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670. 
urodziny Pucka
Występy artystyczne, karuzela wiedeńska, pyszny tort i gorąca 
grochówka – takie atrakcje czekały na pucczan i gości, którzy 
w centralnym punkcie miasta uczestniczyli w okrągłych urodzinach 
Pucka. Oficjalna część uroczystości zorganizowana została 
w Ratuszu Miejskim.
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Jednym z największych 
mitów jest ten, że na roz-
grzewkę najlepszy jest alko-
hol. Wypicie napoju wyso-
koprocentowego rozgrzewa 
jedynie na chwilę, a w rze-
czywistości organizm wy-
chładza się jeszcze szybciej. 
Przebywanie na dworze pod 
wpływem alkoholu może 
doprowadzić do upadku, 
z którego już można się ni-
gdy nie podnieść. 
Policjanci i pracownicy 
ośrodków pomocy społecz-
nej apelują, żeby zimą nie 

przechodzić obojętnie obok 
bezdomnych. Wystarczy, że 
zadzwonimy na numer alar-
mowy i poinformujemy poli-
cjantów o takim przypadku.  
Policjanci każdego roku 
w sposób szczególny kon-
trolują miejsca, w których 
przebywają bezdomni. In-
formują ich o możliwości 
skorzystania z pomocy spe-
cjalistycznych ośrodków, 
które potrzebującym oferu-
ją nocleg i ciepły posiłek.

WA

Policja apeluje, aby zwracać uwagę na 
bezdomnych. Na zewnątrz jest coraz 
chłodniej, co może grozić zamarznięciem bądź 
wyziębieniem organizmu. 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

Trzy samice ze Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry 
w Helu mają wydać na świat niebawem potomstwo. Ojcem 
wszystkich szczeniąt jest prawdopodobnie najstarszy 
samiec w stadzie - Bumbas. 

FOKI W CIĄŻY. JEDNOCZEŚNIE 

Pracownicy Stacji Morskiej 
w Helu już od jakiegoś czasu po-
dejrzewali, że Ewa, Ania i Unda 
Marina spodziewają się potom-
stwa, ale nie mieli pewności.
- Stwierdziliśmy ostatnio rosnący 
apetyt u naszych samic. Przepro-
wadziliśmy badania USG i wów-
czas nasze przeczucia potwier-
dziły się – poinformowali przed-

stawiciele helskiego fokarium.
Wszystkie młode przyjdą na 
świat na przełomie lutego i mar-
ca. Ciąże przebiegają bez kom-
plikacji, a focze mamy czują się 
dobrze. U fok ciąże mnogie wy-
stępują niezwykle rzadko, więc 
prawie na pewno urodzą się trzy 
szczenięta.  
WA
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Na potrzeby placówki zaadaptowany zo-
stanie budynek obecnej Szkoły Podsta-
wowej nr 3, która włączona będzie do 
Zespołu Szkół nr 1. Projekt pn. „Zaczy-
namy od przedszkola! – Utworzenie 110 
trwałych miejsc przedszkolnych w gmi-
nie Władysławowo” oprócz adaptacji 
obiektu obejmuje również szereg dodat-
kowych działań. Wśród nich można wy-
mienić m.in. zajęcia z oligofrenopeda-
gogiem, terapię ntegracji sensorycznej, 
zajęcia wyrównujące szanse edukacyj-
ne dzieci (logopeda, zajęcia korekcyjno-
-kompensacyjne, sensoryczne) oraz za-
jęcia edukacyjne, rozwijające kompeten-
cje kluczowe i umiejętności porozumie-
wania się w języku obcym. Szansę na 
podniesienie kwalifikacji w ramach za-
planowanych kursów i studiów podyplo-

mowych będą mieć również nauczyciele.
- Na utworzenie przedszkola otrzymali-
śmy dofinansowanie w kwocie 2 mln 355 
tys. zł., co stanowi 85 proc. wydatków – 
informuje Roman Kużel, burmistrz Wła-
dysławowa. - Środki pochodzą z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. 
Projekt pn. „Zaczynamy od przedszkola! 
– Utworzenie 110 trwałych miejsc przed-
szkolnych w gminie Władysławowo” re-
alizowany jest w partnerstwie z Funda-
cją Centrum Diagnozy, Terapii i Eduka-
cji. Pierwsze przedszkole publiczne na 
terenie gminy Władysławowo oficjalnie 
rozpocznie działalność pod koniec 2019 
roku.

WA

Przedszkole publiczne 
coraz bardziej realne

Funkcjonować ma w budynku Szkoły Podstawowej nr 
3. We Władysławowie powstanie pierwsze publiczne 
przedszkole.
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Bezpieczniej  
i wygodniej

Pierwsza część zadania przy ul. Dro-
ga Chłapowska, która realizowana 
była na odcinku od ul. Gdańskiej do 
przejazdu kolejowego, obejmowa-
ła budowę chodnika oraz oświetlenia 
i została przeprowadzona pod koniec 
2017 roku. 
Drugi etap robót zakłada taki sam 
zakres prac na kolejnym odcinku, tj. 
od przejazdu kolejowego do skrzyżo-

wania z ul. Droga Swarzewska.
– We współpracy ze starostwem puc-
kim kontynuujemy inwestycję popra-
wiającą bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego i pieszych przy Drodze Chła-
powskiej – mówi Roman Kużel, bur-
mistrz Władysławowa. - To niezwykle 
ważna trasa, szczególnie w sezonie 
letnim, kiedy to stanowi małą obwod-
nicę Władysławowa i usprawnia do-

jazd do centrum miasta oraz zachod-
niej części gminy.
Ponad dwadzieścia słupów oświe-
tleniowych, korzystających z ener-
gooszczędnej technologii typu LED, 
oświetli nowy chodnik o długości bli-
sko 700 metrów. Zgodnie z zapew-
nieniem wykonawcy ma to nastąpić 
do końca bieżącego roku. 

UM

Pod koniec października rozpoczęły się roboty związane z budową chodnika 
i oświetlenia przy ul. Droga Chłapowska we Władysławowie. To drugi etap in-
westycji, który realizowany jest na odcinku od przejazdu kolejowego do Drogi 
Swarzewskiej.
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Występy artystyczne, karuzela wiedeńska, pyszny tort i gorąca gro-
chówka – takie atrakcje czekały na pucczan i gości, którzy w cen-
tralnym punkcie miasta uczestniczyli w urodzinach Pucka. Oficjalna 
część uroczystości zorganizowana została w Ratuszu Miejskim.

To już 670 lat 
Wspólne świętowanie rozpo-
częło się od uroczystej sesji, 
w której ramach zorganizowane 
zostało między innymi spotka-
nie z autorami książki pt. „Puck. 
Przewodnik archeologiczny”. 
Publikacja powstała w wyniku 
wieloletniej współpracy stoli-
cy powiatu puckiego z Uniwer-
sytetem Warszawskim. Książka 
stanowi zbiór artykułów na te-
mat historii Pucka. Dodatkowo 
publikacja zawiera opisy stano-
wisk archeologicznych.  

Projekty  
wyłonione

Ważnym punktem uroczystej 
sesji było wręczenie pamiąt-
kowych medali osobom, któ-
re przyczyniły się do rozwoju 
Pucka. W Ratuszu Miejskim po-
dziękowano też artystom, lau-
reatom konkursu na piosen-
kę i wiersz o Pucku, lokalnym 

przedsiębiorcom oraz radnym. 
Dodatkowo ogłoszono wyniki 
głosowania na projekty zgło-
szone w ramach tegorocznej 
edycji puckiego budżetu oby-
watelskiego. 
- Najwięcej głosów, czy-
li 412, zdobył projekt związa-
ny z budową parkingu rowero-
wego przy Szkole Podstawowej 
im. M. Zaruskiego - poinformo-
wała Hanna Pruchniewska, bur-
mistrz Pucka. - Na drugim miej-
scu uplasowało się boisko na 
terenie skweru im. Kamili Skoli-
mowskiej. 153 głosy zdobył pro-
jekt pn. „Statek przygód – plac 
zabaw na Osiedlu Swarzew-
skim”.

Bogata
historia

Mniej oficjalna część uroczy-
stości odbyła się na Starym 
Rynku, gdzie rozstawiona zo-

stała scena i w ruch wprawio-
no wiedeńską karuzelę. Wspól-
nie wysłuchano hejnału miasta 
i odśpiewano „1000 lat dla Puc-
ka”. Nie zabrakło też urodzino-
wego tortu i rozgrzewającej 
grochówki. Pod względem arty-
stycznym uroczystość uświet-
niły występy uczniów, Orkie-
stry Dętej Ziemi Puckiej i Stu-
dia Sztuki Da Capo Al Fine. 
- Poprzez świętowanie przypo-
minamy, że Puck prawa miej-
skie otrzymał w 1348 roku – 
wyjaśnia Hanna Pruchniew-
ska. - Na tle innych miast wy-
różnia się długą i niesamowitą 
historią. Naszym zadaniem jest 
mówić o tej historii, zabezpie-
czać historyczną infrastruktu-
rę i działać na rzecz jej promo-
cji. To powód do dumy, że Puck 
ma 670 lat. Dlatego podkreśla-
my to przy każdej nadarzającej 
się okazji.

Anna Walk

Wyróżnieni 
przedsiębiorcy: 

Hanna Bizewska (Mała 
Gastronomia), Małgorzata 
Budzisz (MHB), Grzegorz 
Hoffmann (Zakład 
Piekarniczy), Romuald 
Jaszka (Sklep „Magmar”), 
Mirosław Lewicki (Zakład 
Remontowo-Budowlany 
„Mirmal”, Krzysztof Lipke 
(Sklep Przemysłowy 
i Auto Gaz), Jerzy 
Loewnau (Fryzjerstwo 
Męskie), Zbigniew 
Możdżanowski, Grażyna 
Olter (Salon Fryzjerski), 
Ewa Pobłocka (Sklep 
Przemysłowy Zabawki 
Upominki), Waldemar 
Rybicki (Wytwórnia 

Pieczątek „Rywal”), 
Sabina Strzeszewska 
(Sklep Jubilersko –
Upominkowy), Adam 
Szopa (Sklep Ogrodniczy), 
Wojciech Wendt (Firma 
Handlowa „Womar”), 
Kazimierz Wesserling 
„Sklep Spożywczo–
Przemysłowy”, Marek (Sit 
P.U.P. „TIM” S.C.), Krystyna 
Rathnau (Usługi Szewski 
–Kaletnicze), Piotr Bolka 
(Kawiarnia „Neptun)”, 
Adam Lipski (Przychodnia 
Weterynaryjna), 
Antoni Budzisz (Bar 
gastronomiczny „Smażalnia 
Ryb”), Ezechiela 
i Ryszard Irzykowscy 
(Drogeria „ Kaszubianka”, 
Krystyna Czoska (Foto 
– Sport), Mariusz Nowak 

(Kwiaciarnia Malwa), 
Longin Kobiella (Zakład 
Ogólnobudowlany), Gerard 
Kubis (Przedsiębiorstwo 
Handlowe „SIBUK” Sp. J.) 
Aleksandra Styn (Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska), Orfanos 
Georgius („Dagoma sp. 
z o.o.), Urszula Bugajska 
(PSS „SPOŁEM”), Jan Liss 
(Firma Handlowa „LISS” 
Sp. J.), Marek Falkowski 
(Pucka Gospodarka 
Komunalna Sp. z o.o.), 
Marek Godorowski (Puckie 
Zakłady Mechaniczne „ 
AMEX ” Sp. z o.o.) oraz 
Jerzy Andkasz (Fabryka 
Maszyn „Pomech” Sp. 
z o.o.)

Konkurs na piosenkę i wiersz  
o Pucku
Piosenka:
1.miejsce  – piosenka pt. „Puck wyjątkowe 
miasteczko” Aleksandra Potrykus-Wincza 
(słowa), Rafał Karasiewicz (muzyka)
Wiersz:
KATEGORIA I – DO LAT 12 
Sylwester Okroy
KATEGORIA II – 12-16 LAT 
1.miejsce – Mateusz Redlin  
2.miejsce – Paulina Hebel

KATEGORIA III – OD LAT 16 
1. miejsce – Kinga Konkel
2. miejsce – Janek Kondrat
3. miejsce – Aneta Radziejewska
III. Nagroda Artystyczna Miasta Puck:
1. Kinga Włodarkiewicz (kategoria kreacja ar-
tystyczna)
2. Marek Kwarta (kategoria kreacja artystycz-
na)
3. Jan Janusz (kategoria upowszechnianie 
kultury)
4. Puckie Zakłady Mechaniczne AMEX Sp. 
z o.o. (kategoria mecenat kultury)
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- Kolejny helski budżet oby-
watelski okazał się wiel-
kim sukcesem – poinformo-
wali urzędnicy. - Dał sygnał, 
że mieszkańcy gminy Hel 
z przyjemnością angażują się 
w projekty oraz chętnie gło-
sują, gdyż są świadomi tego, 
że dzięki wyrażeniu swojej 
opinii mają wpływ na swoje 
zdrowie i bezpieczeństwo.
W trzeciej edycji helskiego 
budżetu obywatelskiego do 
dyspozycji mieszkańców było 

30 tys. zł. Na tyle oszacowa-
ny został zwycięski projekt, 
który oprócz zakupu defibry-
latorów obejmuje szkolenia 
dla mieszkańców. 
Urządzenia medyczne mają 
zostać umieszczone w bu-
dynkach OSP i Urzędu Mia-
sta. Trzeci defibrylator ma 
być na wyposażeniu miejsco-
wych strażaków. W głosowa-
niu wzięło udział ponad czte-
rystu helan. 

WA

Ze środków budżetu obywatelskiego w Helu 
zakupione zostaną trzy defibrylatory. Na powyższą 
propozycję oddano ponad połowę ważnych głosów.

MIESZKAŃCY ZDECYDOWALI

Na ul. 10 Lutego zakończone zo-
stały już roboty w pasie drogo-
wym, gdzie położono kanalizację 
i odbudowano nawierzchnię. Na-
dal prowadzone są jednak prace 
w obrębie chodnika oraz pobocza.
W przypadku ul. Szystowskiego, 
to na finiszu są roboty związane 
z odtworzeniem nawierzchni. Pra-
ce związane z wymianą kanalizacji 
zakończyły się również na ul. Łą-
kowej, gdzie drogowcy rozpoczę-

li proces odtworzenia nawierzch-
ni. Równolegle ruszyła budowa ka-
nalizacji sanitarnej na ulicy Zam-
kowej.
Jeżeli chodzi o 1 Maja Puck, to 
trwają roboty związane z budową 
kanalizacji sanitarnej. Następnie 
wykonawca przystąpi do budowy 
kanalizacji deszczowej. Planowo 
prace na ul. 1 Maja powinny zostać 
zakończone w połowie grudnia. 

WA

W Pucku kontynuowane są prace związane z budową 
oraz przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PRACE DROGOWE W TOKU
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Coraz więcej wygodnych chodników 

Będą wyjątkowe miejsca relaksu

Mieszkańcy, a przede wszystkim piesi, powinni być zadowoleni. Na terenie 
gminy Władysławowo trwają prace związane z budową chodników. 

Puck otrzymał kolejne dofinansowanie. Przy wsparciu z Unii Europejskiej 
w stolicy powiatu puckiego powstaną wyjątkowe miejsca do relaksu.  

Ostatnio prowadzone były roboty 
ul. Róży Wiatrów we Władysławowie. 
Przedsięwzięcie polegało na ułożeniu 
chodnika z kostki brukowej na odcinku 
od ul. Cetniewskiej do ul. Kapitańskiej. 
W sumie to około 1100 m2 powierzchni 
przyczyniającej się do poprawy bezpie-
czeństwa pieszych. Zadanie zakończo-
ne zostało wraz z końcem październi-
ka. Jego koszt wyniósł 235 tys. zł.

Istotna z powodu komfortu i bezpie-
czeństwa jest również inwestycja re-
alizowana przy ul. Abrahama we Wła-
dysławowie, która obejmuje wykona-
nie remontu nawierzchni chodnika po 
stronie wschodniej, a także budowę 
chodnika stanowiącego dojście do bu-
dynków nr 9 i 10. Łącznie prace w tym 
przypadku prowadzone są na odcin-
ku blisko 450 metrów. Roboty zgodnie 

z podpisaną umową mają zakończyć 
się do połowy grudnia. Ich koszt to bli-
sko 250 tys. zł.
Przypominamy, że równolegle do po-
wyższych inwestycji prowadzone są 
prace związane z drugim etapem budo-
wy chodnika oraz oświetlenia przy ul. 
Droga Chłapowska we Władysławowie. 

UM

Głównym założeniem projektu pt. 
”Przystanki ścieżki dydaktyczno-przy-
rodniczej na terenie Miasta Puck” jest 
stworzenie ośmiu przystanków zloka-
lizowanych wzdłuż międzynarodowej 
trasy rowerowej R10. Punkty te stwo-
rzą ścieżkę dydaktyczno-przyrodni-
czą, której celem jest wyeksponowanie 
zasobów przyrodniczych obszaru oraz 
wartości krajobrazowych. 

Przystanki mają zapewnić miejsca po-
stojowe przede wszystkim dla rowerzy-
stów, poruszających się międzywoje-
wódzką trasą rowerową. Wybór miejsc 
wiąże się z istniejącymi elementami, po-
łączonymi z miejscową kulturą i historią. 
- Mamy nadzieję, że powstała ścieżka 
zachęci mieszkaniowców i turystów do 
aktywnego wypoczynku oraz częstsze-
go przebywania na łonie natury przez 

cały rok, a jednocześnie przybliży wie-
dzę o przyrodzie regionu – liczą przed-
stawiciele Urzędu Miasta w Pucku. 
Wzdłuż ścieżki zamontowane mają zo-
stać tablice informacyjne o danym miej-
scu, występujących gatunkach ptaków 
oraz unikatowym ekosystemie Zatoki 
Puckiej.

WA
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A MOŻE...
OGŁOSZENIE 
W RAMCE? 
Zadzwoń:

660 731 138

REKLAMA 219/2018/DBREKLAMA 210/2018/RL

Burmistrz i radni 
zaprzysiężeni 

W październikowych wybo-
rach o urząd burmistrza Pucka 
ubiegały się w sumie trzy oso-
by. W wyniku głosowania wło-
darzem miasta została Hanna 
Pruchniewska, którą poparło po-
nad 3,5 tys. wyborców. Podczas 
inauguracyjnej sesji ponownie 
wybrana burmistrz złożyła ślu-
bowanie. 
- Obejmując urząd burmistrza, 
uroczyście ślubuję, że docho-
wam wierności prawu, a powie-
rzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i po-
myślności mieszkańców miasta – 
ślubowała Hanna Pruchniewska. 
W trakcie inauguracyjnej sesji za-
przysiężeni zostali również radni, 
którzy wybrali spośród swojego 
grona prezydium Rady Miasta 
Puck kadencji 2018-2023. Funk-
cja przewodniczącego przypa-
dła Piotrowi Kozakiewiczowi. Wi-

Skład komisji stałych Rady Miasta Puck

Komisja rewizyjna: Roman Bianga (przewodniczą-
cy), Andrzej Wiśniewski (zastępca przewodniczącego) 
oraz Emilia Lesner (członek).
Komisja skarg, wniosków i petycji: Janusz Łęgowski 
(przewodniczący), Izabela Grzejdziak (zastępca prze-
wodniczącego), Maria Antoniewicz (członek) oraz Le-
szek Podlaszewski (członek).
Komisja budżetowa: Tomasz Nowak (przewodniczą-
cy), Leszek Podlaszewski (zastępca przewodniczące-
go), Tomasz Karczyński (członek), Jarosław Lis (czło-
nek) oraz Roman Bianga (członek).
Komisja ds. komunalnych: Jarosław Lis (przewod-
niczący), Janusz Łęgowski (zastępca przewodniczą-
cego), Amadeusz Walke (członek), Ewa Włudzik (czło-
nek), Tomasz Nowak (członek) oraz Andrzej Wiśniew-
ski (członek).
Komisja ds. społecznych: Justyna Thiel (przewod-
nicząca), Daniel Pliński (zastępca przewodniczącego), 
Maria Antoniewicz (członek), Amadeusz Walke (czło-
nek), Ewa Włudzik (członek), Izabela Grzejdziak (czło-
nek) oraz Emilia Lesner (członek).

Za nami inauguracyjna sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023. W ratuszu 
miejskim radni i burmistrz Hanna Pruchniewska złożyli ślubowanie.

ceprzewodniczącymi zostali: Ju-
styna Thiel i Amadeusz Walke. 
W trakcie obrad ukonstytuowały 
się komisje stałe, których w bie-

żącej kadencji będzie pięć. Rad-
ni ustalili również wysokość wy-
nagrodzenia burmistrz. Podczas 
sesji zgłoszono także powsta-

nie klubu radnych Hanny Pruch-
niewskiej, w którego skład we-
szli wszyscy rajcy wybrani na 
kadencję 2018-2023.
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu

W skład Rady Gminy Puck wchodzi 
w sumie 21 radnych. Podczas czwart-
kowych obrad elektom wręczono za-
świadczenia o wyborze. Następnie 
rajcy złożyli uroczyste ślubowanie 
i oficjalnie objęli mandaty. 

Styn  
przewodniczącym 

Głównym punktem obrad był wy-
bór prezydium Rady Gminy Puck. Na 
stanowisko przewodniczącego zgło-
szono wyłącznie jednego kandyda-
ta. W tajnym głosowaniu Adam Styn 
zdobył w sumie osiemnaście głosów. 
- Chciałbym serdecznie podziękować 
za powierzenie mi zaszczytnej funkcji 
przewodniczącego Rady Gminy Puck 
– mówił do zebranych Adam Styn. - 
Wprawdzie nie raz mamy odmienne 
zdanie, ale mam nadzieję, że nawiąże-
my wspólny język i nasza współpraca 
będzie odbywała się pomyślnie. 

Utworzono koalicję 

Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy 
Puck zostali: Jan Ellwart i Marcin Se-
lonke. Ważnym punktem obrad było 
również złożenie ślubowania przez 
Tadeusza Puszkarczuka. - Przed nami 
pięć lat, w których trakcie wspól-
nie z radnymi zamierzamy koncerto-
wać się na poprawie warunków życia 
mieszkańców i realizacji postulatów, 
które ogłosiliśmy w trakcie kampanii 
wyborczej – mówi wybrany na kolej-
ną kadencję wójt gminy Puck. 
Warto nadmienić, że Samorządowe 
Porozumienie Gminy Puck zawar-
ło porozumienie koalicyjne z radny-
mi Prawa i Sprawiedliwości. Nadto 
w Radzie Gminy Puck funkcjonował 
będzie klub radnych Lepsza Gmina 
Puck, której przewodniczącą jest Ka-
tarzyna Burchacka-Klimczuk.

Anna Walk

Radni gminy Puck kadencji 2018-2023 i wybrany po raz kolejny na wójta Tadeusz Puszkarczuk  
złożyli ślubowanie. Inauguracyjna sesja zorganizowana została w miniony czwartek. 

Złożyli ślubowanie  
i rozpoczęli pracę

”Tadeusz Puszkarczuk,
wójt gminy Puck

Dialog i współpraca to jest to, czym kiero-
wałem się przez ostatnie dwadzieścia lat, 
pełniąc funkcję wójta gminy Puck. Nadal 
zamierzam stawiać na rozmowę i działa-

nie na rzecz dobra mieszkańców. Powinniśmy wspólnie zadbać o to, 
aby odbudować zaufanie nadszarpnięte w wyniku kampanii wybor-
czej, która doprowadziła do tego, że społeczeństwo mocno się po-
dzieliło. Liczę na to, że połączy nas wspólny cel, jakim jest dobro 
gminy Puck i jej mieszkańców. 

Radę Gminy Puck kadencji 2018-2023 
tworzą: 

Józef Białk, Waldemar Bradtke, Katarzyna Burchacka-
Klimczuk, Arkadiusz Dettlaff, Jan Ellwart, Jan Głowienka, 
Przemysław Grandicki, Zbigniew Groenwald, Aleksandra 
Hallmann, Sławomir Idkowiak, Łukasz Korthals, Henryk Kunc, 
Józef Musiałkowski, Wojciech Myślisz, Marcin Nikrant, Florian 
Pieper, Eugeniusz Pliński, Marcin Selonke, Marcin Sikora, Adam 
Styn oraz Monika Wegner .
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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 grudnia. 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
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Realizując przedsięwzięcie stra-
tegiczne Pomorskie Szlaki Kaja-
kowe, samorząd województwa 
pomorskiego zachęca właścicie-
li, operatorów i zarządców ogól-
nodostępnych przystani, sta-
nic oraz pomostów kajakowych 
do zgłaszania i rejestracji swojej 
oferty w bazie przystani kajako-
wych, funkcjonujących na terenie 
województwa pomorskiego.

Wyślij 
zgłoszenie!

Z bazy danych będą mogli sko-

rzystać wszyscy. Kajakarze 
bez problemów w jednym miej-
scu znajdą potrzebne informa-
cje o dostępnych wypożyczal-
niach sprzętu, polach namio-
towych oraz punktach obsługi. 
Natomiast informacje o opera-
torach turystyki kajakowej i ich 
usługach będzie można znaleźć 
w ogólnodostępnej bazie.
Podstawą zgłoszenia udziału 
w bazie danych i rejestracji oferty 
jest wypełnienie oraz przesłanie 
formularza zgłoszeniowego, któ-
ry dostępny jest w Departamen-

cie Turystki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskie-
go. Zgłoszenie należy wysłać – 
zgodnie z instrukcją zamieszczo-
ną w formularzu zgłoszeniowym 
– na adres: kajaki@pomorskie.eu.

Można 
zrezygnować

Wszystkie zgłoszone i spełniają-
ce kryteria oferty, po weryfika-
cji, zostaną ujęte w bazie danych 
przystani, pomostów i stanic ka-
jakowych, działających na terenie 
województwa pomorskiego. Baza 

zamieszczona zostanie na po-
wstającej stronie www.kajaki.po-
morskie.eu, promującej turystykę 
kajakową.
Po wpisie do bazy w każdej chwi-
li można zgłosić (pisemnie lub e-
-mailowo) bez żadnych konse-
kwencji rezygnację z publikacji 
oferty w bazie. Szczegółowe in-
formacje o procedurze naboru 
i weryfikacji zgłoszeń oraz zasa-
dach funkcjonowania bazy da-
nych znajdują się w regulaminie 
naboru.

Jesteś właścicielem lub zarządcą przystani bądź pomostu 
kajakowego? Zgłoś to do pomorskiej bazy!

Powstaje portal dla kajakarzy

Będą nowe szlaki turystyczne

Jeden z projektów realizować 
będzie Fundacja Rozwoju Uni-
wersytetu Gdańskiego. Polegać 
on ma na przywróceniu stanu 
naturalnego zdegradowanego 
torfowiska w rezerwacie przyro-
dy Bielawa. Z torfowiska usunię-
te zostaną samosiejki i odrosty, 
a teren rezerwatu będzie patro-
lowany. W ramach zadania pro-
wadzona ma być również akcja 
edukacyjna na tematy ekolo-
giczne.
W gminie Kosakowo zostanie 
wygrodzona ścieżka i zamon-
towane będą tablice edukacyj-
ne oraz solarne oświetlenie na 
terenie rezerwatu przyrody Me-
chelińskie Łąki. Z kolei w Nad-
leśnictwie Choczewo zaplano-
wano utworzenie w pasie nad-

morskim utwardzonej ścieżki 
wraz z tablicami edukacyjnymi 
i infrastrukturą turystyczną. Po-
wstaną tam również dwie plat-
formy widokowe. Łącznie w ca-
łym regionie utworzonych zo-
stanie ponad 25 km szlaków tu-
rystycznych, a odnowionych bę-
dzie 6,5 km.
Wszystkie projekty otrzyma-
ły najwyższe możliwe dofinan-
sowanie, czyli 85 proc. kosztów. 
Z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020 
na dofinansowanie projektów 
zabezpieczenia cennych przy-
rodniczo obszarów chronionych 
przeznaczonych zostanie w su-
mie ponad 13 mln zł. 

W całym województwie pomorskim powstanie ponad 30 km szlaków i ścieżek przyrod-
niczo-edukacyjnych. Najcenniejsze przyrodniczo miejsca zostaną uporządkowanie m.in. 

na terenie gminy Kosakowo.
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Ustanowił Pan rekord Guinnessa za 
najdłuższą samotną wyprawę w canoe, 
pieszo przeszedł Pan Syberię Przybaj-
kalską, a Wisłę przepłynął pontonem. 
Co stanowiło dla Pana największe wy-
zwanie?

Bez wątpienia największym wyzwaniem był 
dla mnie wielkie triathlon przez Amerykę Po-
łudniową, w którego trakcie przejechałem ro-
werem 700 km, przepłynąłem w canoe 5 980 
km i przebiegłem 80 km. Część trasy przez 
Amazonkę, począwszy od miejscowości San 
Francisco do Atalaya, pokonałem w duecie. 
Od Atalaya do Belem płynąłem samotnie 
z wyłącznie jedną przerwą, kiedy musiałem 
skorzystać ze wsparcia partnera. Uważam, że 
to właśnie ten etap wyprawy był najbardziej 
niebezpieczny. Musiałem przepłynąć przez 
strefę zagrożoną atakami pirackimi, gdzie 
napadnięty został między innymi Aleksan-
der Doba. Natknąłem się na sporo zagrożeń, 
ale najtrudniejsze okazały się relacje między-
ludzkie. Ciężko było między innymi przezwy-
ciężyć bariery językowe. Nadto w niektórych 
regionach Ameryki Południowej nadal panuje 
przekonanie, że biali ludzie porywają indiań-
skie dzieci, co stanowiło dla mnie dodatkowe 
utrudnienie. 

Zaczynał Pan od wędrówek po Biesz-
czadach i Tatrach. Kiedy po raz pierw-
szy pojawiło się marzenie o dalekich 
podróżach.

Inspirację do podróżowania znalazłem 
w książkach, które niegdyś bardzo intensyw-
nie pochłaniałem. Swoją pierwszą wyprawę 
zorganizowałem w roku 1997. To była rowe-
rowa podróż dookoła kraju, która niestety, ale 

Jestem stworzony do 
robienia wielkich rzeczy

Podróżnik, sportowy ambasador gminy Kosakowo, drugi zawodnik świata w pływaniu na canoe. 
O zrealizowanych projektach i planowanych wyprawach z Marcinem Gienieczko rozmawia Anna Walk.

z powodu powodzi na południu Polski nie za-
kończyła się sukcesem. Mimo porażki podją-
łem się organizacji kolejnych wypraw.

Na swoim koncie ma Pan mnóstwo 
ekstremalnych ekspedycji, chociażby 
wspominany wcześniej triathlon przez 
Amerykę Południową. Skąd bierze Pan 
pomysły na kolejne wojaże? 

Moje wyprawy są konsekwencją przemyśleń, 
pozyskiwania pozwoleń i całego procesu or-
ganizacyjnego. Tu nie ma mowy o przypadku. 
To są zbyt duże przedsięwzięcia i wyzwania, 
aby liczyć na łut szczęścia, czy też pomyślne 
zrządzenia losu.

Którą podróż nazwałby Pan podróżą 
swojego życia? Która wyprawa dostar-
czyła Panu emocji, na których myśl na-
dal przechodzą Panu ciarki po plecach?

Trzy wyprawy są podróżami mojego życia. Na 
pewno zaliczyć należy do nich wspomniany wielki 
triathlon przez Amerykę Południową. Wcześniej 
podobnym osiągnięciem mogą poszczycić się 
wyłącznie dwie osoby. Bardzo spektakularne było 
samo przepłynięcie przez Amazonkę, największą 
rzekę świata. To, że udało mi się to zrobić, spo-
wodowało, że zrozumiałem, iż jestem stworzony 
do wielkich rzeczy. Do swoich wypraw życia za-
liczam również podwójny trawers Gór Macken-
zie. 1000 km, z czego 610 km samotnie, udało mi 
się przemierzyć w 44 dni. W lipcu tego roku zdo-
byłem tytuł drugiego zawodnika świata w pływa-
niu na canoe. Przepłynąłem Jukon na dystansie 
1600 km w siedem dni i dziewięć godzin. Na część 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści płynąłem na łódce Independent Poland, któ-
rej byłem kapitanem.  
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Stawia Pan na samotne wyprawy. Dlaczego? Samot-
nie znaczy łatwiej? 

Idealny partner musi mieć podobne wartości, pokrewne do-
świadczenie i jednakowe cele. Nie łatwo znaleźć jest takich lu-
dzi, którzy są w stanie dotrzymać ci kroku i na których w każdej 
chwili możesz liczyć. Pewnych rzeczy nie da się zrobić z kimś, 
więc lepiej zrobić je samemu. Oczywiście zdaje sobie sprawę 
z tego, że wówczas cała odpowiedzialność spada wyłącznie na 
mnie, ale ja uwielbiam wyzwania, więc często podróżuje w sa-
motności. 

Choć jest Pan ciągle w podróży, to mocno związany 
jest Pan z gminą Kosakowo? Dlaczego akurat ta część 
Pomorza jest dla Pana tak ważna?

Nie ważna, a najważniejsza. To jest tak, że każdy z nas w koń-
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cu znajduje swoje miejsce na Ziemi. Ja urodziłem się w Kętrzy-
nie, a ponadto to mieszkałem w Olsztynie, Poznaniu, Warsza-
wie, gdzie studiowałem, Gdańsku, Gdyni, czy też w Whitehorse 
na Jukonie oraz Anchorage na Alasce, a dom kupiłem na tere-
nie gminy Kosakowo, w której całkowicie się zakochałem. Uwiel-
biam przestrzeń, przyrodę i wodę, a tutaj nad Zatoką Pucką 
mam wszystko to, co jest mi tak bliskie. Doskonale odnalazła się 
tu również moja rodzina, która obecnie nie wyobraża sobie tego, 
by mieszkać gdzieś indziej. 

Prowadzi Pan spotkania z uczniami, organizuje warsz-
taty motywacyjne dla firm. Co jest głównym celem 
tego typu spotkań?

Dzieciom pragnę pokazać najważniejsze wartości. To, że nie li-
czy się czas spędzony przed komputerem, ale czas poświęca-
ny na rozwój. Młodzież zachęcam do uprawiania sportu i tzw. 
zdrowej rywalizacji. Organizuje też spotkania dla firm z zakresu 
wewnętrznej motywacji. Na bezpośrednim spotkaniu autorskim 
poruszam kwestie, które mają na celu na wzbogacanie osobo-
wości, światopoglądu, czy też funkcjonowania w sytuacjach 
stresowych

Wśród podróżników istnieje wiele autorytetów. Kto 
dla Pana jest takim guru w dziedzinie osiągania cze-
goś, co zdaje się nieosiągalne?

Jest jedna osoba, która stanowi dla mnie inspirację. To Mike 
Horn, pochodzący z RPA Szwajcar, który dokonał mnóstwo wiel-
kich rzeczy. Dwukrotnie opłynął świat i zdobył między innymi 
Biegun Północny nocą, czy też cztery ośmiotysięczniki. Jego 
dokonania są dla mnie ważne, ale nie najważniejsze. Mike Horn 
jest przede wszystkim osobą, która ma podobne do moich war-
tości, ustabilizowane życie rodzinne i analogiczne zaintereso-
wania. W czołówce najlepszych podróżników utrzymuje się już 
trzydzieści lat. To osiągnięcie, które bardzo mi imponuje. 

Co dalej? Czy już kolejna wyprawa jawi się na hory-
zoncie? 

Obecnie moim celem jest podwójny trawers Grenlandii, czyli 
1200 km tam i z powrotem. Chcę też zdobyć biegun południo-
wy – dojść na niego i wrócić, co daje w sumie 2400km przez An-
tarktydę na nartach. To ma być kulminacja mojego życia spor-
towego, eksploracyjnego, bo większej rzeczy nie można już zro-
bić. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Polski 
Komitet Olimpijski. 
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Puck ustanowił 
nowy rekord

1029 pucharów na Starym Rynku w Pucku utworzyło największą mozaikę w kraju. Ustanowienie nietypowego 
rekordu było częścią puckich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Pucku rekord z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości 
to już swoistego rodzaju trady-
cja. W 2017 roku pucczanie oka-
zali się rekordzistami za spra-
wą wspólnej gry na flażoletach. 
Rok wcześniej na Starym Rynku 
rozbrzmiał Mazurek Dąbrow-
skiego. Cztery zwrotki hym-
nu odśpiewało w sumie ponad 
2,5 tys. osób. Wcześniej lokal-
na społeczność pobiła rekord 
w ilości par tańczących polone-
za. Tym razem do ustanowienia 
rekordu niezbędne były pucha-

ry, z których stworzono mozai-
kę w kształcie mapy Polski.

1029 pucharów
- Puchary są symbolem ogrom-
nego wysiłku i wielkiego za-
angażowania – wyjaśnia Zdzi-
sław Pruchniewski, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Mariu-
sza Zaruskiego w Pucku. - Po-
przez ustanowienie tego rekor-
du chcieliśmy zwrócić uwagę 
na fakt, że to praca wielu osób, 
w tym pucczan, przyczyniała 
się do rozwoju naszej Ojczyzny. 

Mnóstwo osób przyczyniło się 
również do ustanowienia no-
wego rekordu Polski. Na Sta-
rym Rynku w Pucku spotkali 
się przedszkolaki, nauczyciele, 
uczniowie i ich rodzice. Zebra-
ni stworzyli mozaikę w konturze 
mapy Polski. Do jej utworzenia 
wykorzystali w sumie 1029 róż-
nych pucharów. 

Powód 
do dumy

- To bardzo wspaniała i wznio-

sła inicjatywa  – mówiła ze 
sceny do zebranych Katarzy-
na Bartoszewicz-Stromska. - 
Cieszymy się bardzo, że tyle 
przedszkoli, szkół przyłączyło 
się do tego przedsięwzięcia (…). 
To dla nas powód do dumy, że 
możemy być tutaj wszyscy ra-
zem i wspólnie uczcić stulecie 
niepodległości Polski. 
Ustanowienie rekordu zorgani-
zowane zostało w ramach pro-
gramu pn. „Dzieci i młodzież 
Niepodległej”. W ramach festy-
nu odbył się m.in. występ chóru 

Muszelki ze Szkoły Podstawo-
wej im. M. Zaruskiego. Nietypo-
wa uroczystość na Stary Rynek 
przyciągnęła nie tylko miesz-
kańców. 

Cenna 
inicjatywa

- Wypoczywam w Pucku i przy-
szłam zobaczyć, co się tu-
taj dzieje – mówi pani Teresa 
z Gniezna. - Muszę przyznać, że 
jestem pozytywnie zaskoczo-
na faktem, że tyle osób rado-

śnie i hucznie świętuje  stulecie 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. To bardzo cenna 
inicjatywa, która w wyjątkowy 
sposób integruje mieszkańców. 
Za organizację wydarzenia od-
powiadała Szkoła Podstawo-
wa im. M. Zaruskiego. Nietypo-
wy rekord Polski ustanowiono 
po to, aby kształtować wśród 
uczniów postawy patriotycz-
ne i promować miasto na arenie 
ogólnopolskiej. 

Anna Walk
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BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Na Starym Rynku prezen-
towana była interaktyw-
na wystawa organizowa-
na w ramach kampanii in-
formacyjno-edukacyjnej na 
rzecz zrównoważonego roz-
woju Pomorza. Ekspozycja 
pt. „Pomorscy czują klimat” 
w prosty sposób tłumaczy-
ła trudne zjawiska przyrodni-
cze, m.in. przyśpieszoną eu-
trofizację. W rolę przewodni-
ków po wystawie wcielili się 
tytułowi Pomorscy.  
Ekspozycja składała się 
z trzech dużych brył. Na 
każdej zamontowane były 

interaktywne gry i zabawy. 
Wszystko po to, aby eduko-
wać w sposób ciekawy i nie-
banalny.
Z informacji WFOŚiGW wy-
nika, że aż 93 proc. miesz-
kańców Pomorza jest dum-
nych ze swoich najbliższych 
okolic. Pomorzanie korzysta-
ją z piękna otaczającej ich 
przyrody. Kampania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 
ma uświadomić ich, że warto 
wprowadzać w swoim życiu 
dobre nawyki z myślą o śro-
dowisku. 
WA

Rodzina Pomorskich – bohater kampanii 
realizowanej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku – zawitała do Pucka. 

POMORSCY W PUCKU

Przygotowania do wdrożenia Mevo, pionierskiego w Europie systemu roweru publicznego, 
ruszają pełną parą. Na ulicach Pucka i Władysławowa pojawiły się już stacje postojowe.

System Mevo 
wkracza na ulice

Rower publiczny ma już po-
nad pięćdziesiąt polskich miast 
i miasteczek, m.in. Warszawa, 
Wrocław, Łódź, Kraków, Konin, 
Grodzisk Mazowiecki, Chodzież 
i Tychowo. W grudniu ma dołą-
czyć do nich osiemnaście po-
morskich samorządów, w tym 
m.in. Puck i Władysławowo. Pu-
bliczne jednoślady na terenie 
pomorskich miast i wsi pojawia-
ją się w ramach Systemu Rowe-
ru Metropolitalnego Mevo.

Szybko i prosto
W październiku firma NB Trici-
ty, której właścicielem jest Ne-
xtbike, prowadziła działania 
związane z montażem stacji po-
stojowych. W ramach przedsię-

wzięcia w Pucku zamontowano 
osiem stacji, a sześć do tej pory 
istniejących zaadoptowano na 
potrzeby Systemu Roweru Me-
tropolitarnego. W sumie do sto-
licy powiatu puckiego ma trafić 
ponad dwadzieścia jednośla-
dów. Jeżeli chodzi o Władysła-
wowo, to zamontowane zostały 
cztery stacje postojowe z łącz-
ną liczbą trzydziestu stojaków.
System Mevo oparty jest o ro-
wery 4. generacji wyposażone 
w moduły GPS i GSM. Wypo-
życzenie roweru odbywać się 
będzie intuicyjne: za pomocą 
aplikacji mobilnej w smartfonie 
(system operacyjny Android 
oraz iOS), poprzez moduł NFC 
(zbliżenie smartfona do termi-

nala w rowerze), skanowanie 
kodu QR lub przy pomocy kar-
ty zbliżeniowej. Zaletą syste-
mu ma być jego prostota oraz 
przystępny cenowo taryfikator. 
Preferencyjne stawki wypoży-
czeń rowerów mają na celu za-
chęcenie do zmiany zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców 
metropolii. 

30 proc. systemu
Obecnie firma Nextbike prowa-
dzi intensywne testy rowerów, 
aplikacji do ich wypożyczania, 
systemu rejestracji oraz dzia-
łania centrum monitoringu. Do-
pracowane są już kluczowe ele-
menty roweru, takie jak: napęd, 
zamek elektryczny oraz system 

informatyczny, który umożli-
wiać będzie szybkie (do 15 se-
kund) i łatwe wypożyczanie ro-
weru za pomocą kart zbliże-
niowych (takich jak: bilet mie-
sięczny, legitymacja studencka, 
czy karta mieszkańca), a także 
smartfona. 
10 grudnia na ulicach gmin Ob-
szaru Metropolitalnego ma po-
jawić się do 30 proc. systemu. 
Przedsięwzięcie w całości po-
winno zostać uruchomione 1 
marca 2019 roku. Umowa na 
jego realizację zostanie zawar-
ta na 6,5 roku od dnia wystar-
towania Mevo. 

WA
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ZŁÓŻ WNIOSEK O STYPENDIUM!
Szukasz możliwości dofinansowania swojego projektu? 
Spróbuj swoich sił w konkursie o przyznanie stypendiów 
dla twórców kultury z budżetu województwa 
pomorskiego. 

Jeśli jesteś twórcą kultury, 
a Twoim miejscem zamieszka-
nia lub tworzenia jest wojewódz-
two pomorskie lub będziesz re-
alizować projekt dotyczący wo-
jewództwa pomorskiego, złóż 
wniosek o stypendium do 30 li-
stopada 2018 roku.

Pieniądze 
na kulturę

Marzysz, by napisać i wydać 
tomik wierszy? Chcesz przy-
gotować i wystawić spektakl? 
A może działanie artystycz-
ne, które planujesz zrealizować 
w 2019 roku jest interdyscypli-
narne i nie mieści się w żadnej 
z tych kategorii? Spróbuj uzy-
skać środki finansowe na re-
alizację swoich artystycznych 
działań.

Dla kogo  
stypendium?

Stypendia dla twórców kultu-
ry przyznawane są przez wo-
jewództwo pomorskie od 2002 
roku i cieszą się wielką popu-
larnością wśród pomorskich ar-
tystów, niezależnie od ich wie-
ku, dorobku czy dziedziny, któ-
rą reprezentują. Przystępując 
do konkursu, należy wypełnić 
wniosek opisujący projekt, który 
ma być zrealizowany oraz dołą-
czyć życiorys artystyczny i do-
kumentację dotychczasowego 
dorobku twórczego. Szczegóło-
we warunki konkursu oraz wzór 
wniosku można znaleźć na stro-
nie portalu Pomorskie.eu.
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Panie z Mieroszyna, Strzelna, Łebcza, Gnieżdże-
wa, Swarzewa, Władysławowa, Starzyna, Sta-
rzyńskiego Dworu, Lisewa, Karlikowa, Mechowa, 
Leśniewa, Domatowa, Celbowa, Osłonina, Mrze-
zina, Połchowa i Rekowa Górnego  zabiegały 
o tytuł najlepszych gospodyń w regionie. Tur-
nieju Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Puckiej zor-
ganizowany został już po raz dwudziesty trzeci. 

Zabawa i integracja
Ideą cyklicznych spotkań od samego początku 
było aktywowanie środowiska wiejskiego, inte-
growanie lokalnej społeczności i popularyzowa-
nie dziedzictwa kulturowego. Jak zaznaczają or-
ganizatorzy zmagań, turnieje stanowią również 
okazję do wyłaniania talentów i kreowania po-
staw twórczych.
Na scenie w Wiejskim Domu Kultury panie sta-
rały się zaprezentować z jak najlepszej strony. 
Pod wrażeniem ich zdolności i kreatywności byli 
nie tylko widzowie, ale i członkowie jury. Gospo-
dynie zaznaczały jednak, że wygrana nie była 
dla nich najważniejsza. 
- Wiadomo, że miło jest znaleźć się na podium, 
ale liczy się też dobra zabawa i możliwość wy-
miany doświadczeń - zapewnia Longina Det-
tlaff, zastępczyni przewodniczącej Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Strzelnie. - Chcieliśmy pokazać, 
że nadal aktywnie działamy i dążymy do tego, 
aby przy każdej okazji promować miejscowość, 
z której pochodzimy.

Różnorodne konkurencje
O tytuł najlepszych panie rywalizowały w pięciu 
konkurencjach. Najlepszą potrawę, a dokład-
niej najsmaczniejszego śledzia marynowanego 
w oleju, przygotowały reprezentantki Swarzewa. 
Na drugim miejscu w kategorii kulinarnej znala-
zły się panie z Karlikowa, a trzecie zajęły repre-
zentantki Mechowa. Najciekawszą tablicę pn. 
„1918-2018 My Polacy” przygotowało Strzelno, 

prezentując szesnaście sylwetek 100-lecia śro-
dowiska lokalnego. Drugie miejsce przyznano 
paniom z Łebcza za obraz poświęcony pamię-
ci pierwszej przewodniczącej miejscowego KGW  
- Rozalii Potrykus. Trzecie miejsce zdobyło Li-
sewo za tablicę upamiętniającą losy Walerii Ma-
szota, matki dwadzieściorga dzieci wychowywa-
nych w arcytrudnych, wojennych warunkach.
„O Mojej Mamie” lub „Dla Mojej Mamy” śpiewały 
panie w konkurencji muzycznej. W tym przypad-
ku najwyżej oceniono występ mieszkanek Le-
śniewa. Na drugim miejscu uplasowało się Wła-
dysławowo, a trzecim - Osłonino.
 

Osłonino najlepsze
Rok wyborczy stanowił inspirację do tematu 
przewodniego scenki kabaretowej, tj. „Kagie-
wuszki kandydują – program wyborczy na we-
soło”. Najatrakcyjniejszy występ – zdaniem jury 
– zaprezentowała reprezentacja Osłonina, wy-
przedzając panie z Mrzezina i Leśniewa. Uczest-
niczki zmagań musiały zaprezentować również 
własne stroje, pozostając w stylizacji określonej 
jako „Otulona kwiatami”. Z powyższego zadania 
najlepiej wywiązały się panie z Leśniewa, a tak-
że Mechowa oraz Osłonina. 
Ostatecznie zwyciężczyniami 23. Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich Ziemi Puckiej okazały się 
reprezentantki Osłonina. Drugie miejsce zajęło 
Koło Gospodyń Wiejskich z Leśniewa, a trzecie 
z Władysławowa.
Cała impreza przebiegała w miłej i biesiadnej 
atmosferze, a za jej organizację odpowiada-
li: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gmi-
nie Puck, Rada Gminna KGW w Pucku, Biuro Po-
wiatowe Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Puc-
ku oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Żelistrze-
wa. Turniej odbył się przy współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Pucku. 

WA

Supergospodynie wyłonione
Szyją kostiumy, tworzą choreografie i piszą teksty piosenek. Panie z kół gospodyń wiejskich coraz częściej 

udowadniają, że doskonale sprawdzają się nie tylko w kuchni. W trakcie Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Puckiej 
dowiodły, że są prawdziwymi animatorkami kultury. 
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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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ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS! redakcja@expressy.pl

ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?

WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

REKLAMA U/2018/RL

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działki budowlane w Gościcinie 
o powierzchni 616 i 700 m, tel. 692-709-330

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

PIAGGIO Ciao,1995r. 2T, 1os. automatyczny, 
czarny. Cena: 2112zł, Tczew, tel. 574797077

KUPIĘ

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-

tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 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, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

SEX-SEX-SEX to lubię, gorąca blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213

SINGLE men 32 age mild, make type model. l 
am search Woman 25-55 age sponsor, Sopot, 
Uwe, tel. 574 797 077

RÓŻNE

KUPIĘ stare antyczne meble, stare maszyny 
do szycia, stare dywany, stare obrazy, futra 
z norek, tel. 732 917 377

DMUCHAWA w stanie dobrym - 550 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

PRZYCZEPA do kostek 6m w stanie dobrym 
3000 zł, Szemud, tel. 510 751 837

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

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone. Możliwy transport, tel. 
506 250 477

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

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAM 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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Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

Wafelek

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

Uwielbia się wygodnie wy-
ciągnąć na hamaczku i łapać 
promyki słońca. Już nie ucie-
ka przed głaszczącą ręką.
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Z największym zaintereso-
waniem uczestników impre-
zy spotkał się bieg Open, któ-
ry przeprowadzony został na 
dystansie 10 km (100×100 me-
trów na 100-lecie niepodległo-
ści). Atrakcją dla biegaczy była 
trasa prowadząca po terenie 
lotniska cywilno-wojskowego 
Gdynia-Kosakowo. Bieg główny 
wystrzałem otworzył wójt Je-
rzy Włudzik. 
- W bieżącym roku biegi ukoń-
czyło łącznie 520 zawodników, 
co jest dotychczasowym re-
kordem w historii imprezy, któ-
ra w Kosakowie organizowana 
jest z okazji rocznicy odzyska-

nia przez Polskę niepodległo-
ści – informują organizatorzy 
przedsięwzięcia. - Jest to nie-
bywały sukces i śmiało moż-
na stwierdzić, iż bieganie ma 
z roku na rok coraz większą 
rzeszę wiernych fanów – do-
dają.
Biegi przeprowadzone zosta-
ły w sześciu kategoriach wie-
kowych, z odrębną klasyfika-
cją kobiet i mężczyzn. W kate-
goriach dzieci i młodzieży na-
grody otrzymali zdobywcy sze-
ściu pierwszych miejsc. Jeżeli 
chodzi o kategorię Open, to do 
pierwszych trzech zawodników 
trafiły nagrody rzeczowe, bony 

upominkowe na zakup odzie-
ży sportowej. Każdy z biega-
czy otrzymał pamiątkowy me-
dal, a po sportowych zmaga-
niach na biegaczy czekała cie-
pła grochówka, herbata i kawa 
oraz rogale marcińskie.
W biegu głównym pierwszy li-
nię mety przekroczył Michał 
Olejnik z Gdyni. Na metę jako 
drugi wbiegł Tomasz Bagrow-
ski z Gdańska, a trzecie miej-
sce zajął Grzegorz Kujaw-
ski z Pucka. Wśród kobiet naj-
szybsza okazała się Aleksan-
dra Hornik z Koziegłów. Drugie 
miejsce zajęła Małgorzata Tu-
walska z Gdańska, a trzecie - 

Hanna Jarska z miejscowości 
Dębogórze.
Jeżeli chodzi o mieszkańców 
gminy Kosakowo, to w katego-
rii Open najszybszy okazał się 
Dariusz Rudnicki z Pogórza. 
Na drugim miejscu uplasował 
się Paweł Cybula z Kazimierza, 
a trzecim - Mariusz Kamiński 
z Kosakowa. Wśród mieszka-
nek gminy Kosakowo tryumfo-
wała Hanna Jarska z miejsco-
wości  Dębogórze. Na drugim 
miejscu uplasowała się Anna 
Brzozowicz z Mostów, a trze-
cim - Katarzyna Owczarek 
z Kosakowa. 

WA

Rekordowe okazały się XIII Gminne Biegi, które w Kosakowie przeprowadzone zostały z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Biegacze uczcili  
11 listopada

Aneta Słowińska, mieszkanka gminy Wła-
dysławowo i członkini amatorskiej grupy 
sportowej „Biegamy Razem Władysławo-
wo”, wzięła udział w jednym z najbardziej 
prestiżowych maratonów świata, który 
zorganizowany został na ulicach Nowego 
Jorku.

POBIEGŁA W NYC MARATHON 

Marzenia są po to, aby je speł-
niać. Członkini i czołowa moty-
watorka grupy sportowej „Biega-
my Razem Władysławowo” ma-
rzyła o tym, aby pobiec w jednym 
z najsłynniejszych maratonów 
świata. 4 listopada Aneta Słowiń-
ska stanęła na starcie, obok pra-
wie 50 tys. innych biegaczy, New 
York City Marathon.

- Wszystkie nasze marzenia 
mogą stać się rzeczywistością, 
jeśli tylko mamy odwagę je reali-
zować – zapewnia mieszkanka 
gminy Władysławowo.
Tegoroczny maraton nowojorski 
wygrał Etiopczyk, Lelisa Desisa 
(2:05:59). 

WA

W międzynarodowym to-
warzystwie wśród ponad 
200 zawodników startowa-
li reprezentanci UKS Mewa 
Władysławowo. Podopiecz-
ni trenerów sekcji sporto-
wej, tj. Gabrieli Czyż i Ma-
teusza Szurmieja, kilkukrot-
nie stawali na podium, bijąc 
swoje rekordy życiowe. 
W dorobku zawodników po-
jawiły się dwa złota (Jarek 
Markiewicz 100m i 200m 
w płetwach), dwa srebra 
(Jarek 50m i Karol Mar-
kiewicz 200m w płetwach) 

oraz dwa medale brązowe 
Karola na dystansie 200m 
i 400m w monopłetwie. 
- Zawody w Gliwicach uwa-
żamy za udane i już szyku-
jemy się do kolejnych star-
tów – podsumowują zma-
gania przedstawiciele UKS 
Mewa Władysławowo. 
Chcesz spróbować swo-
ich sił w rywalizacji w pły-
waniu sportowym, pływa-
niu w płetwach i monopłe-
twie? Koniecznie skontak-
tuj się ze sportową sekcją 
UKS Mewa Władysławowo.

W drugi weekend listopada na Ślą-
sku zorganizowany został Puchar 
Europy Juniorów w pływaniu w płe-
twach, podczas którego znakomite 
występy zaliczyli zawodnicy UKS 
Mewa Władysławowo.

ŚWIETNY WYSTĘP 
I WOREK MEDALI
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