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Wybory 2018. 
Jak głosować?

W niedzielę 21 października odbędą się wybory 
samorządowe. Jeśli niezbędną będzie druga tura, by 
wyłonić burmistrza bądź wójta, to kolejne głosowanie 
przeprowadzone zostanie dokładnie dwa tygodnie 
później, czyli 4 listopada.  Przypominamy najważniejsze 
informacje, o których każdy głosujący powinien wiedzieć. 

Wybierać będziemy rad-
nych do sejmiku wojewódz-
kiego, rady powiatu, rady 
gminy oraz burmistrza bądź 
wójta. Oznacza to, że głosu-
jący otrzyma cztery karty 
do głosowania. Wszystkie 
będą białe, choć na każdej 
z nich nazwiska kandyda-
tów będą oznaczone innym 
kolorem. I tak np. kiedy wy-
bierać będziemy wójta bądź 
burmistrza, to ich nazwiska 
znajdować się będą na ró-
żowym tle (wskazujemy tyl-
ko jedno nazwisko), radne-
go do rady gminy – szarym 

tle, powiatu – żółtym i sej-
miku wojewódzkiego – nie-
bieskim. W trzech ostatnich 
przypadkach też wskazu-
jemy jedno nazwisko, a je-
śli kandydat jest tylko je-
den, to zaznaczamy zna-
kiem „x” okienko „TAK” lub 
„NIE”. Obecnie „x” oznacza 
co najmniej dwie linie, któ-
re przecinają się w obrę-
bie kratki. Jeśli ktoś zakre-
śli złą rubrykę, nie będzie 
mógł tego poprawić – ko-
misja nie ma prawa wydać 
wyborcy kolejnej karty do 
głosowania. 

Gdzie głosujemy? Każdy 
adres zamieszkania przy-
porządkowany jest tylko 
do jednego obwodu wy-
borczego, który najczę-
ściej znajduje się od lat 
w tym samym publicznym 
lokalu (np. w szkole, biblio-
tece, siedzibie OSP itd.).
Lokale wyborcze czynne 
będą od godz. 7 do 21. Gło-
sować będą mogły pełno-
letnie osoby wpisane do 
rejestru wyborców.
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Współcześnie przedsiębiorczość nie kojarzy się tylko 
z prowadzeniem biznesu, ale uznawana jest za aktywną postawę 
w życiu, która pozwala realizować plany zgodnie z naszymi 
talentami i kompetencjami. To też konsekwencja w dążeniu do 
celu, optymizm, odporność na niepowodzenia, które w dzisiejszych 
czasach stanowią niezbędne składowe sukcesu zawodowego. 

Pomorski  
klimat na 
przedsiębiorczość

oGŁosZENiE pŁAtNE u/2018/pR

Propagowanie przedsiębiorczości, jako życiowej postawy to jeden z głównych celów organi-
zowanego już po raz dziesiąty Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości w naszym województwie. 
Koordynatorem wydarzenia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku działający w imieniu Sa-
morządu Województwa Pomorskiego. W tym roku odbędzie się ono 14 listopada, we wszyst-
kich powiatach regionu, a impreza centralna, co roku odbywająca się w innym powiecie, tym 
razem będzie miała miejsce w Gdańsku. 

Przedsiębiorczość dla młodych 
Tegoroczne wydarzenie dedykowane jest w szczególności osobom młodym.  Przedsiębiorczość 
jest rodzajem życiowej filozofii, postawą dającą napęd do działania, inicjatywę, samodzielność, 
otwartość na wyzwania i zdobywanie nowych umiejętności. Nie każdy może i chce zostać przed-
siębiorcą i prowadzić własny biznes, ale każdy może w sobie kształtować kompetencje sprzyjające 
przedsiębiorczości. Pokazywanie takiej filozofii pełnej energii, aktywności i świadomej realizacji 
różnych życiowych celów jest niezwykle ważnym elementem edukacji młodzieży, dopiero planu-
jącej swoją przyszłość zawodową lub właśnie wchodzącej na rynek pracy. Podczas Pomorskiego 
Dnia Przedsiębiorczości uczniowie szkół średnich będą prezentowali swoje biznesplany i pomysły 
na innowacyjne firmy w konkursie „Czas na przedsiębiorczość”. W wybranych powiatach młodzi 
będą mogli uczestniczyć w grze Cashflow, która przez zabawę uczy jak skutecznie inwestować, 
oraz poznają najciekawsze inicjatywy społeczne realizowane przez młodzież i na rzecz młodzieży. 
Z myślą o młodych przygotowywane są również ciekawe warsztaty i spotkania z blogerami.

Porcja wiedzy dla przyszłych przedsiębiorców 
Wydarzenie ma być także okazją do inspiracji dla tych osób, które planują założenie własnej dzia-
łalności gospodarczej. W wielu powiatach podczas Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości pojawią 
się prezentacje i prelekcje instytucji zaangażowanych i wspomagających proces zakładania i pro-
wadzenia własnej firmy. Dla zainteresowanych otworzeniem działalności gospodarczej czy wspar-
ciem finansowym na prowadzenie firmy, przeznaczone będą również warsztaty dotyczące przygo-
towania biznes-planu, konsultacje z przedstawicielami urzędów pracy, a także wykłady z eksper-
tami dotyczące sektora nowoczesnych rozwiązań dla biznesu. W niektórych powiatach odbędą się 
spotkania z pracodawcami, którzy dzięki wsparciu z urzędu pracy otworzyli firmę bądź utworzyli 
miejsca pracy i chętnie podzielą się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami.
Informacje o Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości w poszczególnych powiatach będą do-
stępne na stronie www.wup.gdansk.pl 

Prawie siedemset badań profilaktycznych przeprowadzo-
no w ramach akcji Pomorskie dla Zdrowia, która przepro-
wadzona została podczas dożynek województwa pomor-
skiego w Parszczycach. 

Badania i porady medyczne

Z jakich usług korzysta-
li uczestnicy święta plonów? 
Mieszkańcy powiatu puckiego 
i przyjezdni mierzyli ciśnienie 
tętnicze (179 osób), poziom 
cukru we krwi (179 osób), 
wskaźnik BMI (104 osoby) 
oraz badali krew w celu wykry-
cia przeciwciał anty HCV (235 
osób). Jak wynika z danych 
organizatorów, u największej 
liczby badanych wykryto nie-

prawidłowy wskaźnik BMI, 
który sugeruje nadwagę lub 
otyłość, a także nieprawi-
dłowe ciśnienie krwi (u pra-
wie połowy badanych – 79 
osób). Dodatkowo 34 osoby 
miały za wysoki poziom cu-
kru we krwi, a u jednej bada-
nie wykazało problem z wą-
trobą (wynik dodatki prze-
ciwciał anty HCV). Nieprawi-
dłowości stwierdzono w su-

mie u 170 osób. 
Warto zaznaczyć, że dożyn-
ki stanowiły też okazję do 
specjalistycznych konsulta-
cji. Z plenerowej wizyty u der-
matologa skorzystało 67 ko-
biet i 38 mężczyzn, u których 
wykryto szesnaście nieprawi-
dłowości. Konsultacje onkolo-
giczne przeprowadzono u 59 
kobiet i dwóch mężczyzn. 

Aż dziewięć osób skierowa-
no do dalszej diagnostyki. Na-
tomiast z konsultacji kardio-
logicznych skorzystało bli-
sko pięćdziesiąt kobiet i męż-
czyzn, a siedmioro z nich musi 
poddać się leczeniu. Łącznie 
podczas konsultacji specja-
listycznych wykryto ponad 
trzydzieści nieprawidłowości.
Ważnym punktem akcji Po-
morskie dla Zdrowia była na-
uka samobadania piersi oraz 
wyczuwania guzków na fanto-
mach. Pielęgniarki przeszkoli-
ły 335 osób. Wcześniej podob-
ne badania i konsultacje prze-
prowadzone były m.in. w Pra-
butach, Spocie, Gdańsku, Lu-
zinie, Wdzydzach Kiszewskich, 
Słupsku oraz Piasecznie.

WA
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Wkrótce rusza głosowanie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Helu niebawem wzbogaci się o nowy 
wóz ratowniczo-gaśniczy. Pojazd ma 
trafić na wyposażenie helskich ochotni-
ków jeszcze w tym roku. 

W Helu niebawem rusza głosowanie na projekty w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 
W sumie mieszkańcy wybierać będą spośród czterech pozytywnie zweryfikowanych propozycji. 

Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele,  
21 października to dzień szczególny, dzień w którym wybierzemy swoich reprezentantów do Samo-
rządów i Sejmików. Wielu jest kandydatów ubiegających się o mandat społecznego zaufania. Osobi-
ście pragnę zarekomendować Państwu osobę Radosława Szatkowskiego, przyjaciela, którego znam 
od lat i cenię jako człowieka uczciwego i wrażliwego na potrzeby innych.

Radosław Szatkowski, to nowoczeny wzorowy rolnik. Pełnił funkcję prezesa Agencji Rynku Rolne-
go. Oddany kolega i aktywny działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Dotychczasowa działalność, profesjonalizm oraz umiejętność prowadzenia rzeczowego dialogu, to 
najlepsze rekomendacje dla przyszłego samorządowca. Wierzę, że wybór naszego kolegi Radosła-
wa Szatkowskiego do Sejmiku będzie dla całego Regionu najlepszą decyzją jaką podejmiemy już 
21 października.

RADOSŁAW SZATKOWSKI ubiega się o mandat do Sejmiku z listy nr 2 
Polskiego Stronnictwa Ludowego pozycja 4.

Jestem głęboko przekonany, że Radosław nie zawiedzie tych z Państwa, którzy mu zaufają i oddadzą 
na niego swój głos.

Budżet obywatelski 
zagościł w Helu w 2016 
roku. W tym roku bę-
dzie można wybierać 
już po raz trzeci inicja-
tywę, która zostanie 
sfinansowana z miej-
skiego budżetu w ra-
mach wspólnego gło-
sowania. Do tej pory 
z budżetu obywatel-

skiego skorzystali już 
seniorzy i dzieci. 
W tym roku pod gło-
sowanie poddane zo-
staną cztery projek-
ty. Oddawać głos bę-
dzie można na zada-
nie dotyczące zajęć 
ruchowych dla miesz-
kańców, zakup trzech 
defibrylatorów, wy-

konanie muralu na 
ścianie budynku Ze-
społu Szkół Ogólno-
kształcących bądź 
uporządkowanie te-
renu cmentarza przy 
ul. Dworcowej 3.  
Głosowanie na pro-
pozycje zgłoszone 
przez mieszkańców 
prowadzone będzie 

w dniach od 22 paź-
dziernika do 9 listo-
pada. Przypomina-
my, że każdy miesz-
kaniec Helu może 
oddać jeden głos. 
Oddanie głosu po-
lega na postawieniu 
znaku „x” przy wy-
branym projekcie na 
karcie do głosowania. 

Głosujący wybiera 
jeden, jego zdaniem 
najważniejszy pro-
jekt. Głosować może 
każdy mieszkaniec, 
który w roku prze-
prowadzenia proce-
dury budżetu oby-
watelskiego ukoń-
czy 16 rok życia. Sta-
ły punkt do głoso-

wania zlokalizowany 
zostanie w budyn-
ku Urzędu Miasta 
Helu. Otwarty bę-
dzie od poniedziałku 
do piątku w godz. od 
7:30 do 15:30. Ogło-
szenie wyników gło-
sowania nastąpi 15 
listopada.

WA

Pieniądze na zakup samochodu pochodzą z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 380 tys. 
zł, miasta Helu – 400 tys. zł oraz środków własnych Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Helu. 
O pieniądze na zakup wozu helscy ochotnicy starali się już od 
dłuższego czasu. Pojazd, który jest obecnie na ich wyposa-
żeniu, ma już 25 lat. Choć nadal jest sprawny, to nie spełnia 
wszystkich oczekiwań strażaków. Brakuje w nim m.in. miejsca 
do przechowywania sprzętu. 
Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie Ochotnicza Straż Pożar-
na w Helu wzbogaciła się również o rozpieracz kolumnowy wraz 
z zestawem wymiennych końcówek, który zakupiony został ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości i Gminy Miejskiej Hel.

WA

Klemens Adam Kohnke, 
burmistrz Helu
Dobra kondycja finansowa na-
szego miasta pozwala realizo-
wać ważne dla naszej społecz-
ności zakupy. Bez wątpienia jest 
nim nowy wóz ratowniczo-ga-
śniczy dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Helu. Dzięki naszym 
działaniom miasto jest stać na 
dofinansowanie połowowy kwo-
ty potrzebnej na zakup nowe-
go pojazdu dla helskich straża-
ków. Podlegająca pod Minister-

stwo Spraw Wewnętrznych Państwowa Straż Pożarna pokryje dru-
gą część kwoty. Obecnie jesteśmy już blisko finalizacji zakupu. 

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um

oGŁosZENiE pŁAtNE u/2018/pR



expressy.pl

W urządzenia przeznaczo-
ne do rekreacji i wypoczynku 
wkomponowana zostanie zie-
leń i elementy małej architek-
tury. Postęp prac na placu bu-
dowy wizytowali Marcin Majek, 

zastępca wójta gminy Kosako-
wo, Adam Fajks, radny nowych 
osiedli Pogórza oraz przedsta-
wiciele Urzędu Gminy. 
- Zależy nam na tym, aby stwo-
rzyć teren przyjazny mieszkań-

com, aby można było tu przyjść 
z dziećmi bądź grupą przyja-
ciół i miło spędzić czas - mówi 
Marcin Majek. - Takie miejsca 
są potrzebne, zwłaszcza na 
rozwijających się osiedlach.

Warto zaznaczyć, że w ra-
mach zadania powstanie rów-
nież zbiornik retencyjny na 
wody opadowe.

WA

Budują kompleks 
sportowo-rekreacyjny
W Pogórzu trwa budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Powstają m.in. boisko 
wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrza i skate park. 

11 Listopada wywieś fLagę!
Już niedługo będziemy obchodzić Na-
rodowe Święto Niepodległości. W tym 
roku będzie to święto wyjątkowe, po-
nieważ mija dokładnie 100 lat, od kiedy 
Polska  odzyskała niepodległość. 

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe, które w Polsce ob-
chodzone jest corocznie 11 listopada. Data ta upamiętnia odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918). 
Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., następnie 
zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r., natomiast 
przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 r. 
Jest to dzień ustawowo wolny od pracy.
To, że święto obchodzimy 11 listopada, nie oznacza, że dokładnie tego 
dnia Polska odzyskała niepodległość, gdyż był to proces stopniowy. 
Wybór 11 listopada uzasadnić można natomiast zakończeniem I wojny 
światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pie-

czętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do 
Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 
1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległo-
ści, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. 
A co było z samym świętem na przestrzeni lat? W latach 1919–1936 rocz-
nice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczy-
stości o charakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w pierwszą 
niedzielę po 11 listopada. Pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono 
odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920 r. Tego dnia uhonorowano 
Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie pol-
sko-bolszewickiej wręczając mu buławę marszałkowską.
Po przewrocie majowym w 1926 obchody kolejnych rocznic były uroczy-
stościami ściśle wojskowymi. Rangę święta państwowego nadano Świętu 
Niepodległości dopiero ustawą z dn. 23 kwietnia 1937 r. Miało ono łączyć 
odzyskanie suwerenności państwowej z zakończeniem I wojny światowej 
oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego. Do czasu wybuchu II wojny świa-
towej obchody państwowe odbyły się dwa razy: w 1937 r. i 1938 r. 
Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 jawne świętowanie polskich 
świąt państwowych było niemożliwe. W 1945 ustanowiono Narodowe Świę-
to Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu 
PKWN, i jednocześnie zniesiono Święto Niepodległości. W latach 1980–1981, 
za sprawą działalności związku zawodowego „Solidarność”, przywrócono 
Świętu Niepodległości należne miejsce w świadomości społecznej.
Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone 
przez Sejm PRL ustawą z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe Świę-
to Niepodległości”. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 
W całej Polsce tego dnia odbywają się rozmaite uroczystości zarów-
no o charakterze oficjalnym, jak również rozmaite wydarzenia towa-
rzyszące, jak parady, biegi, rajdy, wykłady, inscenizacje, koncerty 
czy festyny. To także dzień, w którym na ulicach i przed budynka-
mi powiewają flagi państwowe. Warto przyłączyć się do obchodów 
i wywiesić flagę w oknie swojego mieszkania czy na maszcie przed 
domem. To dodatkowo podkreśla pamięć o wydarzeniach związanych 
z odzyskaniem niepodległości, jak i nasz patriotyzm. Zachęcamy za-
tem wszystkich – wywieście tego dnia flagę!
/raf/

REKlAmA 194/2018/Rl

Fo
t. 

u
G

 K
os

ak
ow

o



oGŁosZENiE pŁAtNE 192/2018/Rl



oGŁosZENiE pŁAtNE 192/2018/Rl



8 | Wtorek, 16 października 2018 expressy.pl

DROGI, 
CHODNIKI,  
ŚCIEŻKI 
ROWEROWE
Wybudowano ul. Długą w Łebczu. 1. 
Wybudowano ścieżkę rowerową na tra-2. 
sie Gnieżdżewo- Swarzewo.
Wybudowano ul. Żytnią w Żelistrzewie.3. 
Ruszyła ścieżek rowerowych w ramach 4. 
projektu pn. „Pomorskie trasy rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R-10 – 
partnerstwo Gminy Puck”.
Dotacja dla Powiatu Puckiego w wysokości 2 mln zł - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514G Smolno5. 
-Mrzezino-Kazimierz poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku Smolno-Mrzezino” 
i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Żelistrzewo”.
Dotacja dla Powiatu Puckiego w wysokości  350 000 zł  „Przebudowa drogi powiatowej ul. Pucka 6. 
w zakresie wykonania chodnika oraz remontu zjazdów w Leśniewie”.
Dotacja dla Powiatu Puckiego w wysokości 1 300 000 zł  „Rozbudowa  drogi powiatowej nr 1509G 7. 
wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo – Łebcz etap II”.
Pozostałe zadania: Błądzikowo (budowa chodnika), Celbowo (budowa chodnika), Gnieżdżewo (nawierzch-8. 
nia asfaltowa ul. Młyńskiej), Leśniewo (projekt chodnika przy ul. Puckiej), Mieroszyno (nawierzchnia asfal-
towa ul. Ogrodowej), Mrzezino (budowa ul. Lipowej), Połchowo (budowa chodnika wzdłuż ul. Św. Agaty), Re-
kowo Górne (budowa ul. Słonecznej), Rzucewo (nawierzchnia asfaltowa wraz z chodnikiem), Starzyno (bu-
dowa ul. Spółdzielców), Starzyno (projekt ul. Mechowskiej), Strzelno (nawierzchnia asfaltowa z kanalizacją 
deszczową ul. Sportowej, 3 Maja i Zielonej), Werblinia (ul. Św. Rocha), Widlino (ul. Spacerowa), Żelistrzewo 
(ul. Słoneczna), Smolno (ul. Jana Pawła II), Osłonino (ul. Leśna), Żelistrzewo (ul. Rzucewska), modernizacja 
drogi Osłonino- Mrzezino, wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Łąkowej, Akacjowej i Topolowej w Mrzezi-
nie, Swarzewo (budowa ul. Polnej z odwodnieniem), Rekowo Górne (ul. Bursztynowa i Kasztanowa). Dodat-
kowo budowa z płyt yomb dróg: w Połchowie (ul. Słoneczna i Polna), Mrzezino (ul. Sudecka), Żelistrzewo (ul. 
Zaciszna), Łebcz (ul. Rycerza Wojciecha i Łąkowa), Strzelno (ul. Żytnia), Domatówko (ul. Dębowa), Celbów-
ko, Radoszewo, Połczyno Bis (ul. Mickiewicza, Tulipanowa, Nowa i Bratkowa).

KANALIZACJA
Dofinansowanie w wysokości 13 mln zł z Progra-1. 
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na realizację projektu pn. Uporządkowanie go-
spodarki ściekowej w aglomeracji Puck- budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Darzlubie, Brudzewo, Mechowo i Mrzezino.
W trakcie opracowania jest dokumentacja apli-2. 
kacyjna o dofinansowanie budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej w Domatowie, Domatówku, Le-
śniewie, Wielkiej i Małej Piaśnicy, 
Wykonano koncepcję gospodarki ściekowej na 3. 
terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Gór-
ne, Widlino i Sławutówko.
Opracowano projekt na budowę kanalizacji sa-4. 
nitarnej w Rekowie Górnym.
Wybudowano kanalizację sanitarną wraz z przy-5. 
łączami oraz sieć wodociągową w Sławutówku.
Zakupiono część pomp do przydomowych 6. 
przepompowni ścieków w Błądzikowie, Strzel-
nie, Osłoninie, Rzucewie, Celbowie i Łebczu.

ROLNICTWO
W trakcie opracowania jest projekt przebudowy i roz-1. 
budowy stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym.
Opracowano projekty na budowę sieci wodociągo-2. 
wych w Połczynie i Połchowie.
Modernizacja dróg transportu rolnego przy udziale 3. 
środków z Urzędu Marszałkowskiego – odnowiono 
nawierzchnie w Werblini oraz na trasach Celbowo- 

OŚWIETLENIE
1. Wykonano oświetlenie w: Leśniewie (ul. Sikorskiego i Sosnowa), Łebczu (ul. 

Wiśniowa), Mieroszynie (ul. Widokowa), Połczynie BIS (ul. Ziołowa i Mickie-
wicza), Połczynie (ul. Lipowa i Kasztanowa), Rekowie Górnym (ul. Świerko-
wa), Swarzewie (ul. Polna i Topolowa), Połczynie (ul. Polna, Dębowa, Bukowa 
i Kasztanowa), Swarzewie (ul. Jaśminowa), Połchowie (ul. Długa), Małej Pia-
śnicy, Mechowie, Domatowie (ul. Polna), Mrzezinie (ul. Zielona, Żytnia, Spa-
cerowa, Wrzosowa, Polna i Olchowa), Darzlubiu (ul. Słoneczna oraz Złota). 
W sumie zamontowano około 400 lamp. 

2. Wykonano dokumentacje oświetleniowe dla: Domatówka (ul. Dębowa, Buko-
wa, Łąkowa, Klonowa, Wschodnia i Kwiatowa), Leśniewo (ul. J. Brzechwy, W. 
Reymonta, J. Słowackiego, A. Mickiewicza oraz Mechowska do ul. Akacjo-
wej), Łebcza (ul. Pucka od ścieżki rowerowej w kierunku Mieroszyna), Mie-
roszyno (ul. Kaszubska, Krótka i Długa), Mrzezina (ul. Jesionowa, Strażacka, 
Św. Józefa, Spokojna, Tęczowa, Pogodna i Zielona), Połczyna (ul. Cicha, We-
soła, Makowa i Zachodnia), Rekowa Górnego (ul. Szkolna i Szafirowa), Sta-
rzyna (plac zabaw), Strzelna (ul. Szkolna i Działkowa), Widlina (ul. Spacero-
wa) oraz Darzlubia (ul. Wierzbowa).

3. Dokumentacje projektowe w trakcie opracowania: Połczyno Bis (ul. Kwiatowa, 
Tulipanowa, Nowa, Narcyzowa), Połczyno (ul. Spokojna, Klonowa i Świerko-
wa), Gnieżdżewo (Księży Dambków, Lipowa, Klonowa), Leśniewo (ul. Akacjo-
wa, Kwiatowa), Mechowo (ul. Ziołowa, Częstochowska, Dębowa), Mieroszyno 
(ul. Młyńska, Sosnowa, ul. Lipowa i Rodzinna), Mrzezina (ul. Świerkowa i Ko-
lejowa), Rekowo Górne (ul. Diamentowa), Starzyński Dwór (ul. Długa i Krót-
ka), Smolno (ul. Klonowa, Orzechowa, Topolowa i Leśna) oraz Celbowo.

Gmina Puck 2014-2018

Żelistrzewo i Mrzezino – Osłonino.
W ramach rozbudowy sieci wodociągowej wykonano: sieć wodociągo-4. 
wą w Połczynie (ul.: Spokojna, Krótka, Gdańska i Sportowa), Strzelnie (ul. 
Wesoła), Błądzikowie, Starzynie (ul. Spółdzielców), Swarzewie (ul. Włady-
sławowska). Dodatkowo wymieniono sieć wodociągową w Rekowie Gór-
nym (ul. Bursztynowa, Kasztanowa, Diamentowa i Szafirowa) i dokonano 
rozbudowy sieci wodociągowej w Połczynie (ul. Swarzewska).
Wykonano modernizację stacji SUW w Starzynie.5. 
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ROLNICTWO
W trakcie opracowania jest projekt przebudowy i roz-1. 
budowy stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym.
Opracowano projekty na budowę sieci wodociągo-2. 
wych w Połczynie i Połchowie.
Modernizacja dróg transportu rolnego przy udziale 3. 
środków z Urzędu Marszałkowskiego – odnowiono 
nawierzchnie w Werblini oraz na trasach Celbowo- 

OŚWIETLENIE
1. Wykonano oświetlenie w: Leśniewie (ul. Sikorskiego i Sosnowa), Łebczu (ul. 

Wiśniowa), Mieroszynie (ul. Widokowa), Połczynie BIS (ul. Ziołowa i Mickie-
wicza), Połczynie (ul. Lipowa i Kasztanowa), Rekowie Górnym (ul. Świerko-
wa), Swarzewie (ul. Polna i Topolowa), Połczynie (ul. Polna, Dębowa, Bukowa 
i Kasztanowa), Swarzewie (ul. Jaśminowa), Połchowie (ul. Długa), Małej Pia-
śnicy, Mechowie, Domatowie (ul. Polna), Mrzezinie (ul. Zielona, Żytnia, Spa-
cerowa, Wrzosowa, Polna i Olchowa), Darzlubiu (ul. Słoneczna oraz Złota). 
W sumie zamontowano około 400 lamp. 

2. Wykonano dokumentacje oświetleniowe dla: Domatówka (ul. Dębowa, Buko-
wa, Łąkowa, Klonowa, Wschodnia i Kwiatowa), Leśniewo (ul. J. Brzechwy, W. 
Reymonta, J. Słowackiego, A. Mickiewicza oraz Mechowska do ul. Akacjo-
wej), Łebcza (ul. Pucka od ścieżki rowerowej w kierunku Mieroszyna), Mie-
roszyno (ul. Kaszubska, Krótka i Długa), Mrzezina (ul. Jesionowa, Strażacka, 
Św. Józefa, Spokojna, Tęczowa, Pogodna i Zielona), Połczyna (ul. Cicha, We-
soła, Makowa i Zachodnia), Rekowa Górnego (ul. Szkolna i Szafirowa), Sta-
rzyna (plac zabaw), Strzelna (ul. Szkolna i Działkowa), Widlina (ul. Spacero-
wa) oraz Darzlubia (ul. Wierzbowa).

3. Dokumentacje projektowe w trakcie opracowania: Połczyno Bis (ul. Kwiatowa, 
Tulipanowa, Nowa, Narcyzowa), Połczyno (ul. Spokojna, Klonowa i Świerko-
wa), Gnieżdżewo (Księży Dambków, Lipowa, Klonowa), Leśniewo (ul. Akacjo-
wa, Kwiatowa), Mechowo (ul. Ziołowa, Częstochowska, Dębowa), Mieroszyno 
(ul. Młyńska, Sosnowa, ul. Lipowa i Rodzinna), Mrzezina (ul. Świerkowa i Ko-
lejowa), Rekowo Górne (ul. Diamentowa), Starzyński Dwór (ul. Długa i Krót-
ka), Smolno (ul. Klonowa, Orzechowa, Topolowa i Leśna) oraz Celbowo.

OŚWIATA
Wybudowano szkołę w Połchowie o wartości 9,3 mln zł.1. 
Wykonano termomodernizację budynków szkół w Gnieżdżewie, Po-2. 
łczynie. W trakcie realizacji jest termomodernizacja budynków szkół 
w Swarzewie, Mieroszynie i Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie. 
Wykonano projekt przebudowy i rozbudowy budynku szkoły w Łebczu.3. 
W ramach remontów szkół wykonano m.in. remont korytarzy 4. 
w Rekowie Górnym, Zespole Szkół w Żelistrzewie oraz w szkole 
w Celbowie, sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Mrzezinie, sali 
komputerowej w Połczynie, sali komputerowej oraz przebieralni 
przy sali gimnastycznej w szkole w Gnieżdżewie, schodów wej-
ściowych i stolarki drzwiowej w Strzelnie, pomieszczeń oddziału 
przedszkolnego w Łebczu, elewacji szkoły w Celbowie, posadzek 
w szkołach w Werblini, Swarzewie i Połchowie. Dodatkowo przy 
Zespole Szkół w Żelistrzewie wybudowano pętlę autobusową, 
a w szkole w Połczynie zamontowano monitoring. Wykonano też 
remont podłogi sali gimnastycznej w Mieroszynie, a w Swarzewie 

przystosowano pomieszczenia szkolne do pomieszczeń eduka-
cyjnych. Wykonano też plac zabaw przy szkole w Leśniewie.
Ogromnym sukcesem jest projekt  „Dziś nauka – jutro praca ! Pod-5. 
niesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych 
i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck”, który został sfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu 6,5 mln zł, 
dofinansowanie 6,2 mln zł. W ramach projektu zrealizowano zajęcia 
z przedmiotów przyrodniczych i matematyki w formie interdyscypli-
narnych zajęć dodatkowych prowadzonych metodą projektu eduka-
cyjnego z wykorzystaniem narzędzi ICT. Wdrożono też zajęcia z za-
kresu języka angielskiego oraz integracji sensorycznej. Uczniowie 
szkół brali udział w zajęciach pozaszkolnych w Centrum Hewelia-
num w Gdańsku. Projekt przewidywał również wyjazdy do Centrum 
Nauki Experyment w Gdyni. W okresie wakacyjnym 120 uczniów 
wzięło udział w dwutygodniowym obozie - edukacyjnym. W ramach 
projektu przewidziano wsparcie dla nauczycieli w formie doskonale-
nia zawodowego. Nadto szkoły otrzymały nowoczesny sprzęt kom-
puterowy. Wyposażono sale do integracji sensorycznej oraz zaku-
piono sprzęt do diagnozy i terapii metodą Biofeedback. 
Zrealizowano projekt pt. „Nowe miejsca, nowe szanse. Utworze-6. 
nie 30 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z nie-
pełnosprawnościami, na terenie Gminy Puck”. W ramach przed-
sięwzięcia dostosowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej 
w Mieroszynie do przedszkola oraz zakupiono wyposażenie. 
W trakcie realizacji jest projekt pn. „Upowszechnienie wychowania 7. 
przedszkolnego w Gminie Puck poprzez utworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie”, w ramach którego do-
stosowano pomieszczenia w Szkole w Żelistrzewie do przedszkola 
oraz zakupiono wyposażenie do Żelistrzewa i Połchowa.

Gmina Puck 2014-2018

SPORT
I TURYSTYKA

Wybudowano boiska wielofunkcyjne 1. 
w miejscowościach Leśniewo, Miero-
szyno i Rekowo Górne.
W trakcie opracowania jest projekt 2. 
przebudowy obiektu sportowego w Żelistrzewie.
Otrzymano dofinansowanie na budowę budynku usługowego 3. 
i informacji turystycznej w Osłoninie.
Wykonano projekt zagospodarowania terenu w Leśniewie.4. 
W trakcie opracowania jest projekt zagospodarowanie tere-5. 
nu w Osłoninie.
Opracowano dokumentację na zagospodarowanie terenu 6. 
w Łebczu, Mieroszynie, Starzynie i Żelistrzewie.
Wykonano zagospodarowanie terenu w Strzelnie poprzez bu-7. 
dowę boiska wielofunkcyjnego.

OSP
 Zrealizowano pro-1. 

jekt „Poprawa bez-
pieczeństwa poprzez 
wyposażenie jed-
nostek ratownictwa 
na obszarze Gmin 
Związku Międzyg-
minnego Zatoki Puc-

kiej”, dzięki któremu zakupiono wyposażenie dla czterech jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej na łączną kwotę 547 420,00 zł. 
Zakupiono samochody dla jednostek OSP z Mieroszyna, Smolna, 2. 
Werblinia, Swarzewa, Leśniewa, Darzlubia i Łebcza. Nadto doposażo-
no ochotników ze Strzelna, Smolna, Werblinia, Mieroszyna, Swarzewa, 
Leśniewa, Starzyna, Darzlubia, Lebcza. Odnowiono remizy w Strzel-
nie i Mechowie. Przygotowano projekt budowy remiz OSP w Swarze-
wie. Zakupiono również sprzęt dla wszystkich jednostek OSP o war-
tości 77 tys. zł dofinansowany z Ministerstwa Sprawiedliwości.

INNE
Przyznane dofinansowanie na realizację  projektu pn. „Kształcenie 1. 
ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wie-
ku aktywności zawodowej”. Wartość projektu wynosi 1 112 525,57 zł, 
z czego kwota dofinansowania to 945 646,73 zł. Celem przedsię-
wzięcia jest poprawienie sytuacji mieszkańców na rynku pracy po-
przez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w zakresie techno-
logii informatycznych, języka angielskiego oraz kwalifikacji przydat-
nych w branży budowlanej oraz transportowo- logistycznej. 

Gmina Puck przystąpiła do projektu pn. „Rzuć kotwicę za gra-2. 
nicę”. W ramach tego zadania Gmina Puck planuje przedłużyć 
pomost w Rzucewie oraz wybudować infrastrukturę towarzy-
szącą. W trakcie realizacji jest projekt pn. „Zagospodarowanie 
terenu stawu w Połchowie”. 
Przyznane zostały też środki z Programu Otwarte Strefy Aktyw-3. 
ności na zadanie „Budowa Strefy rekreacyjno-sportowej w Swa-
rzewie”. W ramach zadania powstanie plac zabaw w Swarzewie. 
Przekazano dotację na budowę windy przy Szpitalu w Pucku.4. 

Żelistrzewo i Mrzezino – Osłonino.
W ramach rozbudowy sieci wodociągowej wykonano: sieć wodociągo-4. 
wą w Połczynie (ul.: Spokojna, Krótka, Gdańska i Sportowa), Strzelnie (ul. 
Wesoła), Błądzikowie, Starzynie (ul. Spółdzielców), Swarzewie (ul. Włady-
sławowska). Dodatkowo wymieniono sieć wodociągową w Rekowie Gór-
nym (ul. Bursztynowa, Kasztanowa, Diamentowa i Szafirowa) i dokonano 
rozbudowy sieci wodociągowej w Połczynie (ul. Swarzewska).
Wykonano modernizację stacji SUW w Starzynie.5. 
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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 naj-
bliższymi. Fotografie wraz z imieniem i nazwiskiem oraz informacją o miejscu wypo-
czynku należy przesyłać bezpośrednio na adres: czytelnicy@expressy.pl. Spośród 
nadesłanych zdjęć wybierzemy autorów pięciu fotografii, którym przekażemy wej-
ściówki „no limit” do funparku Crocusiowa Przystań w Pucku.
Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada. Zwycięzcy o wygranej powiadomieni zo-
staną drogą elektroniczną. Zaznaczamy, że nadesłanie zdjęcia jest równoznacz-
ne 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

REKlAmA 219/2018/DB

REKlAmA u/2018/pR
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W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła 
się uroczysta gala konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018. Nagro-
dy pieniężne, wyróżnienia i puchary otrzymało sześć pomorskich 
wsi, w tym m.in. Żelistrzewo. 

ŻeListrzewo wśród najpiękniejszych wsi

Poszukiwanie bohaterów 
Niepodległej – finały powiatowe 

konkursu już za nami
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 zna-
ne postacie historyczne, ale też osoby, które były zaangażowane w działa-
nia prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości, a o których lo-
sach później zapomniano. Za nami finały powiatowe konkursu, podczas któ-
rych jury wybrało pięć najciekawszych prezentacji.
Konkurs „Pomorskie drogi do Niepod-
ległej” to jeden z elementów programu 
obchodów 100-lecia Niepodległości 
Polski i Pomorza. Przez ostatnie mie-
siące uczniowie szkół średnich szukali 
w swoim najbliższym otoczeniu boha-
terów wydarzeń sprzed stulecia. Mogli 
przy tym wybierać – albo sięgając po 
nazwiska z przygotowanej w ramach 
konkursu listy, albo samodzielnie od-
najdując postacie działające w ich naj-
bliższym otoczeniu – w rodzinie czy 
najbliższym sąsiedztwie.
- Za nami już pięć finałów powiato-
wych imprezy. Tym samym znamy 
już wszystkie zespoły, które spotkają 
się 19 października na uroczystej gali 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni i po-
walczą o nagrodę główną -  mówi Adam 
Krawiec, dyrektor Departamentu Edu-
kacji Sportu Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego.
Zadanie konkursowe polegało na 
przygotowaniu przez uczniów pre-

zentacji multimedialnej opowiadają-
cej o wybranym bohaterze. Podczas 
każdego z finałów jury oceniało m.in. 
kreatywność, oryginalność, popraw-
ność merytoryczną oraz własną in-
terpretację tematu.
- Poziom wszystkich prezentacji był 
bardzo wysoki, jednak jurorzy zwra-
cali szczególną uwagę nie tylko na ze-
brane informacje, ale na „wkład wła-
sny”, czyli zaangażowanie uczniów. 
Niektóre zespoły wykonały bardzo 
dużą pracę osobiście odwiedzając 
opisywane miejsca, przeprowadza-
jąc wywiady z ciekawymi ludźmi, wy-
konując dokumentację fotograficz-
ną i filmową – wylicza Kamil Bemow-
ski, z Pomorskiej Akademii Działania, 
która jest koordynatorem konkursu.
Każdy z finałów regionalnych, oprócz 
wręczenia nagród zwycięzcom, był 
również okazją do wspólnego obejrze-
nia filmu Filipa Bajona „Kamerdyner”. 
Ten film (nagrodzony kilka dni temu 

Srebrnymi Lwami na festiwalu w Gdy-
ni) doskonale wpisuje się w ideę kon-
kursu ogłoszonego przez marszałka 
Mieczysława Struka. To szeroka pano-
rama naszej historii, w której znajdzie-
my marzenie o niepodległości, relacje 
polsko-kaszubsko-niemieckie i walkę 
o rodzimą tożsamość. 
Konkurs „Pomorskie drogi do Niepod-
ległej” odbywa się w dwóch etapach. 
Pierwszy etap to poziom powiato-
wy, a jego finałem były uroczyste gale 
w pięciu regionach województwa. Zwy-
cięzcy finałów powiatowych – w sumie 
pięć zespołów - spotkają się 19 paź-
dziernika na uroczystej gali w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni, gdzie ich prezen-
tacje powalczą o nagrodę główną.
Konkurs realizowany jest przez Sa-
morząd Województwa Pomorskiego 
we współpracy z Wojewódzką Biblio-
teką Pedagogiczną w Słupsku oraz 
Pomorską Akademią Działania w No-
wym Dworze Gdańskim.

Pełna lista laureatów finałów powiato-
wych i zwycięskie prezentacje znajdu-
ją się na stronie https://niepodlegla.po-
morskie.eu/ 

ZWyCięZCy fiNAłóW 
POWiATOWyCH:

Gdańsk 21.09
Bohater Pomorza sprzed stu lat 
znaleziony - Władysław Cieszyński
V LO Gdańsk 
Uczniowie: Monika Kaczorowska, 
Natalia Jeleń, Karolina Kosecka 
Opiekun: Jerzy Majewski

Sztum 21.09
Spadkobiercy Wolności w drodze do 
Tadeusza Tollika  
ZSP nr 1 Kwidzyn  
Uczniowie: Izabela Marciniak, Julia 
Kogut, Dominika Woelk  
Opiekun: Katarzyna Opacka 

Wejherowo 24.09
Antoni Abraham   
PZS nr 2 Wejherowo
Uczniowie: Sandra Rogala, Filip 
Lidzbarski, Karol Malottki
Opiekun: Andrzej Tamulewicz.

Starogard 26.09
Jan Buchholz Wielki 
Starogardzianin II LO Starogard 
Uczniowie: Marieta Domachowska, 
Marta Berg, Magdalena Osowska 
Opiekun: Aleksandra Marczak

Bytów 27.09
Franciszek Leon Kręcki  
II LO Słupsk
Uczniowie: Wiktoria Augustyn, 
Patrycja Groch, Kaja Willich 
Opiekun: Iwona Tłuchowska

Kapituła konkursowa zdecydowała o przyznaniu trzech 
wyróżnień i trzech pierwszych miejsc dla najpiękniejszych 
wsi z Pomorza. Zostały one wybrane spośród jedenastu, 
które dostały się do finału zmagań. Pierwsze miejsce i na-
grodę 30 tys. zł otrzymała wieś Nowa Cerkiew, gm. Mo-
rzeszczyn (powiat tczewski). Nagrodę 20 tys. zł, puchar 
i dyplom odebrało Lubieszewo, gm. Nowy Dwór Gdański 
(powiat nowodworski) za zajęcie drugiego miejsca. Brąz 
powędrował do wsi Koteże, gm. Starogard Gdański (powiat 
starogardzki). Koteże również otrzymały puchar i dyplom 
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Wyróżnie-
nia w konkursie oraz nagrody pieniężne w wysokości 3 tys. 
zł otrzymały wsie: Żelistrzewo (gm. Puck), Leśno (gm. Bru-
sy) i Chwaszczyno (gm. Żukowo).
Oprócz nagród dla całych wsi jury konkursu przyznało trzy 
nagrody i trzy wyróżnienia dla najpiękniejszych zagród w 

województwie pomorskim. Pierwsze miejsce zajęli Miro-
sława i Zenon Tiałowscy z Dąbrówki (gm. Starogard Gdań-
ski). Państwo Tiałowscy hodują trzodę chlewną, uprawia-
ją rzepak i zboża. Sami produkują wyroby mięsne i nabiał. 
Otrzymali nagrodę w wysokości 5 tys. zł., puchar i dyplom. 
Drugie miejsce zajęli Maria i Adam Szyngwelscy z Koso-
bud (gm. Brusy). W swoim gospodarstwie produkują mle-
ko i uprawiają m.in. kukurydzę. Otrzymali nagrodę w wy-
sokości 4 tys. zł. Trzecie miejsce i nagrodę 3 tys. zł w ka-
tegorii zagroda otrzymała Monika Stanicka z Borkowa Lę-
borskiego (gm. Choczewo). W gospodarstwie Pani Moniki 
uprawiane jest m.in. żyto i rzepak. Dzięki środkom unijnym 
właścicielka zmodernizowała zagrodę (m.in. budynki go-
spodarcze), a także zakupiła maszyny rolnicze.

WA

powiatu puCKiEGo
express
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Zbliżający się wielkimi krokami koniec 
kadencji to doskonały czas do podsumo-
wań. Czy mijające cztery lata były do-
brym okresem dla Pucka?
Już niebawem ocenią to wyborcy, ale moim zdaniem, 
pewnie mało obiektywnym, zmieniło się wiele. Czte-
ry lata temu do wyborów szłam z hasłem: „Nowa bur-
mistrz - nowa jakość” i wydaje mi się, że udało mi się 
wprowadzić tą nową jakość. Udało się stworzyć  gru-
pę zdeterminowanych i pracowitych współpracowni-
ków, współpraca z radnymi przebiegała bardzo do-
brze i merytorycznie. Zależało mi na zwiększeniu ape-
tytu na Puck, na jego rozpoznawalności. Idziemy cały 
czas w takim kierunku, aby chciało się tu  mieszkać, 
działać i spędzać czas. Postawiliśmy na ułatwianie 
życia mieszkańcom między innymi poprzez budowę 
podjazdów dla osób niepełnosprawnych, uruchomie-
nie komunikacji miejskiej czy też doświetlenie przejść 
dla pieszych. Olbrzymie znaczenie ma dla mnie profe-
sjonalizm ludzi, z którymi współpracuje oraz aktyw-
ność organizacji i stowarzyszeń działających na te-
renie miasta. Coraz więcej osób angażuje się w życie 
społeczno- kulturalne Pucka, co bardzo mnie cieszy. 
Nie ukrywam, że zależało mi na ożywieniu centrum 
miasta i jego uatrakcyjnieniu. Stąd mnogość imprez, 
które na Starym Rynku i w jego obrębie organizowa-
ne są praktycznie przez cały rok. Udało nam się wpro-
wadzić również budżet obywatelski. Dodatkowo po-
wołaliśmy Radę Seniorów Miasta Puck i wprowadzili-
śmy Pucką Kartę Seniora. Nadto rozwinęliśmy Kartę 
Dużej Rodziny tak, aby rodzinom wielodzietnym móc 
zaoferować więcej ulg i zniżek. Podejmowaliśmy mnó-
stwo inicjatyw nie tylko z myślą o mieszkańcach, ale 
i przedsiębiorcach. Dlatego na przestrzeni ostatnich 
czterech lat nie wprowadzaliśmy podwyżek opłat eks-
ploatacyjnych za lokale użytkowe, proponowaliśmy 
współpracę w ramach jarmarków czy akcji „Weekend 
za pół ceny”. Na niezmienionym poziomie pozostały 
również opłaty  targowe. Opłata klimatyczna i stawki 
podatku od środków transportowych zostały zmniej-
szone, a mimo tego wpływy do budżetu miasta są większe.

Czego nie udało się do końca zrealizować?  
Jakie działania wymagają kontynuacji i zaangażo-
wania ze strony Urzędu Miasta?
Cztery lata zabiegaliśmy o to, aby w Pucku powstała marina. Na-
sze intensywne działania powinny niebawem przynieść zamierzo-
ny efekt, bo gotowy jest już projekt zagospodarowania portu, są 
uzgodnienia  i złożony został wniosek o dofinansowanie. Przed-
sięwzięcie mogłoby być już realizowane, gdyby nie protesty eko-
logów ze Świebodzina, które opóźniły realizację inwestycji o blisko 
trzy lata. Będziemy zmierzać też do tego, aby pokazać podziemia 
naszego zamku. Do tej pory nie udało się nam zdobyć niezbędnych 
środków, ale teraz startujemy w Programie Współpracy Transgra-
nicznej Polska-Rosja. Będziemy też zmierzać do stworzenia wirtu-
alnej rekonstrukcji ukrytego pod wodami Zatoki Puckiej wczesno-
średniowiecznego portu. To zadanie, które zamierzamy realizować 
w ramach międzynarodowego projektu pn. „Virtual Arch”. Przystą-
piliśmy też do realizacji przedsięwzięcia związanego z rewitaliza-
cją centrum miasta. To jest ogromne zadanie, które zakłada m.in. 
utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia. Dodatkowo odnowionych 
zostanie dziesięć budynków komunalnych i dwadzieścia obiektów 
wspólnot mieszkaniowych. Przystąpiliśmy też do realizacji projek-
tu związanego z budową węzła integracyjnego przy dworcu kolejo-
wym. W ramach powyższego zadania powstanie rozdział  kanaliza-

cji, nowy układ komunikacyjny, wybudowane zostaną dodatkowe 
miejsca parkingowe, a także ścieżki rowerowe, oświetlenie i mo-
nitoring. Mamy też na pismie od PKP, że do 2021 roku odnowiony 
będzie budynek dworca. Lada dzień rusza modernizacja łazienek 
i elewacji hangarów, które znajdują się w porcie jachtowym. Nadto 
na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji powsta-
nie tzw. Przystanek Kultura. Przystąpiliśmy również do realizacji 
projektu związanego z modernizacją targowiska miejskiego. To za-
danie, które polega między innymi na budowie blisko czterdzie-
stu całorocznych stoisk handlowych. Będziemy również dążyć do 
tego, aby Puck nie zamierał po sezonie, jak dzieje się to w przypad-
ku innych miejscowości. Dlatego też imprezy o charakterze kul-
turalnym bądź sportowym organizowane są również w okresie je-
sienno-zimowym.

Co uważa Pani za swoje największe osiągnięcie? 
Jakie działania zaliczyłaby Pani do sukcesów Urzę-
du Miasta w Pucku?
W ciągu ostatnich czterech lat udało się nam pozyskać z zewnątrz 
ponad 33 mln zł na projekty o łącznej wartości ponad 61 mln zł. 
Dodatkowo Puck w minionej kadencji odnotował znaczący wzrost 
dochodów, z około 42 mln zł na blisko 71 mln zł. Do sukcesów sa-
morządu zaliczyć należy również otwarcie pierwszego puckiego 
przedszkola samorządowego. Udało nam się przystąpić także do 
projektu związanego z rozbudową kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej. Nadto zakończona została inwestycja związana z termomoder-

nizacją budynków Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji oraz Urzędu Miasta. Magistrat wzbogacił 
się też o windę, która dla wielu petentów jest sporym 
udogodnieniem. Dokonaliśmy też zakupu autobusu 
szkolnego. Nadto sprawiliśmy, że zapanowała Moda 
na Puck, która jest efektem m.in.imprezy organizowa-
nej z okazji Dnia Kobiet. Z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców spotyka się również Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. Cieszy nas także sukces akcji pn. Rowero-
wy Maj, która sprawiła, że na rowery, hulajnogi, czy też 
rolki przesiedli się nie tylko najmłodsi, ale i ich rodzice 
oraz dziadkowie. Z myślą o rowerzystach przystąpili-
śmy do unijnego projektu pn. Pomorskie Trasy Rowe-
rowe. W ramach powyższego przedsięwzięcia nowa 
ścieżka rowerowa powstała przy ul. Wybickiego. Do-
datkowo w ostatnim czasie do użytku oddaliśmy ciąg 
pieszo-rowerowy przy ul. Wojska Polskiego.

Puck z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem wśród turystów. 
Jakie działania zostały podjęte, aby 
utrzymać ten pozytywny trend?
Duży nacisk położyliśmy na wysoką jakość i czystość 
piasku na puckiej plaży. W sumie w ciągu trzech lat 
przywieźliśmy około 180 wywrotek piasku z Łeby. Za-
dbaliśmy również o to, aby w okresie letnim odbywały 
się koncerty i inne wydarzenia o charakterze kultural-
no-rozrywkowym. Sporo działo się nie tylko podczas 
wakacji, ale też w maju i czerwcu. Praktycznie nie było 
w Pucku letniego weekendu bez jakiegoś wydarzenia 
artystycznego. Myślę, że bardzo poprawiła się rów-
nież promocja miasta. Za sprawą byłego burmistrza 
West Hollywood było o nas słychać między innymi 
za oceanem. W ramach międzynarodowego projektu 
współpracujemy też z instytutami archeologii w Dreź-
nie ,Pradze i Wiedniu. Działamy też wspólnie z Cieszy-
nem, organizując akcje Puck w Cieszynie i Cieszyn 
w Pucku, a także z innymi miastami partnerskimi, co 
wpływa też na wyniki dotyczące odwiedzin. Najwięk-
szą liczbę cudzoziemców stanowią Czesi, w większo-

ści z Czeskiego Cieszyna. Możemy śmiało powiedzieć, że w ciągu 
ostatnich kilku lat zwiększył się apetyt na Puck, bo coraz więcej 
osób do nas przyjeżdża i z chęcią tu wraca. Dzięki restauratorom 
jest też ciekawa całoroczna oferta kulturalna.  

Stawia Pani zarówno na kontynuację obecnie reali-
zowanych projektów, jak i wdrażanie zupełnie no-
wych pomysłów. Jakie inicjatywy chciałaby Pani 
wprowadzić w życie w najbliższym czasie
 W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat na terenie naszego miasta 
deweloperzy wybudują kilkanaście bloków. Mam nadzieję, że te  in-
westycje  przyciągną do Pucka wielu ludzi młodych. 
Mamy program antysmogowy. Marzę też o tym, aby Puck stał się 
uzdrowiskiem. Pierwsze kroki w tym kierunku już podjęliśmy. Wy-
zwaniem na najbliższe lata będzie stworzenie Puckiego Centrum 
Kultury.  Wszystkie drogi gruntowe utwardzimy, a jakość istnieją-
cych chodników i dróg znacząco się poprawi. Przybędzie parkin-
gów, rozbudujemy sieć kanalizacyjną i ciepłowniczą. Powstanie też 
więcej atrakcji związanych z historią i walorami przyrodniczymi na-
szego miasta. Będziemy w systemie roweru metropolitalnego, roz-
budujemy szkołę, infrastrukturę sportową. Planów mamy bardzo 
dużo, ale wydaje nam się, że już mocno posunęliśmy się do przo-
du. Wydaje nam się, że wiemy, w którym kierunku powinien podą-
żać Puck. Będziemy robić wszystko, aby żyło się nam bezpieczniej, 
zdrowiej ,  wygodniej i ciekawiej.

Wiemy, w którym kierunku 
powinien podążać Puck

O współpracy z radnymi, zrealizowanych przedsięwzięciach i planach inwestycyjnych  
z Hanną Pruchniewską, burmistrz Pucka, rozmawia Anna Walk.
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- Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu pod nazwą 
„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck” - mówi 
Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka. - Nasz odcinek może nie 
jest najdłuższy, ale to bardzo ważny łącznik między ścieżką, która 
już istnieje w Pucku, a planowaną trasą w kierunku Błądzikowa. 

Kolejnym etapem prac będzie wybudowanie trzech miejsc po-
stojowych dla rowerzystów. Liderem projektu, który realizowany 
jest też w innych częściach powiatu puckiego, jest gmina Puck.  

WA

Święto plonów rozpoczął tradycyjny korowód na czele z wień-
cami dożynkowymi. Następnie odprawiona została suma dzięk-
czynna, której przewodniczył ks. bp Wiesław Szlachetka. Za 
pracę rolnikom ze sceny dziękowali miejscowi samorządowcy 
i przedstawiciele zarządu województwa pomorskiego. 

Susza dała się we znaki
- Święto plonów to uroczyste zakończenie żniw i podsumowa-
nie całorocznego trudu pracy rolnika – mówił Adam Śliwicki, wójt 
gminy Krokowa. - Jest jednym z najpiękniejszych polskich obrzę-
dów ludowych. Uroczyste podziękowanie za zebrane plony łączy 
się z prośbą o pomyślne żniwa w nadchodzącym roku. 
W tym roku to również szacowanie strat w uprawach spowodo-
wanych suszą. - Rok temu doskwierały nam obfite opady desz-
czu, a teraz we znaki dała się susza – mówi Andrzej Labuda, rol-

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy:

kat. województwo pomorskie:
1. Gmina Cedry Wielkie
2. Centrum Kultury, Sportu, Turystyki 
 i Rekreacji w Rzeczenicy
3. Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach
kat. powiat pucki:
1. Brudzewo,  
2. Połchowo
3. Połczyno
kat. gmina Krokowa:
1. sołectwo Parszczyce 
2. sołectwo Krokowa
3. sołectwo Minkowice.

Piękna Wieś Pomorska 2018 

kat. miejscowość 
1. Żarnowiec,
2. Sławoszyno,
3. Minkowice
kat. zagroda
1. Przemysław Nadolski, Karwieńskie Bło-
to Pierwsze 
2. Kazimierz Tarnowski, Kłanino 

Rolnicy  
dziękowali 
za plony
Zebrali się w Parszczycach, aby podziękować za tegoroczne plony. Pomorscy rolnicy uczestniczyli w wojewódzkim święcie 
plonów. Dożynki stanowiły okazję nie tylko do świętowania, ale i integracji oraz wymiany doświadczeń. 
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nik z Niepoczołowic. - Mimo tego, że ponieśliśmy sporo strat, 
dziękujemy za plony, patrząc z nadzieją na przyszłość.  

Atrakcji nie brakowało
Ważnym punktem uroczystości było wyłonienie najpiękniej-
szych wieńców dożynkowych. Jeżeli chodzi o województwo po-
morskie, to najwyżej oceniony został wieniec z gminy Cedry 
Wielkie. Nagroda za najpiękniejszy wieniec powiatu puckiego 
trafiła do Brudzewa. Uhonorowane zostały również Parszczyce, 
które zwyciężyły w kategorii gminy Krokowa. 
Pod względem artystycznym dożynki uświetniły liczne występy mu-
zyczne. Na scenie zaprezentował się m.in. Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca Bazuny z Żukowa. Gwiazdą wieczoru był duet Long & Junior. 
Z dużym zainteresowaniem publiczności spotkał się również ognisty 
występ grupy Teatru Ognia „Elding” oraz pokaz fajerwerków.

Anna Walk

Przy ul. Wybickiego w Pucku powstała 
nowa ścieżka rowerowa. To część mię-
dzynarodowej trasy R10.
Za budowę ścieżki rowerowej odpowiadała redzka firma Nor-
dvik. Na realizację przedsięwzięcia miasto przeznaczyło ponad 
300 tys. zł. Efektem prac jest oznakowana ścieżka o długości 
około 600 m i szerokości 2m. Biegnie ona w południowej czę-
ści pasa drogowego ulicy Wybickiego. Wykonana została z nie-
fazowanej kostki betonowej. 

ścieŻka rowerowa
oficjaLnie otwarta Tadeusz Puszkarczuk, 

wójt gminy Puck
W ramach tego przedsięwzięcia odno-
wiliśmy już Kaczy Winkiel i wybudowali-
śmy ścieżkę rowerową na trasie Swarze-
wo–Gnieżdżewo. W przyszłym roku za-
mierzamy zrealizować zadanie związane 
z budową ścieżki rowerowej z Pucka do 
Błądzikowa. Wartość projektów, które 
w ramach tego przedsięwzięcia zosta-
ną zrealizowane na terenie gminy Puck, 
opiewa na około 6 mln zł.



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 okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

kOTłOWNie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

32-LATek pozna Panią do 47 lat, celem sta-
łego związku, tel. 690 526 075 Przemek

PANi lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, 
pozna pana do lat 68, bez nałogów, w celu 
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materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie smsem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

ZAAdOPTUJ

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

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

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

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

WAŻNe TeLefONy

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

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

toWARZYsKiE: EXP.TOW.

DAm pRACĘ: EXP.PDP.

usŁuGi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NiERuCHomoŚCi 
spRZEDAm:

EXP.NSP.

NiERuCHomoŚCi KupiĘ: EXP.NKU.

NiERuCHomoŚCi 
Do WYNAJĘCiA:

EXP.NDW.

motoRYZACJA spRZEDAm: EXP.MSP.

motoRYZACJA KupiĘ: EXP.MKU.

motoRYZACJA iNNE: EXP.MIN.

EDuKACJA: EXP.EDU.

spRZĘt ElEKtR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

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

Masz 
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

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

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

kUPię lub wynajmę garaż murowany w oko-
licy ul. Zachodniej, tel. 506 705 866

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 dro-
ga 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

kUPię

ZłOMOWANie aut, kasacja, skup, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

stałego związku, z powiatu wejherowskiego, 
tel. 504 872 835

RÓŻNE

dReWNO opalowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone. Możliwy transport, tel. 
506 250 477

SiANO, słoma w balotach - 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu. Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

BLACHy, stal do wypieku 40-60, tel. 694 
642 709 

SPRZedAM odkurzacz – dmuchawa do liści 
nowy, tel. 694 642 709 

SPRZedAM pojemnik na chleb, ładny, biały, 
owalny 60 zł, tel. 507 486 424

PiłA tarczowa, drewniana 180 zł. Rozsie-
wacz KOS 430 zł, tel. 606 678 60

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

SPRZedAM piłeczki – breloczki z rze-
mieniem biało-czerwony oraz Arki Gdynia 
z niebiesko-żółtym, z zapięciem srebrnym 
karabińczyk, tel. 604 947 489
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Walka o awans do IV ligi trwa. 
Uczestniczy w niej drużyna 
z Władysławowa, która może 
pochwalić się bardzo dobrą for-
mą. Do spotkania z Portowcem 
Gdańsk MKS przystępował po 
trzech kolejnych zwycięstwach 
(3-0 ze Sztormem Mosty, 2-1 
ze Sportingiem Leźno oraz 4-1 
z Wietcisą Skarszewy) i z na-
dzieją na podtrzymanie serii 
i utrzymanie pozycji lidera.

W Trójmieście nie było łatwo, 
mimo że Portowiec od 15. mi-
nuty na skutek czerwonej kart-

ki grał w dziesięciu. W tym nie-
łatwym meczu MKS pokazał 
jednak charakter – wygrał 2-1 
i pozostał na pierwszym miej-
scu w tabeli. Drużyna z Włady-
sławowa ma 2 punkty przewagi 
nad drugimi Czarnymi Pruszcz 
Gdański oraz 3 punkty nad zaj-
mującymi trzecie miejsce Orlę-
tami Reda. Wiele wskazuje, że 
to między tymi trzema druży-
nami rozstrzygnie się kwestia 
awansu. 

Inny cel – utrzymanie – ma inny 
zespół V ligi z naszego powia-

tu, Sztorm Mosty, który w po-
przednią sobotę wygrał ze swo-
im rywalem w walce o pozosta-
nie w lidze, GKS-em Sierakowi-
ce. Po zwycięstwie 3-1 Sztorm 
zajmuje 11. miejsce w tabeli.

W przyszły weekend odbędą się 
kolejne mecze V ligi. MKS Wła-
dysławowo w sobotę o 14:00 
zagra u siebie z Zenitem Łę-
czyce, natomiast Sztorm Mo-
sty w niedzielę czeka wyjazd na 
mecz z Gedanią II Gdańsk. Do 
końca rundy jesiennej pozosta-
ło 5 kolejek.

Zawodnicy MZkS 
Hel odnieśli sukces 
na zawodach Bad-
minton Puck Cup.
W turnieju, który odbył się na hali 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Pucku, wzięli udział 
badmintoniści, którzy rywalizowali 
w różnych kategoriach wiekowych. 

Sportowcy MZKS-u bardzo 
często gościli na podium puc-
kich zawodów. W kategorii 
U-13 dziewcząt drugie miejsce 
zajęła Nadia Złotoś, w katego-
rii U-15 dziewcząt złoty me-
dal zdobyła Julia Piktel, na-
tomiast w tej samej kategorii 
wiekowej, lecz wśród chłop-
ców, drugie miejsce zajął Ja-
kub Piktel. W deblu kobiet 

trzecie miejsce zajęły Julia 
Piktel i Lena Jachimek, w de-
blu mężczyzn drugie miej-
sce zajęli Mateusz Grygowski 
oraz Andrzej Grabiec. Dosko-
nały start w singlu mężczyzn 
(kategoria B) zaliczył Mateusz 
Grygowski, który zajął pierw-
sze miejsce w turnieju.

W przyszły weekend na-
stąpi otwarcie siatkar-
skiej akademii byłego 
utytułowanego repre-
zentanta Polski. 
Referat ds Sportu w Gminie Kosakowo, 
Akademia Siatkówki Daniela Plińskie-
go oraz Stowarzyszenie Aktywne Ko-
sakowo zapraszają na turniej siatków-
ki halowej z okazji otwarcia Akademii 
Siatkówki Daniela Plińskiego w Kosa-
kowie. Odbędzie się on 20 października 
w Centrum Sportowym w Kosakowie.

W turnieju weźmie udział 10 zespo-
łów, które zostaną podzielone do 
dwóch grup. Tuż przed boiskowymi 
zmaganiami (o 10:00) odbędzie się 
losowanie grup, następnie zacznie 
się sam turniej. Mecze potrwają do 
16:00. Podczas rozgrywania meczów 
nie zabraknie także atrakcji dla naj-
młodszych – prowadzone będą roz-
maite siatkarskie gry i zabawy.

Wójt gminy kosakowo Jerzy Włudzik 
zaprasza do udziału w Xiii gminnych Bie-
gach z okazji 100. Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 
Zawody odbędą się w niedzielę 11 listopada 2018 r. na ścieżce pieszo-ro-
werowej Kosakowo – Pierwoszyno, bieg OPEN na terenie lotniska cywil-
no-wojskowego Gdynia-Kosakowo ze startem i metą w Kosakowie przy 
pomniku upamiętniającym żołnierzy poległych w II wojnie światowej.

Tegoroczny bieg OPEN ze względu na doniosłą 100. Rocznicę Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości, odbędzie się na dystansie 10 km 
(100 x 100 metrów na 100-lecie Niepodległości) i przebiegać będzie 
po terenie lotniska cywilno-wojskowego Gdynia-Kosakowo ze star-
tem i metą w Kosakowie.

Zapisów można dokonywać na stronie elektronicznezapisy.pl, a tak-
że 10 listopada w biurze zawodów w Kosakowie przy ul. Żerom-
skiego w godzinach 15:00-18:00. W dniu biegu także będzie można 
zgłosić swój udział – należy to zrobić 15 minut przed startem danej 
kategorii wiekowej. Każdy uczestnik na podstawie numeru starto-
wego otrzyma na mecie: medal, wodę i ciepły posiłek regeneracyj-
ny.  Dokładna godzinowa rozpiska kolejnych biegów znajduje się 
na stronie kosakowo.pl

sukces badmintonistów

turniej otworzy akademię  
danieLa pLińskiego

ruszyły zapisy na bieg 
niepodLegłości

Mają lidera!
Zespół MKS-u Władysławowo po serii czterech kolejnych zwycięstw 
pozostaje na pierwszym miejscu tabeli V ligi.
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