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Budowa części Falochronu Północnego, nowych pomostów, 
dających prawie sto nowych miejsc cumowania dla jachtów – 
to najważniejsze elementy rozbudowy puckiego portu. Miasto 

realizowało będzie inwestycję przy wsparciu z Unii Europejskiej. 
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Pojazd wjechał do Helu w szpa-
lerze rozpalonych rac i przy 
aplauzie mieszkańców, którzy 
licznie wyszli na ulice, aby móc 
podziwiać nowy samochód. 
Przywitanie wozu było widowi-
skowe, bo o zakup samochodu 
strażacy zabiegali długo i in-
tensywnie. 
- Im dużej wyczekiwany sa-
mochód, tym bardziej widowi-
skowe przywitanie – mówi, nie 
kryjąc uśmiechu, Paweł Le-
wandowski, sekretarz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Helu. 
- Wcześniej obawialiśmy się, 
że nasz wysłużony jelcz od-
mówi nam posłuszeństwa. 

Nowy samochód jest świetnie 
wyposażony i dostosowany do 
trudnego terenu, więc doje-
dzie praktycznie wszędzie. 
Samochód wraz z dodatko-
wym osprzętem kosztował 
850 tys. zł, z czego 410 tys. 
zł przekazała Gmina Miejska 
Hel, a 380 tys. zł stanowi do-
tacja z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku 
oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Pozostałe 60 
tys. zł to środki pozyskane od 
mieszkańców i przedsiębior-
ców oraz sympatyków, a także 

ze zbiórek złomu organizowa-
nych przez OSP Hel.
- To fabrycznie nowy samochód 
z napędem stałym 4x4 i poje-
dynczym ogumieniem na osi 
tylnej – mówi Paweł Lewandow-
ski. - Pojemność zbiornika wody 
wynosi 3,5 tys. litrów, a pojem-
ność środka pianotwórczego to 
350 litrów. Pojazd został zabu-
dowany przez firmę Boker. 
Nowy samochód ratowniczo-
gaśniczy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Helu to pierwszy 
wóz strażacki marki Kamaz na 
terenie województwa pomor-
skiego. 

Anna Walk

Zadania realizowane będą w for-
mule „projektuj i buduj”. Wyło-
niony wykonawca, tj. konsor-
cjum firm Helifactor i MERX, bę-
dzie odpowiadał za wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz 
przeprowadzenie prac budow-
lanych łącznie na dwudziestu 
dworcach w całym kraju, w tym 
na terenie powiatu puckiego. 
Nowe obiekty wybudowane zo-
staną w formule Innowacyjnych 
Dworców Systemowych dwóch 

różnych typów, różniących się 
nie tylko wielkością, ale i funk-
cjonalnością. 
W mniejszym budynku (ID-
S-A), jaki zostanie wybudowa-
ny w Żelistrzewie, przewidziana 
została wydzielona poczekalnia 
w formie półotwartej, ogrzewa-
nej promiennikami osłony. Je-
żeli zaś chodzi o większy budy-
nek (IDS typu B), który powsta-
nie w Chałupach, to poczekal-
nia będzie zamknięta (wydzie-

lona) i zostanie wyposażona 
w klimatyzację. Znajdą się tam 
także pomieszczenia kas bile-
towych oraz wydzielone prze-
strzenie komercyjne przezna-
czone dla punktów handlowo-
usługowych. Wszystkie obiek-
ty będą dostosowane do po-
trzeb osób o ograniczonej moż-
liwości poruszania się, w tym 
także dla podróżnych z niepeł-
nosprawnościami. Pojawią się 
m.in. ścieżki prowadzące dla 

osób niewidomych i niedowi-
dzących oraz tablice tyflogra-
ficzne (z grafiką wypukłą dla 
niewidomych).
Koszt zaprojektowania i wybu-
dowania dworca w Żelistrzewie 
to około 3,5 mln zł, natomiast 
wartość inwestycji w Chału-
pach to około 4 mln zł. Budowa 
nowych obiektów zostanie do-
finansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko. Z nowocze-
snych dworców pasażerowie 
mają korzystać już w połowie 
przyszłego roku.
Innowacyjne Dworce Systemo-
we to autorski projekt spółki 
PKP, obejmujący budowę no-
wych, parterowych budynków 
z zastosowaniem proekologicz-
nych rozwiązań, takich jak: pa-
nele fotowoltaiczne, odzysk 
wody deszczowej do spłukiwa-
nia toalet, oświetlenie LED, czy 

też pompy ciepła. Budowa ID-
S-ów jest częścią realizowane-
go przez PKP S.A. Programu In-
westycji Dworcowych na lata 
2016-2023, w ramach którego 
kolej zmodernizuje i wybuduje 
od podstaw łącznie około dwu-
stu dworców kolejowych w ca-
łym kraju. Znaczna część z nich 
to obiekty zabytkowe, które 
dzięki przebudowie odzyskują 
dawną świetność.

WA

Powstaną innowacyjne 
dworce kolejowe

Mają być nowoczesne, energooszczędne i przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Nowe obiekty w formule Innowacyjnych 
Dworców Systemowych wybudowane zostaną w Żelistrzewie i Chałupach. Inwestycje zamierza przeprowadzić spółka PKP. 

Strażacy otrzymali  
długo wyczekiwany wóz
Ochotnicza Straż Pożarna w Helu zyskała nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy. Fabrycznie nowy wóz bojowy wraz 
z dodatkowym osprzętem kosztował 850 tys. zł.
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System zaczął funkcjonować pod 
koniec stycznia. W celu zgłasza-
nia nieprawidłowości w prze-

s t r z e n i 
pub l icz-

nej bądź 
n i e o d p o -

w i e d n i o 
działających 

e l e m e n t ó w 
infrastruktury 

powstała stro-
na internetowa. Moż-

liwość podglądu zgłoszeń ma 
między innymi burmistrz Hanna Pruchniewska, a także przed-
stawiciele Straży Miejskiej, czy też Puckiej Gospodarki Komu-
nalnej. Wybrani pracownicy Urzędu Miasta i jego jednostek na 
bieżąco moderują i weryfikują zgłoszenia, a następnie nadzo-
rują proces naprawy usterki. Po jej usunięciu status zgłosze-
nia zostaje zaktualizowany. 
System jest dostępny na stronie zgloszenia.miastopuck.pl. Do-
datkowo uruchomiona została bezpłatna aplikacja na systemy 
Android i iOS. Dlaczego warto z niej skorzystać? Każdy miesz-
kaniec Pucka, który pobierze aplikację i dokona rejestracji, nie 
tylko będzie mógł zgłaszać wszelkie awarie i usterki, ale też do-
datkowo zostanie poinformowany o etapie ich realizacji. 
Jak przekonują urzędnicy, system posiada również szereg in-
nych funkcji, które mogą być bardzo przydatne mieszkańcom. 
Zaliczyć do nich można między innymi harmonogram wywozu 
odpadów. Definiując w aplikacji swój adres zamieszkania, mo-
żemy być informowani z trzydniowym wyprzedzeniem o wywo-
zie odpadów z naszej posesji. Inna przydatna funkcja związana 
jest z komunikatami. W ten sposób urzędnicy mają zamiar infor-
mować mieszkańców o zbliżających się wydarzeniach, planowa-
nych utrudnieniach i zmianach w organizacji ruchu.
- Gorąco zachęcamy do korzystania z aplikacji Lupe i systemu 
zgłoszeń dla mieszkańców – apelują puccy urzędnicy. - Do-
łożymy wszelkich starań, aby wszystkie zgłoszone problemy 
rozwiązywać - dodają. 

WA

Miliony 
na rozbudowę 
puckiej mariny

Ma stać się żeglarskim centrum Zatoki Puckiej. Marina w Pucku zostanie rozbudowana 
dzięki środkom z Unii Europejskiej. Pierwszy etap prac ma pochłonąć blisko 20 mln zł. 

Umowa na dofinansowanie roz-
budowy i przebudowy mariny ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 
podpisana została w puckim 
bosmanacie. W lutowym spotka-
niu uczestniczyli przedstawicie-
le Urzędu Marszałkowskiego, lo-
kalni samorządowcy i mieszkań-
cy. Wszyscy wyrażali nadzieję, 
że wielomilionowa inwestycja 
przyczyni się do rozwoju stolicy 
powiatu puckiego.

Impuls do rozwoju
- Chcielibyśmy, aby Puck zno-
wu kojarzył się z najwyższą 
marką w żeglarstwie, wind-
surfingu, czy też kitesurfingu 
– mówiła do zebranych bur-
mistrz Hanna Pruchniewska. 
- Na marinę w Pucku patrzy-
my nie tylko pod względem 
rozwoju sportów wodnych, ale 

i samego miasta. Zdaje sobie 
sprawę z tego, że nie wszyscy 
mieszkańcy są przekonani do 
realizacji tego przedsięwzię-
cia, ale wierzę, że większość 
osób jednak chce, aby to zada-
nie zostało zrealizowane. Dzię-
ki rozbudowie mariny przy-
będzie nie tylko jachtów, ale 
i stworzona zostanie niezbęd-
na baza hotelowa oraz gastro-
nomiczna. Liczymy, że to bę-
dzie olbrzymi impuls rozwojo-
wy dla całego miasta.
W ramach zadania istnieją-
cy w puckim porcie falochron 
północny zostanie wydłużony. 
Dzięki temu Basen Rybacki bę-
dzie lepiej osłonięty od wód Za-
toki Puckiej. Wybudowany zo-
stanie stały pomost o długo-
ści 180 metrów oraz trzy pomo-
sty pływające. Na pomostach 
zostaną zainstalowane przyłą-
cza prądu i wody oraz stanowi-

ska ze sprzętem ratowniczym. 
Powstanie prawie sto nowych 
miejsc do cumowania jachtów. 
Wartość planowanej inwestycji 
to blisko 20 mln zł, a dofinanso-
wanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-
2020 wynosi 12 mln zł. 

Strategiczne zadanie 
- Bez dofinansowania w ogó-
le nie moglibyśmy przystąpić 
do realizacji tego zadania – 
zapewniała burmistrz Pucka. 
- Dzięki przyznanym środkom 
jeszcze w tym roku planujemy 
wbić pierwszą łopatę i rozpo-
cząć prace związane z realiza-
cją pierwszego etapu inwesty-
cji – dodała. 
Warto wiedzieć, że rozbudo-
wa puckiego portu realizowa-
na jest w ramach strategiczne-
go przedsięwzięcia związanego 

z rozwojem oferty turystycznej 
Pętli Żuławskiej i Zatoki Puc-
kiej. W ramach powyższego za-
dania powstaje infrastruktura 
żeglarska i tworzone są nowe 
przystanie oraz porządkowane 
jest otoczenie marin. 
– Z radością śledzę determina-
cję władz Pucka, dzięki której 
ta inwestycja zostanie zrealizo-
wana – mówił Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomor-
skiego. - Jestem przekonany, że 
nowa marina stanie się wielką 
atrakcją nie tylko dla żeglarzy.
W sumie wraz z projektem 
w Pucku samorząd wojewódz-
twa realizuje osiem projektów 
o łącznej wartości prawie 55 
mln złotych. Dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 
to prawie 31 mln zł.

Anna Walk

zgłoś problem 
za pomocą 
aplikacji!
Widzisz dziurę w jezdni, a może za-
uważyłeś niedziałające oświetlenie? 
W Pucku różnego rodzaju niedogod-
ności można zgłaszać za pomocą 
specjalnej aplikacji lub strony inter-
netowej. To odpowiedź władz mia-
sta na liczne prośby mieszkańców. 

ilu jeSt pucczan?
W 2018 roku urodziło się blisko 
stu mieszkańców Pucka, tj. 45 
dziewczynek i 49 chłopców. 

Najpopularniejszy-
mi imionami wśród 
nowo narodzonych 
dziewczynek były: 

Zofia, Zuzanna, Ju-
lia oraz Hanna. Jan, 
Aleksander i Igna-
cy – to najpopu-

larniejsze imiona 
nadawane chłop-
com w Pucku. 
Niestety, ale miniony 
rok przyniósł ujem-
ny przyrost natural-
ny. W Urzędzie Sta-
nu Cywilnego spo-
rządzono w sumie 
ponad 170 aktów 
zgonu. W 2018 roku 
zmarło 95 mężczyzn 
i 77 kobiet. Liczba 
mieszkańców stoli-
cy powiatu puckie-
go na koniec grud-
nia wyniosła 10 927. 

WA
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wygrał licytację. 
zoStał aSyStentem wójta

weź udział w Szkoleniu!

Na jeden dzień w rolę asystenta wójta gminy Puck wcielił się 
Piotr Neubauer. Jego żona wygrała jedną z licytacji, która 
prowadzona była podczas tegorocznego finału WOŚP. 

Chcesz podnieść kwalifikacje zawodowe?  
Marzysz o zwiększeniu swoich kompetencji? 
Do uczestnictwa w bezpłatnych kursach i szkoleniach 
zachęca Urząd Gminy w Pucku. 

Przypomnimy. W drugą nie-
dzielę stycznia odbył się 27. 
finał Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Orkiestra 
Owsiaka grała między innymi 
w sali OSP Połczyno, gdzie or-

Kwalifikacje podnieść mo-
żesz w ramach projektu pn. 
„Kształcenie ustawiczne szan-
są na lepszą pracę mieszkań-
ców Gminy Puck w wieku ak-
tywności zawodowej”. Aktual-
nie trwa rekrutacja na szkole-
nia i kursy zawodowe z zakre-
su nauki języka angielskiego 
(poziom podstawowy i roz-
szerzony), spawania metodą 
MAG 136 (stal konstrukcyj-
na czarna), obsługi kompu-
tera (m.in. praca w sieci i ar-
kusze kalkulacyjne), przygo-
towania do wykonywania za-
wodu magazyniera i montera 
rusztowań budowlano-mon-
tażowych metalowych, a tak-
że zdobycia uprawnień SEP 
do 1 kV (eksploatacja).
Rekrutację chętnych prowa-
dzi Urząd Gminy Puck. Formu-
larze zgłoszeniowe dostęp-
ne są między innymi na stro-
nie internetowej www.gmi-
na.puck.pl. Wypełnione dru-

Fo
t. 

 A
nn

a 
W

al
k

Fo
t. 

 p
ix

ab
ay

.c
om

Fo
t. 

Sz
ko

ła
 P

od
st

aw
ow

a 
w

 R
ek

ow
ie

 G
ór

ny
m

Szykują się zmiany  
w sieci szkół

Poprawa warunków nauki i dostosowanie stopnia organizacji 
szkół do niskiej liczby uczniów - to główne cele planowanych 
zmian w sieci szkół, jakie szykują się na terenie gminy Puck.
Z mapy szkół mogą zniknąć dwie podstawówki, ale urzędnicy 
zapewniają, że decyzja o likwidacji placówek nie została 
jeszcze przesądzona.

Przypomnijmy, że z dniem 31 
sierpnia 2019 roku wygasają 
gimnazja. Do tego czasu sa-
morządy muszą ustalić nowe 
plany sieci szkół podstawo-
wych i określić granice ich 
obwodów. Największe zmia-
ny mogą zajść na terenie gmi-
ny Puck, gdzie zostały pod-
jęte uchwały intencyjne Rady 
Gminy w sprawie likwida-
cji szkół w Celbowie i Werbli-
ni oraz przekształcenia placó-
wek w Rekowie Górnym i Po-
łczynie.

Będą konsultacje
Co to oznacza? Szkoły w Cel-
bowie i Werblini mogą znik-
nąć z planu sieci szkół pod-
stawowych, a placówki w Re-

kowie Górnym i Połczynie by-
łyby o strukturze organiza-
cyjnej klas I-III z oddziałem 
przedszkolnym. Uczniowie klas 
IV-VIII kontynuowaliby naukę 
w szkołach w Połchowie i Darz-
lubiu. Uczniom z likwidowanych 
placówek zapewniona byłaby 
kontynuacja nauki w szkołach 
w Darzlubiu i Starzynie.
- Podjęcie uchwał intencyj-
nych jest początkiem dysku-
sji ze stronami, czyli rodzi-
cami uczniów, pracownikami 
szkół i nauczycielskimi związ-
kami zawodowymi – wyjaśnia 
Tadeusz Puszkarczuk wójt 
Gminy Puck. - Do końca lute-
go bieżącego roku mamy czas 
na to, aby pisemnie zawiado-
mić każdego rodzica i pomor-

skiego kuratora oświaty o za-
miarze likwidacji szkoły bądź 
jej przekształcenia wyrażonej 
w uchwale intencyjnej. Marzec 
przeznaczony zostanie na 
spotkania i konsultacje spo-
łeczne. Ostateczna decyzja 
w sprawie przyszłości szkół 
zapadnie do końca kwietnia, 
po otrzymaniu opinii pomor-
skiego kuratora oświaty.

Brakuje stabilności
Włodarze gminy Puck zapew-
niają, że nawet jeśli dojdzie do 
likwidacji szkół, to budynki, 
w których obecnie działają pla-
cówki, nadal będą służyły lokal-
nej społeczności. W Celbowie 
mogłaby funkcjonować Szkoła 
Rzemiosła, a w Werblini mógłby 

zostać utworzony Dzienny Dom 
Pobytu Seniora, tj. sala, w któ-
rej zespół specjalistów prowa-
dziłby szereg ćwiczeń czy re-
habilitację seniorów. Część bu-
dynku szkolnego w Rekowie 
Górnym pełniłaby funkcję Wiej-
skiego Domu Kultury.

- O zmianach w planie sieci 
szkół na terenie gminy Puck 
mówi się już od około dziesię-
ciu lat, chociażby z powodu ni-
skiej liczby uczniów w Celbo-
wie i Werblini – zapewnia Ta-
deusz Puszkarczuk. - Niepew-
na przyszłość placówek nie 

przynosi nic dobrego, ponie-
waż brakuje stabilności. Chce-
my to zmienić i sprostać wy-
zwaniom, które wynikają z pra-
wa oświatowego oraz założeń 
i wytycznych Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

WA

ganizowane były liczne aukcje. 
Jedna z licytacji odbyła się 
z inicjatywy wójta Tadeusza 
Puszkarczuka, który zapropo-
nował objęcie na jeden dzień 
stanowiska asystenta włoda-
rza gminy Puck.  
- Muszę przyznać, że specjal-
nie nie zabiegałem o to, żeby 
zostać asystentem wójta Tade-
usza Puszkarczuka – zapewnia 
Piotr Neubauer. - To był pomysł 
mojej żony, która w ten sposób 
chciała zrobić mi niespodziankę. 
Cieszę się, że wzięła udział aku-
rat w tej licytacji, bo to dla mnie 
bardzo fajne doświadczenie.
Za możliwość wcielenia się 
w rolę asystenta wójta gminy 
Puck podczas tegorocznego fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy trzeba było za-
płacić blisko 200 zł.

WA

ki można dostarczać osobiście 
do sekretariatu Urzędu Gminy 
Puck, za pośrednictwem pocz-
ty bądź poprzez e-mail, przesy-
łając zeskanowany dokument na 

adres: anna.lapinska@gmina.
puck.pl. Więcej informacji na 
temat rekrutacji można otrzy-
mać pod nr 58 673 56 27. 

WA
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mieSzkańcy zdobyli nowe 
i cenne umiejętności

uczniowie już niebawem 
nauczą Się pływać

W ciągu ostatnich trzech miesięcy ponad 70 
mieszkańców gminy Władysławowo zdobyło dodatkowe 
umiejętności, dzięki którym nie tylko swobodniej, ale 
i praktyczniej będą się mogli poruszać w Internecie.

Gmina Władysławowo zdobyła dofinansowanie na realizację 
zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach 
Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”.

Bezpłatne szkolenia zorga-
nizowane zostały przez Fun-
dację Legalna Kultura w ra-
mach projektu „Ja w Inter-
necie”. Celem przedsięwzię-
cia było zwiększenie umiejęt-
ności mieszkańców w poru-
szaniu się po sieci, nauczenie 
ich bezpiecznego korzystania 

z Internetu oraz swobodne-
go poruszania się w portalach 
społecznościowych, czy wy-
korzystywania Internetu we 
własnej działalności bizneso-
wej. Wszyscy uczestnicy kur-
su otrzymali certyfikaty oraz 
drobne upominki. 
Szkolenia w ramach projek-

tu „Ja w Internecie” współfi-
nansowane są przez Unię Eu-
ropejską w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020 Działa-
nie 3.1. „Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”.

UM

Uczniowie klas I i II szkół pod-
stawowych z terenu gminy Wła-
dysławowo przejdą kurs pływa-
nia. Projekt przewiduje prze-
prowadzenie łącznie dwudzie-
stu godzin lekcyjnych zajęć na-
uki pływania dla 21 grup. Udział 
w programie jest bezpłatny.
Formularz zgłoszeniowy do-
stępny jest między innymi na 
stronie Urzędu Miejskiego we 

Władysławowie. Więcej infor-
macji można uzyskać pod nr 58 
674 54 80. Podstawowym ce-
lem przedsięwzięcia jest dopro-
wadzenie do opanowania przez 
uczniów elementarnych spo-
sobów pływania oraz zdobycie 
umiejętności pływania stylem 
grzbietowym. 
Warto wiedzieć, że pływanie 
jest postrzegane jako sport naj-

bardziej wszechstronny i bez-
pieczny, który doskonale wpły-
wa na sprawność wszystkich 
układów anatomicznych czło-
wieka i przyczynia się do pod-
noszenia ogólnej wydolności 
organizmu. Koszt projektu wy-
niesie blisko 60 000 złotych, a 
dofinansowanie, jakie udało się 
pozyskać to 27 810 złotych.
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Skąd te zmiany? - Akwen Za-
toki Gdańskiej, stanowiący 
morskie wody wewnętrzne, 
powinien być objęty ewiden-
cją gruntów i budynków, gdyż 
zgodnie z prawem ewiden-
cja gruntów obejmuje całe te-
rytorium RP, z wyjątkiem mo-
rza terytorialnego – wyjaśnia-
ją przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Pucku. - Inne 
wody wewnętrzne na obszarze 
Polski, jak np. Zalew Wiślany, 
już od dawna były objęte ewi-
dencją gruntów. Zatoka Gdań-
ska nie była objęta, ponieważ 
nie była ustalona prawna linia 
podstawowa morza terytorial-
nego, która stanowi granicę 
obrębów, a tym samym granice 
gmin powiatów nadmorskich. 
Starostwo Powiatowe w Puc-
ku kwestią objęcia ewiden-
cją gruntów Zatoki Gdańskiej, 
w tym też Zatoki Puckiej, za-

jęło się dziesięć lat temu, co 
miało związek z istnieniem na 
tym akwenie obiektów budow-
lanych, m.in. torpedowi - jed-
na z nich posiada księgę wie-
czystą i jako nieruchomość jest 
przedmiotem obrotu. Wówczas 
pojawił się problem oznaczenia 
gruntów pod budowlą nume-
rem ewidencyjnym, w związku 
z czym należało go rozwiązać. 
- We współpracy z Urzędem 
Morskim w Gdyni podjęliśmy 
działania na rzecz uregulowania 
tej kwestii – wyjaśniają przed-
stawiciele puckiego starostwa. 
- Problemem był brak linii pod-
stawowej morza terytorialne-
go. Proces ustalania linii Mo-
rza Bałtyckiego, począwszy od 
Świnoujścia aż do Mierzei Wi-
ślanej, trwał osiem lat i zakoń-
czył się wydaniem rozporzą-
dzenia „w sprawie szczegóło-
wego przebiegu linii podstawo-

wej zewnętrznej granicy morza 
terytorialnego oraz zewn. gra-
nicy strefy przyległej RP”. 
Na podstawie powyższego do-
kumentu powiat pucki dosto-
sował granice obrębów ewi-
dencyjnych (od strony Bałty-
ku) do przebiegu linii podsta-
wowej, w wyniku czego po-
wstało siedemnaście nowych 
działek o łącznej pow. blisko 
900 ha. To zmiana, która spra-
wiła, że powierzchnia powiatu 
puckiego wynosić będzie oko-
ło 58 tys. 118 hektarów. 
Utworzone zostało również 
porozumienie dot. wspólnych 
działań związanych z objęciem 
ewidencją gruntów i budynków 
na Zatoce Gdańskiej. Liderem 
porozumienia jest powiat puc-
ki, a w jego skład wchodzą rów-
nież: Gdynia, Sopot, Gdańsk 
i powiat nowodworski. 

WA

Powiat pucki będzie 
dużo większy

Powierzchnia powiatu puckiego zwiększy się o około 28 705 hektarów, czyli mniej więcej o 50 proc. Zmiany to efekt podziału Zatoki 
Gdańskiej na akweny przyległe do sąsiadujących z nimi gmin. Obecnie w toku są prace techniczne i formalne.
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W pierwszym otwartym kon-
kursie ofert na 2019 rok do 
rozdysponowania było w su-
mie 350 tys. złotych. O powyż-
sze środki zabiegać mogły or-
ganizacje pozarządowe oraz 
podmioty wskazane w art. 3 
pkt. 3 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolon-
tariacie. W sumie wpłynęło kil-

kadziesiąt wniosków na łączną 
kwotę blisko 750 tys. zł.

Wsparcie dla wszystkich
- Choć pula środków była ogra-
niczona, to udało nam się przy-
znać dotację każdemu z wnio-
skujących – zapewnia Mar-
cin Majek, wójt gminy Kosako-
wo. - Oczywiście, że nie wszyst-

kie stowarzyszenia i organizacje 
otrzymały tyle, ile chciały, ale 
wsparliśmy ich działalność. Co 
ważne, środki, które przyznaje-
my, są coraz lepiej zagospoda-
rowywane – dodaje. 
242 tys. zł samorząd gminy 
Kosakowo przeznaczył na re-
alizację zadań z zakresu kul-
tury fizycznej i sportu. Wśród 

podmiotów, które otrzymały 
pieniądze, znalazło się Stowa-
rzyszenie Morska Baza Szko-
leniowa Mechelinki.

Przyznane granty cieszą 
- Otrzymaliśmy 5 tys. zł na za-
kup sprzętu niezbędnego do za-
bezpieczenia i przeprowadzenia 
morosowania, które na terenie 

gminy Kosakowo cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem 
- mówi Sebastian Borek, wice-
prezes Stowarzyszenia Morska 
Baza Szkoleniowa Mechelinki. - 
Spotkania morsów zaczęliśmy 
organizować w ubiegłym roku 
przy frekwencji w granicach 
20-30 osób, a obecnie regular-
nie uczestniczy w nich od 60 do 

80 osób. Cieszymy się, że Urząd 
Gminy Kosakowo wsparł naszą 
działalność.
Jeżeli chodzi o kulturę, to do lo-
kalnych stowarzyszeń i organi-
zacji trafiło w sumie 97 tys. zł. 11 
tys. zł rozdysponowano na za-
dania z zakresu ochrony i pro-
mocji zdrowia. 

Anna Walk

kolejne podejście do
roweru metropolitalnego
W ubiegłym tygodniu wykonawca projektu, spółka NB Tri-
city, po raz drugi zgłosiła gotowość do uruchomienia pierw-
szego etapu systemu roweru publicznego Mevo. Oznacza 
to formalne rozpoczęcie odbiorów. Jeśli testy zakończą się 
pozytywnie, system zostanie uruchomiony 1 marca.
Pierwsze odbiory systemu za-
kończyły się fiaskiem i zostały 
odrzucone 21 stycznia. Aplikacja 
nie działała poprawnie, błędnie 
naliczała opłaty, a GPS nie był 
dokładny. Spółka NB Tricity cały 
czas naprawiała usterki. Możli-
we, że za opóźnienie wykonaw-
ca zapłaci wysokie kary – nawet 
900 tys. zł, czyli po 300 tys. zł 
za każdy miesiąc opóźnienia
W najbliższym czasie przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot, odpowiedzialni za wdro-
żenie roweru, będą testować 
system. Na tym etapie składa 
się on z 1224 rowerów i 660 sta-

cji. Najważniejszym elementem 
tego procesu będzie przeprowa-
dzenie rozruchu testowego, czy-
li sprawdzenie funkcjonowania 
systemu w warunkach możliwie 
zbliżonych do tych, w jakich bę-
dzie docelowo funkcjonował.
– Skrupulatnie testujemy ze 
specjalistami wszystkie funk-
cjonalności systemu – mówi Mi-
chał Glaser, dyrektor Biura Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot. – Będzie on funk-
cjonował przez 6,5 roku. Chce-
my być pewni, że spełni oczeki-
wania użytkowników – dodaje.
Mevo to największy w Euro-
pie system roweru publicznego 

w całości składający się z ro-
werów elektrycznych. Ozna-
cza to, że silnik weźmie na sie-
bie tyle wysiłku, ile włoży ro-
werzysta. To szczególnie wy-
godne przy ruszaniu, nabiera-
niu prędkości i podjazdach pod 
górę. – Jesteśmy przekonani, 
że już wkrótce będziemy mogli 
oddać użytkownikom ten uni-
kalny na skalę światową sys-
tem – mówi Robert Lech, pre-
zes Nextbike Polska. – Ostat-
nie dni spędziliśmy intensyw-
nie testując jego funkcjonalno-
ści. Jesteśmy pewni, że Mevo 
spełni oczekiwania użytkowni-
ków – zaznacza Lech.Fo
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Pieniądze na kulturę,  
sport i promocję zdrowia 

zostały rozdzielone

Fo
t. 

Se
ba

st
ia

n 
Bo

re
k

Gmina Kosakowo rozdzieliła środki pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 250 tys. złotych, 
samorząd przeznaczył na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
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Do Szpitala Puckiego trafił nowy 
sprzęt medyczny o łącznej wartości 
blisko 860 tys. zł.

Sprzęt dla Szpitala 
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Nowe urządzenia w większości są przeznaczone na blok 
operacyjny. Na wyposażenie Szpitala Puckiego trafiły: na-
rzędzia chirurgiczne, aparat do znieczulenia wraz z monito-
rem, bronchofiberoskop, defibrylator, aparat elektrochirur-
giczny, kardiomonitor, łóżko elektryczne z materacem, respi-
rator oraz wózek zabiegowo-transportowy. 

WA

W obu przypadkach instalo-
wane były energooszczędne 
oprawy ledowe. Przy ul. Po-
razińskiej trzynaście słupów 
oświetleniowych połączyło 
około 365 metrów sieci ka-
blowej. Kilka przecznic dalej 
przy wykorzystaniu trochę 
ponad 150 metrów okablo-

wania zamontowano cztery 
lampy, które oświetliły ulicę 
Orzeszkowej we Władysła-
wowie. Łączny koszt inwe-
stycji wyniósł blisko 135 ty-
sięcy złotych.
Przypomnijmy, że wcześniej 
nowe oświetlenie wykonano 
m.in. w czterech lokalizacjach 

przy przejściach dla pieszych 
w okolicach pól kempingo-
wych na Półwyspie Helskim, 
a także przy ul. Droga Chła-
powska, gdzie w ramach dru-
giego etapu zadania oprócz 
lamp wzdłuż drogi wybudo-
wano chodnik dla pieszych.
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Na terenie gminy Władysławowo trwa rozbudowa oświetlenia. 
W ostatnim czasie nowe lampy rozbłysły m.in. na ulicach 
Porazińskiej i Orzeszkowej we Władysławowie.

Kolejne ulice rozświetlają 
energooszczędne ledy

Miejsce 
na Twoją 
Reklamę

d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

express
p ow i at u pu C K i E G o

REKLAMA U/2019/PR
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99. rocznica Zaślubin 
Polski z Morzem

Minęło 99 lat od  momentu, gdy gen. Józef Haller wrzucił do morza platynowy pierścień,  dokonując 
symbolicznych zaślubin Polski z Morzem. W rocznicę tego wydarzenia w Pucku zorganizowane zostały 

uroczystości z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP.

Obchody tradycyjnie rozpoczę-
ły się na Starym Rynku, gdzie 
wciągnięto na maszt flagę Pol-
ski i odśpiewano hymn narodo-
wy. W centralnym punkcie mia-
sta zgromadzili się między in-

nymi mieszkańcy, samorządow-
cy, parlamentarzyści i przed-
stawiciele Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. Przybyłych 
przywitała Hanna Pruchniew-
ska, która na każdym kroku 

podkreślała wagę upamiętnio-
nego wydarzenia. 

To był symbol
- Pragnę bardzo serdecznie 
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przywitać zacnych gości, któ-
rzy pojawili się w naszym mie-
ście z okazji 99. rocznicy Za-
ślubin Polski z Morzem - mó-
wiła burmistrz Pucka. -  Wasza 
obecność jest dowodem na to, 
że wydarzenie sprzed dziewięć-
dziesięciu dziewięciu lat miało 
dla Kaszub, Pomorza i całej Pol-
ski ogromne znaczenie. To wy-
darzenie, o którym trzeba przy-
pominać, należycie je czcić i pa-
miętać. Pucczanie pamiętają, 
pielęgnują tę pamięć i są dum-
ni z historii swojego miasta – za-
pewniała Hanna Pruchniewska.
Do uczestników uroczystości 
zwrócił się również prezes Ligi 
Morskiej i Rzecznej. - To dzię-
ki tym, którzy przez wiele po-
koleń opierali się germanizacji, 
zachowując swój język i kultu-
rę, pamiętnego 10 lutego 1920 
roku generał Józef Haller mógł 
tutaj dokonać Zaślubin Polski 
z Morzem - mówił kpt. ż.w.  An-
drzej Królikowski. - To był sym-
bol powrotu Rzeczpospolitej 
nad Bałtyk, a zarazem począ-
tek budowy Polski Morskiej.

Wyróżniono 
zasłużonych
Po inauguracji na Starym Ryn-

ku uczestnicy obchodów prze-
szli do puckiej fary, gdzie od-
prawiona została msza świę-
ta pod przewodnictwem abp. 
Leszka Sławoja Głódzia, me-
tropolity gdańskiego. Dalsza 
część uroczystości odbyła się 
w porcie rybackim. To tam pod 
pomnikiem gen. Józefa Halle-
ra złożono wiązanki kwiatów. 
Tradycyjnie wręczone zostały 
także pierścienie Hallera, naj-
wyższe odznaczenie Ligi Mor-
skiej i Rzecznej. W tym roku 
wśród wyróżnionych znalazł 
się między innymi dr Jerzy Li-
twin, wieloletni dyrektor Na-
rodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. 
W ramach rocznicowych uro-
czystości zorganizowane zo-
stały również XII Międzyna-
rodowe Zawody Klasyfikacyj-
ne w Strzelectwie Sportowym 
i odbył się V Bieg od Hallera 
do Hallera. Dodatkowo chęt-
ni mogli uczestniczyć w kon-
ferencji zaślubinowej i oko-
licznościowym morsowaniu. 
Obchody pod względem ar-
tystycznym uświetnił koncert 
patriotyczny w wykonaniu Ze-
społu Wokalnego Klubu Mary-
narki Wojennej. 

WA 

10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wrzucił do morza platynowy pierścień przekazany mu dzień 
wcześniej przez Gdańską Polonię. Ten symboliczny akt miał utrwalić w pamięci potomnych datę po-
wrotu Rzeczypospolitej nad Bałtyk (na mocy Traktatu Wersalskiego - traktat pokojowy kończący I woj-
nę światową, 28 czerwca 1919 roku. Polskę reprezentowali Ignacy Paderewski, premier i minister spraw 
zagranicznych oraz Roman Dmowski, delegat pełnomocny Polski). 
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Po mszy zebrani, na czele 
z Młodzieżową Orkiestrą Dętą 
z Władysławowa oraz żołnie-
rzami 43. Batalionu Saperów 
z Rozewia, przeszli pod po-
mnik Antoniego Abrahama. 
Tam orkiestra odegrała hymn 
kaszubski, a delegacje złoży-
ły wiązanki kwiatów. Następ-
nie goście udali się pod po-
mnik generała Józefa Halle-
ra, gdzie odegrano Mazurka 
Dąbrowskiego. W tym miejscu 
głos zabrał burmistrz Włady-
sławowa. 
- Dzisiaj z wielką dumą i nale-
żytym szacunkiem obchodzi-
my tę wyjątkową chwilę – mó-
wił Roman Kużel. - Ukształto-
wała ona nasz kraj, rozciąga-
jący się od gór po morze. Bał-
tyk to nasze wspólne dobro, 
z którego czerpiemy cały rok, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem sezonu letniego. Pamię-
tajmy o tym, doceniając po-
święcenie rodaków, walczą-
cych o ten bezcenny skarb. 
Skarb nas wszystkich – 
mieszkańców Kaszub, Pomo-
rza oraz całej Polski.
Następnie przedstawiciel 
Garnizonu Władysławowo, 
kmdr ppor. Sebastian Te-
sarowski, przywołał histo-
ryczne wspomnienia i zna-

czenie zdarzeń, jakie miały 
miejsce w 1920 roku. Po nim 
ppor. Anna Cwyl odczytała 
Apel Pamięci Oręża Polskie-
go, po którym żołnierze od-
dali salwę honorową, a dele-
gacje ponownie złożyły wią-
zanki kwiatów. Ostatni ak-
cent obchodów miał miejsce 
w „Hallerówce”. Tam w obec-
ności rodziny Necel, dyrek-
tora Muzeum Ziemi Puckiej 
oraz Stowarzyszenia Rozwo-
ju Szotlandu, zaangażowa-
nych w pracę nad wydawnic-
twem, zorganizowano promo-
cję książki „Nie Rzucim Zie-
mi” Augustyna Necla. Publi-
kacja sfinansowana została 
ze środków Stowarzyszenia 
Północnokaszubska Lokalna 
Grupa Rybacka.
Za udział w uroczystościach 
związanych z 99. rocznicą Za-
ślubin Polski z Morzem orga-
nizatorzy wydarzenia dzięku-
ją dowództwu Garnizonu Wła-
dysławowo, władzom kościel-
nym, zarządom osiedli i radom 
sołeckim, Miejskiej Orkiestrze 
Dętej z Władysławowa, orga-
nizacjom, przedsiębiorstwom, 
instytucjom, młodzieży szkol-
nej i wszystkim pozostałym 
uczestnikom obchodów. 

UM

Upamiętnili 
ważne wydarzenie

Od mszy św. rozpoczęły się obchody 99. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem we 
Władysławowie. W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zebrali się 

przedstawiciele służb mundurowych, mieszkańcy i samorządowcy. 

Fo
t. 

U
M

 w
e 

W
ła

dy
sł

aw
ow

ie
Fo

t. 
U

M
 w

e 
W

ła
dy

sł
aw

ow
ie

10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wrzucił do morza platynowy pierścień przekazany mu dzień 
wcześniej przez Gdańską Polonię. Ten symboliczny akt miał utrwalić w pamięci potomnych datę po-
wrotu Rzeczypospolitej nad Bałtyk (na mocy Traktatu Wersalskiego - traktat pokojowy kończący I woj-
nę światową, 28 czerwca 1919 roku. Polskę reprezentowali Ignacy Paderewski, premier i minister spraw 
zagranicznych oraz Roman Dmowski, delegat pełnomocny Polski). 
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Sprawdź, gdzie uciekają 
Twoje pieniądze!

W naszej szerokości geograficznej dużym obciążeniem budżetów domowych są koszty ogrzewania domu bądź mieszkania. Na wysokość 
ponoszonych wydatków ma wpływ nie tylko temperatura zewnętrzna, ale przede wszystkim jakość osłony termicznej budynku. 

Przez nieprawidłowo zamonto-
wane okna ucieka od 10 do 20 
proc. ciepła, a niewłaściwie za-
izolowane ściany czy dach to ko-
lejne 20-30 proc. straty ciepła. 

To oznacza odpowiednio wyż-
sze rachunki za ogrzewanie. Ła-
two policzyć oszczędności, trud-
niej wycenić poczucie komfortu, 
jaki daje ciepły dom. Dlatego na 

etapie zakupu domu, mieszka-
nia lub przygotowań do remon-
tu warto wykonać badanie ter-
mowizyjne. Stanowi ono szyb-
ką i niezawodną metodę oceny 

izolacyjności cieplnej budynku, 
która polega na wizualizacji, re-
jestracji i interpretacji rozkładu 
temperatury na powierzchni ba-
danych obiektów. Wyniki badań 
przedstawia się w postaci barw-
nych termogramów wraz ze ska-
lą temperatur.
Najlepszym czasem na wyko-
nanie badania termowizyjnego 
jest okres od listopada do mar-
ca. Wówczas zapewnione są wy-
magane różnice pomiędzy tem-
peraturą zewnętrzną a tempe-
raturą pomieszczeń ogrzewa-
nych oraz stabilny przepływ cie-
pła przez przegrody zewnętrzne 
budynku.
Co umożliwia badanie termo-
wizyjne? Dzięki niemu ustalimy 
przyczyny wysokich kosztów 
ogrzewania, czy też niedogrza-
nia domu (mieszkania), na któ-
re wpływ mają m.in. nadmier-
ne straty ciepła przez przegro-
dy zewnętrzne, nadmierne stra-
ty ciepła do pomieszczeń nie-
ogrzewanych, nieprawidłowo 
działająca wentylacja, czy też 
nieprawidłowo działający sys-
tem centralnego ogrzewania.
Badanie termowizyjne umożli-

wia także weryfikację jakości 
wykonanych prac remontowych 
w obrębie osłony termicznej bu-
dynku, w tym ocenę jakości wy-
konania ocieplenia ścian ze-
wnętrznych, dachów, stropoda-
chów oraz prawidłowości mon-
tażu stolarki okiennej i drzwio-
wej.
Dokumentacja z badania słu-
żyć może do zgłoszenia rekla-
macji nieprawidłowo wykona-
nych prac.
Chcąc mądrze kupić nierucho-
mość, czy też dokonać jej odbio-
ru od dewelopera, także powin-
no się wykonać badanie. Dzięki 
temu dokonamy szybkiej oceny 
jego jakości i nie kupimy przy-
słowiowego „kota w worku”.
A co jak już mieszkasz? Mo-
żesz wykonać badanie termo-
wizyjne w celu określenia przy-
czyn nadmiernego wychłodze-
nia wskazanych pomieszczeń 
mieszkalnych, czy też określe-
nia przyczyn kondensacji pary 
wodnej i rozwoju grzybów ple-
śniowych na wewnętrznych po-
wierzchniach przegród budow-
lanych. Przekazując raport z ba-
dania termowizyjnego do za-

rządcy nieruchomości, na pew-
no nie zostaniesz potraktowany 
jak kolejny natrętny petent.
A co jeśli planujesz remont? Ba-
danie termowizyjne dostarczy 
informacji o rzeczywistym sta-
nie technicznym izolacji ciepl-
nej budynku oraz umożliwi wła-
ściwe zaplanowanie prac termo-
modernizacyjnych. Z kolei po 
zakończeniu remontu umożli-
wi wiarygodną ocenę solidności 
wykonania prac.
Koszt wykonania badania termo-
wizyjnego jest niewielki w sto-
sunku do korzyści i oszczędno-
ści, jakie może przynieść w przy-
szłości. Szybko się zwróci, jeśli 
wykryte wady zostaną przynaj-
mniej częściowo usunięte. Dzię-
ki badaniu nie dasz się też oszu-
kać nieuczciwemu dewelope-
rowi, sprzedawcy używanego 
domu lub mieszkania, czy firmie 
wykonującej remont. Szczegóło-
we informacje uzyskasz pod nu-
merem telefonu: 698-284-115. 
Już dziś zarezerwuj termin, bo 
niedługo skończą się sprzyjają-
ce warunki do wykonania bada-
nia termowizyjnego!

Mariusz Filiński

W Dzień Kobiet odbędzie się premiera filmu „Całe szczę-
ście”. Zdjęcia do nowej produkcji TVN powstawały między 
innymi na terenie powiatu puckiego. 

zwiaStun filmu „całe Szczęście”. premiera odbędzie Się w marcu

Pod koniec stycznia pojawił się 
pierwszy zwiastun komedii ro-
mantycznej, w którym zobaczyć 
można Zatokę Pucką, czy też 
okolice Parku Kulturowego „Osa-

da Łowców Fok” w Rzucewie. 
Film w ubiegłym roku realizo-
wany był również w innych czę-
ściach powiatu puckiego, między 
innymi w Pucku i Kuźnicy. 

„Całe szczęście” to histo-
ria o miłości, która rodzi się 
w nieprzewidzianych okolicz-
nościach. W spokojne i upo-
rządkowane życie Roberta, 

muzyka z orkiestry symfo-
nicznej, w którego rolę wcie-
la się Piotr Adamczyk, a który 
samotnie wychowuje dziesię-
cioletniego synka Filipa (Maks 
Balcerowski), niespodziewa-
nie wbiega pełna energii i uro-
ku popularna gwiazda fitness 
- Marta (Roma Gąsiorowska).
Film realizuje zespół produk-
cji fabularnej TVN. Producen-

tami obrazu są Tomasz Blach-
nicki i Anna Waśniewska-Gill. 
Reżyserem filmu jest Tomasz 
Konecki, twórca m.in. „Lejdis”, 
„Testosteron”, „Listy do M. 
3”. Za zdjęcia odpowiada To-
masz Madejski, za scenogra-
fię Joanna Macha, a za mon-
taż Jarosław Barzan. Film po-
wstawał na podstawie orygi-
nalnego scenariusza Marci-

na Baczyńskiego i Mariusza 
Kuczewskiego (scenarzystów 
popularnej serii komedii świą-
tecznych „Listy do M.”). 
Premiera filmu zaplanowana 
została na 8 marca. Dystrybu-
tor obrazu to Next Film. Kome-
dię zrealizował zespół produk-
cji fabularnej TVN, którego kie-
rownikiem był Krzysztof Łojan. 

WA

Fo
t. 

N
ex

t F
ilm



REKLAMA U/2019/PR



12| Wtorek, 19 lutego 2019 expressy.pl

Szkolenia, wsparcie dla osób zakładających własne firmy, bony na zasiedlenie lub ciekawe staże.  
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku kontynuuje program Praca dla Pomorzan, dzięki któremu 850 mieszkańców województwa pomorskiego 

będzie miało szansę na rozwój kompetencji zawodowych. 

Praca dla Pomorzan

Zasady akcji są proste: każdy 
przedszkolak, uczeń i nauczy-
ciel, który w maju dotrze na za-
jęcia rowerem, deskorolką, hu-
lajnogą lub na rolkach, otrzy-
muje naklejki do rowerowego 
dzienniczka i na wspólny pla-
kat klasowy. Najlepsze szkoły 
w danych kategoriach oraz naj-
aktywniejsi uczestnicy otrzy-
mają atrakcyjne nagrody.
– Efekty i korzyści Rowerowego 
Maja są odczuwalne nie tylko dla 
uczniów oraz szkół, ale również 
dla samorządów i środowiska – 
zapewnia Piotr Grzelak, zastępca 
prezydenta Gdańska. – Nie tylko 
promujemy wśród najmłodszych 
jazdę ekologicznym środkiem 
transportu, ale również pokazu-

jemy, jak okolice szkół i przed-
szkoli uczynić bezpieczne i przy-
jazne rowerzystom – tłumaczy.
Pierwszy Rowerowy Maj zor-
ganizowano w Gdańsku w 2014 
roku. Z roku na rok coraz wię-
cej uczniów i nauczycieli włącza 
się w zabawę. Tylko w 2018 roku 
jeździło ponad 128 tys. osób, 
które łącznie wykręciły ponad 
3 mln przejazdów. Wraz z roz-
wojem akcji Rowerowy Maj or-
ganizują kolejne miasta, w tym 
Puck i Władysławowo. Jest ich 
już trzydzieści, a w tegorocz-
nej edycji wezmą udział m.in. 
Warszawa, Wrocław, Kraków 
oraz Bydgoszcz. Zainteresowa-
ne Rowerowym Majem są pra-
wie wszystkie gminy z Obszaru 

Metropolitarnego oraz kilka no-
wych miast, m.in. Tarnów, Ko-
szalin, Olsztyn, Gorzów Wielko-
polski oraz Radom.

WA

Aby zgłosić gminę i przyłączyć się 
do akcji Rowerowy Maj, należy na-
pisać na adres: rowerowymaj@
gdansk.gda.pl oraz wypełnić umo-
wę wraz z załącznikami ze strony 
rowerowymaj.eu. Dokumenty na-
leży odesłać do 28 lutego 2019 r. 
na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
Referat Mobilności Aktywnej 
ul. Kartuska 5 
80-103 Gdańsk 
z dopiskiem „Rowerowy Maj 2019”.

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku i szesnaście powia-
towych urzędów pracy, w tym 
Powiatowy Urząd Pracy w Puc-
ku, podpisały porozumienie na 
realizację programu Praca dla 
Pomorzan. To już kolejny etap 
przedsięwzięcia, z którego do 
tej pory skorzystało ponad ty-
siąc osób. Program jest realizo-
wany w kilku modułach tema-
tycznych, które odzwierciedlają 
najbardziej istotne dla regional-
nego rynku pracy potrzeby.

Moduły na miarę 
– To w skali kraju sytuacja wyjąt-
kowa – zapewnia Ryszard Świl-
ski, wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – Świadczy 
o wspólnej odpowiedzialności 
samorządów za rozwój zawodo-
wy mieszkańców i gospodarki 
regionu. Praca dla Pomorzan to 
na współczesnym rynku pracy, 
gdzie wraz ze wzrostem liczby 
miejsc pracy rosną również wy-
magania pracodawców, szansa 
dla mieszkańców na zdobycie 
cenionych przez lokalne firmy 
kwalifikacji, kompetencji i do-
świadczenia zawodowego – tłu-
maczy Świlski.
Pierwszy moduł związany jest 
z tradycją i dziedzictwem kul-
turowym Pomorza. Kolejne to 
branże kluczowe dla regio-
nu, kompetencje i kwalifika-
cje zawodowe oraz wyrówny-
wanie szans. Piąty z modułów, 

który w ubiegłym roku został 
poświęcony specjalnym dzia-
łaniom na terenach dotknię-
tych skutkami klęski żywioło-
wej z sierpnia 2017 roku, w te-
gorocznej edycji dedykowa-
ny jest inicjatywom dotyczą-
cym zielonej gospodarki. Ma 
to związek ze zmianami kli-
matycznymi, które nie omijają 
również Pomorza. 

Kilka form wsparcia
– Jeśli na obszarze wojewódz-
twa wystąpią ekstremalne zja-
wiska pogodowe, jest ryzyko, 
że swoim oddziaływaniem do-
tkną również rynku pracy – tłu-
maczy Katarzyna Żmudzińska, 
wicedyrektor Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Gdańsku. 
– Dotychczasowe doświadcze-
nia pokazują, że skutki klęsk 
żywiołowych mogą być likwi-
dowane nawet przez okres ko-
lejnych 2-3 lat od ich wystąpie-
nia. W związku z tym potrzeb-
ne będzie inicjowanie specjal-
nych działań, jak konieczność 
uruchomienia prac interwen-
cyjnych lub robót publicznych, 
szkoleń bądź staży zawodo-
wych w wybranych zawodach 
– zaznacza Żmudzińska. 
Realizację tych działań umoż-
liwi program Praca dla Po-
morzan. Osoby, które we-
zmą udział w przedsięwzięciu, 
mogą skorzystać ze szkoleń, 
a także spróbować swoich sił 

w wybranym zawodzie w trak-
cie płatnego stażu. Dla tych, 
którzy chcą rozwijać własny 
biznes i mają do tego predys-
pozycje, proponowane są do-
tacje na założenie działalności 
gospodarczej. Wśród form po-
mocy oferowanych uczestni-
kom jest także refundacja sta-
nowisk pracy, prace interwen-
cyjne oraz wsparcie mobilno-
ści, czyli bon na zasiedlenie 
i zwrot kosztów dojazdów.

Wysoka efektywność 
W ubiegłym roku dzięki 9 mln 
zł przeznaczonym przez samo-
rząd województwa na realiza-
cje programu efektywność za-
trudnieniowa Pracy dla Pomo-
rzan była bardzo wysoka i wy-
niosła 81 proc.
Środki na prowadzenie działal-
ności gospodarczej do tej pory 
najczęściej dotyczyły modułu 
związanego z tradycją i dziedzic-
twem kulturowym oraz obszaru 
branż kluczowych dla regionu. 
W ubiegłym roku najwięcej do-
tacji na założenie własnej firmy 
zostało przekazanych w powie-
cie tczewskim, bytowskim i wej-
herowskim. W sumie na rozkrę-
cenie własnego biznesu zdecy-
dowało się 75 osób w całym wo-
jewództwie pomorskim. Staże 
cieszyły się największą popu-
larnością w powiatach wejhe-
rowskim i chojnickim, natomiast 
szkolenia w Gdyni i Słupsku.

Urząd Miejski w Gdańsku już przyjmuje zgłoszenia drużyn 
do kolejnej edycji Rowerowego Maja. W zabawie mogą wziąć 
udział przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele. Chodzi o to, aby 
jak najczęściej drogę do szkoły lub przedszkola pokonać na 
rowerze, hulajnodze, deskorolce lub rolkach. 

zgłoś drużynę i wykręć nagrody!
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Wybitni sportowcy 
i trenerzy uhonorowani  

Uroczystość zainaugurował 
pokaz na lodowisku tance-
rzy z drużyny Ice Fire Junior 
z Gdańska, po czym uroczy-
stość przeniosła się do patio 
Zespołu Szkół nr 1, gdzie wrę-
czone zostały nagrody. Pierw-
szym z wyróżnień, tj. tytułem 
Ambasadora Sportu, uhonoro-
wany został Augustyn Hadas, 
trener sekcji sportów siłowych 
w Parafialnym Młodzieżowym 
Klubie Sportowym „Rybak”. Na-
grodami burmistrza Władysła-
wowa odznaczeni zostali: Błażej 
Czapp (sztangista PMKS „Ry-
bak” Władysławowo), Gabrie-
la Czyż (triatlonistka), Szymon 
Czyż (piłkarz), Radosław Gra-
bowski (sztangista PMKS „Ry-
bak” Władysławowo), Tomasz 
Grycko (biegacz Bliza Włady-
sławowo), Piotr Oberzig (trener 
Tomasza Grycko), Paweł Ha-

das (sztangista PMKS „Rybak” 
Władysławowo), Mariusz Hintz-
ke (sztangista PMKS „Rybak” 
Władysławowo), Oskar Iżykow-
ski (pływak z UKS „Delfin” Wła-
dysławowo), Ignacy Kowalczyk 
(pływanie w płetwach), Igor Ko-
walczyk (pływanie w płetwach), 
Jarosław Markiewicz (pływanie 
w płetwach i monopłetwie), Ka-
rol Markiewicz (pływanie w płe-
twach i monopłetwie), Mateusz 
Szurmiej (trener Jarosława i Ka-
rola Markiewiczów), Maja Ne-
cel (pływaczka), Kasper Pałka 
(pływanie w płetwach), Albert 
Ruta (trójbój siłowy klasycz-
ny), Wiktoria Saczko (pływanie 
w płetwach), Witkoria Skoczke 
(karate), Weronika Tusk (pły-
wanie), Weronika Włodarczyk 
(pływanie) oraz Seweryn Ziem-
niak (pływanie w płetwach).
W trakcie Gali Sportu podsu-

mowano również drugą edycję 
Ligi Sportowej Gminy Włady-
sławowo. Na pierwszym miej-
scu znalazło się Cetniewo [809 
pkt], a na drugiej pozycji upla-
sował się Szotland [427 pkt]. 
Podium zamknęło Śródmieście 
[421,5 pkt]. Jeżeli chodzi o kla-
syfikację indywidualną, to naj-
lepszy okazał się Jan Oresz-
ke (Karwia). Na drugim miejscu 
znalazła się Aurelia Dehling-So-
bańska (Szotland), a na trzecim 
- Rafał Kroll (Hallerowo).
Tegoroczną uroczystość uświet-
nił pokaz umiejętności żonglo-
wania piłką w wykonaniu Kamila 
Drzewuckiego z Pucka. Przyby-
li do Zespołu Szkół nr 1 we Wła-
dysławowie mieli również oka-
zję podziwiania widowiskowego 
programu artystycznego Studia 
Sztuki „Da Capo al Fine”. 

WA

Za nami Gala Sportu. W Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie odznaczeni zostali 
wyróżniający się sportowcy i najlepsi uczestnicy Ligi Sportowej 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 marca. Zwycięzcy o wygranej powiadomieni zostaną 
drogą elektroniczną. Zaznaczamy, że nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wy-
rażeniem zgody na jego publikację na łamach Expressu Powiatu Puckiego. Dodat-
kowo osoba nadsyłająca oświadcza, że jest autorem fotografii i dysponuje do niej 
prawami autorskimi.

WA

wejściówki do zdobycia
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLiNE:

/ Express Biznesu
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Weź udział w Biegu 
„Tropem Wilczym”!

1963 metrów - taki dystans do pokonania będą mieli uczestnicy wydarzenia „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Kolejna edycja imprezy odbędzie się 3 marca w Pierwoszynie.
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Działając w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, pozo-
stali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą 
komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów. Zo-
stali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzę-
du Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup 
konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Pol-
ski, ale również Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów 
po konferencji jałtańskiej. Wszyscy Żołnierze Wykleci, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofia-
rę życia lub zdrowia. W latach 1944-1956 według ciągle niepełnych danych z rąk polskich i so-
wieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego. 

Żołnierze Wyklęci 

W 2013 roku grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza 
edycja biegu miała charakter surwiwalowy, a wzięło w niej udział pięćdziesięciu uczestników. 
Rok później dzięki zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje 
go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych 
edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Wspólnie pobiegło wówczas 1500 biegaczy. Od 2015 
roku bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.

Bieg Tropem Wilczym 

Dystans, który będą mieli do 
pokonania uczestnicy wydarze-
nia, został niezwykle precyzyj-
nie określony. Liczba 1963 nie 
jest przypadkowa. Symbolizu-
je ona datę schwytania i śmier-
ci ostatniego spośród Żołnierzy 
Wyklętych.

Sporo będzie się działo
Inicjatorem biegu, który zorgani-
zowany zostanie na terenie gmi-
ny Kosakowo, jest miejscowy rad-
ny - Michał Przysiecki. Dzięki jego 

zaangażowaniu w ramach impre-
zy odbędzie się wystawa banero-
wa pt. „V Wileńska Brygada Armii 
Krajowej na Pomorzu”. Dodatko-
wo zorganizowana zostanie krót-
ka lekcja historii na temat Żołnie-
rzy Wyklętych, którą poprowadzi 
pracownik Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Przeprowadzony będzie 
też test z wiedzy o Żołnierzach 
Wyklętych. Trasa biegu została 
poprowadzona po ścieżce pieszo-
rowerowej Pierwoszyno - Kosako-
wo, ze startem i metą w Pierwo-

szynie (przy bramie lotniska). Wy-
darzenie rozpocznie się o godz. 12. 
Ideą, która przyświeca inicja-
torom biegu, jest oddanie hoł-
du żołnierzom polskiego podzie-
mia. W latach 1944-1963 działali 
oni na terenie Polski, prowadząc 
działalność antykomunistyczną 
i antysowiecką. Bieg organizowa-
ny jest przy współpracy z Funda-
cją Wolność i Demokracja. Patro-
nat nad wydarzeniem objął gdań-
ski oddział Instytutu Pamięci Na-
rodowej.

Zapisy w toku
Jak zapewniają organizatorzy, 
bieg jest wydarzeniem bez ry-
walizacji sportowej. Może w nim 
wziąć udział każdy, bez względu 
na wiek i bez przeciwwskazań 
lekarskich do uprawiania spor-
tu wytrzymałościowego. Limit 
przyznanych w tym roku miejsc 
dla gminy Kosakowo wynosi 130 
osób, więc kto pierwszy, ten bie-

gnie. Zapisy prowadzone są na 
stronie www.elektroniczneza-
pisy.pl. Uczestnicy biegu otrzy-
mują: numer startowy z logiem 
patrona biegu, materiały promo-
cyjne, unikatową koszulkę z jed-
nym z bohaterów, tj. patronów 
tegorocznej edycji, a na mecie - 
pamiątkowy medal. 
W siódmej edycji Biegu Tro-
pem Wilczym można wybrać 

koszulkę z wizerunkiem jed-
nego z sześciu Żołnierzy Wy-
klętych, tj. Jerzego Stawskie-
go, Barbary Otwinowskiej, An-
toniego Hedy, Stanisławy Ra-
chwał, Władysława Siły No-
wickiego oraz Pawła Jasienicy. 
To właśnie oni będą patrona-
mi biegaczy, biorących udział 
w tegorocznym wydarzeniu.

Anna Walk

/Expressy.plBądź 
na Bieżąco!



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

ZłOMOWANIE aut, kasacja, skup, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

PROFESJONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubię, gorąca Blondi po-
zna Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 
120 213

RÓŻNE

SPRZEDAM komodę + narożnik. Stan 
bdb, 260 zł., tel. 509 796 794. 
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ZAADOPTUJ

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

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

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

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

WAŻNE TELEFONY

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

DAM PRACĘ: EXP.PDP.
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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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drobne na nr 79567

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

REKLAMA U/2019/RL

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.

SPRZEDAM nowy stół z krzesłami do 
jadalni, tel. 607 587 590. 

SPRZEDAM skrzydła drzwiowe drew-
niane. Tel: 607-587-590. 

SPRZEDAM skrzydła drzwiowe sosno-
we. Lewe 80cm, prawe 70cm. Jedno 
z pełnego drewna, prawe 70cm, tel. 607 
587 590. 

ANTYKI, lustro, rogi, kryształy, włocła-
wek, kufle, pólka narożna, krzesła, itp., 
drobiazgi, tel. 781 426 010

WYPRZEDAŻ sprzętu bazowego, szkło, 
naczynia, grill do tortilli, frytkownica, 
mikrofale, tel. 781 426 010

SPRZEDAM chłodziarkę dla gastrono-
mii i roolbar z kompletnym osprzęto-
wieniem, tel. 781 426 010

FOTELO-tapczan, 1 osobowy i fotel 
gratis, 110zl, tel. 600 667 860

SPRZEDAM rower damski 3 przerzut-
ki, bardzo dobry stan, 600 zł., tel 507 
486 424

PłUG 3 skiby i brony 5, zawieszane, 
750 zł., tel. 600 667 860

PRASA, kostka masy FERGUSON typ 
14 duży podbieracz 1.43  ST.B.3.500 zł., 
Luzino, tel. 506 250 477

DREWNO opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SłOMA w balotach 120x150 siano, sło-
wa w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

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

ZłOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

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

SPRZEDAM grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564
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Podczas zawodów swoje umie-
jętności taneczne zaprezento-
wali soliści, duety, mini forma-
cje i formacje w takich stylach 
jak: freestyle, taniec współ-
czesny, inne formy tańca, ta-
niec klasyczny, show dance, 
jazz dance i hip-hop, podzie-
leni na następujące kategorie 
wiekowe: do 8 lat, 9-11 lat, 12-
15 lat i powyżej 15 lat. W rywa-
lizacji wzięło udział około 250 
zawodników, m.in. z Borkowa, 

Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, 
Lęborka, Rumi i Wejherowa.
Zgromadzoną publiczność za-
chwyciły ciekawe układy cho-
reograficzne, wysoki poziom 
umiejętności tanecznych za-
wodników oraz piękne stro-
je. Każdy uczestnik zawodów 
tanecznych otrzymał dyplom. 
Wszystkie dzieci do ósme-
go roku życia dodatkowo od-
znaczone zostały medalami 
za udział. Nadto najlepsi so-

liści i duety otrzymali meda-
le, a najlepsze mini formacje 
i formacje puchary.
I Ogólnopolski Festiwal Zespo-
łów Artystycznych „Moc Tań-
ca” zorganizowany został przez: 
Agencję Artystyczną Bravo, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Tań-
ca Nowoczesnego oraz Gminę 
Kosakowo. Honorowy patronat 
nad Festiwalem objął Marcin 
Majek, wójt gminy Kosakowo.
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Wydarzenie było częścią dzia-
łań profilaktycznych skiero-
wanych do dzieci, młodzieży 
i dorosłych. W Turnieju udział 
wzięli przedstawiciele magistra-
tów z Jastarni i Helu, straży miej-
skich, ochotniczych straży po-
żarnych oraz społeczności szkol-
nej z Jastarni i Helu.
- Przez kilka tygodni Towarzyski 
Turniej Przyjaźni budził bardzo 
dużo emocji – zapewniają jego 
organizatorzy. - Od samego po-
czątku widoczne było bardzo do-
bre przygotowanie zawodników 
do Turnieju. Wszystkie drużyny 
chciały zagrać na medal, na mia-
rę oczekiwań kibiców. Każda była 
pewna zwycięstwa. 
Oficjalnego otwarcia Turnieju do-
konała dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Helu, Ire-
na Sojecka. Po inauguracji przy-
szedł czas na pamiątkowe zdję-
cie i formację Cheer Up z Jastar-
ni, która pod dyktando Katarzyny 
Tomaszewskiej zaprezentowała 
swoje umiejętności taneczne. 
Każda z drużyn uczestniczących 
w Turnieju otrzymała puchar, me-
dal i dyplom oraz statuetki wy-

różnienia MVP dla najlepszego 
zawodnika. Dodatkowo wprowa-
dzono puchar przechodni, który 
przejdzie na własność drużyny 
po trzech zwycięstwach.
Druga edycja Towarzyskiego 
Turnieju Przyjaźni w Piłce Siat-
kowej, która odbędzie się za rok, 
zorganizowana zostanie w Szko-
le Podstawowej w Jastarni. 

WA

Klasyfikacja turnieju wyglądała 
następująco: 
I miejsce – ZSO Hel i SP Jastarnia 
wraz z rodzicami
II miejsce – Straż Miejska z Helu 
i Jastarni 
III miejsce – Ochotnicza Straż 
Pożarna z Helu i Jastarni wraz 
z przedstawicielami Urzędów Miast   
Zawodnik MVP drużyny – Marek 
Stachowicz (reprezentant OSP 
Hel i Jastarni)
Zawodnik MVP drużyny – 
Kamil Herrmann (reprezentant 
nauczycieli SP Jastarnia)
Zawodnik MVP drużyny – Borys 
Ziółkowski (reprezentant OSP 
z Helu)

Za nami piąta edycja biegu z okazji Zaślubin Polski 
z Morzem ,,Od Hallera do Hallera’’. 

W Centrum Sportowym Kosakowo odbył się I Ogólnopolski 
Festiwal Zespołów Artystycznych „Moc Tańca”.

Wydarzenie, które na stałe wpi-
sało się do pomorskiego kalen-
darza biegowego, przyciągnęło 
ogromną ilość osób. Na starcie 
imprezy stanęło ponad czte-
rystu biegaczy z całego kraju. 
Zawodnicy w ten sposób mie-
li okazję nie tylko w sportowym 
stylu rozpocząć kolejny sezon 
biegowy, ale i uczcić 99. roczni-
cę niezwykłego wydarzenia. 
Trasa biegu wynosiła 12 km 
i prowadziła z Władysławowa 
do Pucka. Zawodnicy startowa-
li w kilku kategoriach. Za orga-
nizację wydarzenia odpowiadał 
Miejski Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Pucku, któ-
ry przedsięwzięcie przeprowa-

dził przy współpracy z Urzędem 
Gminy Puck, Urzędem Miejskim 
w Pucku, Urzędem Miejskim we 
Władysławowie, Muzeum Zie-
mi Puckiej im. Floriana Ceyno-
wy, Lekkoatletycznym Klubem 
Sportowym Ziemi Puckiej oraz 
Ośrodkiem Przygotowań Olim-
pijskich we Władysławowie. 

Harmonogram 
wydarzeń (COS 
OPO Cetniewo): 

24.02.2019 (niedziela), godz: 
12:00 – Derby Władysławowa 
(seniorzy)  
03.03.2019 (niedziela), godz: 
12:00 – Kibol Cup (seniorzy)  
09.03.2019 (sobota), godz: 
12:00 – Puchar Władysławowa 
(rocznik 2008)  
10.03.2019 (niedziela), godz: 
09:00 – Puchar Władysławowa 
(rocznik 2007) / popołudniu 
Puchar Władysławowa 
(rocznik 2009)  
30.03.2019 (sobota), godz: 
12:00 - Puchar Władysławowa 
(rocznik 2010)  
-31.03.2019 (niedziela), godz 
09:00 – Puchar Władysławowa 
(rocznik 2011 i 2012) 

biegacze uczcili ważną rocznicę widowiSkowa „moc tańca”

Rywalizacja i integracja
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Przy inicjatywie Eligiusza Wirwińskiego i Norberta Górskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu 
zorganizowana została pierwsza edycja Towarzyskiego Turnieju Przyjaźni w Piłce Siatkowej w ramach Tygodnia Profilaktyki.

MICHAł KOWALSKI, 
dyrektor COS OPO Cetniewo 
we Władysławowie

Staramy się wspierać nie tylko sport wy-
czynowy, ale i różnego rodzaju inicjatywy 
lokalne, które propagują aktywność fizycz-
ną bądź upamiętniają ważne wydarzenia.


