę kandydatów na radnych z ramienia KWW Hanna 

Pruchniewska przedstawiła burmistrz miasta, która zabiega o reelekcję.
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Realizacja inwestycji rozpoczęła się od prac na ulicy Łąkowej. 
Jednocześnie ruszyły roboty na ul. kmdr. E. Szystowskiego. Te-
raz przyszedł czas na ul. 10-go Lutego, gdzie powstanie około 
250 m kanalizacji w pasie drogowym, a następnie prace prowa-
dzone będą na poboczu drogi, co już nie powinno powodować 
większych utrudnień w ruchu. 

Objazdy i utrudnienia
Na czas trwania prac w pasie drogowym na ul. 10-go Lutego 
wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Całkowicie za-
mknięty będzie pas w kierunku Połczyna, Władysławowa i Helu. 
Jak informują urzędnicy, zamknięcie nastąpi od Ronda NSZZ 
„Solidarność” do wyjazdu z ul. Małpi Gaj. Bez zmian ma odby-
wać się ruch w kierunku centrum Pucka. W związku ze zmia-
nami zorganizowane zostały objazdy ul. Wejherowską, ks. Ber-
narda Sychty i Małpi Gaj oraz ul. Wejherowską do ronda na ul. 
Helskiej. Do Połczyna najlepiej dojechać ul. Wejherowską, To-
polową, a następnie Swarzewską.

- Aby uciążliwości w ruchu było jak najmniej, całą inwestycję 
podzieliliśmy na kilka etapów – wyjaśnia Hanna Pruchniewska, 
burmistrz Pucka. - Dodatkowo o ponad miesiąc przesunęli-
śmy termin rozpoczęcia robót, bo chcieliśmy uniknąć utrud-
nień w sezonie letnim. Liczymy na wyrozumiałość kierowców 
i mieszkańców. Budujemy teraz po to, aby w przyszłości żyło 
nam się wygodniej oraz taniej.

Kluczowa inwestycja
Prowadzone obecnie roboty są konieczne ze względu na zły 
stan infrastruktury podziemnej w mieście. - Ważna jest również 
kwestia rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sa-
nitarną, bo bez niej za wodę płacimy tyle, ile za ścieki – zazna-
cza burmistrz Hanna Pruchniewska. - To kluczowa inwestycja, 
która wymaga od nas ogromnego zaangażowania finansowego 
i wysiłku organizacyjnego. W sumie na realizację wszystkich 
trzech etapów wspólnie z Pucką Gospodarką Komunalną prze-
znaczymy blisko 28 mln zł. 

Warto zaznaczyć, że inwestycja związana z budową kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej realizowana jest przy wsparciu z Unii 
Europejskiej. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 
blisko 4,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a Pucka Gospodarka 
Komunalna zdobyła niemal 8,5 mln zł z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 

Anna Walk

Od ponad dwóch tygodni na terenie Pucka prowadzone 
są prace związane z budową kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej. W związku z prowadzonymi robotami 
w centrum miasta pojawiły się utrudnienia w ruchu. 

Trwa budowa 
kanalizacji
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Poprawa infrastruktury drogowej, modernizacja bazy 
oświatowej, czy też rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.  
Na co stawiał Pan w mijającej kadencji?
Mijająca kadencja była w głównej mierze nastawiona na poprawę 
warunków życia mieszkańców. Stąd też prowadziliśmy intensyw-
ne działania zmierzające do ulepszenia infrastruktury drogowej, 
rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozszerze-
nia oświetlenia ulicznego oraz polepszenia warunków nauki. Jeżeli 
chodzi o inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej, to 
przygotowany został projekt, który kończy proces kanalizacji gmi-
ny Puck. Obecnie realizujemy przedostatni etap przedsięwzięcia, 
który związany jest z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Darzlu-
biu, Mechowie, Mrzezinie i Brudzewie. Nadto gotowe są już projekty 
i pozwolenia niezbędne do skanalizowania ostatnich z miejscowości, 
tj. Domatowa, Domatówka, Leśniewa, Małej i Wielkiej Piaśnicy oraz 
Sławutówka. Warto nadmienić, że w ciągu ostatnich czterech lat 
wybudowaliśmy około 15 km sieci wodociągowej. Stale inwestujemy 
również w rozbudowę i modernizację bazy oświatowej. Obecnie je-
steśmy w trakcie termomodernizaji budynków szkół w Mieroszynie, 
Swarzewie, w zeszłym roku wykonaliśmy termomodernizację szko-
ły w Gnieżdżewie i Połczynie. Obecnie prowadzimy prace związane 
z rozbudową szkoły w Połchowie. Udało nam się również utworzyć 
nowe przedszkole w Żelistrzewie, które przygotowane zostało na 
przyjęcie 75 przedszkolaków. W ubiegłym roku rozpoczęło działal-
ność Samorządowe Przedszkole w Mieroszynie. Interesujący jest 
fakt, że każde nowe przedszkole, które powstaje na terenie gminy 
Puck, bardzo szybko wypełnia się dziećmi. 
Z punktu widzenia mieszkańców jednymi z najbardziej 
wyczekiwanych są inwestycje w poprawę infrastruktury 
drogowej. Co udało się zrobić w kwestii budowy i remontów 
dróg?
Bardzo dużo, ale sporo jest jeszcze do zrobienia. W ciągu mijających 
czterech lat udało nam się wymienić nawierzchnię szutrową na asfal-
tową na około dwudziestu ulicach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
potrzeb w tym przypadku jest znacznie więcej, ale trzeba wiedzieć, 
że inwestycje w infrastrukturę drogową rzadko są współfinansowa-
ne z zewnątrz. W związku z tym dla nas każda modernizacja drogi 
to ogromny wysiłek finansowy. Przystępując do różnych działań in-
westycyjnych, pod uwagę bierzemy nie tylko potrzeby kierowców, 
ale też rowerzystów oraz pieszych. Dlatego też realizujemy projekt 
związany z budową ścieżek rowerowych, które powstają w ramach 
projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym 
R-10 i WTR (R-9)”. W ramach powyższego przedsięwzięcia udało 
nam się odnowić tzw. Kaczy Winkiel. Dodatkowo modernizowana 
jest ścieżka rowerowa na trasie Swarzewo–Gnieżdżewo. W ciągu 
ostatnich czterech lat na terenie gminy Puck przybyło również oko-
ło czterystu nowych lamp ulicznych. Dodatkowo tradycyjne żarów-
ki systematycznie wymieniamy na nowoczesne i energooszczędne 
oświetlenie typu LED. Kluczowe ze względu na zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańców są też zakupy mające na celu doposa-
żenie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ciągu minionych czterech 
lat udało nam się zakupić wozy strażackie dla jednostek w Smolnie, 
Łebczu, Darzlubiu, Mieroszynie, Leśniewie oraz Swarzewie. Dodat-
kowo doposażyliśmy jednostki w sprzęt, który usprawni pracę stra-
żaków podczas akcji ratunkowo-gaśniczych. Ze szczegółową listą 
inwestycji, które udało nam się zrealizować w trakcie mijającej ka-
dencji, można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Puck.
Gmina Puck z sukcesem zabiega o dofinansowania unijne 
oraz rządowe, a także inne środki zewnętrze.  
W ciągu minionych czterech lat samorząd pozyskał w ten 
sposób około 45 mln zł. Które działania realizowane są przy 
wsparciu z zewnątrz?
Staramy się ubiegać o dofinansowanie wszędzie tam, gdzie jest taka 
możliwość. Dzięki temu większość inwestycji realizujemy z udziałem 

środków zewnętrznych. W 2014 roku przy wsparciu z Unii Europej-
skiej udało nam się między innymi zagospodarować centrum Strzel-
na. Dodatkowo unijne środki pozwoliły na wykonanie kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sławutówku. 
Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
otrzymaliśmy środki na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej. W 2015 roku w ramach tzw. schetynówek wybudowaliśmy 
drogę w Łebczu. 300 tys. zł z Unii Europejskiej otrzymaliśmy na 
budowę ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo-Swarzewo. W 2016 
roku przy unijnym wsparciu w wysokości ponad 1 mln zł realizowali-
śmy inwestycję związaną z budową ulicy Żytniej w Żelistrzewie. 
Sporo środków zewnętrznych pochłonęły również 
inwestycje związane z modernizacją bazy oświatowej.  
Jakie zadania z zakresu oświaty zrealizowane zostały 
w ostatnim czasie?
Unijne dofinansowanie na poziomie ponad 6 mln zł pozwoliło na 
realizację zadania związanego z podniesieniem jakości kształcenia 
ogólnego w piętnastu szkołach podstawowych i czterech gimna-
zjach na terenie gminy Puck. Dzięki pozyskanym środkom udało nam 
się nie tylko doposażyć placówki oświatowe w nowoczesny sprzęt, 
ale i przeprowadzić szereg zajęć dodatkowych oraz pozaszkolnych. 
Dodatkowo projekt pn. „Dziś nauka – jutro praca” zakładał wsparcie 
nauczycieli w formie doskonalenia zawodowego. W 2016 roku dzięki 
środkom unijnym udało nam się utworzyć pierwsze samorządowe 
przedszkole na terenie gminy Puck. Nadto przy wsparciu Minister-
stwa Sportu i Turystyki w Rekowie Górnym, Mieroszynie i Leśnie-
wie powstały nowe boiska wielofunkcyjne. W 2017 roku udało nam 
się pozyskać dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln zł na ter-
momodernizację budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczy-
nie, Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie oraz szkół w Połczynie, 
Gnieżdżewie, Swarzewie oraz Mieroszynie. Przy wsparciu z Unii Eu-
ropejskiej w wysokości ponad 9 mln zł realizujemy też projekt zwią-
zany z budową tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym. 
Na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych udało 
nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości blisko 500 tys. zł. 
Prawie milion zł z Unii Europejskiej otrzymaliśmy na realizację pro-

jektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji mieszkańców 
na rynku pracy. W tym roku udało nam się pozyskać 300 tys. zł na 
zagospodarowanie stawu w Połchowie. Rekordowe dofinansowanie 
w wysokości ponad 13 mln zł uzyskaliśmy na budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej w Darzlubiu, Brudzewie, Mechowie i Mrzezinie. Dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej pozwoliło nam także na utworzenie 
ponad 130 nowych miejsc przedszkolnych. Udało nam się również 
pozyskać wsparcie na utworzenie żłobka samorządowego w Sta-
rzynie. Przy wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki będziemy 
realizować projekt związany z budową strefy rekreacyjno-sporto-
wej w Swarzewie. Udało nam się też otrzymać dofinansowanie na 
budowę budynku usługowego i informacji turystycznej w Osłoninie. 
Nadto do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożyliśmy wniosek o dofi-
nansowanie budowy sali gimnastycznej przy szkole w Połchowie.
Funkcję wójta sprawuje Pan od blisko dwudziestu lat.  
Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie? 
Cieszę się, że udało nam się w znacznym stopniu poprawić stan 
gminnej bazy oświatowej. Jak obejmowałem urząd wójta, to nie była 
ona w najlepszej kondycji. Dzisiaj nie musimy się wstydzić naszych 
szkół, które są świetnie wyposażone i spełniają wszystkie wymogi. 
Placówki oświatowe zostały nie tylko doposażone i odnowione, ale 
też utworzono nowe. W sumie powstało pięć szkół, których budo-
wa wymagała od nas ogromnego wysiłku finansowego. Zadowolony 
jestem również ze stopnia skanalizowania gminy Puck. Oczywiście 
zdaje sobie sprawę z tego, że prace związane z budową sieci ka-
nalizacyjnej będzie trzeba nadal kontynuować, bo mieszkańców 
cały czas przybywa, ale sporo udało się już zrobić. Obecnie gmina 
Puck skanalizowana jest na poziomie 82 proc. Przez czas, w którym 
sprawuje urząd wójta, znacznej poprawie uległa infrastruktura dro-
gowa. Udało nam się zmodernizować bądź wybudować kilkadziesiąt 
ulic. Piętnaście lat temu na terenie gminy Puck funkcjonowało 1800 
lamp ulicznych. Obecnie jest ich ponad dwa razy więcej. Poprawił 
się też dostęp mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej. Wybudowanych zostało w sumie piętnaście boisk wielofunkcyj-
nych, w tym dwa orliki. Podjęliśmy również działania zmierzające do 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców. Zrealizowa-
liśmy projekt, w ramach którego 350 rodzin wyposażyliśmy w sprzęt 
komputerowy i zapewniliśmy im kilkuletni, bezpłatny dostęp do in-
ternetu. Poprawiliśmy też dostęp do przedszkoli. Jeszcze dziesięć 
lat temu na terenie gminy Puck było 308 przedszkolaków. W tym 
roku 1075 dzieci uczęszcza do placówek przedszkolnych. Jestem 
też dumny z tego, że udało mi się współpracować z radami gmin 
wszystkich kadencji. Obyło się bez większych konfliktów, a do poro-
zumienia dochodziliśmy poprzez dialog, dzięki czemu udało nam się 
tyle zadań zrealizować.
Czego nie udało się do końca zrealizować? Jakie działania 
wymagają kontynuacji i zaangażowania ze strony Urzędu 
Gminy Puck?
Na pewno trzeba kontynuować działania związane z poprawą infra-
struktury drogowej. W dalszym ciągu należy inwestować w popra-
wę bazy oświatowej i budowę kanalizacji oraz montaż oświetlenia 
ulicznego. Choć systematycznie staramy się zagospodarowywać 
przestrzeń publiczną, to konieczne są kolejne działania w tym zakre-
sie. Niezbędne są też przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju 
turystyki. Powinniśmy wykorzystać nasze atrakcyjne położenie nad 
Zatoką Pucką. Będziemy zmierzać do tego, aby na terenie gminy 
Puck funkcjonowały kąpieliska.
Zdecydował się Pan ponownie ubiegać o fotel wójta.  
Skąd ta decyzja?
Rozpocząłem sporo zadań, które chciałbym dokończyć. Myślę, że 
gmina zmierza w dobrym kierunku. Chcę dalej podążać tą drogą po 
to, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Realizacja planu, który przyjęli-
śmy, pozwoli nie tylko na zapewnienie mieszkańcom podstawowych 
potrzeb, ale i sprawi, że będzie żyło im się wygodniej oraz bezpiecz-
niej. 

Działamy po to, aby 
mieszkańcom żyło się lepiej

Gminą Puck z sukcesem kieruje już od blisko dwudziestu lat. Tadeusz Puszkarczuk opowiada 
 o zrealizowanych projektach i działaniach, które chciałby kontynuować.
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REKLAMA 77/2018/RL

W ramach zadania wybudowany zo-
stanie węzeł cieplny, zakładający 
technologię wymiennikowego węzła 
cieplnego - centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej. Działaniem 
nowego systemu objęty będzie bu-
dynek główny oraz wieża widoko-
wa. W zakresie zadania zawarte jest 
kompletne przygotowanie dwóch po-
mieszczeń w piwnicy Domu Rybaka 
pod nowe urządzenia węzła cieplnego 
branży budowlanej, sanitarnej i elek-
trycznej.

Praca instalacji ma być na bieżąco 
monitorowana przez administratora 
budynku za pomocą modułu komu-
nikacyjnego w sieci LAN. W ten spo-
sób możliwa będzie również regula-
cja pracy zestawu. Umowna wartość 
wykonywanych robót sięga 250 tys. 
zł. Zakończenie nastąpi najprawdo-
podobniej do 30 września bieżącego 
roku.
Koszt całego zakresu inwestycji, za-
kładającej termomodernizację szkół 
i ratusza, realizowanej w ramach pro-
jektu pn. „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków stanowią-
cych własność Gminy Władysławowo”, 
wynosi blisko 8,5 mln zł. Z tej kwoty 
ponad 3,5 mln zł pochodzi z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 zgodnie ze 
Strategią Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

UM

Sprzęt dla Strażaków 
Nowy sprzęt ratowniczy trafił na 
wyposażenie strażaków z Ochotniczych 
Straży Pożarnych we Władysławie oraz 
Karwi. Jednostki doposażono w ramach 
środków pozyskanych z Ministerstwa 
Sprawiedliwości.
Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami uzupełni zestaw hydrauliczny 
strażaków z Władysławowa. Strażacy z OSP Karwia zyskali nato-
miast hydrauliczne nożyce do cięcia. Dzięki tej inwestycji zwięk-
szyć się ma poziom bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych 
miejscowości oraz turystów.
Sprzęt zakupiony został w ramach realizacji zadań z Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu 
Sprawiedliwości. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 62 tys. zł, z cze-
go dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to ponad 61 tys. zł. 
Wkład własny gminy to jedynie 622,56 zł.

UM

Roboty w toku
Przy Urzędzie Miejskim we Władysławowie prowadzone są prace związane 

z budową nowego węzła cieplnego wraz z niezależnym przyłączem 
ciepłowniczym. To jeden z trzech budynków, obok Szkoły Podstawowej 

w Jastrzębiej Górze i Szkoły Podstawowej nr 3 we Władysławowie, gdzie 
prowadzone są roboty termomodernizacyjne.

ROweRem 
z władySławowa do 
JaStrzębieJ Góry
Rowerzyści bezpiecznie przejadą 
z Władysławowa do Jastrzębiej 
Góry. Na powyższej trasie 
wybudowana zostanie ścieżka 
rowerowa. 
To inwestycja, na której realizację czekali nie tylko miesz-
kańcy, ale i turyści. Przedsięwzięcie obejmuje budowę 
ścieżki rowerowej i ciągów pieszych na odcinku od Włady-
sławowa (brama wjazdowa do Centralnego Ośrodka Spor-
tu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”) do ul. 
Uzdrowiskowej w Jastrzębiej Górze. 
Zadanie realizowane będzie zgodnie z projektem pn. „Po-
morskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym 
R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W Urzędzie 
Miejskim włodarze Władysławowa podpisali umowę z wy-
konawcą robót. Koszt inwestycji to 6 mln zł. 
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Trwa nabór 
wniosków

Nazwa „Biôli Kôlp” jest bezpośrednim nawiązaniem do twórczości 
Jana Drzeżdżona (1937-1992) – urodzonego w Domatowie, pisarza 
i poety regionalnego, krytyka, badacza, redaktora oraz wydawcy 
kaszubskiego. 
Białym łabędziem mają być nagradzane wybitne osiągnięcia, ak-
tywności społeczne, charytatywne, gospodarcze, kulturalne, na-
ukowe, artystyczne i sportowe, a także wszystkie inne mające 
wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu. Osią-
gnięcia laureatów będą promowane w lokalnych mediach i na stro-
nie internetowej Starostwa Powiatowego w Pucku, co ma być też 
promocją powiatu i budowaniem jego pozytywnego wizerunku. 

Nagroda Powiatu Puckiego „Biôli Kôlp” przyznawana będzie 
w kategoriach indywidualnej i zbiorowej. Z wnioskiem o jej 
przyznanie mogą występować: grupa co najmniej trzydziestu 
mieszkańców, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy 
jednostek samorządu terytorialnego, a także jednostki organi-
zacyjne gmin oraz powiatów. Więcej informacji na temat skła-
dania wniosków można odnaleźć na oficjalnej stronie interne-
towej Starostwa Powiatowego w Pucku.

WA

Do 30 września można składać wnioski w sprawie przyznania 
 Nagrody Powiatu Puckiego „Biôli Kôlp”. 

REKLAMA 29A/2018/ZM

Włodarze Kosakowa niebawem mają 
ogłosić przetarg na budowę Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu. Placówka 
ma być jedną z najnowocześniejszych 
w regionie. 

To informacja, która powinna ucieszyć mieszkańców Pogó-
rza, Suchego Dworu i Kosakowa. Pod koniec sierpnia wy-
dane zostało pozwolenie na budowę Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu. To oznacza, że niebawem ogłoszony zostanie 
przetarg, który ma wyłonić wykonawcę robót. 
Inwestycja związana z budową nowej placówki oświato-
wej jest jednym z priorytetów dla władz gminy Kosakowo. 
Urzędnicy mają plan, aby obiekt powstał w ciągu dwóch lat. 
W dalszej kolejności wyburzony zostanie budynek obec-
nej szkoły, a na jego miejscu utworzone zostanie nowocze-
sne przedszkole. W ramach zadania wybudowane ma zo-
stać również przejście podziemne, które połączy budynek 
przedszkola ze szkołą. Dodatkowo projekt zakłada powsta-
nie boiska ze sztuczną nawierzchnią. Całość przedsięwzię-
cia wstępnie wyceniana została na ponad 17 mln zł. 

WA

budowa Szkoły 
w poGórzu niebawem
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Jeszcze niespełna dwa lata temu pełnił Pan 
funkcję radnego. Dziś jest Pan drugą, zaraz 
po wójcie Jerzym Włudziku, najważniejszą 
osobą w gminie Kosakowo. To chyba duża 
odpowiedzialność?
Odpowiedzialność jest ogromna. Powierzono mi 
nadzór nad inwestycjami gminy, gospodarką plani-
styczną, nieruchomościami oraz gospodarką komu-
nalną. Dodatkowo kontroluje działania z zakresu za-
mówień publicznych i funkcjonowanie Straży Gmin-
nej. Choć pracy jest mnóstwo, to cieszę się, a wręcz 
dumny jestem z tego, że mogę realizować te zada-
nia.
Przy tym natłoku obowiązków znajduje Pan 
czas dla mieszkańców? Czy osoba, która 
ma problem bądź pytanie, może liczyć na 
wsparcie z Pana strony?
Oczywiście, że tak. W związku z tym, że mój kalen-
darz jest bardzo napięty, nie mam zarezerwowane-
go jednego, konkretnego dnia na spotkania z miesz-
kańcami. W każdej chwili można jednak przyjść do 
Urzędu Gminy i zgłosić chęć rozmowy ze mną. Wów-
czas dostosowuje swój terminarz tak, aby znaleźć 
w nim miejsce na rozmowę z mieszkańcem. Ludzie 
przychodzą do mnie z różnymi sprawami. Nie raz są 
to drobiazgi, które można rozwiązać od ręki, innymi 
razem ich problemy wymagają czasu i zaangażowa-
nia nie tylko z mojej strony.
Blisko dwa lata na stanowisku zastępcy wójta 
to z jednej strony mało, a z drugiej bardzo 
dużo. Co przez ten okres udało się zrobić?
Od samego początku, gdy objąłem funkcję zastęp-
cy wójta, skoncentrowałem się na działaniach zmie-
rzających do realizacji licznych inwestycji. W związ-
ku z tym cały miniony rok był okresem intensywnych 
prac związanych z przygotowaniem niezbędnych 
dokumentów i koniecznych uzgodnień. To spowodo-
wało, że w tym roku mogliśmy skupić się na realiza-
cjach inwestycji, z których część została już zakoń-
czona. Sporo prac i wysiłku włożyliśmy w poprawę 
infrastruktury drogowej na terenie gminy Kosako-
wo, ponieważ uznaliśmy, że zadania z zakresu inwe-
stycji drogowych są najbardziej pożądanymi i ocze-
kiwanymi przez mieszkańców. Dziś możemy cieszyć 
się z mniejszych i większych projektów zrealizowa-
nych nie tylko z myślą o kierowcach, ale i pieszych. 
Do najważniejszych inwestycji drogowych należy 
zaliczyć budowę ulicy Derdowskiego, która oddana 
została do użytku w czerwcu, wartość tej inwestycji to ponad 
10 mln. W tej chwili jesteśmy w trakcie bardzo dużej przebudo-
wy ulicy Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu. Dodatko-
wo wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pucku realizujemy 
przebudowę kluczowego skrzyżowania w Kosakowie, czyli ulic 
Rzemieślniczej i Chrzanowskiego. Przystępujemy też do prac 
związanych z przebudową skrzyżowania ul. płk. Dąbka w Gdy-
ni oraz Traugutta i Czechowicza w Kosakowie. Wartość powyż-
szego zadania opiewa na ponad 3 mln zł. Warto zaznaczyć, że 
oprócz kluczowych inwestycji drogowych realizujemy też sze-
reg mniejszych zadań związanych z modernizacją nawierzchni, 
które mają bezpośredni wpływ na poprawę komfortu i bezpie-
czeństwa mieszkańców.
Tyle o tym, co było, a teraz o tym, co będzie. Jakie plany 
chce Pan zrealizować w najbliższym czasie?
Do najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych należy zaliczyć 
budowę szkoły w Pogórzu. To jest zadanie, do którego realiza-
cji dążymy praktycznie od początku tej kadencji. W tej chwi-

li mamy już zabezpieczone środki na realizację całej inwesty-
cji. Budynek szkoły zamierzamy wybudować w ciągu dwóch lat. 
Następne dwa lata poświęcimy na wyburzenie budynku dawnej 
szkoły, wybudowanie przedszkola, utworzenia przejścia pod-
ziemnego oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią. Nadto prze-
gotowujemy się do budowy przedszkola w Mostach. W tym 
celu już jakiś czas temu kupiliśmy działkę o powierzchni ponad 
pół hektara. Powyższe inwestycję powinny w znacznej mierze 
zaspokoić potrzeby edukacyjne i wychowawcze pojawiające się 
wraz ze stałym napływem nowych mieszkańców.
To oznacza, że nie liczy się wyłącznie to, co jest tu 
i teraz. Urząd Gminy musi myśleć perspektywicznie i już 
podejmować działania, których realizacja za kilka lat 
będzie niezbędna.
Nie wyobrażamy sobie, abyśmy mogli działać inaczej. We 
wszystkich działaniach opieramy się przygotowanych planach 
i koncepcjach. Chociażby dlatego już jakiś czas temu zlecili-
śmy do opracowania aktualną koncepcję zaopatrzenia w wodę 

całej gminy Kosakowo. Ten dokument otrzymali-
śmy z końcem lipca, a oprócz tego opracowaliśmy 
plan inwestycji, które powinniśmy zrealizować w cią-
gu najbliższych kilku lat, aby wszyscy mieszkańców 
nie mieli problemów z zaopatrzeniem w wodę. Do-
datkowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabez-
pieczyliśmy kwotę w wysokości blisko 2 mln zł, któ-
rą będziemy mogli przeznaczyć na realizację plano-
wanych obecnie zadań. W najbliższym czasie, jeśli to 
będzie tylko możliwe, chcemy uruchomić program 
modernizacji Stacji Ujęcia Wody w Kosakowie.
Dialog z mieszkańcami, otwartość na 
przedsiębiorców, czy konieczność sprostania 
oczekiwaniom wyborców. Na co stawia Pan 
w pracy samorządowca?
Chyba przede wszystkim na to, żeby starać się wy-
słuchać wszystkich ze stron. Jako Urząd Gminy nie 
możemy działać wyłącznie z myślą o jednej gru-
pie osób. Musimy myśleć o wszystkich, bo wszyscy 
wspólnie tu mieszkamy, działamy lub pracujemy. Dla-
tego inwestycje i projekty, które realizujemy, konsul-
tujemy z mieszkańcami. Jesteśmy dla nich, więc mu-
simy wysłuchać ich sugestii, a także przeanalizować 
ich uwagi.
Które z poejmowanych przez Urząd Gminy 
działań wymagają najszerszego dialogu 
społecznego? Jakie inwestycje są wynikiem 
oddolnych inicjatyw mieszkańców?
Lista takich działań jest długa, a na jej czoło wysuwa 
się projekt budowy Ekomariny w Mostach. Pomysło-
dawcą tego przedsięwzięcia jest Pan Marek Lis, któ-
ry wystąpił z inicjatywą realizacji dość nietypowego, 
jak na nasze warunki, zadania blisko dwa lata temu. 
Jego pomysł był szeroko konsultowany i udało mu 
się zdobyć bardzo duże poparcie społeczne. My jako 
Urząd stwierdziliśmy, że warto wejść w ten projekt, 
w związku z czym rozpoczęliśmy już zmianę studium 
i miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Obecnie jesteśmy na etapie otwarcia konkursu 
na opracowanie koncepcji Ekomariny i krok po kroku 
chcemy to zadanie zrealizować.
Wielkimi krokami zbliżają się wybory 
samorządowe. Zdecydował się Pan ubiegać 
o urząd wójta gminy Kosakowo. Skąd ta 
decyzja?
Już kandydując do Rady Gminy Kosakowo, wiedzia-
łem, że chce działać z myślą o rozwoju gminy i po-
prawie komfortu życia jej mieszkańców. Dlatego 

w momencie, gdy dostałem propozycję objęcia stanowiska za-
stępcy wójta, pomyślałem, że to będzie idealne rozwiązanie, bo 
będę mógł działać na szerszą skalę i przystąpić do realizacji za-
mierzeń, o których myślałem już od dłuższego czasu. Na sta-
nowisko wójta gminy Kosakowo zdecydowałem się kandydo-
wać z kilku powodów. Po pierwsze, jest mnóstwo osób, które 
po prostu mnie do tego namawia i które wierzą że mogę popro-
wadzić Gminę Kosakowo w dobrym kierunku. Po drugie, rozpo-
cząłem wiele inwestycji, bardzo dużo udało się już zrealizować 
ale są przedsięwzięcia które wymagają więcej czasu które roz-
począłem które chciałbym zrealizować do końca. Po trzecie, je-
stem bardzo konsekwentny i nie lubię stać w miejscu. W związ-
ku z tym jeżeli obrałem już drogą samorządową, to dalej chce 
podążać w tym kierunku i iść do przodu. Jest duże grono osób, 
które mnie wspiera, rozpocząłem wiele projektów i inwestycji, 
mam nadzieję, że mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem i będę 
mógł je realizować.

Jesteśmy i działamy 
dla mieszkańców

Stawia na szeroko pojęty dialog i myśli perspektywicznie. Z Marcinem Majek, kandydatem na wójta gminy Kosakowo, rozmawia Anna Walk.
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Kinowy hit z Puckiem w tle

To ma być kinowy hit. Oglądalność i popularność gwarantować 
ma gwiazdorska obsada – w głównych rolach zobaczymy Romę 
Gąsiorowską i Piotra Adamczyka. Prace nad filmem, którego 
producentem jest TVN, ruszyły w sierpniu, a we wrześniu zdjęcia 
realizowane były na terenie powiatu puckiego. 

Komedia pełna gwiazd 
„Całe szczęście” to historia o miłości, która rodzi się 
w nieprzewidzianych okolicznościach. W spokojne i uporządkowane 
życie Roberta, muzyka z orkiestry symfonicznej, w którego rolę 
wciela się Piotr Adamczyk, niespodziewanie wbiega pełna energii 
i uroku popularna gwiazda fitness, Marta (Roma Gąsiorowska). 
Oboje pochodzą z innych światów – Marta uwielbia wielkie 
miasto, sport i egzotyczne podróże, a jej twarz gości na okładkach 
najpopularniejszych magazynów. Robert zmaga się z rodzicielskimi 
wyzwaniami – koszem pełnym prania i klasówkami z matematyki 
syna.
Zdjęcia do filmu realizowane są głównie w województwie 
pomorskim, w tym między innymi na terenie powiatu puckiego. 
Filmowe plenery ukazują niezwykłą architekturę, historię, język 
i mieszkańców Kaszub. 

Kaszuby oazą bohaterów
- Na początku był scenariusz, ale nie było pomysłu, gdzie 
będzie rozgrywała się akcja – mówi Tomasz Konecki, reżyser 
filmu. - Chcieliśmy znaleźć dla naszych bohaterów miejsce 
rodzinne, przytulny zakątek, prawdziwą oazę spokoju. Dlatego 
tak zachwyciły nas Kaszuby, które nadal są bardzo naturalne, 
a zarazem wyjątkowo piękne. Mają klimat, który po prostu nas 
urzekł i liczymy na to, że urzeknie też widza. 
Premiera „Całe szczęście” zaplanowana została na 8 marca 2019 
roku. Wypad do kina na komedię romantyczną ma być idealną 
propozycją na kinową randkę w Dzień Kobiet. Dystrybutorem 
tytułu jest Next Film. Film realizuje zespół produkcji fabularnej 
TVN, a kierownikiem produkcji jest Krzysztof Łojan. Producentami 
obrazu są: Tomasz Blachnicki oraz Anna Waśniewska-Gill - team 
producentów, który stoi za sukcesem ostatniego hitu produkcji 
TVN „Podatek od miłości”. 

Anna Walk

Bohaterowie filmu:

robert (Piotr adamczyk) – filharmonik, który samot-
nie wychowuje synka Filipa. Poświęcił karierę muzyka 
jazzowego, żeby zapewnić chłopcu spokojne dzieciń-
stwo. Robert to chodzące zaprzeczenie „sportowego 
trybu życia”. Jego świat to spokojna przystań, rodzi-
cielskie wyzwania, kosz pełen prania, klasówki z ma-
tematyki syna. Wszystko to działa do czasu, gdy w jego życiu nie pojawia 
się Marta.

marta (roma Gąsiorowska) - znana podróżniczka i trenerka fitnessu. 
Jej świat to wielkie miasto, egzotyczne podróże i sport. Marta ma swoje 
programy telewizyjne, wydaje książki kulinarne, a jej twarz gości na okład-
kach najpopularniejszych magazynów. Nie ma w Polsce kobiety, która nie 
chciałaby być taka jak ona. I nie ma mężczyzny, który nie chciałby jej po-
znać. Cała Polska zna słynne powiedzenie Marty: Albo masz wyniki, albo 
wymówki. 

filip (maks Balcerowski) – synek Roberta. Jest rezolutny, inteligentny 
i bardzo chciałby pomóc ojcu w znalezieniu drugiej polówki.

regina (Joanna liszowska) – dominująca siła w życiu męża dyrygenta. Ko-
bieta o niezaspokojonych potrzebach celebryckich i scenicznych, która jest 
zafascynowana wielkim światem, kolorowymi magazynami i życiem Marty. 
Jest jej największą fanką, kiedy więc Marta pojawia się w mieście i do tego 
dziwnym zbiegiem okoliczności zainteresowana jest Robertem, Regina nie 
przepuści okazji. Zrobi wszystko, aby zaprzyjaźnić się z Martą i Robertem, 
nawet jeśli to oznacza zmuszenie męża do ćwiczeń fitnessowych z progra-
mu TV Marty. 

Stefan (Joachim lamża) – ojciec Roberta, dziadek Filipa. Z dziada pra-
dziada rybak, obecnie „ofiara” limitów połowowych. Właściciel smażalni ryb 
w jednej z nadmorskich miejscowości. Niestrudzony propagator turbota 
bałtyckiego. Twardy facet, a zarazem ukochany dziadek Filipa. Jego dziew-
czyną jest Jadzia (Izabela Dąbrowska).

Oj działo się, działo! Puck, Rzucewo i Kuźnica 
przekształciły się w jeden wielki plan 
filmowy. Wszystko za sprawą komedii 
romantycznej „Całe szczęście”, do której 
zdjęcia realizowane były m.in. na terenie 
powiatu puckiego.
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Bohaterowie filmu:

robert (Piotr adamczyk) – filharmonik, który samot-
nie wychowuje synka Filipa. Poświęcił karierę muzyka 
jazzowego, żeby zapewnić chłopcu spokojne dzieciń-
stwo. Robert to chodzące zaprzeczenie „sportowego 
trybu życia”. Jego świat to spokojna przystań, rodzi-
cielskie wyzwania, kosz pełen prania, klasówki z ma-
tematyki syna. Wszystko to działa do czasu, gdy w jego życiu nie pojawia 
się Marta.

marta (roma Gąsiorowska) - znana podróżniczka i trenerka fitnessu. 
Jej świat to wielkie miasto, egzotyczne podróże i sport. Marta ma swoje 
programy telewizyjne, wydaje książki kulinarne, a jej twarz gości na okład-
kach najpopularniejszych magazynów. Nie ma w Polsce kobiety, która nie 
chciałaby być taka jak ona. I nie ma mężczyzny, który nie chciałby jej po-
znać. Cała Polska zna słynne powiedzenie Marty: Albo masz wyniki, albo 
wymówki. 

filip (maks Balcerowski) – synek Roberta. Jest rezolutny, inteligentny 
i bardzo chciałby pomóc ojcu w znalezieniu drugiej polówki.

regina (Joanna liszowska) – dominująca siła w życiu męża dyrygenta. Ko-
bieta o niezaspokojonych potrzebach celebryckich i scenicznych, która jest 
zafascynowana wielkim światem, kolorowymi magazynami i życiem Marty. 
Jest jej największą fanką, kiedy więc Marta pojawia się w mieście i do tego 
dziwnym zbiegiem okoliczności zainteresowana jest Robertem, Regina nie 
przepuści okazji. Zrobi wszystko, aby zaprzyjaźnić się z Martą i Robertem, 
nawet jeśli to oznacza zmuszenie męża do ćwiczeń fitnessowych z progra-
mu TV Marty. 

Stefan (Joachim lamża) – ojciec Roberta, dziadek Filipa. Z dziada pra-
dziada rybak, obecnie „ofiara” limitów połowowych. Właściciel smażalni ryb 
w jednej z nadmorskich miejscowości. Niestrudzony propagator turbota 
bałtyckiego. Twardy facet, a zarazem ukochany dziadek Filipa. Jego dziew-
czyną jest Jadzia (Izabela Dąbrowska).

HANNA 
PRUCHNiEWSKA,
burmistrz Pucka
Zabiegamy o to, aby promować na-
sze miasto, żeby pokazać walory 
kulturowe i przyrodnicze Pucka. 
Nie chodzi nam o to, aby przejeż-
dżał tutaj tłum turystów, ale o to, 
żeby ludzie znali Puck i wiedzie-
li, że warto tu przyjechać. Cieszy 
nas fakt, że uroki stolicy powiatu 
puckiego doceniają także filmow-
cy, którzy zjechali całe Wybrzeże 
i stwierdzili, że chcą, aby to właśnie 
tutaj rozgrywało się większość scen. 
Dla mieszkańców to doskonała 
okazja do podejrzenia pracy ekipy 
filmowej, a nawet przeżycia przy-
gody na planie filmowym.

TOMASZ  
KONECKi, 
reżyser 
Duże wrażenie wywarli na nas 
miejscowi statyści. W Warszawie, 
gdzie kręci się setki filmów i tysią-
ce reklam, statyści biegną z pla-
nu na plan. W Pucku jest zupeł-
nie inaczej, bo wszyscy są pełni en-
tuzjazmu i starają się dać z siebie 
wszystko. To się czuję, dzięki czemu 
na planie panuje wyjątkowa at-
mosfera. Cieszę się, że akurat tutaj 
realizujemy zdjęcia do filmu „Całe 
szczęście”. Tutaj chce się przyjeż-
dżać i spędzać czas. 

PiOTR  
ADAMCZyK,
aktor 
Pierwszy raz miałem okazję praco-
wania na Kaszubach i muszę przy-
znać, że dla mnie to wyjątkowe do-
świadczenie. Jestem zachwycony 
entuzjazmem Kaszubów, którzy są 
bardzo otwarci i zarażają nas swo-
ją kaszubszczyzną. Choć języka ka-
szubskiego będzie niewiele w na-
szym filmie, to mamy nadzieję, że 
uda nam się przemycić najpopu-
larniejsze zwroty. To piękny region 
pełen wyjątkowych dworków i bar-
dzo przyjaznych ludzi. Cieszę się, 
że akcja filmu rozgrywa się wła-
śnie tutaj. 
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Konkurs „Pomorskie drogi do Niepod-
ległej” to jeden z elementów programu 
obchodów 100-lecia Niepodległości Pol-
ski i Pomorza. Przez ostatnie miesiące 
uczniowie szkół średnich szukali w swoim 
najbliższym otoczeniu bohaterów wyda-
rzeń sprzed stulecia. Mogli przy tym wy-
bierać – albo sięgając po nazwiska z przy-
gotowanej w ramach konkursu listy, albo 
samodzielnie odnajdując postacie działa-
jące w ich najbliższym otoczeniu – w ro-
dzinie czy najbliższym sąsiedztwie.

- W maju, podczas inauguracji konkursu, 
zaproszona przez nas młodzież miała oka-
zję wysłuchać dwóch bardzo ciekawych 
opowieści. Naszym gościem była wówczas 
pani Grażyna Wandtke z Kwidzyna. Opo-
wiadała o regionie kwidzyńskim i swoim 
dziadku, który z Kaszub przeprowadził 

się do Kwidzyna. Pracował w redakcji 
polskiej prasy, za co spotykały go represje 
ze strony pruskiej. Historię o innym lokal-
nym bohaterze – Tadeuszu Tolliku ze wsi 
Janowo, zaangażowanym w organizację 
i przeprowadzenie plebiscytu w 1920 roku, 
który miał zadecydować o powrocie gmin 
położonych po prawej stronie Wisły do 
Polski, opowiadał młodzieży Marcin Kur-
kus z Gminnego Ośrodka Kultury w Kwi-
dzynie. Chodziło o pokazanie uczniom, 
że ślady ważnych wydarzeń historycznych 
można znaleźć nie tylko w podręcznikach. 
Że są one wszędzie wokół nas, czasem na 
wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko uważnie 
obserwować i słuchać – wspomina Adam 
Krawiec, dyrektor Departamentu Eduka-
cji Sportu Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Zadanie konkursowe polegało na przy-
gotowaniu przez uczniów prezentacji 
multimedialnej opowiadającej o wybra-
nym bohaterze. Do konkursu zgłosiło się 
336 młodych ludzi ze szkół średnich z ca-
łego województwa. W sumie przygotowali 
oni 112 prezentacji.

- Muszę przyznać, że uczniowie pode-
szli do zadania z dużym zaangażowaniem. 
Powstały świetne materiały, a ich twórcy 
wykazali się niezwykłą kreatywnością. 
Warto też dodać, że młodym ludziom 
udało się rzeczywiście odnaleźć kilku 
zapomnianych, a wartych przypomnie-
nia bohaterów – mówi Kamil Bemowski, 
z Pomorskiej Akademii Działania, która 
jest koordynatorem konkursu.

Konkurs „Pomorskie drogi do Nie-
podległej” odbywa się w dwóch etapach.  

Pierwszy etap to poziom powiatowy, a jego 
finałem będą uroczyste gale w pięciu re-
gionach województwa, połączone z pre-
zentacją filmu „Kamerdyner”. Obecnie 
wszystkie zgłoszone w konkursie prezen-
tacje zostały już wstępnie ocenione przez 
komisję konkursową. Do zaprezentowania 
podczas pięciu finałów regionalnych wy-
brano 29 najlepszych. 

FiNAły REGiONALNE
 ODByWAć Się BęDą 
W NASTęPUJąCyCH 

TERMiNACH:

19.09 – Kino helios w forum Gdańsk •	
(miasto Gdańsk, miasto Sopot, powiat 
gdański) 
21.09 – Kino Powiśle Sztum (powiat tczew-•	

ski, nowodworski, sztumski, kwidzyński)
24.09 – Centrum Kultury w wejherowie •	
(miasto Gdynia, powiat lęborski, wejhe-
rowski, pucki)
26.09 – Cinema City w Starogardzie •	
Gdańskim (powiat kartuski, kościerski, 
chojnicki, starogardzki)
27.09 – Kino albatros w Bytowie (miasto •	
Słupsk, powiat bytowski, człuchowski)

Podczas każdego z pięciu finałów re-
gionalnych uczniowie będą mogli wygrać 
od 150 do 400 zł oraz zaproszenie do 
kolejnego regionalnego etapu konkursu. 
Najlepsi spotkają się 19 października na 
uroczystej gali w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, gdzie ich prezentacje powalczą 
o nagrodę główną.

Poszukiwanie bohaterów 
Niepodległej – wkrótce poznamy 

zwycięzców konkursu
Dobiegają końca poszukiwania pomorskich bohaterów sprzed stulecia. W konkursie „Pomorskie drogi do Niepodległej” wystartowało ponad 300 uczniów z całego regionu. 
Przygotowali oni 112 prezentacji opisujących znane postacie historyczne, ale też osoby, które były zaangażowane w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a o których losach później zapomniano. Przed nami finały regionalne konkursu, a potem wielki finał i uroczysta gala w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

powiatu puCKiEGo
express



11|Wtorek, 18 września 2018expressy.pl

Koniec kadencji to doskonały okres do podsumowań.  
Czy mijające cztery lata były dobrym okresem dla Helu?
To był czas zarówno pracowity, jak i dobry. Mijającą kadencję pod-
porządkowaliśmy programowi naprawczemu, którego realizacja spo-
wodowała, że udało się zażegnać groźbę bankructwa miasta. Gdy 
obejmowałem urząd burmistrza, budżet Helu przekraczał wszelkie 
dopuszczalne wskaźniki zadłużenia. Uporządkowanie finansów mia-
sta stanowiło podstawę, bez której nie mogliśmy podjąć dalszych 
kroków związanych m.in. z rozwojem miasta oraz realizacją planów 
inwestycyjnych. Wyjście na prostą zajęło nam zaledwie i aż trzy lata. 
Udało nam się nie tylko uporządkować sytuację finansową, ale i po-
zyskać inwestorów, którzy wcześniej omijali Hel szerokim łukiem. To 
przedsiębiorcy, którzy zakupili na terenie naszego miasta grunty, 
a następnie zainspirowani przeze mnie przystąpili do realizacji dzia-
łań związanych, między innymi z poszerzeniem helskiej bazy nocle-
gowej. W ostatnim czasie oddano do użytku czterogwiazdkowy hotel 
oraz wybudowany został pensjonat. Dlatego z przekonaniem mogę 
stwierdzić, że to, co założyliśmy zostało i jest nadal realizowane.
Z informacji GUS wynika, że Hel się wyludnia.  
Jakie działania podejmuje miasto, aby zatrzymać helan?
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że mieszkańców ubywa. 
W latach 2000-2016 liczba osób zameldowanych w Helu zmniejszyła 
się o 22 proc. To fatalna informacja, a prognozy na kolejne lata są po-
zbawione optymizmu. Powyższy wskaźnik według danych GUS w la-
tach 2017- 2030 wzrasta do 29 proc. Oczywiście, że swoje zrobiły 
niż demograficzny i emigracja zarobkowa, która rozpoczęła się wraz 
z likwidacją tutejszej jednostki wojskowej. Wcześniej funkcjonowa-
ło tu również Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Koga”, 
które zatrudniało około tysiąca osób. Obecnie najbardziej rozwiniętą 
gałęzią gospodarki w mieście jest turystka sezonowa, która zapew-
nia pracę, ale wyłącznie w sezonie letnim. Stawiamy na całoroczną 
turystykę pobytową, która gwarantować będzie miejsca pracy przez 
cały rok. Stąd nasze działania w kierunku pozyskania inwestorów 
zainteresowanych budową obiektów noclegowych, pobytowych na 
terenie miasta. Jak wspominałem wcześniej, pierwsze sukcesy w tej 
kwestii już osiągnęliśmy, a kolejny obiekt powstanie niebawem. Pro-
jektowany jest i ma zostać wybudowany pięciogwiazdkowy hotel, 
który zapewni mieszkańcom około 400 nowych miejsc pracy.
Z inwestorami ma Pan coraz lepszy kontakt, a jak sytuacja 
wygląda w przypadku mieszkańców?  
Czy osoba, która ma problem bądź pytanie, może liczyć na 
wsparcie burmistrza?
Oczywiście. Chyba jestem pierwszym gospodarzem Helu, któ-
ry otworzył się tak na mieszkańców, ich problemy oraz sugestie. 
W każdą środę w godz. od 14 do 16 drzwi mojego gabinetu są otwar-
te dla wszystkich, którzy chcą zadać pytanie, rozwiązać problem 
lub rozwiać wątpliwości albo po prostu porozmawiać. Każdego roku 
podsumowuje publicznie w Miejskiej Hali Sportowo- Widowiskowej 
to, co do tej pory udało się zrobić oraz mówię o najbliższych planach 
dla miasta. Dodatkowo wprowadziłem dość nietypową formę spo-
tkań z mieszkańcami. Chodzi o cykliczne rozmowy przy śniadaniu 
pod tytułem „Śniadanie & Gadanie”, które organizowałem na swój 
koszt. Można również zadać mi pytanie poprzez stronę internetową 
miasta w zakładce: zadaj pytanie burmistrzowi. Nie bez znaczenia są 
też rozmowy, które z mieszkańcami przeprowadzam na co dzień. Je-
stem rodowitym helaninem i ciągle się po Helu przemieszczam, więc 
wiele osób spotykam, a przy okazji rozmawiam z nimi, poruszając 
bardzo różne i ważne dla nich kwestie.
Co uważa Pan za swój największy sukces?
Niewątpliwie za największe osiągnięcie uważam realizację pro-
gramu naprawczego budżetu miasta. W ciągu czterech lat współ-
czynnik zadłużenia w stosunku do budżetu miasta zredukowałem 
z 71,67 na 36,5 proc. Sam budżet został zwiększony z 14,7 na 19,7 
mln zł, co stanowi wzrost na poziomie 34,2 proc. Jestem również 
dumny z tego, że udało mi się pozyskać inwestorów, którzy po-
przez swoje inwestycje przyczynią się do poprawy wizerunku mia-
sta oraz zapewnią pracę naszym mieszkańcom.

Czego w ciągu ostatnich czterech lat nie udało się 
zrealizować?
Nie udało się jeszcze wybudować nowego osiedla mieszkaniowego 
(Bursztynowy Hel), które miało być gotowe w pierwszej połowie 
2018 roku. W tym przypadku nie zawiniliśmy my, a instytucje opi-
niujące, które o blisko rok wydłużyły czas oczekiwania na wydanie 
niezbędnych decyzji. Gdyby nie sprawy formalne, na które niestety, 
ale nie mieliśmy wpływu, nowe mieszkania najpewniej zostałyby już 
wybudowane i oddane do użytku mieszkańcom, którzy cały czas 
cierpliwie czekają. Dopiero teraz ruszamy z budową 66 mieszkań 
dla helskiej społeczności. Do tej pory nigdy w Helu nie planowano 
budowy własnych mieszkań, nie dostrzegano takich potrzeb, a poza 
tym nie było zdolności finansowej w zadłużonym do granic mieście. 
Lepiej jednak późno niż wcale.

Już jakiś czas temu podjął Pan decyzję, że będzie ubiegał 
się o reelekcję. Dlaczego?
Rozpocząłem program naprawczy sytuacji finansowej miasta, któ-
ry jeszcze nie został w pełni zakończony. Potrzebuję jeszcze trochę 
czasu, żeby zrealizować wszystkie zamierzenia i sprawić, aby liczba 
mieszkańców Helu rosła, a samo miasto rozwijało się i tętniło życiem 
przez cały rok, a ludziom żyło się bezpieczniej i lepiej.

Jeżeli uda się Panu wygrać wybory, na co zamierza Pan 
postawić w pierwszej kolejności?
Będę kontynuować swoje działania zmierzające do zapewnienia he-
lanom miejsc pracy, mieszkań, bezpieczeństwa zdrowotnego, a tak-
że atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Chcę, żeby Hel był 
miastem atrakcyjnym dla mieszkańców i przyjaznym dla turystów.

O programie naprawczym, zrealizowanych przedsięwzięciach i wyludnianiu się miasta 
z dr. Klemensem Adamem Kohnke, burmistrzem Helu, rozmawia Anna Walk.

Potrzebuję jeszcze trochę czasu, 
by móc zrealizować zamierzenia
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BĄdź nA BieżĄco!

Widowiskowy 
D-Day Hel 

2018
Amatorzy mocnych wrażeń mogą żałować, jeżeli w przedostatni tydzień wakacji nie było 
ich na terenie Helu. Dlaczego? W mieście zorganizowana została największa, najdłuższa 

i najbardziej spektakularna inscenizacja z okresu II wojny światowej.

Ideą D-Day Hel jest przybliżenie historii w atrakcyjny spo-
sób. Publiczność może z bliska na ulicach miasta podziwiać 
uczestników inscenizacji w historycznych mundurach, praw-
dziwe pojazdy wojskowe z okresu II wojny światowej i obser-
wować je w trakcie widowisk, ukazujących epizody bitewne. 
 Wysoka frekwencja
Inscenizacja nawiązuje do największej w historii pod względem 
użytych sił i środków operacji desantowej podczas II wojny 
światowej, mającej na celu otwarcie tzw. drugiego frontu w za-
chodniej Europie. Lądowanie w Normandii, dzień rozpoczęcia 
operacji, zostało nazwane przez aliantów D-Day, czyli Dzień D.
Widowiskowa inscenizacja zorganizowana została już po raz 
trzynasty. Każdego roku wydarzenie na Półwysep Helski przy-

ciąga tysiące sympatyków historii i militariów. W tym roku fre-
kwencja była równie wysoka, jak nie wręcz rekordowa. 
Atrakcji nie brakowało
- Turystów było mnóstwo na każdym z wydarzeń – zapewniają 
organizatorzy. - Trzeba wiedzieć, że zorganizowane zostały nie 
tylko inscenizacje, ale i przygotowane były atrakcje towarzy-
szące, jak chociażby pokazy mody z czasów wojny. Na uczest-
nikach D-Day Hel wrażenie wywrzeć mogły również pojazdy 
wojskowe, m.in. Stug III G - niemieckie działo pancerne.
Kilkudniowe wydarzenie, które już na stałe wpisało się w ka-
lendarz imprez organizowanych na terenie powiatu puckiego, 
zakończyła ekspozycja zabytkowych pojazdów wojskowych 
z okresu II wojny światowej. WA
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Portal nocowanie.pl po raz kolejny podsumował sezon wakacyjny. 
Również w sezonie 2018 roku okazało się, że spośród 8 milionów 
użytkowników portalu województwo pomorskie jest najchętniej 
wybieranym kierunkiem wakacyjnego wypoczynku Polaków. 
Wśród miejscowości najpopularniejsze było Zakopane, a na dru-
gim miejscu uplasowało się Władysławowo. 

Region się rozwija
- Morze i góry to właściwie od zawsze dwa najpopularniejsze kie-
runki wakacyjnych podróży. Decydują o tym przede wszystkim 
walory turystyczne tych regionów - mówi Kamila Miciuła z portalu 
nocowanie.pl. - W przypadku miejscowości położonych nad pol-
skim morzem są to również aspekty zdrowotne, tj. świeże powie-

trze, jod, czy też relaksacyjny szum morza. Region ten rozwija się 
bardzo mocno turystycznie. Istotne jest również to, że nie tylko 
Polacy wybierają ten kierunek podróży, ale staje się on coraz bar-
dziej popularny również wśród zagranicznych turystów.
Największą popularnością w województwie pomorskim cieszy 
się Władysławowo, które od wielu lat zdobywa ogromne uznanie 
wśród urlopowiczów. - Podróżujący często lubią powracać do ulu-
bionych miejsc, a także rekomendują znajomym i rodzinie miejsca 
warte odwiedzenia, stąd ciągła popularność – wyjaśnia Kamila 
Miciuła. - Swój udział w tym mają również jednostki władzy, które 
dbają o ciągły rozwój i modernizację. Powstaje coraz więcej atrak-
cji turystycznych, odbywa się bardzo dużo wydarzeń kulturalnych 
i rozrywkowych.

Tu najczęściej 
wypoczywają 
turyści

Dokąd Polacy najchętniej wyjeżdżali latem na wakacje? Z raportu serwisu nocowanie.pl 
wynika, że na Pomorze. Najpopularniejszym wakacyjnym kurortem nad Bałtykiem  

okazało się Władysławowo.

Nie tylko w sezonie
To kolejny rok z rzędu, w którym Pomorze i pomorskie miejscowo-
ści znajdują się wśród najpopularniejszych miejsc turystycznych 
w kraju. Co ciekawe, statystyki portalu nocowanie.pl wykazują, 
że Władysławowo cieszy się popularnością nie tylko w sezonie. 
Podsumowanie 2017 roku pokazało, że popularny kurort znalazł 
się na szczycie miejscowości w województwie pomorskim, a samo 
Pomorze zajęło drugą lokatę w kraju, ustępując miejsca jedynie 
Małopolsce. 
Większym zaskoczeniem z pewnością jest fakt, że lider wojewódz-
twa pomorskiego plasuje się również w pierwszej dziesiątce ściśle 
zimowych destynacji Polaków. Władysławowo zajęło dziesiątą lo-
katę wśród najpopularniejszych miejsc do wypoczynku w okresie 
15 stycznia – 25 lutego, a więc w okresie zimowych ferii szkolnych. 
- Te informacje oczywiście cieszą, jednak dla nas to doskonałe 
potwierdzenie, że Polacy potrafią docenić walory naszego mia-
sta przez cały rok – mówi Roman Kużel, burmistrz Władysławowa. 
- Mamy wyjątkowo malownicze, szerokie i czyste plaże, świetną 
infrastrukturę rekreacyjną i coraz lepsze zaplecze turystyczne. 
Władysławowo rzeczywiście, również poza tym wysokim sezo-
nem, ma sporo do zaoferowania, i to właśnie wtedy odwiedzają 
nas turyści, których przyciąga wolne od smogu powietrze, wypeł-
nione zdrowym jodem.
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Na plaży, w parku, a może w domu?  
Pokaż nam, gdzie wypoczywa Twoje dziecko 
i zagarnij wejściówkę do funparku Crocusiowa 
Przystań w Pucku.

Czekamy na zdjęcia ze spacerów, wyjazdów, zabaw w domu, czy też spotkań 
z najbliższymi. Fotografie wraz z imieniem i nazwiskiem oraz informacją o miejscu 
wypoczynku należy przesyłać bezpośrednio na adres: czytelnicy@expressy.pl. 
Spośród nadesłanych zdjęć wybierzemy autorów pięciu fotografii, którym przekażemy 
wejściówki „no limit” do funparku Crocusiowa Przystań w Pucku.
Na zgłoszenia czekamy do 15 października. Zwycięzcy o wygranej powiadomieni 
zostaną drogą elektroniczną. Zaznaczamy, że nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na jego publikację na łamach Expressu Powiatu Puckiego. 
Dodatkowo osoba nadsyłająca oświadcza, że jest autorem fotografii i dysponuje do 
niej prawami autorskimi.

WA

weJściówki do zdobycia



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

PANi lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, pozna 
pana do lat 68, bez nałogów, w celu stałego związ-
ku, z powiatu wejherowskiego, tel. 504 872 835
SAMOTNy, zadbany, 48 lat, pozna kobietę do sta-
łego związku, tel. 786 197 025

RÓŻNE

SPRZEDAM piłę do drewna samorobna z kółkami, 
2.2kw, 380v, 580 zł, Gościcino, tel. 695 230 080

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porą-
bane, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

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

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

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

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

POMÓŻ NAM POMAGAć
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KrS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WAŻNE TELEFONy

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

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

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

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

REKLAMA U/2018/RL

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejhe-
rowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do mo-
rza 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, tel. 787 
634 165

WyNAJMę

WyNAJMę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

POSZUKUJę WyNAJąć

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

KUPię

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura 
Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

PRACA

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

KUPiE spodnie bojówki, czarne, tel. 692 486 567

DREWNO opalowe, buk, sosna i gałęziówka, porą-
bane, ułożone, możliwy transpor, tel. 506 250 477

WyNAJMę mieszkanie, 40 m, piwnice plus ko-
tłownie, Luzino centrum, tel. 570 009 915

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

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

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

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

SPRZEDAM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobowy, 
tel. 607 291 564
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Rywalizacja dorosłych, jak i młodszych uczestników odbyła się na 
plaży w Rewie. Uczestnicy pływali w Zatoce Gdańskiej, a biegali w pa-
sie nadmorskim w Rewie. Imprezę zorganizowali: Decathlon Rumia, 
Decathlon Kartuska oraz firma Energy Events.

Dorośli w Rewie rywalizowali na dwóch dystansach. Dla początkują-
cych przygotowano dystans 500 m pływania i 2,5 km biegu, a bardziej 
zaawansowani mieli do pokonania dystans 1000 m w wodzie i 5 km 
biegu. Dzieci ścigały się w dwóch kategoriach wiekowych 12-14 lat 
(pływanie – 200 m, bieg – 1000 m) oraz 14– 15 lat (pływanie – 400 m, 
bieg – 2000 m). 

Na mecie czekał na wszystkich zawodników ciepły posiłek w strefie 
finishera, na zwycięzców ciekawe nagrody, m.in. rejs Stena Line, czy 
voucher na pobyt w Hotelu Skipper, gdzie zlokalizowane było Biuro 
Zawodów. Wójt gminy Kosakowo dla zwycięzców w kategorii męskiej 
i kobiecej na dystansie długim i krótkim ufundował puchary.
Na dłuższym dystansie zwyciężył Maciej Kosmala z Elbląga, drugi był 
Paweł Juśkiw z Gdyni, a trzeci miejsce zajął inny gdynianin – Domi-
nik Tekieli. Na krótszym dystansie pierwsze miejsce zajął Krzysztof 
Androsz, drugi był Paweł Czajkowski, a trzeci – Kamil Lubiński. Cała 
trójka to mieszkańcy Gdyni.

Baltic cuP 
rozStrzyGnięty
Już po raz 8. piłkarskie drużyny 
zagrały o puchar Jerzego 
Tomasika. Triumfował zespół 
z Rumi.
VIII Otwarty Turniej Piłkarski Baltic Cup 2018 o Puchar 
Radnego Powiatu Puckiego Jerzego Tomasika ,,Siekiery” 
za nami. Kibice doczekali się dużych emocji i wspaniałego 
piłkarskiego widowiska.

Oficjalnego otwarcia dokonał organizator turnieju Radny 
Powiatu Puckiego Jerzy Tomasik „Siekiera” tradycyjnie 
czcząc minutą ciszy znanych piłkarzy z wszystkich klubów 
piłkarskich. 
Rywalizację na boisku w Helu wygrała drużyna Rumi, która 
wyprzedziła FC Nike oraz Piłkarzy Pomorza, które zajęły 
odpowiednia 2. oraz 3. miejsce. Najlepszym piłkarzem został 
wybrany Arkadiusz Osiński (Piłkarze Pomorza), najlepszym 
strzelcem okazał się Tomasz Lewańczyk (7 bramek) z Rumi, 
a najlepszym bramkarzem – jego kolega z drużyny, Piotr 
Miotke. Nagrodę Fair Play otrzymał zespół Krewężniki Hel.

ROweROwy maRatOn 
wyStartował z Helu
Wytrwali fani dwóch kółek przejadę 930 
kilometrów, przemierzając całą Polskę.
W minioną sobotę wystartował III Maraton Północ-Południe. Rowerzyści 
spotkali się w Helu o godzinie 9, by spod latarni morskiej rozpocząć podróż 
w stronę południa Polski. Licząca aż 930 km trasa swoją metę będzie miała 
w miejscowości Głodówka blisko Zakopanego.
Startu Maratonu Północ-Południe dokonał burmistrz Helu dr Klemens Adam 
Kohnke. Maraton ma charakter samowystarczalny, w którym uczestnicy 
pokonują samodzielnie trasę rowerem, a uzupełnianie zapasów i odpoczynek 
możliwy jest tylko i wyłącznie w obiektach infrastruktury dostępnych dla 
każdego startującego. Burmistrz Helu życzył rowerzystom wytrwałości na 
długiej i niełatwej trasie maratonu.

mkS w czołówce V liGi
PiłKA NOŻNA
Piłkarze z Władysławowa trzymają 
wciąż niewielki dystans do lidera, 
choć po 6. kolejce zajmują dopiero 5. 
miejsce.
Na ten moment wydaje się, że o awans do IV ligi powalczy pięć 
zespołów, które dobrze wystartowały w obecnym sezonie. Wśród nich 
jest MKS Władysławowo, który w pierwszych 6 meczach zdobył 13 
punktów.
Dotychczas żółto-niebiescy wygrali 4-krotnie, raz zremisowali 
i ponieśli jedną porażkę. Dobre wyniki MKS osiągnął w dotychczaso-

wych trzech wrześniowych meczach. Najpierw aż 6-0 rozbił Gedanię 
w Gdańsku, później także odnieśli wysokie zwycięstwo – MKS wygrał 
z rezerwami Bałtyku Gdynia 4-1. 
Po meczach, w których padło wiele bramek, przyszedł czas na trudny 
mecz z innym kandydatem do awansu. MKS zmierzył się z Czarny-
mi Pruszcz Gdański. Żadna z drużyn nie zachwyciła skutecznością 
i ostatecznie padł wynik 0-0. Po tym remisie zespół z Władysławowa 
zajmuje 5. miejsce i traci 2 punkty do lidera, Cartusii Kartuzy.
W V lidze gra też inny zespół z naszego powiatu, Sztorm Mosty. 
W miniony weekend uległ Potokowi Pszczółki 0-3 i jest na 11. miejscu 
w tabeli.
W przyszłą sobotę dojdzie do derbów powiatu – o 11:00 MKS Włady-
sławowo zagra u siebie ze Sztormem Mosty.

KG

Pierwsza 
taka impreza 

w Rewie
LEKKOATLETYKA

W pierwszej odsłonie Aquadecathlonu w Rewie wzięło udział ponad 100 osób. Dla dorosłych 
triathlonistów przygotowane były dwa dystanse.
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