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Najlepsi żeglarze w regionie zostali uhonorowani przez Pomorski Związek 
Żeglarski. Wśród odznaczonych znalazła się Magdalena Radzka, którą na-
grodzoną w kategorii Pomorski Edukator Żeglarstwa Roku.

Magdalena Radzka uhonoRowana

Ciepło i spore 
oszczędności

Zakończyła się termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Pucku. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy 
środowiska i oszczędności z tytułu ogrzewania. 

Obecnie w szkole przy ul. 
Zamkowej 5 trwają prace po-
rządkowe, a uczniowie wró-
cą do placówki w pierwszych 
dniach stycznia. Zakres prze-
prowadzonych robót budow-
lanych polegał na dociepleniu 
stropu, modernizacji instala-
cji elektrycznej wraz z wymia-
ną oświetlenia, a także wymia-

nie stolarki okiennej. Oprócz 
tego zmodernizowano insta-
lację centralnego ogrzewania, 
w tym wymieniono kocioł wę-
glowy na gazową pompę cie-
pła. Inwestycja obejmowa-
ła również między innymi wy-
mianę grzejników.
Jak zapewniają przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego 

w Pucku, dzięki termomoder-
nizacji w budynku Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego uda się zmniejszyć 
straty ciepła i dostosować 
wskaźniki zapotrzebowania 
na ciepło do wymagań bu-
downictwa energooszczędne-
go, co powinno przyczynić się 
do ograniczenia kosztów z ty-

tułu ogrzewania o ponad 30 
proc. w skali roku. 
Warto zaznaczyć, że realiza-
cja inwestycji powinna przy-
czynić się również do zmniej-
szenia emisji dwutlenku wę-
gla do atmosfery oraz podnie-
sienia standardu użytkowania 
budynku. 

WA

Za trud wychowywania i edukowa-
nia żeglarskiego dzieci oraz młodzie-
ży podczas uroczystej gali w Gdyni 
uhonorowani zostali również: Iwona 
Poźniak i Dariusz Kloskowski (ogól-
nowojewódzki program matema-
tycznych zabaw nawigacyjnych na 
mapie morskiej) oraz Szkoła Żeglar-
stwa Szekla w Gdańsku. 
Magdalena Radzka znana jest  ze 
swojej pasji oraz wyjątkowego po-
dejścia do dzieci. Na co dzień pro-
paguje żeglarstwo w Szkole Pod-
stawowej w Mostach oraz placów-
ce w Rumi. Nadto pracuje z dziećmi 
ze Stowarzyszenia Port Mechelinki 
oraz Yacht and Fun Mechelinki. 
Odbierając nagrodę w Teatrze Mu-
zycznym, Magdalena Radzka po-
dziękowała wszystkim współpra-
cownikom, rodzicom i uczniom 
Szkoły Podstawowej w Mostach.

WA

Lodowisko już 
działa

nowy paRking

We Władysławowie trwa sezon na 
łyżwy. Lodowisko przy Zespole 
Szkół nr 1 wystartowało 10 grudnia. 

Teren przy zbiorniku wodnym przy 
ul. Kolejowej w Pucku został upo-
rządkowany. W ramach przeprowa-
dzonych prac powstały nowe miej-
sca przeznaczone do parkowania. 

Zgodnie z zapowiedziami władysławowskie lodowisko w tym 
sezonie jest zadaszone. Ustalona cena jednorazowego wej-
ścia wynosi 5 zł, a za karnet, który upoważnia do dziesięciu 
wejść, należy zapłacić 30 zł. 
Jak wynika z informacji Urzędu Miejskiego we Władysławo-
wie, lodowisko ma być czynne do 28 lutego. Do korzystania 
z obiektu, który funkcjonuje przy ul. Morskiej, urzędnicy za-
chęcają zarówno ludzi młodych, jak i osoby dorosłe. 
Z aktualnymi informacjami na temat władysławowskiego lodo-
wiska można zapoznać się na facebookowym fanpage’u „Lo-
dowisko Władysławowo”. WA

Inwestycja realizowana była ze środków pozyskanych w ra-
mach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka. Koszt realizacji 
zadania pn. „Parking nad stawem – zapomniane miejsce w no-
wej odsłonie” wyniósł ponad 800 tys. zł, z czego dofinanso-
wanie stanowiło 300 tys. zł.
Przedsięwzięcie polegało na uporządkowaniu terenu przy 
zbiorniku wodnym przy ul. Kolejowej w Pucku. W ramach pro-
jektu utworzono parking. Nadto zniknęły dzikie wysypiska 
oraz uporządkowano teren Powiatowego Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. WA
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W Pucku realizowana będzie inwestycja związana z budową stacji 
postojowych dla miłośników jednośladów. Burmistrz Hanna Pruch-
niewska podpisała umowę z firmą, która odpowiadała będzie za wy-
konanie zadania. 

W Pucku doświetlono kolejne przej-
ścia dla pieszych. To efekt współ-
pracy stolicy powiatu puckiego ze 
spółką Energa Oświetlenie. 

Kawałek taśmy albo plastiku. Żółty, 
czerwony, pomarańczowy. W kształcie 
koła, paska albo serca. Odblask kosz-
tuje około 5 zł, a może uratować życie. 

inwestycja z myśLą o rowerzystach

Bezpieczniej na pasach

świeć przykładem!Teren wokół stawu 
jest atrakcyjniejszy

Staw został oczyszczony, a mieszkańcy zyskali nowe miejsce do rekreacji. Wszystko 
w ramach inwestycji, którą w Połchowie Urząd Gminy Puck zrealizował przy wsparciu 
z Unii Europejskiej.

Zadanie polegało na oczysz-
czeniu i odmuleniu miejsco-
wego stawu, a także umocnie-
niu jego brzegów. Dodatko-
wo uatrakcyjniony został teren 
wokół akwenu, który wzboga-
cił się o plac zabaw, plenero-
wą siłownię, wiatę wraz z miej-
scem na ognisko, ciąg pieszy 

z kostki betonowej, parking dla 
samochodów osobowych oraz 
zieleń. Całość została objęta 
monitoringiem.
-W efekcie prowadzonych prac 
powstało nowe, atrakcyjne 
miejsce przeznaczone do re-
kreacji, które wpływa na atrak-
cyjność gminy Puck. W nawią-

zaniu do morskiego i rybac-
kiego charakteru obszaru, na 
jakim się znajdujemy, będzie 
tu można organizować zawo-
dy wędkarskie – zapewniają 
przedstawiciele Urzędu Gminy 
Puck. - W miejscu tym będzie 
również możliwość organizacji 
różnego typu imprez cyklicz-

nych, jak choćby Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy – do-
dają.
Celem modernizacji terenu wo-
kół stawu w Połchowie było 
między innymi zaangażowanie 
społeczności w proces rozwo-
ju oraz aktywizacja grup i śro-
dowisk lokalnych.  WA

Inwestycja realizowana ma być w ramach zadania pn. 
„Zaprojektowanie i wykonanie trzech miejsc postojo-
wych oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej 
R-10 na terenie miasta Puck”. Powyższe przedsięwzię-
cie jest częścią projektu pt. „Pomorskie trasy rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Ro-
werowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”, który realizowa-
ny jest przy wsparciu z Unii Europejskiej. 
Za realizację inwestycji odpowiadała będzie firma Tree 
Clone, która została wyłoniona w wyniku rozstrzygnię-
cia przetargu. W ramach zawartej umowy wykonane zo-
staną trzy stacje przystankowe dla rowerzystów. Jedna 
z nich ma zostać usytuowana nad Zatoką Pucką, a do-
kładniej w okolicach zakładu przemysłowego i Urzędu 
Skarbowego.
Jak informują puccy urzędnicy, prace projektowe mają 
zostać zakończone jeszcze w tym roku. Na początku 
2019 roku ruszą roboty budowlane, które planowo po-
winny zakończyć się w lipcu. WA

Nowe energooszczędne oświetlenie typu LED zamontowane 
zostało na ul. Męczenników Piaśnicy (okolice biblioteki) i na 
ul. Gen. J. Hallera, a dokładniej przy Banku Spółdzielczym.
Jak informują puccy urzędnicy, do końca stycznia 2019 roku 
planowane jest doświetlenie kolejnych czterech przejść dla 
pieszych. Nowe oświetlenie ma pojawić się na ulicach: Wejhe-
rowskiej (okolice skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego), 1 Maja 
(okolica skrzyżowania z Aleją Lipową), Męczenników Piaśni-
cy (okolice skrzyżowania z ul. Nowy Świat) oraz Alei Lipowej 
(okolice skrzyżowania z ul. Przebendowskiego). WA

W trosce o wspólne bezpieczeństwo policjanci apelują o no-
szenie elementów odblaskowych. Okres zimowy to szybko 
zapadający zmrok, zmienne warunki atmosferyczne i ograni-
czona widoczność. Wszystko to powoduje, że tzw. niechro-
nieni uczestnicy ruchu, w szczególności piesi, są szczególnie 
narażeni na niebezpieczeństwo.
Przypominamy, że każdy pieszy, który porusza się po zmierz-
chu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć od-
blask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Wie-
lu pieszych stosuje się do nowych przepisów, ale są również 
osoby, które w dalszym ciągu narażają swoje życie. 
- Pamiętajmy, że pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany 
przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów – 
zapewniają funkcjonariusze policji. - Natomiast osoba pie-
sza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widocz-
na nawet z odległości 150 metrów.
Specjaliści z zakresu ruchu drogowego przypominają, że używa-
nie odblasków przez wszystkich pieszych poruszających się po 
zmroku w terenie niezabudowanym to obowiązek. - Używanie od-
blasków przez pieszych w mieście to rozsądek - dodają.  WA
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wygodniej 
i Bezpieczniej

RoBoty dRogowe
nadal w toku

Strażnicy pomogą 
uruchomić auto

Zejście na plażę przy wejściu nr 13 
w Chłapowie zostało odnowione. 
W celu wykonania szerokich, wygod-
nych, a przede wszystkim bezpiecz-
nych schodów użyto wtórnych two-
rzyw sztucznych.

Trwa budowa ul. Długiej we Włady-
sławowie. Obecnie prowadzony jest 
pierwszy etap inwestycji, w ramach 
którego prace drogowe realizowa-
ne są na odcinku pomiędzy ul. Cet-
niewską i Harcerską.

W ramach zadania wykonane zostały trzy biegi schodowe 
o długości szesnastu stopni i jeden o długości pięciu stop-
ni o szerokości dwóch metrów, dostosowanej do szerokości 
istniejącego przejścia.
- Dzięki temu rozwiązaniu plażowicze nad morze mogą dostać 
się w sposób wygodny, a co najważniejsze bezpieczny – zapew-
niają przedstawiciele Urzędu Miejskiego we Władysławowie.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 110 tys. zł. Warto zazna-
czyć, że w ubiegłym roku przy użyciu tej samej technologii 
przebudowane zostało wejście na plażę nr 14 w Chłapowie.

WA

Nowa nawierzchnia wykonana ma być z kostki betonowej. W ra-
mach zadania powstaną też chodniki i wjazdy na posesję. 
Jak informuje Urząd Miejski we Władysławowie, oprócz dro-
gowego zakresu robót inwestycja zakłada również realizo-
waną obecnie budowę sieci wodociągowej wraz z przyłącza-
mi, a także rozbudowę oświetlenia. Umowny koszt robót wy-
nosi około 770 tys. zł. WA

Przed nami zimowe miesią-
ce, a co za tym idzie niejed-
nokrotnie temperatury spada-
jące poniżej zera. Przy takiej 
aurze, szczególnie samochody 
niegarażowane lub posiadają-
ce dobiegające końca eksplo-
atacji akumulatory, miewa-
ją problemy z rozruchem sil-
nika. We Władysławowie na-
przeciw takim sytuacjom wy-
chodzi Straż Miejska, oferując 
mieszkańcom pomoc.
- Po telefonicznym zgłoszeniu 

pod nr  666 059 507 strażnicy 
mogą przyjechać w dane miej-
sce i przy wykorzystaniu urzą-
dzenia rozruchowego Booster 
pomóc w uruchomieniu samo-
chodu – informują przedsta-
wiciele Urzędu Miejskiego we 
Władysławowie.
Z prośbą o pomoc w urucho-
mieniu samochodu dzwo-
nić można od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7:00 do 
19:00 oraz w soboty w godz. 
od 8:00 do 16:00.  WA
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Mieszkasz we Władysławowie i nie możesz odpalić samochodu? Zadzwoń pod nr 666 059 
507. Przyjedzie do Ciebie...strażnik miejski i pomoże Tobie uruchomić samochód.

REKLAMA U/2018/PR
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W wyborach samorządowych miesz-
kańcy zdecydowali, że to Pan weź-
mie odpowiedzialność za dalsze funk-
cjonowanie Gminy Kosakowo. Co dla 
Pana to oznacza?

Cieszę się, że mieszkańcy obdarzyli mnie 
zaufaniem. To dla mnie ogromna odpowie-
dzialność i duże zobowiązanie. Wygrana 
w wyborach oznacza, że mieszkańcy liczą na 
realizację programu wyborczego, który pre-
zentowałem podczas kampanii wyborczej. 
Zamierzam ciężko pracować po to, aby nie 
zawieść zaufania, jakim obdarzyli mnie wy-
borcy. Chcę systematycznie dążyć do reali-
zacji zamierzeń, które powinny przyczynić 
się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Zwycięstwo osiągnął Pan już w pierw-
szej turze wyborów, ale na Pana kontr-
kandydatów zagłosowało w sumie po-
nad 45 proc. wyborców. Jak będzie 
Pan chciał przekonać do siebie tych, 
którzy nie poparli Pana kandydatury?

Działania, które realizuję, powinny przeko-
nać osoby, które jeszcze mi nie zaufały. To 
mieszkańcy zdecydowali, że najpierw obją-
łem mandat radnego w Radzie Gminy Kosa-
kowo. Potem zaufał mi wójt Jerzy Włudzik, 
powierzając mi funkcję swojego zastępcy. 
Praca na stanowisku wicewójta doprowa-
dziła mnie do objęcia funkcji wójta. Wybo-
ry udało mi się wygrać już w pierwszej turze, 
co jest dowodem na to, że mieszkańcy chcą, 
abym kontynuował działania, które rozpo-
cząłem jako zastępca wójta. Obecna kaden-
cja jest pięcioletnia, więc mam dość sporo 
czasu, aby się wykazać.

Podsumowując, najpierw pełnił Pan 
funkcję radnego, potem wicewójta, 
a teraz wójta. Czy to oznacza, że nie 
miał Pan większych problemów z za-
aklimatyzowaniem się na stanowisku 
włodarza Gminy Kosakowo?

Według mnie to było najlepsze rozwiązanie, 
bo stanowisko wójta objęła osoba, która już 
wcześniej została wprowadzona w szereg 
działań. Dodatkowo poznała zasady funkcjo-
nowania Urzędu Gminy, dzięki czemu udało 
się zaoszczędzić sporo czasu i od razu moż-
na było przystąpić do podejmowania kon-
kretnych decyzji.

Jakie główne zadania wyznaczył Pan 
sobie, obejmując stanowisko wójta 
gminy Kosakowo?

Jeżeli chodzi o działania inwestycyjne, to 
priorytetem jest budowa szkoły w Pogórzu. 
Ważne jest również utworzenie dwóch no-

wych przedszkoli, bo obecnie na terenie gmi-
ny Kosakowo funkcjonuje wyłącznie jedna 
samorządowa placówka przedszkolna, a za-
potrzebowanie jest dużo większe. Do strate-
gicznych działań należy również zaliczyć za-
opatrzenie gminy Kosakowo w wodę o odpo-
wiedniej jakości i ciśnieniu. Poprawić sytu-
ację w tym przypadku powinny moderniza-
cje hydroforni. W ciągu najbliższych pięciu 
lat mamy zamiar odnowić cztery hydrofor-
nie. Zamierzamy również kontynuować dzia-

łania zmierzające do poprawy infrastruktu-
ry drogowej. W planie inwestycyjnym na czo-
ło wysuwają się cztery główne zadania, które 
częściowo są już realizowane. Chodzi między 
innymi o budowę ul. Kościuszki w Pogórzu. 
Nadto całkowicie nową drogą chcemy połą-
czyć Dębogórze z Suchym Dworem. W poro-
zumieniu ze Starostwem Powiatowym w Puc-
ku będziemy kontynuować działania zwią-
zane z modernizacją dróg powiatowych. Na 
pewno nie zapomnimy też o mniejszych dro-

gach osiedlowych, z których mieszkańcy ko-
rzystają na co dzień.

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie Urzę-
du Gminy, czy w tym przypadku wpro-
wadzone zostaną zmiany? 

Rewolucji na pewno nie będzie, bo w ocenie 
większości mieszkańców Urząd Gminy Ko-
sakowo działa bardzo sprawnie. Sprawy za-
łatwiane są bez zbędnej zwłoki, a obsługa 
jest na wysokim poziomie. Możemy jedynie 
starać się, aby cały czas utrzymywać wy-
soką jakość, bo tego oczekują mieszkańcy. 
Wspólnie z nowo powołanym zastępcą, Mar-
cinem Kopitzkim, będziemy do tego dążyli.

W Gminie Kosakowo do zmian doszło 
nie tylko na stanowisku włodarza, ale 
i w Radzie Gminy. Na czym zamierza 
Pan opierać współpracę z radnymi?

Na współdziałaniu i to bez względu na to, 
kto startował, z którego komitetu. Zależy 
mi na transparentności, więc systematycz-
nie zamierzam informować Radę Gminy Ko-
sakowo o realizowanych zadaniach, a wszel-
kie pomysły będę poddawał pod dyskusję. 
Jestem otwarty na współpracę, bo wycho-
dzę z założenia, że zgoda buduje.

Koniec roku to intensywny okres prac nad 
przyszłorocznym budżetem. Jakie wyzwania 
stoją przed Gminą Kosakowo w 2019 roku?
Tradycyjnie dużą część budżetu pochło-
nął zadania związane z oświatą. Jeżeli cho-
dzi o projekty inwestycyjne, to największe 
wyzwanie stanowiła będzie budowa szko-
ły w Pogórzu. W przyszłym roku zamierza-
my również kontynuować przedsięwzięcia, 
które mają przyczynić się do poprawy infra-
struktury drogowej. Do dużych zadań inwe-
stycyjnych należy również zaliczyć projek-
ty, które realizować będziemy przy wsparciu 
z Unii Europejskiej. Chodzi między innymi 
o budowę ścieżek rowerowych, czy też bos-
manatu w Rewie. Mamy taki plan, aby w każ-
dej części naszej gminy realizowane było ja-
kieś zadanie inwestycyjne.

Nowy rok zbliża się wielkimi krokami. 
Czego można życzyć wójtowi gminy 
Kosakowo na nadchodzące miesiące?

Przede wszystkim zdrowia, a także wytrwa-
łości w dążeniu do realizacji zamiarów i osią-
gnięcia wyznaczonych celów. Jestem prze-
konany, że 2019 rok będzie dla gminy Kosa-
kowo udany. 

Życzę zatem realizacji planów i bardzo 
dziękuję za rozmowę. 
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Dąży do realizacji planów, kładzie nacisk na współdziałanie i myśli perspektywicznie.  
Z Marcinem Majek, wójtem gminy Kosakowo, rozmawia Anna Walk.
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W listopadowej uroczysto-
ści uczestniczyli duchow-
ni, samorządowcy, urzęd-
nicy oraz przedstawiciele 
służb mundurowych, a tak-
że instytucji i placówek, 
które współpracują z Mor-
skim Oddziałem Straży Gra-
nicznej. Jako przedstawiciel 
Rady Ministrów do Włady-
sławowa przyjechał Dariusz 
Drelich.

Życzenia i gratulacje
- Jak imię marszałka Józefa 
Piłsudskiego na wieki zwią-
zane jest z rokiem 1918, tak 
imię Józefa Hallera związa-
ne jest z odzyskaniem nie-
podległości tu, na Ziemi Po-
morskiej - mówił wojewo-
da pomorski. - To on w 1920 
roku przyniósł nam suwe-
renność, wolność, niepodle-
głość. Wiele miesięcy trzeba 
było czekać na ten moment, 
na te zaślubiny Polski z mo-
rzem.
Apel rozpoczął się złoże-
niem meldunku i odegra-
niem hymnu państwowe-
go. Komendant Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej, 
płk Andrzej Prokopski, od-
czytał list Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji. Nadto odczytane zosta-
ły gratulacje i życzenia od 

Barbary Haller i dyrektora 
Biura Spraw Zagranicznych 
w Kancelarii Prezydenta RP. 

Pamiątkowa tablica
Akt nadania placówce imie-
nia otrzymał ppłk Krzysztof 
Maluchnik, komendant Pla-
cówki Straży Granicznej we 
Władysławowie. Następnie 
przy wejściu do budynku 
została odsłonięta pamiąt-
kowa tablica, którą poświę-
cił gen. dyw. Sławoj Leszek 
Głódź, metropolita gdański. 
Po apelu goście przeszli do 
znajdującej się w pobliżu 
Hallerówki, drewnianej willi 
należącej do generała Hal-
lera i jego rodziny. Obecnie 
jest to oddział Muzeum Zie-
mi Puckiej im. Floriana Cey-
nowy w Pucku, gdzie znaj-
duje się stała ekspozycja 
pt. „Gen. Józef Haller na 
Pomorzu – Dla Ciebie Pol-
sko i dla Twej Chwały. Ży-
cie i służba gen. J. Hallera 
(1873-1960)”. Składają się 
na nią przede wszystkim 
pamiątki poświęcone ge-
nerałowi oraz żołnierzom 
z Błękitnej Armii. Do naj-
cenniejszych zbiorów nale-
żą rzeczy osobiste genera-
ła podarowane przez jego 
synową Izabellę Haller. 
WA
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Józef Haller patronem 
Straży Granicznej

Od 30 listopada Morski Oddział Straży Granicznej we Władysławowie nosi imię generała Józefa Hallera. 
Z tej okazji zorganizowany został uroczysty apel, podczas którego odsłonięto pamiątkową tablicę. 

Generał  
Józef Haller
(1873-1960) 

Odegrał istotną rolę w tworze-
niu II Rzeczpospolitej Polskiej 
i umacnianiu jej granic. W 1919 
roku przybył do Polski na cze-
le nowocześnie wyposażonej 
armii, którą włączono w ogól-
ną siłę zbrojną Rzeczpospoli-
tej. Wykonując zadanie objęcia 
w posiadanie przyznanego Pol-
sce traktatem wersalskim Po-
morza, dokonał symbolicznego 
zaślubienia Polski z Bałtykiem 
w Pucku 10 lutego 1920 roku. 
Tym samym Polska objęła ad-
ministrację nad Pomorzem z do-
stępem do Morza Bałtyckiego, 
pomiędzy granicami z Wolnym 
Miastem Gdańsk po rejon okoli-
cy Jeziora Żarnowieckiego. 

Gdański oddział Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego zaprasza do 
udziału w corocznych konkursach 
prac magisterskich i licencjackich. 
Tegoroczna edycja trwa od paździer-
nika do marca. Prace konkursowe 
można składać do 31 grudnia.
Obrady kapituły odbędą się 
w lutym 2019 roku, a w marcu 
na posiedzeniu Zarządu PTE 
Oddział w Gdańsku nastąpi 
uroczyste wręczenie dyplo-
mów i nagród laureatom kon-
kursów.

Kapituła konkursowa
Prace ocenia oraz kwalifikuje 
do nagrody i wyróżnienia kapi-
tuła konkursowa, w skład któ-
rej wchodzą prezes Polskie-
go Towarzystwa Ekonomiczne-

go Oddziału w Gdańsku, pro-
fesorowie trójmiejskich uczelni 
oraz przedstawiciele organiza-
cji sponsorujących nagrody dla 
zwycięzców. Nagrodzone zo-
staną prace, które można okre-
ślić mianem innowacyjnych, 
nieszablonowych i łamiących 
dotychczasowe schematy.

Promowanie absolwentów
Ideą konkursów jest promowa-
nie absolwentów pomorskich 
wyższych uczelni poprzez two-

rzenie możliwości współpracy z przedsię-
biorstwami w regionie oraz popieranie ba-
dań w zakresie współczesnych problemów 
ekonomicznych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem rozwoju naszego regionu. Do kon-
kursów mogą być zgłaszane prace magister-
skie i licencjackie napisane w języku polskim, 
poświęcone problematyce ekonomicznej i in-
nowacyjności w gospodarce, które stanowiły 
przedmiot egzaminu dyplomowego na uczel-
niach publicznych i niepublicznych z terenu 
województwa pomorskiego obronione w roku 
kalendarzowym, w którym została ogłoszona 
edycja konkursów. WA

zgłoś pracę do konkursu!

zgłoszenia prac:
Prace w wersji papierowej 
i elektronicznej z pisemną 

rekomendacją promotora oraz 
adresem autora, należy przesyłać 

na adres:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

 w Gdańsku 
Długi Targ 46/47 
90-830 Gdańsk
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REKLAMA U/2018/PR

W stolicy powiatu wejherowskiego 
już po raz piętnasty zorganizowano 
Międzyszkolny Konkurs Gastrono-
miczny. Tematem przewodnim te-
gorocznej edycji zmagań była za-
kąska z gęsiny i deser świąteczny. 

Poziom był wysoki
Konkurs organizowany był przez 
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wej-
herowie. Wzięło w nim udział w su-
mie sześć szkół z regionu. Z każdej 
placówki dwóch uczniów przygoto-
wywało jedną z konkursowych po-
traw. - Jak co roku poziom konkur-
su był bardzo wysoki – zapewniają 
organizatorzy zmagań. - Wszyscy 
uczestnicy wykazali się pomysło-
wością w komponowaniu potraw 
oraz zaprezentowali wysokie umie-
jętności kulinarne.
Wśród najlepszych znalazły się re-
prezentantki Technikum Gastro-
nomicznego Zespołu Szkół nr 1 
we Władysławowie. Agata Mudlaff 
zajęła drugie miejsce w kategorii: 

zakąska z gęsiny, a Ola Potrykus 
w kategorii: deser. W Wejherowie 
świetnie spisała się również Do-
minika Bochentin z Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Pucku, któ-
rej udało się zająć trzecie miejsce 
w kategorii: zakąska z gęsiny.

Satysfakcja z pracy
- Dla tych młodych ludzi, którzy go-
towali, był to bardzo ciężki spraw-
dzian ich odporności psychicznej, 
zaangażowania oraz pasji – prze-
konują organizatorzy zmagań. - 
Każdy z nich cieszył się z nagród, 
lecz najważniejsza nagroda, jaką 
otrzymali od siebie, to satysfakcja 
z dobrze wykonanej pracy.
Kolejna edycja Międzyszkolne-
go Konkursu Gastronomiczne-
go w Wejherowie zorganizowa-
na zostanie już za rok. W szesna-
stej edycji zmagań również mają 
uczestniczyć przedstawiciele po-
wiatu puckiego. Wa

Kulinarny sukces 
utalentowanych uczniów
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Z cennym doświadczeniem i nagrodami rzeczowymi z Międzyszkolnego Konkursu Gastronomicznego wróciły Agata Mudlaff i Aleksandra 
Potrykus. Reprezentantkom władysławowskiego Zespołu Szkół nr 1 podczas zmagań w Wejherowie udało się zająć drugie miejsce.
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Okres Świąt Bożego Narodzenia jest 
czasem szczególnym, ale nie dla 
wszystkich radosnym. Doskonale 
zdają sobie z tego sprawę pracowni-
cy Urzędu Miejskiego we Władysła-
wowie i innych władysławowskich in-
stytucji publicznych, którzy otworzyli 
swoje serca i przygotowali świątecz-
ną paczkę, a dokładniej kilkanaście 
świątecznych paczek, którymi obda-
rowali mieszkankę gminy Władysła-
wowo i jej 7-letnią córkę. 
-  To była potrzeba naszych serc, 
aby na święta dać radość komuś po-
trzebującemu pomocy. Kto nie żąda, 
nie prosi, tylko z cierpliwością, zaci-
śniętymi zębami i nieśmiałym uśmie-
chem znosi trudy każdego dnia – 
przekonują darczyńcy.
W świątecznych pakunkach znalazły 
się m.in. pralka, kuchenka gazowa, 
panele podłogowe, wózek dla lalek, 
koce oraz pościel. Rodzinę do pomo-
cy wytypował Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej we Władysławowie. WA

Chcesz zgarnąć nagrodę? Wystarczy, że udekorujesz swój bal-
kon, zrobisz zdjęcie, a fotografię prześlesz na adres: m.chron@
gohel.pl. Jak informują organizatorzy zmagań, nagrodzony zo-
stanie jeden najpiękniej ozdobiony balkon. Laureata wyłoni ka-
pituła konkursowa na podstawie nadesłanych fotografii. 
Nagroda zostanie wręczona podczas finału siódmej edycji 
Eko Sylwestra organizowanego przez Helską Fundację Sape-
re Aude. Fundatorem nagrody jest Marek Chroń, przewodni-
czący Rady Miasta Helu. WA

Urzędnicy pomogli  
samotnej matce
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W artykuły pierwszej potrzeby, a także między innymi kuchenkę i pralkę zaopatrzyli 
samotną matkę. Władysławowscy urzędnicy przygotowali świąteczną paczkę dla 
mieszkanki gminy Władysławowo. 

Na placu zabaw, 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 stycznia. 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

W Helu wystartował konkurs na 
najbardziej atrakcyjną dekorację 
świąteczną balkonu.

wejściówki do zdobycia

udekoRuj Balkon 
i wygraj nagrodę!

REKLAMA 219/2018/DB
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Małżeństwa 
na medal

Pięćdziesiąt lat temu obiecywali sobie miłość, wierność i uczci-
wość małżeńską. W miniony piątek ponad dwadzieścia par 
w puckim ratuszu świętowało złote gody. Podniosła uroczy-
stość stanowiła doskonałą okazję do wspomnień.

- W Pucku miłość rodzi się 
w parku – zapewnia z uśmie-
chem pani Irena Katzor, jedna 
z jubilatek. - Tego pierwszego 
spotkania nigdy się nie zapo-
mina. To była miłość od pierw-
szego wejrzenia. Chodziliśmy 
ze sobą trzy lata, a potem był 
ślub. Mamy dwoje dzieci. Do-
czekaliśmy się też jednego 
wnuka i jednej prawnuczki. 

nie ma reguły
Jaka jest recepta na długi zwią-
zek? - Nie ma reguły, nie ma 
jednego gotowego przepisu na 
wspólne przeżycie pięćdziesię-
ciu lat – przekonuje Gertruda Pi-
łat z Pucka. – Myślę jednak, że 
każdy związek cementują dzieci. 

My mamy dwóch synów i jedną 
córkę. Cieszymy się, że władze 
miasta pamiętają o nas.
W uroczystości, która zorgani-
zowana została w puckim ratu-
szu, wzięło udział w sumie po-
nad dwadzieścia par. Burmistrz 
Hanna Pruchniewska Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
wręczyła jubilatom ze stolicy 
powiatu puckiego, a wójt Tade-
usz Puszkarczuk małżeństwom 
z terenu gminy Puck.

Wiele radości
- Jesteście doskonałym przy-
kładem na to, że kompromis, 
rozmowa i wzajemny szacu-
nek są gwarancją na długo-
letnie pożycie małżeńskie - 

mówił do zebranych Tadeusz 
Puszkarczuk. - Wspólnie z Pa-
nią burmistrz oraz przedsta-
wicielami Urzędu Stanu Cy-
wilnego życzymy Wam wiele 
radości, szczęścia, a przede 
wszystkim zdrowia. 
Po oficjalnej części uroczysto-
ści i wspólnym, pamiątkowym 
zdjęciu był czas na symbolicz-
ną lampkę szampana, a także 
jubileuszowy tort. Wydarze-
nie pod względem artystycz-
nym uświetnił występ zespołu 
Bursztynki z Mieroszyna. War-
to zaznaczyć, że jubilaci otrzy-
mali nie tylko Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie, 
a także kwiaty i upominki.

Anna Walk

Na dwa dni Stary Rynek prze-
kształcił się w krainę św. Miko-
łaja. Świąteczna atmosfera pa-
nowała nie tylko w centralnym 
punkcie miasta, ale i ratuszu, 
gdzie można było własnoręcz-
nie wykonać ozdoby świątecz-
ne i udekorować pierniczki. 

Przybył św. Mikołaj
- Muszę przyznać, że bardzo 
mi się podoba. To najciekaw-
szy Jarmark Bożonarodzenio-
wy, w którym uczestniczyłem 
– zapewnia Tomasz Mrocz-
kowski, który na Stary Rynek 
w Pucku przyszedł z córką. - 
Dzieci mogą w sposób atrak-
cyjny spędzić wolny czas, a ro-
dzice znaleźć nietuzinkowe 
prezenty pod choinkę. Bar-
dzo dobrze, że na kilka tygodni 
przed Świętami Bożego Naro-
dzenia organizowane są tego 
typu imprezy.
Z organizacji Jarmarku Bożona-
rodzeniowego zadowoleni byli 
przede wszystkim najmłodsi 
mieszkańcy miasta. To z myślą 

o nich na Stary Rynek w Pucku 
przybył św. Mikołaj, który wcze-
śniej w towarzystwie burmistrz 
Hanny Pruchniewskiej odwiedził 
pacjentów oddziału 
dziecięcego puckiego szpita-
la, wręczając dzieciom prezenty 
i życząc im dużo zdrowia.

Chodzi o integrację
- Zadbaliśmy o to, aby każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie – 
zapewnia Hanna Pruchniewska, 
burmistrz Pucka. - Dlatego są 
atrakcje dla dzieci i nie brakuje 
też propozycji spędzenia czasu 
w wyjątkowy sposób dla doro-
słych. Chodzi o integrację i o to, 
abyśmy wszyscy poczuli klimat 
zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia.
Na Starym Rynku rozstawio-
nych zostało blisko pięćdziesiąt 
stoisk, dzięki czemu można było 
nabyć niemal wszystko, począw-
szy od ozdób świątecznych, po-
przez cukierki, ciasta i pierniki, 
a skończywszy na rękodziele ar-
tystycznym. Anna Walk

Świąteczne iluminacje, aromat grzanego wina i święty Mikołaj. W Pucku klimat Świąt Bożego Narodzenia można było poczuć 
już w drugi weekend grudnia. Wówczas w stolicy powiatu puckiego zorganizowany został Jarmark Bożonarodzeniowy.

świątecznie, koLorowo, radośnie i bardzo atrakcyjnie



13|Wtorek, 18 grudnia 2018expressy.pl

To był weekend 
pełen cudów

Finał Szlachetnej Paczki na-
zywany jest weekendem cu-
dów, bo właśnie wtedy dzieją 
się rzeczy niezwykłe. Czasem 
płyną łzy, ale zawsze jest wie-
le radości. Marzenia potrze-
bujących spełniają obcy dla 
nich ludzie. 

Pomoc rodzinom
- Darczyńcy to zarówno oso-
by prywatne, jak i przedsta-
wiciele firm, czy też instytucji 
publicznych – informuje Mar-
tyna Zelewska, lider rejonu 
Puck i okolice. - Są osoby, któ-
re Szlachetną Paczkę przygo-
towują co roku. W ten sposób 
potrzebującym pomagają mię-
dzy innymi pracownicy Staro-
stwa Powiatowego w Pucku.
Głównym celem Szlachetnej 
Paczki jest pomoc rodzinom, 
które znalazły się w trudnej sy-
tuacji materialnej z przyczyn od 
siebie niezależnych. Wolonta-

riusze przy pomocy ośrodków 
pomocy społecznej, innych in-
stytucji oraz osób prywatnych 
wyszukują takie osoby, przy-
chodzą do ich domów i dopie-
ro po analizie historii danej ro-
dziny, podejmują decyzję o włą-
czeniu jej do projektu. 

Potrzeby spełnione
- Rodziny objęte pomocą naj-
częściej prosiły o opał na zimę 
- mówi Martyna Zelewska. - 
Często w paczkach znajdowa-
ła się także żywność, ciepłe 
ubrania oraz środki czystości. 
Warto zaznaczyć, że w tym 
roku wszystkie potrzeby ro-
dzin zostały spełnione przez 
darczyńców.
Średnio jedną paczkę przy-
gotowywało aż osiemdziesiąt 
osób, co oznacza, że w Pucku 
i okolicach było w sumie ponad 
2 tys. darczyńców. Przecięt-
na wartość jednej paczki wy-

niosła 4666 zł. Łączna wartość 
wszystkich podarunków wrę-
czonych dwudziestu sześciu 
rodzinom wyniosła 120 tys. zł.
 
4 mln osób
Szlachetna Paczka to jeden 
z największych i najskutecz-
niejszych programów społecz-
nych w Polsce. Istnieje od 2001 
roku i jest jedynym na świe-
cie systemem pomocy bezpo-
średniej, który łączy ogromną 
skalę działania, z tym że kon-
kretny człowiek pomaga w nim 
konkretnej rodzinie. 
Przez kilkanaście lat w ogólno-
polską akcję Szlachetnej Pacz-
ki włączyło się blisko 4 mln 
osób, a łączna wartość pomo-
cy materialnej przekazanej po-
nad 150 tys. rodzin w potrzebie 
przekroczyła ćwierć miliarda 
złotych. Nie byłoby to możli-
we, gdyby nie dziesiątki tysię-
cy wolontariuszy. Anna Walk

W drugą sobotę i niedzielę grudnia wolontariusze Szlachetnej Paczki po raz osiemnasty wręczali potrzebującym rodzinom podarunki od 
darczyńców. W całej Polsce pomoc trafiła do niemal 17 tys. domów. W Pucku i jego okolicach obdarowanych zostało dwadzieścia sześć rodzin. 
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Dzieci wraz z rodzicami zebra-
li się na placu przy kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, gdzie w to-
warzystwie aniołów na szczu-
dłach, reniferów, bałwanka 
i niesfornego diabła  utworzy-
li barwny korowód ze świętym 
Mikołajem na czele. Kolorowa 
parada zatrzymała się przy 
skrzyżowaniu ul. Towarowej 
z ul. gen. Józefa Hallera, gdzie 
przy popularnym Manhattanie 
włączono oświetlenie choinki. 
Zebranym najserdeczniejsze 
życzenia złożył burmistrz Ro-
man Kużel. Przy Urzędzie Miej-
skim na dzieci czekały słodkie 
upominki i bilety wstępu na 
lodowisko. Następnie uczest-
nicy imprezy przenieśli się 
do sali 103 Urzędu Miejskie-
go, gdzie oprócz tańców, ma-
lowania twarzy oraz konkur-
sów czekały na nich też inne 
atrakcje. Wyjątkowy program 
Mikołajek przygotowała Gru-
pa Żywy Teatr i Hotline. WA

Widowiskowa parada, słodkie upominki i wspaniała zabawa - tak w skrócie 
wyglądało spotkanie ze św. Mikołajem, które we Władysławowie zorganizo-
wała Miejska Biblioteka Publiczna.

moc różnorodnych atrakcji w mikołajki
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To miał być wyjątkowy koncert. I był. 
W sali nr 103 Urzędu Miejskiego we 
Władysławowie wystąpiła Weronika 
Korthals.

Na dobre i na złe razem od co najmniej pięćdziesięciu lat. W Urzędzie Miejskim 
we Władysławowie 35 par świętowało okrągłe rocznice pożycia małżeńskiego.

weRonika koRthals 
z zespołem

przez życie wspóLnie od co najmniej 50 Lat

Wśród jubilatów znalazły się 
trzy pary obchodzące żelazne 
gody, tj. 65 lat pożycia mał-
żeńskiego. Kolejne sześć par 
obchodziło diamentowe gody, 
czyli 60 lat razem, a najwię-
cej, bo dwadzieścia sześć mał-
żeństw mogło pochwalić się 
wspólnym przeżyciem 50 lat. 

Jubilaci uhonorowani zostali 
medalami nadawanymi przez 
Prezydenta RP za długolet-
nie pożycie małżeńskie. Nad-
to otrzymali kwiaty, upomin-
ki i listy gratulacyjne od bur-
mistrza Romana Kużela oraz 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej Władysławowa. 

W trakcie uroczystości od-
śpiewano „100 lat” oraz we-
selne szlagiery, przy których 
zebrani bawili się jak za daw-
nych lat. O oprawę muzyczną 
spotkania zadbał zespół „Ma-
nijoce”.
Parom wyjątkowego jubile-
uszu, będącego dowodem łą-

czącej ich miłości, zaangażo-
wania i poświęcenia, gratulo-
wał burmistrz Roman Kużel 
w towarzystwie Adama Bia-
łasa, przewodniczącego Rady 
Miejskiej oraz Bogumiły Przy-
był z Urzędu Stanu Cywilne-
go we Władysławowie. 

Wa

Artystce na scenie towarzy-
szyli: Mirosław Hałenda (instr. 
klawiszowe), Marcin Ciesielski 
(perkusjonalia), Krzysztof Paul 
(gitara), Michał Sasinowski 
(saksofon) oraz Paweł Urowski 
(bas, kontrabas).
Koncert Weroniki Korthals po-
święcony poezji ks. Jana Twar-
dowskiego był - tak jak jego 
wiersze - refleksyjny, zaska-
kujący, pełen ważnych prze-
słań. Występ spotkał się z bar-

dzo ciepłym przyjęciem licz-
nie zgromadzonej we władysła-
wowskim ratuszu publiczności. 
Utwory pochodziły z płyty pt. 
„On”. Krążek został wydany 
w 2015 roku. Wówczas obcho-
dzona była 100. rocznica uro-
dzin Jana Twardowskiego. 
Za organizację wydarzenia od-
powiadało Stowarzyszenie Mi-
łośników Sztuki we Władysła-
wowie oraz Centrum Kultury, 
Promocji i Sportu. Wa

Do spotkania z Aleksan-
drem Wróblem doszło 
z inicjatywy dyrektor pla-
cówki, Beaty Domnik. Jak 
wynika z informacji Zespo-
łu Szkół nr 1 we Władysła-
wowie, pomysł zaprosze-
nia aktora, który odgry-
wał jedną z ról w polskiej 
superprodukcji, wzbudził 
ogromne zainteresowanie. 
Uczniowie zgłaszali py-
tania, które w ich imieniu 
zadawali gościowi przed-
stawiciele samorządu 
uczniowskiego, tj. Klaudia 
Jeka, Dominika Kuchar-
ska, Aleksandra Marzejon 
i Mikołaj Marzejon.

O pracy na planie
Jakie tematy poruszone 
zostały w rozmowie z ak-

torem? Aleksander Wróbel 
wspominał szkolne lata. 
Dodatkowo mówił o pla-
nach muzycznych i za-
wodzie aktora, a przede 
wszystkim o pracy na pla-
nie filmu „Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa”.
- Nasz gość przyniósł 
zdjęcia i fragmenty na-
grań, których nie zamiesz-
czono w filmie – zapewnia-
ją uczestnicy spotkania. 
- Dowiedzieliśmy się przy 
tej okazji, że być może bę-
dziemy mogli niebawem 
obejrzeć serial, będący 
rozbudowaną wersją filmu 
kinowego.

Odpowiednia organizacja
Należy zaznaczyć, że spo-
tkanie zostało przygoto-

wane bardzo starannie, 
a uczniowie, pracujący 
pod kierunkiem nauczy-
cielek Iwony Kowalskiej-
Wnuczek i Beaty Kobie-
rzyńskiej-Wszołek, przy-
gotowali się nie tylko do 
rozmowy. Udekorowali 
także salę, a nadto stwo-
rzyli prezentację na temat 
zawodowego życia Alek-
sandra Wróbla, która po-
łączona została ze wspo-
mnieniami z lat szkolnych. 
- Pan Aleksander udostęp-
nił nam zdjęcia z planu oraz 
fotografię kartki z kalen-
darza wydanego w Anglii, 
gdzie na stronie sierpnia 
jest zdjęcie naszego gościa 
– informują przedstawiciele 
Zespołu Szkół nr 1 we Wła-
dysławowie. WAFo
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Absolwent władysławowskiego gimnazjum, który był odtwórcą jednej z ról w filmie „Dywizjon 303. 
 Historia prawdziwa” odwiedził uczniów Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie.

Aleksander Wróbel w szkole
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SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną, Częstkowo, 1000 
m2, cena 38 zł. za m2, tel. 510 751 837

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

WYNAJMĘ

WYNAJMĘ 3000m2, centrum Kościerzyny, 3000 
zł.,  tel. 537 955 506  

WYNAJMĘ działkę rolną, 1ha, w Redzie, 500 zł., tel. 
537 955 506

WYNAJMĘ działkę w Rumi, ul Gajowa, 600 m2, 500 
zł., tel. 537 955 506

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do morza 
ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

USŁUGI

SZKODY komunikacyjne, majątkowe, likwidacja, wy-
ceny, kosztorysy, opinie, tel. 601 631 835 

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

TOWARZYSKIE

WDOWA brunetka 168 cm pozna wolnego, samotne-
go pana do 75 lat, tel. 663 421 896

WOLNY wiek 39 lat pozna panią do stałego związ-
ku,dzieci nie stanowią przeszkody, tel 572 543 529

WDOWA brunetka, 168 cm, pozna wolnego samot-
nego, pana do 75 lat, tel. 663 421 896

RÓŻNE

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

SIANO, słoma w  balotach 120x150, słowa w kost-
kach, z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

BRYCZKA na drewnianych kołach, do odnowienia 
2100 zł., tel. 600 667 860

PIłA tarczowa drewniana, bez silnika, 180 zł., brycz-
ka na drewnianych kołach, do odnowienia 2100 zł., 
tel. 600 667 860

PRZYCZEPA do kostek 6 m., stan dobry, 3000 zł., 
Szemud, tel. 510 751 837

DMUCHAWA stan dobry 550 zł., Szemud, tel. 510 
751 837

SPRZEDAM silnik na wózku, 7,5kw, 750 zł., tel. 537 
955 506

SPRZEDAM maszyny krawieckie, przemysłowe, stół 
i inne, tanio, tel. 537 955 506

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
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Rozpowszechnianie redakcyjnych 
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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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660 731 138

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

ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

REKLAMA U/2018/RL

SIANO, słoma w  balotach 120x150, słowa w kost-
kach, z magazynu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

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

SIECZKARNIA do sieczki, drewniana 220 zł, sanki 
do konia, 160 zł. Tel. 600 667 860

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

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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W ramach zmagań rozegra-
no siedem rund w tempie 2×15 
minut na partię. Najmłodsi ry-
walizowali zgodnie z zasa-
dą „każdy z każdym”, a pozo-
stałych obowiązywał system 
szwajcarski. Sędzią głównym 
IX Otwartego Turnieju Sza-
chowego o Puchar Wójta Gmi-
ny Kosakowo była Marzena 
Gajlewicz.

Zwycięzcą w kategorii open 
okazał się Wojciech Putlak. 
Wśród kobiet pierwsze miej-
sce zajęła Emilia Skólska. Je-
żeli chodzi o reprezentantów 
gminy Kosakowo, to najlepszy 
okazał się Leszek Lemańczyk. 
Najstarszym zawodnikiem był 
Stanisław Ilicki. Wśród junio-
rów starszych wygrał Mateusz 
Zielonka. W powyższej z kate-

gorii wśród kobiet tryumfowa-
ła Agata Zielonka, która ukoń-
czyła Turniej na trzecim miej-
scu. Rozgrywki w kategorii 
juniorów młodszych wygra-
li Michał Kowalski oraz Pau-
lina Kaczmarek. Wśród dzieci 
triumfował Tymon Jachimek. 
Zwycięzcy zmagań nagrodze-
ni zostali pamiątkowymi sta-
tuetkami, dyplomami i nagro-
dami rzeczowymi. 

Głównym celem IX Otwar-
tego Turnieju Szachowego 
o Puchar Wójta Gminy Ko-
sakowo było popularyzowa-
nie gry w szachy, która rozwi-
ja intelekt oraz zdolności ma-
tematyczno-logiczne, a tak-
że kształtuje pozytywne ce-
chy charakteru szczególnie 
u dzieci. WA

Klasyfikacja końcowa Turnieju: 

Open (1999 i starsi): 
1. Wojciech Putlak (7,0 pkt.) 
2. Jerzy Kot (6,0 pkt.) 
3. Tomasz Kempiński (5,0 pkt.)

Juniorzy starsi (2000-2007): 
1. Mateusz Zielonka (6,0 pkt.) 
2. Eryk Chmura (5,5 pkt.) 
3. Agata Zielonka (5,5 pkt.)

Juniorzy młodsi (2008-2010): 
1. Michał Kowalski (6,0 pkt.) 
2. Kaj Panufnik (6,0 pkt.) 
3. Ignacy Jodczyk (5,0 pkt.)

Dzieci (2011 i młodsi): 
1. Tymon Jachimek (5,0 pkt.) 
2. Seweryn Bąk (5,0 pkt.) 
3. Ignacy Kierszka (4,0 pkt.)

Erupcja endorfin, lawina pozytywnej energii i blisko dwustu uczestni-
ków. Za nami I Mikołajkowy Maraton Zumby w Kosakowie. 

Wspaniała oprawa, znakomity doping oraz świetna organizacja – tak 
w skrócie można opisać Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla rodzi-
ców i dzieci z rocznika 2011-2014 oraz 2010 (i starsi).

Dziewięciu fantastycznych instrukto-
rów z Trójmiasta wycisnęło z uczest-
ników siódme poty. W trakcie impre-
zy liczyła się nie tylko dobra zaba-
wa, ale i szczytny cel. Organizatorom 
wydarzenia udało się zebrać ponad 3 
tys. zł. Powyższe środki przeznaczo-

ne zostaną na operację kręgosłupa 
Darii Bilik – Spaleniak. 
Całość imprezy uświetnił występ 
Marysi Brzezińskiej – mieszkan-
ki Suchego Dworu wraz z trener-
ką Pauliną Cwynar i bratem Grze-
gorzem. Uczestnicy I Mikołajko-

wego Maratonu Zumby mieli rów-
nież okazję podziwiania wyczynów 
na rolkach. Za pomoc w organizacji 
wydarzenia Szkoła Tańca Step by 
Step dziękuje władzom gminy Ko-
sakowo, fundatorom nagród i part-
nerom przedsięwzięcia. WA

Zmagania młodych piłka-
rzy zorganizowane zostały 
w Miejskiej Hali Sportowo - 
Widowiskowej w Helu.
- Do udziału w turnieju zgłosił 
się zaprzyjaźniony klub spor-
towy PKS Jastarnia, który jak 
zwykle pokazał, że potrafi się 
wspaniale bawić – zapewnia 
Norbert Górski, koordynator 
ds. sportu. - W turnieju wzię-
li udział także reprezentan-
ci Miejskiego Zjednoczonego 
Klubu Sportowego Hel wraz 
z rodzicami. Każde ze spotkań 
budziło dużo emocji, ale naj-
więcej radości wzniecił mecz 
pomiędzy rodzicami obu za-
przyjaźnionych klubów. 
Jak zaznaczają organizatorzy, 
nieważne było zajęte miejsce, 
lecz sam udział w Mikołajko-
wym Turnieju Piłki Nożnej. - 
Liczyła się wspaniała atmos-
fera i dobra zabawa, którą za-
pewnił św. Mikołaj specjalne 
zaproszony na to wydarzenie 
– informuje Norbert Górski. 
Warto zaznaczyć, że w trak-
cie zmagań można było sko-
rzystać z poczęstunku ufun-
dowanego przez partnerów 
wydarzenia.

WA

zabawa, pomoc i integracja mikołajkowa rywaLizacja

Najlepsi szachiści 
zostali wyłonieni
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Sześćdziesięciu zawodników z różnych cześć Pomorza wzięło udział w IX Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. 
Miłośnicy królewskiej gry rywalizowali w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.

PotrzebnA 
reklAmA
zgłoś się 
do nAs!
zadzwoń:
660 731 138


