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Nowoczesne sale lekcyjne, dobrze wyposażona infrastruktura 
edukacyjna, place zabaw i miejsca parkingowe. Ruszyła budowa 

Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Placówka ma być jednym 
z najnowocześniejszych obiektów oświatowych w regionie. 
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Puckiego Centrum 
Wsparcia coraz bliżej

Burmistrz Hanna Pruchniewska podpisała umowę z Maciejem Lebieckim z firmy Treeclone, która odpowiadała będzie za budowę 
Puckiego Centrum Wsparcia. - To początek inwestycyjnej części rewitalizacji centrum Pucka – zapewniają miejscowi urzędnicy. 

Zgodnie z podpisaną w Urzę-
dzie Miasta umową Puckie 
Centrum Wsparcia ma po-
wstać do końca marca 2020 
roku. Placówka funkcjono-
wać będzie w zupełnie nowym 
obiekcie, który wybudowany 
zostanie w miejscu jednego 
z budynków przy ul. Pokoju, 
w związku z czym prace bu-
dowlane poprzedzone zosta-
ną robotami rozbiórkowymi.

Co zostanie zrobione?
- Nie ukrywam, że w historycznej 
części miasta nie pracuje się ła-
two – mówi Maciej Lebiecki z fir-
my Treeclone. - Pierwszy etap 
robót, czyli rozbiórka istnieją-
cego budynku, może wiązać się 
z największymi trudnościami. Li-
czymy jednak na to, że wszystkie 
prace uda nam się zrealizować 
zgodnie z harmonogramem. Nie 
pierwszy raz prowadzimy prace 
na terenie Pucka. 
W Puckim Centrum Wspar-
cia mają mieścić się: gabine-
ty terapeutyczne, pokój zabaw 
dla dzieci, sala konferencyjna 
oraz pomieszczenia gospodar-
cze i sanitarne. Nadto budynek 
wyposażony zostanie w windę. 

W ramach zadania zagospoda-
rowane zostanie również po-
dwórko, które przekształcone 
będzie w miejsce spotkań i wy-
poczynku. Wybudowana zo-
stanie między innymi drewnia-
na altana.

Bogata oferta
- To będzie zupełnie nowe 
miejsce, które powinno przy-
ciągać osoby z różnego typu 
problemami, począwszy od 
uzależnień, poprzez proble-
my rodzinne, a skończywszy 
na samotności - mówi Hanna 
Pruchniewska, burmistrz Puc-
ka. - Jego zadaniem będzie 
również aktywizowanie zawo-
dowe osób, które mają trudno-
ści ze znalezieniem zatrudnie-
nia. Mamy nadzieję, że miesz-
kańcy będą korzystać z boga-
tej oferty nowej placówki.
Koszt budowy Puckiego Cen-
trum Wsparcia wynosi ponad 
2,3 mln zł. Zadanie realizowa-
ne jest w ramach projektu pn. 
„Rewitalizacja Centrum Pucka”, 
który współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.

Anna Walk Fo
t. 

A
nn

a 
W

al
k

O wsparcie z tegorocznej 
edycji programu „Maluch+” 
mogły ubiegać się gminy, sa-
morządy województwa, po-
wiaty oraz podmioty inne niż 
jednostki samorządu tery-
torialnego. Środki przezna-
czone na powstanie nowych 
miejsc opieki dla dzieci do 
lat 3 otrzymał między inny-
mi projekt zgłoszony przez 
Urząd Gminy Puck. Samorząd 
otrzymał 139 tys. zł na utwo-
rzenie Żłobka Samorządowe-
go w Starzynie. 

Odpowiedź na potrzeby
- Na ten żłobek otrzymali-
śmy już dofinansowanie w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w wyso-
kości 827 tys. zł – informują 

puccy urzędnicy. - Pieniądze 
z Programu „Maluch+” są do-
datkowymi środkami i stano-
wią uzupełnienie wkładu wła-
snego.
Żłobek Samorządowy w Sta-
rzynie ma rozpocząć działal-
ność już we wrześniu. Pla-
cówka funkcjonowała bę-
dzie od poniedziałku do 
piątku. Dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Puck 
dostępna będzie przez 10 
godzin dziennie. Jej utwo-
rzenie stanowi odpowiedź 
na rosnące potrzeby miesz-
kańców w zakresie opieki 
nad dziećmi do lat trzech.

Niebawem ruszą prace
- To też efekt reformy edu-
kacji, która zlikwidowała 

gimnazja, w związku z czym 
musieliśmy zagospodaro-
wać część pomieszczeń 
szkoły – wyjaśnia Tadeusz 
Puszkarczuk, wójt gminy 
Puck. - Pojawił się pomysł 
utworzenia pierwszego pu-
blicznego żłobka. Jest za-
potrzebowanie na tego typu 
placówki i dlatego chcemy 
realizować ten projekt.
Niebawem mają ruszyć pra-
ce adaptacyjne tak, aby po-
mieszczenia szkolne dosto-
sować do potrzeb najmłod-
szych mieszkańców gmi-
ny Puck. Żłobek Samorzą-
dowy w Starzynie oferować 
ma 35 miejsc dla dzieci od 
ukończenia 20 tygodnia ży-
cia do 3 lat.

Anna Walk

W Starzynie poWStanie pierWSzy SamorządoWy żłobek
139 tys. zł trafi do Gminy Puck na utworzenie żłobka w ramach programu „Maluch+”. Promesę z rąk podsekretarza stanu 
Marcina Zielenieckiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odebrał wójt Tadeusz Puszkarczuk. 
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Nowe energooszczędne oświetle-
nie typu LED zamontowane zo-
stało na ulicach: Wejherowskiej 
(w okolicy skrzyżowania z ul. I. 
Paderewskiego), 1 Maja (w okoli-
cy skrzyżowania z Aleją Lipową), 
Męczenników Piaśnicy (w okolicy 
skrzyżowania z ul. Nowy Świat) 
oraz Alei Lipowej (w okolicy skrzy-
żowania z ul. Przebendowskiego).
Zainstalowane oświetlenie po-
zwala kierowcom właściwie oce-
nić sytuację na przejściu, a piesi 
mają lepszą widoczność, aby do-
strzec zbliżające się samochody. 

WA

Ruszyła budowa 
szkoły w Pogórzu

Rozpoczęła się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji gminy Kosakowo. 
W Pogórzu wystartowała budowa Szkoły Podstawowej. Placówka ma być jednym 

z najnowocześniejszych obiektów oświatowych w regionie. 
Rozpoczęcie prac budowlanych 
poprzedzone zostało podpisa-
niem umowy z wykonawcą ro-
bót. W Urzędzie Gminy oprócz 
włodarzy i przedstawicieli kon-
sorcjum, które odpowiedzial-
ne będzie za realizację zada-
nia, spotkali się dyrektorzy lo-
kalnych placówek oświatowych. 
Wszyscy przekonywali, że bu-
dowa nowego budynku Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu jest ko-
niecznością. 

Intensywny rozwój
- O rozbudowie obiektu, któ-
ry w ubiegłym roku skończył 
sześćdziesiąt lat, mówiło się 
już od dawna – zapewnia Rafał 

Juszczyk, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Pogórzu. - Koncepcji 
i rozwiązań było tyle, że obecnie 
trudno jest to zliczyć. O budo-
wie zupełnie nowego budynku 
zdecydował intensywny rozwój 
Pogórza, który wiąże się z du-
żym wzrostem liczby mieszkań-
ców. Liczymy na to, że realizacja 
inwestycji przyczyni się nie tyl-
ko do poprawy warunków na-
uki oraz pracy, ale i zwiększenia 
oferty edukacyjnej. 
Koszt budowy Szkoły Podsta-
wowej w Pogórzu opiewa na bli-
sko 19,5 mln zł. Powyższe środki 
w całości mają pochodzić z bu-
dżetu gminy Kosakowo. Zgod-
nie z podpisaną umową obiekt 

w stanie surowym powinien być 
gotowy pod koniec tego roku. 
Pierwszy dzwonek w nowym bu-
dynku ma rozbrzmieć we wrze-
śniu 2020 roku. 

Funkcjonalny i przestronny
- Marzenie związane z budową 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu 
już niebawem zostanie zrealizo-
wane - zapewnia Marcin Majek, 
wójt gminy Kosakowo. - W ra-
mach zadania powstanie nowo-
czesny budynek, w którym znaj-
dowało się będzie dwadzieścia 
sal lekcyjnych wraz z zapleczem 
sanitarno-gospodarczym. Nowo 
wybudowany obiekt będzie bar-
dzo funkcjonalny i przestronny, 

co powinno poprawić komfort 
nauki. Dla nas to priorytet, aby 
zapewnić uczniom odpowiednie 
warunki do rozwoju oraz posze-
rzania wiedzy i umiejętności. 
W dalszej kolejności wyburzony 
zostanie budynek obecnej Szko-
ły Podstawowej, gdzie w przy-
szłości utworzone zostanie no-
woczesne przedszkole. W ra-
mach zadania, które podzielone 
zostało na dwa etapy, wybudo-
wane ma zostać również przej-
ście podziemne, łączące budy-
nek przedszkola ze szkołą. Do-
datkowo projekt rozbudowy pla-
cówki zakłada powstanie boiska 
ze sztuczną nawierzchnią.

Anna Walk

Coraz bezpieCzniej na paSaCh
W Pucku doświetlono kolejne przejścia dla pieszych. To efekt współpracy 
stolicy powiatu puckiego ze spółką Energa Oświetlenie. 
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Drugi rozruch testowy Systemu Ro-
weru Metropolitalnego Mevo zakoń-
czył się sukcesem. 1224 rowerów wy-
jedzie na ulice we wtorek.

Mevo czas start!

Trwające blisko miesiąc te-
sty Mevo pozwoliły stwier-
dzić, że System jest goto-
wy do uruchomienia. Jednym 
z największych wyzwań oka-
zał się GPS. Było to niezwy-
kle ważne z punktu widze-
nia użytkowników. Z uwagi na 
fakt, że rowery można pozo-
stawiać w dowolnym miejscu 
miast, działanie systemu GPS 
pozwalającego na precyzyjną 
lokalizację rowerów jest klu-
czowe. Zamawiający, Obszar 
Metropolitalny Gdańsk -Gdy-
nia – Sopot, bardzo skrupu-
latnie, partia po partii wybie-
rał losowo rowery do testów, 
aby mieszkańcy mogli cieszyć 
się z jak najlepszego systemu. 
- Mevo będzie rewolucją ko-
munikacyjną w Metropolii. 
Rower ułatwi dojazd pracy, 
na uczelnię, zakupy czy spo-
tkanie ze znajomymi. Łącze-
nie podróży z komunikacją 
publiczną będzie dużo bar-
dziej ułatwione – mówi Mi-
chał Glaser, dyrektor Biu-
ra Obszaru Metropolitalne-
go Gdańsk – Gdynia – Sopot. 
– Za nami czas intensywnych 
prac podczas rozruchu te-
stowego. Dziękujemy szcze-
gólnie mieszkańcom zaan-
gażowanym na ostatnim eta-
pie prowadzonych testów. Ich 
zaangażowanie i informacje 
zwrotne były niezwykle cen-
ne. Ponad 98 proc. testerów 
wskazało, że będzie korzy-
stać z rowerów w przyszłości. 
Mevo uruchomione zostanie 
26 marca 2019 roku. Opera-
tor jeszcze przed uruchomie-
niem będzie rozstawiał ro-

wery na ulicach czternastu 
gmin. Na 660 stacjach znaj-
dzie się ponad 1200 rowerów. 
Do momentu uruchomienia 
nie będą one jednak jeszcze 
dostępne do wypożyczenia, 
a aplikacja pojawi się najpóź-
niej w dniu startu systemu. 
- Zachęcamy mieszkańców 
do odwiedzenia strony www.
rowermevo.pl – dodaje Mi-
chał Glaser. - Już teraz moż-
na dokonywać rejestracji 
w Systemie, na razie jednak 
bez możliwości wykupienia 
abonamentu. Na mapie moż-
na zobaczyć stacje MEVO, 
strefy dozwolone i niedo-
zwolone, gdzie zwrot rowe-
ru będzie wiązał się z dodat-
kową opłatą. Pomocna może 
być zakładka „Jak to dzia-
ła?”, gdzie przystępnie opi-
sano wiele zagadnień związa-
nych z użytkowaniem roweru. 
Wypożyczenie roweru będzie 
intuicyjne i proste. Dokonać 
będzie można tego za pomo-
cą aplikacji, karty zbliżenio-
wej lub Biura Obsługi Klienta. 
Aby zwrócić rower, wystarczy 
zamknąć blokadę znajdują-
cą się na tylnym błotniku pod 
komputerem pokładowym. 
I etap zakłada uruchomie-
nie 30 proc. floty rowerów 
(tj. 1224 szt.) oraz całej infra-
struktury postojowej, a tak-
że zaplecza teleinformatycz-
nego. W każdej gminie pojawi 
się 30 proc. docelowej liczby 
rowerów. O terminie urucho-
mienia całości, czyli 4080 ro-
werów, będziemy informować 
w późniejszym terminie. 
WA
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To będzie zupełnie nowa atrakcja dla wodniaków. 
Na rzece Czarna Woda (Czarna Wda) powstanie szlak 
kajakowy, a także dwa obiekty turystyczne. 
Inwestycja realizowana będzie 
przez gminę Władysławowo 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
– Udostępnimy kajakarzom czte-
ry kilometry szlaku wodnego na 
Czarnej Wodzie. Nadto w Jastrzę-
biej Górze i Ostrowie powsta-
ną przystanie kajakowe, parkingi 
i stojaki kajakowe – poinformował 

Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego. 
Szlak wodny zostanie oznakowa-
ny, a informacje o nim pojawią się 
w okolicznych miejscowościach. 
– Czarna Woda to niewielka rze-
ka. Ma spokojny nurt, dzięki cze-
mu spływ kajakowy jest łatwy – 
mówi Roman Krużel, burmistrz 
Władysławowa. - Co więcej, to 
jedna z dwóch rzek na Pomorzu, 

która uchodzi do Bałtyku nieure-
gulowanym korytem. Kajakiem 
można wpłynąć prawie na plażę.
Wartość projektu wynosi 890 tys. 
zł. Inwestycja została dofinanso-
wana z Unii Europejskiej w wy-
sokości 85 proc. Termin zakoń-
czenia robót budowlanych zapla-
nowany jest na koniec czerwca 
2019 roku. 

WA

Jak rozdzielono granty?
1. Ochrona i promocja zdrowia – 15 tys. zł
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 12 tys. zł
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 24,5 tys. zł
4. Wypoczynek dzieci i młodzieży – 10 tys. zł
5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 59,5 tys. zł
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 195 tys. zł
7. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 10 tys. zł
8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami – 36 tys. zł

Ponad 362 tys. zł od Pucka dla 
organizacji pozarządowych

Puck rozstrzygnął pierwszy z konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Najwięcej środków, bo ponad 195 tys. zł, miasto 
przeznaczyło na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami odbyło się pod koniec lutego.

Otwarty konkurs ofert ogłoszo-
ny został w grudniu ubiegłego 
roku. O środki z budżetu Puc-
ka ubiegać się mogły organiza-
cje pozarządowe oraz podmioty 
wskazane w art. 3 pkt. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie. W sumie 
wpłynęło blisko siedemdziesiąt 
ofert. Komisja przyznała pięć-
dziesiąt cztery dotacje na łącz-
ną kwotę ponad 362 tys. zł. Wrę-

czenie umów odbyło się w sali 
posiedzeń Rady Miasta Puck.
- Wasze znaczenie jest olbrzy-
mie – mówiła do przedstawicie-
li organizacji pozarządowych 
burmistrz Hanna Pruchniew-
ska. - Bez Was życie kulturalne, 
sportowe, czy też działalność 
na rzecz konkretnych grup 
społecznych pewnie nie istnia-
łaby w mieście tak dobrze, jak 
istnieje obecnie. Doceniamy to 

nie tylko poprzez przyznawane 
granty, ale i wsparcie w różnych 
obszarach.
Warto zaznaczyć, że w tego-
rocznym budżecie Pucka na re-
alizację zadań publicznych zare-
zerwowano w sumie 380 tys. zł, 
co oznacza, że niebawem ogło-
szony zostanie kolejny konkurs, 
w którym do rozdysponowania 
będzie blisko 18 tys. zł.

WA

HANNA PRUCHNiEWSkA,
burmistrz Pucka

Uważam, że organizacje pozarządowe są 
bardzo ważnym tworem, który wpływa na 
atrakcyjność oferty kulturalnej, sportowej, 
czy też edukacyjnej miasta. W tym roku na 
realizację zadań publicznych udało nam 
się przeznaczyć o 10 tys. zł więcej. Może 
nie jest to dużo, ale tendencja wzrostowa 
powinna cieszyć. 

MAREk MODRZEJEWSki,
Międzyszkolny Klub Sportowy
Korab Puck

W tym roku udało nam się otrzymać 
wsparcie na realizację trzech projektów. 
Bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy 
granty, bo dzięki temu możemy się roz-
wijać. Dla nas to ważne, bo bez wsparcia 
z zewnątrz trudno byłoby nam działać na 
taką skalę, na jaką obecnie działamy. 

ANNA kUCHARZAk,
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Problemami Autyzmu „Zrozumieć świat”

Z budżetu Pucka otrzymaliśmy 3 tys. zł. To 
środki, które zamierzamy przeznaczyć na 
organizację Puckich Dni Autyzmu, które 
w tym roku odbywały się będą pod hasłem 
„Kocham autyzm”. To  bardzo ważne 
wydarzenie, które zwiększa świadomość 
mieszkańców na temat autyzmu. 
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Miejsce 
na Twoją 
reklamę

Po raz pierwszy w tym roku sta-
rostowie wszystkich pomorskich 
powiatów spotkali się na robo-
czym Konwencie, by wymienić się 
doświadczeniami, przedyskuto-
wać najistotniejsze sprawy i opra-
cować wspólne stanowisko. 
Najistotniejszą kwestią jest 
obecnie edukacja w kontekście 
podwójnego rocznika oraz pla-
nowanego strajku nauczycie-
li. Uczniów kończących gim-
nazja i szkoły podstawowe nie 
obowiązuje rejonizacja. Powia-
ty wiedzą zatem, ilu jest i ilu bę-
dzie absolwentów szkół, ale to, 
którzy uczniowie będą chcie-
li kształcić się w danym powie-
cie, a którzy postanowią konty-
nuować naukę np. w Trójmieście 
czy w innym powicie, to oczywi-
ście jedna wielka niewiadoma. 
Konwent zorganizowano w pała-
cu w Kłaninie. 
- Pierwszy merytoryczny w tym 
roku Konwent organizowany jest 
w najbardziej wysuniętej na pół-
noc części województwa pomor-
skiego, czyli w powiecie puckim 
– powiedział Jarosław Białk, sta-
rosta pucki. - Jednym z najwięk-

szych wyzwań, które nas czeka-
ją, są kwestie związane z eduka-
cją. W tym roku do szkół ponad-
gimnazjalnych przyjdą dwa rocz-
niki, czyli absolwenci ostatnich 
klas gimnazjów i klas ósmych 
szkół podstawowych. Musimy 
być na to dobrze przygotowani.
- Edukacja jest obecnie jed-
nym z najważniejszych proble-
mów, z którymi muszą sobie po-
radzić samorządy - dodała Ga-
briela Lisius, starosta wejherow-
ski. - To, co nas czeka 1 września, 
oznacza ogromne zmiany. Dla 
uczniów kończących gimnazjum 
i uczniów kończących szko-
ły podstawowe są inne kierunki 
kształcenia, inna podstawa pro-
gramowa. I dla każdego z tych 
uczniów trzeba znaleźć miej-
sce, nie można ich łączyć w kla-
sy. Dlatego każdy z nich pójdzie 
swoim tokiem nauki, ale dla każ-
dego trzeba przygotować odpo-
wiednie warunki. To wiąże się nie 
tylko z nowymi programami na-
uczania, ale również z nową ka-
drą nauczycielską. Szczególnie, 
jeśli chodzi o nauczycieli przed-
miotów zawodowych. Już dziś 

często mamy kłopot z zatrudnia-
niem fachowców, a przecież na-
uczyciele zawodów funkcjonu-
ją na tych samych zasadach, jak 
inni nauczyciele. Przy podwój-
nym naborze będzie to podwój-
ny problem, dlatego szukamy 
ich już dziś. Ponadto rozbudo-
wujemy bazę oświatową. Budu-
jemy szkoły w Redzie i w Rumi, 
mają być gotowe na 1 września. 
Doposażamy też pomieszcze-
nia, które wybudowaliśmy w ra-
mach projektu zawodowego. Po-
nadto szukamy też pomieszczeń 
w okolicznych budynkach, aby 
je wynająć. To wszystko powo-
duje ogromne koszty – musimy 
kupić meble, sprzęt komputero-
wy, niezbędne wyposażenie. My 
jesteśmy przygotowani, priory-
tetem dla nas jest przyjmowanie 
uczniów z naszego powiatu. 
Podstawowym celem spotkań 
w gronie starostów jest wypra-
cowanie stanowisk w różnych 
sprawach. 
- Gdy zjeżdżają się samorządow-
cy z całego województwa zarzą-
dzający średnim, czyli powiato-
wym szczeblem administracji, to 

nasz wspólny głos jest słyszalny 
– dodał Jarosław Białk. - Wymie-
niamy poglądy w różnych obsza-
rach działalności. Czasem ina-
czej podchodzimy do różnych 
spraw, więc Konwent jest oka-
zją do zaprezentowania dobrych 
praktyk i rozwiązań, które – o ile 
sprawdziły się w jednym powie-
cie - można później wprowa-
dzić w innych regionach. Często 
na takie spotkania zapraszamy 
przedstawicieli różnych instytu-
cji i stowarzyszeń, którzy przed-
stawiają stan aktualny lub plany 
legislacyjne. Jesteśmy w stanie 
do tego się odnieść oraz pewne 
rzeczy skorygować.
Podobnego zdania są inni sta-
rostowie. 
- Konwenty starostów są bar-
dzo ważne i potrzebne przede 
wszystkim po to, aby przedys-
kutować pewne rozwiązania, 
które przynoszą efekty w polity-
ce długofalowej – podsumował 
Bogdan Łapa, starosta kartuski. 
- Każdy powiat jest inny, każdy 
ma swoją specyfikę, ale proble-
my i wyzwania mamy te same. 

Rafał korbut

Fo
t. 

Pi
ot

r Z
ag

ie
ll

Podwójny rocznik 
już bez obaw?
Zmiany w systemie edukacji oraz przygotowanie powiatów do dwukrotnie 

większej liczby uczniów, którzy pójdą od września do szkół ponadgimnazjalnych 
– to najważniejsze z tematów, jakie poruszono podczas Konwentu Powiatów 

Województwa Pomorskiego. 

Na zdj. od lewej: Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, wicemarszałek Wiesław Byczkowski, Mirosław Czapla, starosta malborski, Gabriela Lisius, starosta wejherowski oraz Jarosław Białk, starosta pucki. 

noWy Sprzęt 
i Wóz dla oSp
Pod arkadami Urzędu Miejskiego we 
Władysławowie odbyły się uroczy-
stości związane z oficjalnym prze-
kazaniem wozów ratowniczo-gaśni-
czych oraz sprzętu dla jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Ja-
strzębiej Góry i Helu.

Nowy samochód marki Vo-
lvo zastąpił w OSP Jastrzę-
bia Góra wysłużonego Jelcza. 
Został zabudowany przez fir-
mę Bocar na podwoziu Volvo 
FMX z napędem 6×6, silnikiem 
o mocy 460 koni mechanicz-
nych i automatyczną skrzy-
nią biegów. Zabudowa wyko-
nana jest z materiałów kompo-
zytowych, posiada pięć skry-
tek, po dwie z prawej i lewej 
strony oraz jedną z tyłu. Wóz 
wyposażony został w zbior-
nik wody o pojemności 8600 
litrów, zbiornik środka piano-
twórczego o pojemności 1000 
litrów, dwuzakresową auto-
pompę A32/8-4/40 o wydaj-
ności 3700 litrów na minutę 
przy ciśnieniu 8 bar. Ponad-

to posiada wmontowany au-
tomatyczny dozownik środ-
ka pianotwórczego, linię szyb-
kiego natarcia, działko wodno-
pianowe, maszt oświetleniowy, 
a także agregat prądotwórczy, 
wyciągarkę oraz kamerę ter-
mowizyjną. Sprzęt uzupełnio-
no o piły, węże, czy zestaw na-
rzędzi hydraulicznych.
Koszt zakupu nowego samo-
chodu wyniósł 1 119 669,00 zł, 
z czego 510 tys. zł pochodzi-
ło z budżetu gminy Władysła-
wowo, 490 tys. zł stanowi do-
tacja z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, a pozosta-
łe 120 tys. zł to środki własne 
jednostki.
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Zadzwoń:
660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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PGE Energia Ciepła i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisały 5-letnią umowę 
o współpracy na rzecz zwiększenia dostępności ciepła sieciowego dla mieszkańców Rumi, 
Kosakowa i Gdyni. Jednym z głównych zamierzeń przedsięwzięcia jest rezygnacja z węgla.

Rezygnują z węgla 
i rozbudowują sieć

Umowa o współpracy pomię-
dzy PGE EC i OPEC ma wzmoc-
nić relację partnerów. Doku-
menty zostały podpisane na te-
renie gdyńskiej elektrociepłow-
ni, sygnowali je przedstawiciele 
stron – prezes zarządu OPEC - 
Janusz Różalski, dyrektor PGE 
EC oddział Wybrzeże - Elżbieta 
Kowalewska oraz prezes zarzą-
du PGE Energia Ciepła - Woj-
ciech Dąbrowski. Symboliczne 
podpisy złożyli także samorzą-
dowcy z Rumi, Gdyni i Kosako-
wa. To właśnie mieszkańcy tych 
trzech gmin mają skorzystać na 
zacieśnieniu współpracy.
Zgodnie z zamysłem przed-
sięwzięcia ciepło wytworzo-
ne w wysokosprawnej kogene-
racji (jednoczesna produkcja 
energii elektrycznej i ciepła) 
dostarczone klientom poprzez 
efektywny system ciepłowni-
czy to jedyny sposób, by speł-

nić oczekiwania mieszkańców 
dużych miast.
– Dzięki partnerskiej współpra-
cy ciepło z PGE Energia Ciepła 
może docierać do coraz więk-
szej liczby mieszkańców Gdy-
ni, Rumi i Kosakowa – zazna-
cza Wojciech Dąbrowski, pre-
zes zarządu PGE Energia Cie-
pła. – Współpraca z OPEC jest 
kluczowa dla prowadzenia na-
szych projektów inwestycyj-
nych w sposób racjonalny, sko-
ordynowany i połączony z jed-
noczesnym wykorzystaniem 
potencjału rynkowego pręż-
nie rozwijającej się Gdyni oraz 
gmin ościennych. Pozwala to 
na wykorzystanie efektu skali, 
zapewniając akceptowalną dla 
odbiorcy cenę – dodał.
Zgodnie ze strategią ciepłow-
nictwa grupy kapitałowej PGE, 
udział paliw niskoemisyjnych 
w produkowanej przez PGE 

energii do 2030 roku powinien 
przekroczyć 50 procent, co 
oznacza stopniową rezygnację 
z węgla. Dla elektrociepłowni 
w Gdyni prowadzone są obec-
nie analizy przedinwestycyjne, 
których celem jest wypracowa-
nie możliwych do zastosowa-
nia wariantów budowy nowych 
źródeł. W pierwszej kolejności 
zastąpią one wodny kocioł wę-
glowy, a w przyszłości kogene-
racyjne bloki węglowe.
Z kolei gdyński OPEC, między 
innymi dzięki pozyskanym do-
tacjom, przeznaczy ponad 120 
milionów złotych na rozbudowę 
i modernizację sieci ciepłowni-
czych. Do roku 2023 przedsię-
biorstwo zaplanowało realizację 
kolejnych ośmiu projektów.
– Działania te mają na celu 
przede wszystkim zapewnie-
nie bezpieczeństwa dostaw 
ciepła i aktywną walkę ze smo-

giem – podkreśla Janusz Ró-
żalski, prezes zarządu OPEC. 
– Zamierzamy sukcesywnie li-
kwidować stare i nieefektywne 
piece w domach jednorodzin-
nych oraz lokalne kotłownie. 
Dzięki nowoczesnym rozwiąza-
niom zastosowanym w moder-
nizowanych i budowanych od 
nowa sieciach ciepłowniczych 
będą mniejsze straty i więk-
sze oszczędności. Należy pod-
kreślić, że korzystanie z ciepła 
sieciowego nie wymaga maga-
zynowania i uzupełniania pali-
wa, nie wytwarza hałasu, zapa-
chu ani zanieczyszczeń atmos-
ferycznych – uzupełnia.
Jak podkreślają specjali-
ści, ogromną rolę w budowa-
niu świadomości ekologicznej 
mieszkańców i kształtowaniu 
ich postaw w tym zakresie, peł-
nią samorządy lokalne. 

Piotr Szymański
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UWażaj na oSzUStóW!

laUreaCi Wyłonieni

Grupa Energa przestrzega przed oszustwami internetowymi.

Pomorski bilet metropolitalny Fala 
– taką nazwę będzie nosił nowy sys-
tem, który już w przyszłym roku 
ujednolici sposoby płacenia za prze-
jazdy transportem publicznym. 

Ktoś podszywa się pod firmę 
i wysyła „potwierdzenia przele-
wu za zakup energii na znacz-
ną kwotę”. - Pod żadnym pozo-
rem nie należy otwierać takich 
wiadomości - przestrzega Ener-
ga. Otwarcie łączy i załączni-
ków zawartych w fałszywych 

mailach grozi zainfekowaniem 
komputerów i urządzeń mobil-
nych szkodliwym oprogramowa-
niem. W związku z odnotowany-
mi próbami oszustwa typu phi-
shing Energa apeluje o zacho-
wanie ostrożności. 
Phishing to oszustwo, które po-

lega na podszywaniu się przez 
hakerów pod inne osoby lub in-
stytucje. Zazwyczaj kradną oni 
w tym celu autentyczne logotypy 
firm, naśladują właściwy im styl 
korespondencji handlowej, a tak-
że umieszczają prawdziwe nazwi-
ska osób pracujących w danej fir-

Fala pokonała 3235 konku-
rentów, bo aż tyle propozycji 
zgłoszonych zostało w kon-
kursie. – Spośród zgłoszonych 
ponad 3,2 tys. pomysłów kapi-
tuła wybrała cztery do oceny 
internautów – mówi Ryszard 
Świlski, wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego. – Fala 
to dobra, krótka nazwa, któ-
ra kojarzy się z Pomorzem. Do 
zaakceptowania i wymówienia 
również przez obcokrajowców. 
Dobrze wpisuje się w nasz po-
morski klimat – podkreśla 
Świlski. 
Przypomnijmy. 2 stycznia 2019 
roku rozpoczął się konkurs na 
nazwę systemu, który pozwo-
li na podróżowanie różnymi 
środkami komunikacji zbioro-
wej w województwie pomor-
skim na jednym bilecie. For-
mularz dla uczestników kon-
kursu znajdował się na stronie 
www.biletpomorze.pl. 
Do 16 stycznia zbierane były 
propozycje. Przez dwa tygo-
dnie nadesłano ich 3236. Fi-
nałową czwórkę – nazwy Fala, 
Jantar, Ster i Mors - wyłoni-
ła Kapituła konkursu, w skład 
której weszli prezydenci i bur-
mistrzowie miast Pomorza, na-
ukowcy, przedstawiciele sto-
warzyszeń i spółek związa-

nych z transportem publicz-
nym oraz reprezentanci me-
diów. Obradom przewodniczył 
Ryszard Świlski, marszałek 
województwa pomorskiego. 
Następnie cztery finałowe 
nazwy poddane zostały gło-
sowaniu publicznemu, które 
zamknięte zostało 11 marca 
o godz. 10.00. Fala pokonała 
konkurentów przewagą około 
30 procent głosów. 
Autorką zwycięskiej propozy-
cji jest Anna Wajda, która za 
swój pomysł otrzymała nowo-
czesny smartfon. Również au-
torzy pozostałych nazw fina-
łowych otrzymali nagrody – 
zestawy słuchawek bezprze-
wodowych. 
Zanim nazwa nowego syste-
mu pojawi się w przestrzeni 
publicznej, zajmą się nią gra-
ficy, którzy zaprojektują logo-
typ inspirowany Falą. Zosta-
nie on pokazany pod koniec 
kwietnia. 
Pomorski bilet metropolital-
ny to system ujednoliconych 
opłat za przejazdy w transpor-
cie publicznym, który będzie 
działać na terenie wojewódz-
twa pomorskiego. Pierwszy 
etap wprowadzenia biletu za-
planowano na 2020 rok. 
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mie. Przygotowują dzięki temu 
wiadomości e-mail łudząco po-
dobne do prawdziwych. Przesy-
łane w nich łącza do stron WWW 
oraz załączniki po uruchomie-
niu mogą jednak doprowadzić do 
poważnych strat. Grożą zarówno 
zainfekowaniem naszych kom-
puterów i urządzeń mobilnych 
szkodliwym oprogramowaniem, 
jak też wykradzeniem danych, 
nierzadko wrażliwych. 

WA
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Zanim jednak przystąpiono 
do dyskusji starosta Jarosław 
Białk zaprosił zebranych do Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kłaninie, gdzie ucznio-
wie zaprezentowali swoje umie-
jętności i poczęstowali gości ka-
szubskimi specjałami. Była m.in. 
szpajza, gris szpajza, gofry oraz 
drożdżówka. Powyższe potra-
wy uczniowie przygotowali ra-
zem ze swoimi babciami w ra-
mach przedsięwzięcia pn. „Kuch-
nia kaszubska – hit czy kit?”. 

Po części kulinarnej odbyła się 
właściwa część  Konwentu Sa-
morządów Powiatu Puckiego. 
Tym razem dyskutowano o ko-
nieczności ochrony wód Zato-
ki Puckiej i jej zarybiania. Sta-
rosta zaprosił też wójtów i bur-
mistrzów do współpracy w tym 
zakresie. Nadto Jarosław Białk 
poinformował, że teren powia-
tu w wyniku prowadzonych od 
kilku lat prac geodezyjnych 
w przyszłym roku powiększy 
się o obszar Zatoki Puckiej. 

Drugim tematem, który poruszo-
ny został w trakcie spotkania, 
była polityka senioralna. Włodarz 
powiatu puckiego zaproponował 
samorządom przygotowanie – do 
końca czerwca – diagnozy stanu, 
która wskaże, jakie obszary są 
do zagospodarowania, jeśli cho-
dzi o seniorów. Wówczas można 
rozpocząć starania o pozyskanie 
środków unijnych na realizację 
różnych przedsięwzięć skierowa-
nych do osób starszych.

WA

W Kłaninie odbył się pierwszy w tym roku Konwent Samorządów 
Powiatu Puckiego. Uczestniczyli w nim wójtowie, burmistrzowie, 
przewodniczący rad oraz władze powiatu puckiego 

O ochronie wód i seniorach
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Gala nagród Bursztynowej Kogi.
Organizacje pozarządowe uhonorowane

Już po raz dziesiąty uhonorowane zostały najaktywniejsze organizacje pozarządowe. Bursztynową Kogą odznaczono:  
Yacht Club Rewa (kultura fizyczna), Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio (ochrona zdrowia) oraz Stowarzyszenie 

Historyczne Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku (kultura).

Bursztynowa Koga to wyjąt-
kowa nagroda, którą cyklicz-
nie przyznaje starosta pucki 
wspólnie z członkami Powia-
towej Rady Organizacji Po-
zarządowych. W ten sposób 
dziękuje osobom, które dzia-
łają na rzecz lokalnej społecz-
ności. Uhonorowanie to nie 
tylko prestiż, ale i konkret-
ne wsparcie finansowe. Mogą 
na nie liczyć organizacje, któ-
re na tle innych wyróżniają się 
w sposób szczególny.

Wysiłek doceniony
- Muszę przyznać, że trud-
no było podjąć decyzję, komu 
przyznać nagrody - zapewnia 
Marcin Selonke, przewodniczą-
cy Powiatowej Rady Organiza-
cji Pozarządowych w Pucku. 
- Tak naprawdę wszystkie or-
ganizacje, które uczestniczyły 
w jubileuszowej gali, wkładają 
ogrom pracy i mnóstwo wysił-
ku w to, co robią. Angażują się 
na różnych płaszczyznach, po-
cząwszy od ochrony zdrowia, 
poprzez kulturę, a skończyw-
szy na sporcie.
W tym roku do konkursu za-
kwalifikowało się dziewiętna-
ście organizacji. Tradycyjnie 
przyznano trzy nagrody głów-

ne oraz kilkanaście wyróżnień. 
Za osiągnięcia w dziedzinie 
kultury fizycznej Bursztyno-
wą Kogą uhonorowano Yacht 
Club Rewa. W trakcie jubile-
uszowej gali triumfowało rów-
nież Puckie Hospicjum pw. św. 
Ojca Pio, które po raz kolej-
ny nagrodzono za działalność 
w dziedzinie ochrony zdrowia. 
Główną nagrodą odznaczono 
również Stowarzyszenie Hi-
storyczne Morskiego Dywizjo-
nu Lotniczego w Pucku.

Wyjątkowy charakter 
Podczas uroczystej gali na-
grodę specjalną starosty puc-
kiego otrzymał Dawid Pomor-
ski, nauczyciel wychowania fi-
zycznego, trener i działacz, 
a także organizator projek-
tu Sport Camp. Wyróżnienie 
od marszałka województwa 
pomorskiego trafiło do Klu-
bu Sportowego Klif Chłapo-
wo. Wojewoda pomorski za 
dotychczasową działalność 
odznaczył Władysławowskie 
Stowarzyszenie Rodzin Abs-
tynenckich i Ofiar Przemocy 
w Rodzinie. Burmistrz Han-
na Pruchniewska wyróżni-
ła Stowarzyszenie Miłośni-
ków Zimowych Kąpieli, Sportu 

BEATA GRUCHAłA,
koordynator wolontariatu akcyjnego 
Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio

Po raz kolejny możemy być dumni i cie-
szyć się z tego, że kapituła Bursztynowej 
Kogi doceniła naszą działalność, przy-
znając nam nagrodę główną. Dostrzeżo-
no naszą ciężką pracę, która zmierza do 
świadczenia najwyższej jakości usług. 
Wszechstronną opieką otaczamy nie 

tylko pacjentów, ale i ich rodziny. 

iRENEUSZ MAkOWSki,
prezes Stowarzyszenia Historycznego
Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

To dla nas miłe zaskoczenie, że zostaliśmy 
odznaczeni nagrodą główną. Przez wiele 
lat nie składaliśmy wniosków do konkursu 
Bursztynowej Kogi, bo po prostu brakowa-
ło nam na to czasu. W tym roku postano-
wiliśmy napisać i udało się nam znaleźć 
w gronie laureatów, co bardzo nas cieszy. 

Wyróżnienia otrzymały: 
Kaszubska Spółdzielnia Socjalna Przystań 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kaszuby Połchowo 
Klub Piłkarski Jantarek 
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Orzełki 
Piłkarski Klub Sportowy Jastarnia 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze – Kosakowo 
Rada Gminna Kół Gospodyń Wiejskich w Pucku 
Stowarzyszenie Kobiet Amazonki w Pucku 
Stowarzyszenie Motocyklowe Storm Riders  
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pucku 
Stowarzyszenie Wspierające Dzieci i Młodzież Niepełnosprawną Promyk Nadziei

i Czynnej Rekreacji - Nordowe 
Morsy. Wójt gminy Kosakowo, 
Marcin Majek, odznaczył Sto-
warzyszenie Regionalny Chór 
Morzanie. Z kolei Roman Ku-
żel, burmistrz Władysławowa, 

nagrodził Stowarzyszenie Pa-
sjonatów Malarstwa. 
Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, które zosta-
ły odznaczone podczas jubi-
leuszowej gali, nie kryli zado-

wolenia z uhonorowania. Uro-
czystość, która zorganizowa-
na została w jednym z hote-
li na terenie Jastrzębiej Góry, 
miała wyjątkowy charakter. 
Pod względem artystycznym 

spotkanie organizacji poza-
rządowych i samorządowców 
uświetnili uczniowie oraz na-
uczyciele z Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Pucku.

Anna Walk

Fo
t. 

A
nn

a 
W

al
k

Fo
t. 

A
nn

a 
W

al
k



9|Wtorek, 19 marca 2019expressy.pl

Gala nagród Bursztynowej Kogi.
Organizacje pozarządowe uhonorowane

MARCiN SElONkE,
przewodniczący Powiatowej Rady
Organizacji Pozarządowych w Pucku

Są takie dwa dni w roku, kiedy dzięku-
jemy organizacjom pozarządowym za 
to, czym zajmują się na co dzień. Na 
początku roku przyznajemy im Burszty-
nowe Kogi, a w okresie letnim obchodzi-
my święto NGO. Jesteśmy bardzo dumni 
z tego, że organizacje pozarządowe na 

terenie powiatu puckiego działają tak aktywnie. 

BEATA GRUCHAłA,
koordynator wolontariatu akcyjnego 
Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio

Po raz kolejny możemy być dumni i cie-
szyć się z tego, że kapituła Bursztynowej 
Kogi doceniła naszą działalność, przy-
znając nam nagrodę główną. Dostrzeżo-
no naszą ciężką pracę, która zmierza do 
świadczenia najwyższej jakości usług. 
Wszechstronną opieką otaczamy nie 

tylko pacjentów, ale i ich rodziny. 

iRENEUSZ MAkOWSki,
prezes Stowarzyszenia Historycznego
Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

To dla nas miłe zaskoczenie, że zostaliśmy 
odznaczeni nagrodą główną. Przez wiele 
lat nie składaliśmy wniosków do konkursu 
Bursztynowej Kogi, bo po prostu brakowa-
ło nam na to czasu. W tym roku postano-
wiliśmy napisać i udało się nam znaleźć 
w gronie laureatów, co bardzo nas cieszy. 

JANUSZ FRąCkOWiAk,
Yacht Club Rewa

Stawiamy na dzieci i młodzież, zwłaszcza 
doświadczoną przez los. Jako cel posta-
wiliśmy sobie przeprowadzenie szkoleń 
żeglarskich we wszystkich szkołach na 
terenie gminy Kosakowo. Zajęcia, które 
prowadzimy z myślą o młodych ludziach, 
są bezpłatne, co w dzisiejszych czasach 
nie jest tak oczywiste. Cieszymy się, że 

nasza działalność została zauważona i doceniona. 

i Czynnej Rekreacji - Nordowe 
Morsy. Wójt gminy Kosakowo, 
Marcin Majek, odznaczył Sto-
warzyszenie Regionalny Chór 
Morzanie. Z kolei Roman Ku-
żel, burmistrz Władysławowa, 

nagrodził Stowarzyszenie Pa-
sjonatów Malarstwa. 
Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, które zosta-
ły odznaczone podczas jubi-
leuszowej gali, nie kryli zado-

wolenia z uhonorowania. Uro-
czystość, która zorganizowa-
na została w jednym z hote-
li na terenie Jastrzębiej Góry, 
miała wyjątkowy charakter. 
Pod względem artystycznym 

spotkanie organizacji poza-
rządowych i samorządowców 
uświetnili uczniowie oraz na-
uczyciele z Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Pucku.
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Komedia romantyczna 
z Puckiem w tle

W Dzień Kobiet do polskich kin trafiła nowa produkcja TVN. Zdjęcia do filmu „Całe szczęście” realizowane 
były między innymi w Pucku i Rzucewie. - To świetna promocja regionu – zapewniają lokalni włodarze. 

Ogólnopolską premierę pol-
skiej komedii romantycznej 
poprzedziły pokazy specjal-
ne. Film wszędzie zebrał bar-
dzo dobre recenzje. Pod wra-
żeniem produkcji są też miesz-
kańcy powiatu puckiego, w tym 
lokalni włodarze. 

Przytulny zakątek Polski
- Muszę przyznać, że film bardzo 
mi się podobał – mówił tuż po 
pokazie specjalnym w Wejhero-
wie Tadeusz Puszkarczuk, wójt 
gminy Puck. - Choć była to ko-
media romantyczna, to dużo się 
działo, a co najważniejsze, akcja 
rozgrywała się na terenach, któ-
re są mi bardzo bliskie. Rozpie-
ra mnie duma, że jako scenerię 
do filmu wybrano między innymi 
malownicze tereny gminy Puck. 
Przypomnimy. Zdjęcia do nowej 
produkcji TVN realizowane były 
na przełomie sierpnia i września 
ubiegłego roku. Filmowe plenery 

ukazują między innymi tutejszą 
architekturę, historię i język ka-
szubski. Twórcy filmu prezentu-
ją Kaszuby jako miejsce rodzin-
ne, przytulny zakątek Polski.

Największe gwiazdy
- Na początku był scenariusz, 
ale nie było pomysłu, gdzie bę-
dzie rozgrywała się akcja – za-
pewnia Tomasz Konecki, reży-
ser filmu. - Chcieliśmy znaleźć 
dla naszych bohaterów wyjątko-
wą oazę spokoju, z dala od zgieł-
ku wielkiego miasta. Dlatego tak 
zachwyciły nas Kaszuby, które 
cały czas są naturalne i piękne. 
W obsadzie najnowszej pro-
dukcji TVN znalazły się naj-
większe gwiazdy polskiego 
kina, w tym m.in. Piotr Adam-
czyk, Roma Gąsiorowska, Ma-
rieta Żukowska oraz Joanna 
Liszowska. Dla popularnych 
aktorów praca na Kaszubach 
stanowiła odskocznię od planu 

filmowego w Warszawie. 

Wrócić na Kaszuby
- Czuć było serdeczność i go-
ścinność  mieszkańców. Dodat-
kowo udało nam się nauczyć kil-
ku słów w języku kaszubskim 
– wspomina Jacek Borusiński, 
który w filmie wcielił się w rolę 
przyjaciela głównego bohatera. 
- Wcześniej bywałem na Kaszu-
bach, ale nigdy tutaj nie praco-
wałem. Na pewno nie raz jeszcze 
tu wrócę - dodaje Piotr Adam-
czyk, odtwórca głównej roli.
Film powstał na podstawie 
oryginalnego scenariusza Mar-
cina Baczyńskiego i Mariu-
sza Kuczewskiego (scenarzy-
stów popularnej serii komedii 
świątecznych „Listy do M.”). 
Za jego realizację odpowia-
dał zespół produkcji fabularnej 
TVN, którego kierownikiem był 
Krzysztof Łojan. 

Anna Walk
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TOMASZ kONECki,
reżyser filmu „Całe szczęście”

Dla mnie jest to jeden z bliższych filmów, 
za którego powstanie odpowiadałem. 
Jestem bardzo zadowolony z efektów 
pracy, bo udało nam się osiągnąć zamie-
rzony cel, czyli rozbawić widza, a jed-
nocześnie zachęcić go do refleksji. Film 
spotkał się z pozytywnym odbiorem, co 
bardzo mnie cieszy.

JOACHiM lAMżA,
aktor

Jestem zadowolony z tego, że zdjęcia 
do filmu były realizowane między innymi 
na Kaszubach. Mam duży sentyment do 
tego regionu. Nie tylko dlatego, że od kil-
ku lat mieszkam w Gdyni Orłowie, ale też 
z tego powodu, że jako dziecko często 
w tych okolicach spędzałem wakacje. 

TADEUSZ PUSZkARCZUk,
wójt gminy Puck

Zdjęcia do filmu „Całe szczęście” reali-
zowane były między innymi w Rzucewie. 
Miałem okazję być na planie filmowym 
i rozmawiać z Piotrem Adamczykiem, 
który był zachwycony i zafascynowany 
tutejszą przyrodą, która zachowała się 
niemal w nienaruszonym stanie. 
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Ze względu na duże zaintere-
sowanie mieszkańców zorga-
nizowane zostały dwa koncer-
ty Renaty Przemyk. Na obu ka-
meralnych projektach publicz-

ność wypełniła po brzegi wi-
downię Gminnego Domu Kul-
tury, pokazując tym samym, 
jak wielką popularnością cie-
szy się artystka. Jej kultowa 

piosenka „Babę zesłał Bóg” 
stała się mottem przewodnim 
występów zorganizowanych 
z okazji Dnia Kobiet. 
Należy nadmienić, że oprócz 
świetnej wokalistki na scenie 
można było również zobaczyć 
i usłyszeć doskonałych instru-
mentalistów, tj. Piotra Wojta-
nowskiego, grającego na gita-
rze basowej, a także Grzegorza 
Palkę - gitara akustyczna.
Poza artystyczną częścią kon-
certu na przybyłe do Gminne-
go Domu Kultury panie cze-
kała symboliczna róża, któ-
rą wójt Marcin Majek, jego za-
stępca Marcin Kopitzki, a tak-
że Krzysztof Andruszkiewicz, 
dyrektor Kosakowskiego Cen-
trum Kultury, wręczali osobiście 
przed rozpoczęciem występu.  
Warto zaznaczyć, że koncert 
odbył się dzięki zaangażo-
waniu wójta gminy Kosakowo 
i pracowników Kosakowskiego 
Centrum Kultury. 

WA

Nabór wniosków trwa do koń-
ca marca. Tytułem i gwiazdą 
w Ogólnopolskiej Alei Zasłu-
żonych Ludzi Morza w Rewie 
honorowane są osoby, które 
swoją postawą i pracą przy-
sporzyły sławy Bałtykowi oraz 

przyniosły chwałę Ojczyźnie. 
Decyzję podejmuje kapituła, 
w której zasiadają m.in. marsza-
łek województwa pomorskiego, 
dowódca marynarki wojennej 
RP oraz wójt gminy Kosakowo. 
Kandydatury do tytułu „Zasłu-

żony Człowiek Morza” wraz z pi-
semnym uzasadnieniem składać 
należy w Urzędzie Gminy Kosa-
kowo. Wzór niezbędnego wnio-
sku dostępny jest na stronie 
www.gminakosakowo.pl.

WA
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Wybitni sportowcy 
i artyści uhonorowani

Wójt gminy Kosakowo odznaczył młodych artystów i świetnych sportowców. W trakcie uroczystej gali wręczył 
im stypendia i nagrody za osiągnięcia w 2018 roku.

Nagrodami wójta cyklicznie wy-
różniani są mieszkańcy, którzy 
osiągają wysokie wyniki sporto-
we bądź duże sukcesy z zakre-
su kultury. Nadto włodarz gmi-
ny Kosakowo wręcza stypendia 
sportowe. Uroczysta gala, w trak-
cie której nagradzani są artyści 
i sportowcy, organizowana jest 
tradycyjnie w Gminnym Domu 
Kultury. W tym roku nagrody na 
scenie wręczał wójt Marcin Ma-
jek oraz jego zastępca - Marcin 
Kopitzki, a nad całością uroczy-
stości czuwała Anna Padée. 
Wręczeniu stypendiów sporto-
wych i nagród finansowych to-
warzyszyły występy części lau-
reatów. W tanecznym duecie 
jazzowym uczestnicy gali mogli 
podziwiać Agatę Szefkę i Martę 
Kornowską, a w krótkim recita-
lu muzycznym swój talent wo-
kalny zaprezentowała Magda-
lena Mikulska – Kaszubski Idol 
2018. W Pierwoszynie zaprezen-
towały się również dzieci, które 
trenują taniec towarzyski. Był to 
ich pierwszy występ na scenie, 
który publiczność nagrodziła 

gromkimi brawami. Uroczystość 
uświetnił również pokaz utytu-
łowanej pary tanecznej, tj. Marty 
Natywo i Macieja Matczaka. 
Kto znalazł się w gronie sty-
pendystów wójta gminy Kosa-
kowo? W ubiegłym roku w ten 
sposób odznaczony został 
Krzysztof Stromski, a od 2019 
roku jest dwóch nowych za-
wodników, tj. Martyna Ossow-
ska i Mateusz Kowalski, któ-
rych włodarz gminy Kosakowo 
postanowił wyróżnić, przyzna-
jąc im stypendium sportowe.
Nagrody za osiągnięcia sporto-
we w 2018 roku trafiły do: Mi-
chała Kuranta, Julii i Wiktorii 
Kohnke, Julii Padzik, Marii Brze-
zińskiej, Grzegorza Brzezińskie-
go, Karoliny Zaleśnej, Zuzanny 
Zaleśnej, Julii Rybińskiej, Marty 
Kornowskiej, Agaty Szefka, Ja-
kuba Padzika, Pawła Peplińskie-
go, Kamila Gregorczyka, Karo-
la Lipkowskiego oraz Franciszka 
Borys. Za działalność kulturalną 
wójt gminy Kosakowo nagrodził 
Magdalenę Mikulską.

WA

To była prawdziwa uczta dla fanów twórczości Renaty 
Przemyk. Popularna artystka z okazji Dnia kobiet wystąpi-
ła w Gminnym Domu kultury w Pierwoszynie.

Przedstawiciele organów władzy i administracji publicz-
nej oraz osoby prawne, których działalność statutowa 
związana jest z morzem, mogą zgłaszać kandydatów do 
tytułu „Zasłużony Człowiek Morza”.

renata przemyk zaChWyCiła można zgłaSzać kandydatóW
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Ideą konkursu Piękna Wieś Po-
morska jest przede wszystkim 
poprawa jakości życia na wsi, 
podniesienie atrakcyjności wy-
poczynkowej obszarów wiej-
skich oraz ochrona ich wartości.

Kilka etapów zmagań
Zmagania odbędą się w dwóch 
kategoriach: Wieś i Zagroda. Do 

konkursu mogą zostać zgłoszo-
ne pomorskie wsie, w których nie 
mieści się siedziba gmin, a tak-
że zagrody, będące miejscem 
zamieszkania oraz pracy rolnika 
i jego rodziny, w tym gospodar-
stwa agroturystyczne. Najpierw 
będą one rywalizować w etapach 
gminnych i powiatowych, nato-
miast do etapu wojewódzkiego 

przejdą zwycięzcy danej katego-
rii z terenu powiatu.
Komisja konkursowa oceniać 
będzie m.in. architekturę wsi, 
wygląd budynków oraz stan 
utrzymania terenów zielonych. 
Liczyć się będzie także pielę-
gnowanie miejscowych tradycji, 
zwyczajów i obrzędów, a także 
promowanie tradycyjnych pro-
duktów czy wyrobów rzemieśl-
niczych. Dodatkowe punkty 
można zdobyć za działania eko-
logiczne jak np. pozyskiwanie 
energii ze źródeł odnawialnych.

Okazja do promocji
Za zajęcie pierwszego miejsca 
w kategorii Wieś zwycięzca otrzy-
ma 30 tys. zł, natomiast pierw-
sze miejsce w kategorii Zagro-
da uhonorowane zostanie nagro-
dą finansową w wysokości 5 tys. 
zł. W każdej z kategorii oprócz 

miejsc na podium zostaną przy-
znane również trzy wyróżnienia. 
Łączna wartość nagród w obu 
kategoriach to 84 tys. zł.
– Zachęcam mieszkańców po-
morskich wsi do udziału w tym 
konkursie – mówi Józef Sarnow-
ski, wicemarszałek województwa 
pomorskiego. - To bardzo dobra 
okazja do tego, żeby pochwalić 
się miejscem, w którym się żyje. 
Dodatkowo można zdobyć pie-
niądze, które pozwolą na realiza-
cję wielu ciekawych pomysłów.
Zgłoszenia do konkursu nale-
ży składać we właściwych miej-
scowo urzędach gmin do 29 
marca. Szczegółowych infor-
macji na temat zmagań udzie-
lają pracownicy Departamentu 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego.

WA

Przed nami kolejna edycja Dnia Jedności Kaszubów. W najbliższą sobotę, 
tj. 23 marca, Kaszubi będą świętować w Żukowie. Ma być barwnie i głośno. 

Już w sobotę Dzień 
Jedności Kaszubów!

Tradycyjnie uroczystości roz-
poczną się od mszy świętej, 
która tym razem odprawio-
na zostanie w Kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego w Żuko-
wie. Po sumie zebrani przej-
dą do Szkoły Podstawowej nr 
2, gdzie o godz. 12 nastąpi ofi-
cjalne otwarcie imprezy. Chwi-
lę później akordeoniści przy-
stąpią do prób, aby o godz. 
15:30 spróbować pobić rekord 
Polski w jednoczesnej grze na 
akordeonach.
Wcześniej, czyli w godz. od 
13:00 do 15:15, będzie moż-
na odwiedzić halę plenero-
wą koło orlika. Tam odbędą 
się występy lokalnych arty-
stów. Będą też stoiska gastro-
nomiczne i atrakcje dla dzie-

ci. Natomiast w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 ro-
zegrany zostanie Turniej Gry 
w „Baśkę”. 
Pierwszy w historii Dzień Jed-
ności Kaszubów odbył się 
w 2004 roku w Gdańsku. Rok 
później impreza ponownie 
zorganizowana została w gro-
dzie nad Motławą, natomiast 
w następnych latach kolej-
no w miejscowościach: Tu-
chomie (2006), Kramarzyny 
(2007), Miastko (2008), By-
tów (2009), Kartuzy (2010), 
Słupsk (2011), Brusy (2012), 
Kościerzyna (2013), Sierako-
wice (2014), Sulęczyno (2015), 
Bojano (2016), Chmielno 
(2017) oraz Kosakowo (2018). 

WA

imprezie towarzyszy 
szereg przedsięwzięć:

- wystawa akordeonów 
z kolekcji Pawła Nowaka
- wystawa „Franciszek 
Leon Kręcki – zapomniany 
bohater kaszubskiej drogi do 
Niepodległości”
- wystawa „Jan Trepczyk – 
pieśniodziej kaszubskiej ziemi. 
W 110. rocznicę urodzin”.
- 12:30, 13:30 – zwiedzanie 
z przewodnikiem Kościoła pw. 
WNMP w Żukowie
- 13:00, 14:00 – pokaz animacji 
poklatkowej pt. „Przygody 
Remusa” (mała scena)

Jak dojechać na Dzień Jedności kaszubów?
Pomorska Kolej Metropolitalna – pociąg PKM zatrzymuje się na stacji Żukowo Wschodnie, 
to około 200 m od Hali Widowiskowo-Sportowej, gdzie odbywa się impreza. Pociągiem do 
Żukowa dotrzemy między innymi z Gdyni.
Samochód osobowy – do dyspozycji kierowców będzie między innymi parking przy Ko-
ściele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, gdzie uroczystą mszą św. rozpoczną się ob-
chody Dnia Jedności Kaszubów. Parking dostępny będzie również przy samej Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej. 

30 tys. zł może zgarnąć laureat konkursu Piękna Wieś Pomorska. 
Organizatorzy zmagań na zgłoszenia czekają do 29 marca.  
Zwycięzcy wyłonieni zostaną w dwóch kategoriach. 

zgłoś SWoją Wieś do konkUrSU!
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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
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Pierwsze takie 
opracowanie

Od ponad stu lat Rzucewo jest 
ważnym punktem na mapie ar-
cheologicznej Pomorza. Wciąż 
jednak brakowało całościowe-
go opracowania przeprowa-
dzonych tam badań. Tę lukę 
uzupełnia książka pt. „Zespół 
osadniczy z epoki kamienia 
– Rzucewo, Gmina Puck, sta-
nowisko 1” wydana przez Mu-
zeum Archeologiczne w Gdań-
sku. Zawarte w tym tomie ar-
tykuły prezentują wiele nie-
znanych dotąd odkryć, unika-
towych w skali europejskiej.
– Mimo iż badania na tym nie-
zwykle interesującym sta-
nowisku prowadzone były 
od 1894 roku, nie doczekały 
się do tej pory całościowego 
opracowania naukowego - in-

formuje Ewa Trawicka, dyrek-
tor Muzeum Archeologiczne-
go w Gdańsku. - Muzeum Ar-
cheologiczne w Gdańsku pod-
jęło się tego trudnego zadania, 
powołując zespół najlepszych 
specjalistów w dziedzinie ar-
cheologii, antropologii, arche-
obotaniki, archeozoologii i pa-
leoekologii z instytucji nauko-
wych z Polski i zagranicy.
Autorzy mają nadzieję, że 
przygotowana publikacja 
wniesie istotny wkład w ba-
dania nad rozwojem kulturo-
wym i gospodarczym w stre-
fie przybrzeżnej Pomorza 
Wschodniego oraz w dalszej 
perspektywie – całego base-
nu południowego Bałtyku.
– Nieczęsto zdarza się, aby 

na jednym stanowisku arche-
ologicznym z epoki kamienia 
odkryć kilka poziomów osad-
niczych pochodzących z róż-
nych faz epoki – mówi Danu-
ta Król, redaktor książki oraz 
starszy kustosz Muzeum Ar-
cheologicznego w Gdańsku. - 
Liczę, że następne lata przy-
niosą dalsze opracowania 
tego stanowiska, wsparte no-
wymi metodami badawczymi, 
takimi jak badania zawartości 
naczyń glinianych czy ludz-
kiego DNA w znalezionych 
szczątkach.
Publikacja została dofinan-
sowana ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach programu 
Ochrona zabytków archeolo-

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza na promocję książki o osadzie z epoki 
kamienia w Rzucewie. Wydarzenie zorganizowane zostanie w najbliższy piątek, 

 tj. 22 marca w Domu Przyrodników. 

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 kwietnia. Zwycięzcy o wygranej powiadomieni zo-
staną drogą elektroniczną. Zaznaczamy, że nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na jego publikację na łamach Expressu Powiatu Puckiego. Do-
datkowo 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:
p.ruszewski@expressy.pl

oNLiNE:

/ Express Biznesu

Promocja książki „Zespół 
osadniczy z epoki kamie-

nia – Rzucewo, Gmina Puck, 
stanowisko 1”

22 marca 2019 r., piątek, •	
godz. 12.00 

Muzeum Archeologiczne •	
w Gdańsku 

Domu Przyrodników •	
ul. Mariacka 25/26 •	

Gdańsk •	
wstęp – bezpłatny•	

gicznych. Wsparcie finanso-
we zapewnił też Urząd Gminy 
w Pucku oraz Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Turystyki w Gmi-
nie Puck. 

WA
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Jak zaczęła się Pana przy-
goda z morsowaniem? Czy 
to był impuls, a może efekt 
przemyślanych działań?

Pomysł zrodził się jesienią 
2017 roku. Wówczas w domu 
zastanawialiśmy się z żoną, 
jak zimą wykorzystać to, że 
mieszkamy nad Zatoką Pucką. 
Sami od wielu lat związani je-
steśmy z wodą, bo prowadzi-
my centrum nurkowania. Sta-
ramy się żyć aktywnie, często 
pływamy i nurkujemy. Zimą 
nasza aktywność jest mniej-
sza, a chcieliśmy to zmie-
nić, w związku z czym pojawił 
się pomysł morsowania. Mu-
szę przyznać, że na początku 
miałem opory przed kąpielą 
zimą w samych kąpielówkach. 
Plan był taki, abym dla osób 
zainteresowanych poprowa-
dził rozgrzewkę, a potem moja 

żona miała przejąć pałeczkę. 
Nasi znajomi i sąsiedzi, którzy 
uczestniczyli w pierwszym ze 
spotkań, namówili mnie jed-
nak do tego, żebym wspólnie 
z nimi wszedł do wody. W ten 
sposób rozpocząłem swo-
ją przygodę z morsowaniem, 
bez którego obecnie nie wy-
obrażam sobie niedzieli. Za-
czynaliśmy od spotkań oko-
ło dwudziestoosobowej gru-
py, a w tej chwili w Mechelin-
kach regularnie morsuje od 
pięćdziesięciu do dziewięć-
dziesięciu osób. W większych 
wydarzeniach, jak chociażby 
organizowanych z okazji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, bierze udział ponad stu 
miłośników zimowych kąpieli. 

Co takiego jest w mor-
sowaniu, że mieszkań-

cy tak chętnie w nim 
uczestniczą?

To wynika chyba z potrzeby 
aktywnego spędzania czasu, 
a zimą brakuje propozycji na 
wyjście z domu i zrobienie 
czegoś ciekawego. Wśród 
mechelińskich morsów spo-
rą grupę stanowią kobiety, 
które zapewniają, że mor-
sowanie sprawia im ogrom-
ną frajdę i poprawia ich od-
porność, ale morsują nie 
tylko przedstawicielki płci 
pięknej. Morosowanie cie-
szy się też dużym zaintere-
sowaniem wśród mężczyzn, 
a także dzieci i seniorów. 
Najmłodszy z uczestników 
zimowych kąpieli w Mechel-
nikach miał 6 lat. 

Do morsowania trzeba się 
odpowiednio przygoto-

wać? Czy do zimnej wody 
może wskoczyć każdy 
wprost z ulicy?

Nie jestem fachowcem w tej 
dziedzinie, więc nie chciał-
bym wypowiadać się w roli 
eksperta. Patrząc jednak 
na mechelińskich morsów, 
można odnieść wrażenie, że 
kąpiele w zimnej wodzie są 
dla każdego, kto nie ma żad-
nych przeciwwskazań zdro-
wotnych. Raźniej i bezpiecz-
nej jest jednak przygodę 
z morsowaniem rozpocząć 
w grupie, do czego serdecz-
nie zachęcamy. Przed zanu-
rzeniem się w zimnej wodzie 
niezbędna jest odpowied-
nia rozgrzewka. W Mecha-
linkach trwa ona od 10 do 
15 minut, po czym na krót-
ko zanurzamy się w wodzie. 
Następnie wracamy na pla-

żę i kontynuujemy rozgrzew-
kę. Drugie wejście do wody 
też jest krótkie, bo trwa oko-
ło dwóch minut. Dopiero za 
trzecim razem pozostajemy 
w wodzie przez nieco dłuż-
szy czas. Gdy wychodzimy 
na plażę, szybko przebie-
ramy się w suche ubrania, 
a następnie wspólnie spę-
dzamy czas przy ognisku 
bądź pijemy kawę.

kiedy rozpoczyna się se-
zon na morsowanie i jak 
długo on trwa?

W Mechalikach startuje 
w październiku, a kończy się 
na początku kwietnia. Mor-
sujemy niezależnie od wa-
runków atmosferycznych, 
bez względu na deszcz czy 
wiatr. W ubiegłym roku wy-
łącznie raz zdarzyło się, że 

ze względów bezpieczeń-
stwa nie weszliśmy do wody. 

Wielkimi krokami zbliża 
się zakończenie sezonu. 
Co z tej okazji zorganizo-
wane zostanie w Mechel-
nikach?

Zakończenie tegorocznego 
sezonu zaplanowaliśmy na 7 
kwietnia. Chcemy, aby było 
to spotkanie nie tylko mor-
sów z Mechelinek, ale też 
okolicznych miejscowości. 
Dlatego organizujemy zlot 
morsów, w którym uczest-
niczyć mają miłośnicy zimo-
wych kąpieli z Pucka, Rewy, 
czy też Gdyni. Patronat nad 
kwietniowym wydarzeniem 
objął wójt Marcin Majek. Li-
czymy na to, że impreza oka-
że się uda i morsy spędzą 
miło czas w Mechelinkach. 

Morsowanie sprawia frajdę 
i poprawia odporność
Regularnie spotykają się w Mechelinkach i hartują organizm. Dla morsów z gminy Kosakowo zimowe kąpiele w Zatoce Puckiej  

to nie tylko sposób na poprawę samopoczucia, ale i integrację oraz świetną zabawę. Z Sebastianem Borkiem, miłośnikiem morsowania 
z Morskiej Bazy Szkoleniowej Mechelinki, rozmawia Anna Walk. 

/Expressy.plBądź 
na Bieżąco!

Fo
t. 

M
at

. p
ra

so
w

e



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie, 3km od Lębor-
ka, pod lasem, 1033 m2 cena 49 000 
PLN, tel. 602 306 210  

DOM całoroczny w Kamieniu, w są-
siedztwie jeziora i lasów, 500 000 
zł., tel. 794 710 073

SPRZEDAM działkę ogrodniczą 
w Gościcinie, koło Wejherowa, tel. 
517 159 871

  
WYNAJMĘ

WYNAJMĘ garaż z działką o pow. 
616 m2 Reda, ul. 12 Marca, , tel. 602 
306 210

POSZUkUJĘ WYNAJąĆ

kUPiĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

VOlkSWAGEN POLO, czerwony, 
2001 r., benzyna, poj. 1390, zadbany, 
po remoncie, cena 7 000 zł., Wejhe-
rowo, tel. 517 159 871

kUPiĘ

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

EDUKACJA

lEkCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura 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 oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

kOTłOWNiE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Anna Walk 

SKŁAD: Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

ISSN 2299-0135

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
tel.fax 58 736 16 92
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

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

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

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

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

ZAADOPTUJ

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

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

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

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

WAżNE TElEFONY

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

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

ToWARZYSKiE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NiERUCHoMoŚCi 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NiERUCHoMoŚCi KUPiĘ: EXP.NKU.

NiERUCHoMoŚCi 
Do WYNAJĘCiA:

EXP.NDW.

MoToRYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MoToRYZACJA KUPiĘ: EXP.MKU.

MoToRYZACJA iNNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE
zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl
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a może...
ogłosZenie 
w ramce?
Zadzwoń:
660 731 138

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS! redakcja@expressy.pl

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.

TOWARZYSKIE

WOlNY 39 lat, pracujący pozna pa-
nią do stałego związku, tel. 500 696 
323

RÓŻNE

WYPRZEDAż: szkło barowe, grill do 
tortilli, frytkownica, duża mikrofala, 
tel. 781 426 010

TANiO chłodziarka do napojów, 
piwa, Rollbar z kompletnym osprzę-
towieniem, tel. 781 426 010

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

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

SiEWNik poznaniak, stan dobry, 
2150 zł., Szemud, tel. 510 751 837

SZliFiERkA 450 zł., Szemud, tel. 
510 751 837

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

SłOMA w balotach 120x150 siano, 
słowa w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

SPRZEDAM lodówkę, tel. 570 009 
915

SPRZEDAM segment pokojowy, tel. 
570 009 915

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

ZłOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAM grobowiec w Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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Zainteresowanie udziałem 
w Turnieju było tak duże, że limit 
dostępnych miejsc został wy-
czerpany już w dniu uruchomie-
nia zapisów. O zwycięstwo dru-
żyny walczyły pod okiem Danie-
la Plińskiego, wielokrotnego re-
prezentanta Polski, mistrza Eu-
ropy i wicemistrza świata.
Turniej rozegrany został syste-
mem mixtów (zespołów miesza-
nych). W każdej z drużyn na bo-
isku musiały przebywać jedno-
cześnie minimum dwie kobiety. 
Po zaciętej rywalizacji wygrał 
zespół So Sorry z Gdańska. Dru-
gie miejsce przypadło Mustan-
gom, a trzecie zajęła Karramba 
Gdynia. Nagrody zwycięzcom 
zmagań wręczała Anna Padée, 
kierownik Referatu ds. Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji wespół 
z Maciejem Budziszem ze Sto-
warzyszenia Aktywne Kosako-

wo oraz Danielem Plińskim, go-
ściem specjalnym zmagań.
II Kosakowski Turniej Siatków-
ki Halowej Mixtów zorganizowa-
ny został przez Stowarzyszenie 
Aktywne Kosakowo oraz Referat 
ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji 
Urzędu Gminy Kosakowo. Zma-
gania objęto patronatem hono-
rowym wójta gminy Kosakowo.

WA 

klasyfikacja generalna: 
1. So Sorry 
2. Mustangi 
3. Karramba Team 
4. High Five 
5. Aktywne Kosakowo 
6. Chillbeachersi 
7. Tufi Team 
8. Gnojce 
9. Nieloty 
10-12 Team Dębogórze, 
Canarinhos, Kiss My Ace

160 osób pobiegło „Tropem wilczym” po 
ścieżce pieszo-rowerowej Pierwoszyno 
– kosakowo. Podobne biegi 
zorganizowane zostały w całej Polsce.

Bieg na 1963 metry (odwołanie 
do roku, w którym zginął ostat-
ni Żołnierz Wyklęty) odbył się 
w pierwszą niedzielę marca. 
Każdy z zawodników, przekra-
czających linię mety, otrzymał 
z rąk wójta Marcina Majek oraz 
Anny Padée, kierownik Refera-
tu ds. Sportu, Turystyki i Re-
kreacji, specjalnie przygoto-
wany na tę okoliczność medal.  
Po zakończeniu biegu odbył 
się konkurs wiedzy na temat 
Żołnierzy Wyklętych, w któ-
rym do wygrania były m.in. gry 

edukacyjne, książki, kalenda-
rze, ryngrafy i gadżety m.in. od 
IPN Gdańsk, Muzeum Żołnie-
rzy Wyklętych i Więźniów Po-
litycznych PRL w Warszawie. 
Nadto uczestnicy imprezy mie-
li niebywałą okazję zapozna-
nia się z wystawą historyczną 
pt. „V Wileńska Brygada Armii 
Krajowej na Pomorzu”. Dodat-
kowo każdy z biegaczy otrzy-
mał ciepły posiłek w posta-
ci grochówki wraz z kawą lub 
herbatą. 

WA

mieSzkańCy pobiegli 
dla WyklętyChNajlepsze drużyny 

zostały wyłonione
Za nami II Kosakowski Turniej Siatkówki Halowej Mixtów. W zmaganiach udział 

wzięło w sumie dwanaście drużyn z całego Trójmiasta.

REKLAMA 35/2019/RL


