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Czas na emeryturę 
„Mama 4 plus”

Od 1 marca można składać wnioski o tzw. matczyną emeryturę. Na Pomorzu o to 
świadczenie ubiega się już ponad 3 tys. osób, a w samym powiecie puckim takich 
wniosków złożonych zostało blisko trzysta. 

W ramach rządowego programu 
„Mama 4+” rodzicielskie świad-
czenie uzupełniające może 
otrzymać matka, która urodziła 
i wychowała co najmniej czworo 
dzieci, a w przypadku jej śmier-
ci albo porzucenia dzieci może 
je otrzymać ojciec. Dzieci nie 
muszą być biologiczne - mogą 
być adoptowane bądź współ-
małżonka. Kolejnymi kryteriami 
są: ukończenie wieku emerytal-
nego (w przypadku kobiet - 60 
lat, mężczyzn - 65 lat), a także 
brak pieniędzy niezbędnych do 
życia oraz obywatelstwo pol-
skie lub prawo pobytu.

Wniosek i oświadczenia
- Rodzicielskie świadczenie uzu-
pełniające może zostać przyzna-
ne wyłącznie na wniosek, który 
powinien zawierać dane wnio-
skodawcy, wskazanie świadcze-
nia, o które się ubiega, sposo-
bu jego wypłaty oraz podpis – 
wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, 
rzecznik prasowy pomorskiego 
ZUS. - Do wniosku trzeba dołą-
czyć akty urodzenia dzieci i ich 
numery PESEL, a także oświad-
czenie o sytuacji osobistej, ro-
dzinnej, majątkowej i material-
nej, jak również oświadczenie 
o innych okolicznościach, któ-
rych ustalenie jest niezbędne 
do przyznania świadczenia. We 
wniosku trzeba zaznaczyć tak-
że czy były przerwy w wycho-
wywaniu dzieci, jak długie i po-
dać ich przyczynę. Gdy wnio-

skodawcą jest ojciec, należy po-
dać datę śmierci matki lub datę 
porzucenia przez nią dzieci. 
Świadczenie może przyznać 
prezes ZUS, a także prezes 
KRUS, jeżeli wnioskodawca le-
gitymuje się okresami podlega-
nia ubezpieczeniu społecznemu 
rolników. Decyzja o jego przy-
znaniu poprzedzona jest m.in. 
ustaleniem sytuacji dochodo-
wej wnioskodawcy. Świadcze-
nie ma charakter uznaniowy 
i każdy przypadek musi być in-
dywidualnie rozpatrzony. De-
cyzja o przyznaniu świadczenia 
ma charakter tworzący prawo 
do świadczenia, czyli powsta-
nie ono dopiero w chwili jej wy-
dania i nie może być przyznane 
z mocą wsteczną. 

Ile wpłynęło wniosków?
- W Inspektoracie w Pucku na 
dzień 4 kwietnia przyjęliśmy 
273 wnioski, z których roz-
patrzyliśmy 266 – informu-
je Krzysztof Cieszyński. - Naj-
starsza wnioskodawczyni ma 
88 lat, zaś najwięcej wychowa-
nych dzieci to 13. W Pucku je-
den z wniosków złożył ojciec 
i jest to jeden z trzech takich 
przypadków na Pomorzu.
Warto dodać, że w przypadku 
„Mamy 4+” nie obowiązuje tzw. 
trzynasta emerytura – nie jest 
to bowiem pełnoprawna eme-
rytura, tylko świadczenie ro-
dzicielskie. 

WA

Jest JaśnieJ 
w tupadłach
Lampy typu LED rozświetliły ulicę 
Szkolną i skwer. Nowe oświetlenie 
w Tupadłach zamontowano między 
innymi przy boiskach do gry w piłkę 
nożną i koszykówkę.

W sumie w Tupadłach ostatnio stanęły dwadzieścia dwie nowe 
lampy. Osiem słupów oświetleniowych zainstalowano przy ulicy 
Szkolnej. Kolejnych osiem lamp zamontowano na skwerze w Tu-
padłach. Przyległe placowi boiska do gry w piłkę nożną i koszy-
kówkę rozświetliły kolejno cztery i dwa jupitery. 
- Nazwa lamp nie jest przypadkowa, gdyż związana jest z ty-
tułem zadania, które wykonane zostało w ramach projektu 
złożonego do budżetu obywatelskiego gminy Władysławowo 
pn. „Jupitery oświetlające boisko w Tupadłach” - informują 
władysławowscy urzędnicy. 
Ciekawostką w powyższej części inwestycji jest możliwość za-
łączania i wyłączania lamp za pośrednictwem wiadomości SMS. 
- Zainteresowani wieczorną grą przy oświetleniu mogą tym sa-
mym zrobić to w bardzo prosty i przystępny sposób – wyjaśniają 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego we Władysławowie. - Dodat-
kowo zamontowany sterownik pozwala na monitorowanie oświe-
tlenia za pomocą strony internetowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
zarządca w komfortowych warunkach, z dowolnego miejsca może 
kontrolować pracę infrastruktury oświetleniowej. 
Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 230 tys. zł.

WA
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Aleja znajdująca się w pobliżu 
centrum Władysławowa, obok 
skrzyżowania ul. Błękitnej Ar-
mii z drogą wojewódzką nr 215 
(ul. Żeromskiego), oczekiwała na 
modernizację od dekad. Obecnie 
można już zapomnieć o szutro-
wej nawierzchni, która przez lata 
doskwierała mieszkańcom. Za-
stąpiła ją i uporządkowała prze-
strzeń kostka betonowa. Ułożono 
z niej nie tylko drogę, ale i chod-
niki oraz parkingi.  
Jak zapewniają przedstawicie-
le Urzędu Miejskiego we Włady-
sławowie, wpływ na bezpieczeń-
stwo poruszających się Aleją Że-

romskiego kierowców i pieszych, 
ma mieć również zainstalowane 
oświetlenie w postaci dziewięciu 
słupów z oprawami typu LED. 
Koszt przeprowadzonych prac 
wyniósł blisko 900 tys. zł. Inwe-
stycja zrealizowana została w ra-
mach projektu pn. „Budowa wę-
złów integracyjnych Władysła-
wowo i Jastarnia wraz z trasami 
dojazdowymi” zgodnie z mecha-
nizmem Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

WA

dolna Żeromskiego w nowym wydaniu
Dolna część Alei Żeromskiego we Władysławowie przeszła metamorfozę. W ramach przeprowadzonych 
prac wybudowano m.in. drogę, chodniki i parkingi. Zadanie zrealizowano przy wsparciu z Unii Europejskiej.

Dotrzyj Do 
większej ilości 
klientów!

zamieść 
swoją 
reklamę!
zadzwoń:
660 731 138
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Inicjatywa budżetu obywatel-
skiego (zaczerpnięta z Por-
to Alegre w Brazylii) pojawiła 
się za sprawą Sopotu, który to 
w 2011 roku jako pierwszy sa-
morząd w Polsce zapropono-
wał swoim mieszkańcom przy-
jęcie współodpowiedzialno-
ści za lokalne inwestycje. Inne 
gminy szybko poszły w jego 
ślady i z roku na rok przezna-
czają coraz więcej środków na 
budżety obywatelskie, któ-
rych społeczna popularność 
stale rośnie. 

285 tys. zł do rozdysponowania
W Pucku realizowana jest 
obecnie czwarta edycja bu-
dżetu obywatelskiego. Do zło-
żenia wniosku uprawniony 
jest każdy mieszkaniec, któ-

ry w ubiegłym roku ukończył 
16 lat. W przyszłorocznym bu-
dżecie miasta na realizację 
zadań zgłoszonych przez puc-
czan ma zostać zarezerwowa-
ne 285 tys. zł, przy czym mak-
symalna wartość jednego pro-
jektu nie może przekroczyć 
95 tys. zł.
- Zachęcam mieszkańców do 
aktywności obywatelskiej. Na-
prawdę możecie mieć absolut-
nie bezpośredni wpływ na to, 
co tworzymy w naszym mieście 
– zachęca Hanna Pruchniew-
ska, burmistrz Pucka. - Zale-
ży nam głównie na miejscach, 
które sprzyjają integracji. Są 
miejscami spotkań, interesują-
cych działań społecznych, re-
laksu itd. Możliwości jest wiele. 
Złożenie wniosku i głosowanie 

to naprawdę proste czynności. 
Liczę na większą frekwencję 
niż do tej pory. Życzę kreatyw-
ności i determinacji w dążeniu 
do osiągnięcia celu.

Prosta i jasna procedura
Jak złożyć wniosek? Wystar-
czy pobrać wzór formula-
rza zgłoszenia projektu, któ-
ry w wersji elektronicznej do-
stępny jest na stronie Urzędu 
Miasta w Pucku, a w wersji pa-
pierowej znajduje się w Biurze 
Obsługi Klienta. Po przygoto-
waniu projektu należy zebrać 
pięćdziesiąt głosów poparcia 
i złożyć komplet dokumentów 
w BOK-u. 
Jednocześnie projekty do bu-
dżetu obywatelskiego składać 
mogą mieszkańcy gminy Wła-

dysławowo. W tym przypad-
ku do zgłaszania wniosków 
uprawnione są osoby, które 
w roku procedowania budże-
tu obywatelskiego ukończy-
ły dziesięć lat. Mieszkańcy 
mogą zgłaszać dowolną ilość 
projektów. Dany pomysł musi 
jednak uzyskać poparcie mi-
nimum piętnastu osób. Warto 
pamiętać, że koszt realizacji 
zgłoszonego przedsięwzięcia 
nie może przekroczyć 100 tys. 
zł. W sumie do rozdysponowa-
nia jest kwota 350 tys. zł, przy 
czym 200 tys. zł dla Władysła-
wowa i 150 tys. zł na projek-
ty wiejskie, tj. sołectwa z tere-
nu gminy. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie 
www.wladyslawowo.pl.

Anna Walk

Wysłużoną nawierzchnię z płyt drogowych zastąpiła kostka bruko-
wa, dzięki czemu poprawił się standard jazdy i zwiększyło się bez-
pieczeństwo uczestników ruchu drogowego w tej części osiedla 
Cetniewo. Jak zapewniają urzędnicy, budowa nowych wjazdów na 
posesje i chodników ma również nieocenioną wartość. 
Warto również zaznaczyć, że inwestycja przewidywała instalacje 
w branży sanitarnej, a także wykonanie elektryki w postaci mon-
tażu siedmiu słupów oświetleniowych z oprawami typu LED, które 
połączyło około 214 metrów sieci kablowej. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia wyniósł niespełna 770 tys. zł.

WA

– Gmina Władysławowo na 
czele z burmistrzem pozostaje 
przy wizji utworzenia w budyn-
ku dworca biblioteki autorstwa 
cenionego architekta Jana Si-
kory, z którego efektowne-
go projektu w postaci „Stacji 

Kultura” można korzystać na 
dworcu w Rumi. Było to pokło-
sie podpisanego w 2016 roku 
z PKP S.A. listu intencyjnego 
związanego z modernizacją 
dworca PKP – informuje Urząd 
Miejski we Władysławowie. 

Projekt zakładał między inny-
mi utworzenie biblioteki, kąci-
ka malucha, sali konferencyj-
nej oraz informacji turystycz-
nej. Powyższa koncepcja ule-
gła jednak zmianie, ale moder-
nizacja obiektu się odbędzie. 

Budżet obywatelski.
Zgłoś pomysł do realizacji!

Trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Przez cały miesiąc można składać wnioski, które we wrześniu poddane 
zostaną pod głosowanie. Propozycje zmian mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Władysławowo i Pucka.

ulica długa 
odnowiona

Jest nowa koncepcJa 
modernizacJi dworca

Jezdnia z kostki brukowej, 
obustronne chodniki i wjazdy, a także 
sieć wodociągowa oraz oświetlenie. 
Ulica Długa we Władysławowie 
zmieniła się nie do poznania. 

Dworzec PKP we Władysławowie zostanie gruntownie 
przebudowany, ale według innego wariantu niż początkowo 
zakładano. Nowa koncepcja nie przewiduje utworzenia 
planowanej wcześniej przestrzeni kulturalno-bibliotecznej. 
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Nowy projekt przewidu-
je przebudowę w zakresie 
kondygnacji parteru, w tym 
powiększenie poczekalni 
pasażerskiej, która znajdzie 
się w bryle głównej budyn-
ku, przeniesienie i powięk-
szenie pomieszczeń kas bi-
letowych, przylegających do 
poczekalni, dodanie przy-
legającego pomieszczenia 
kas sezonowych, obsługu-
jących zwiększony ruch wa-
kacyjny, czy utworzenie nie-
zależnego pomieszczenia 
sezonowej poczekalni z nie-
zależnym wejściem, wypo-
sażonej w odpowiednie me-
dia do najmu. Planowana 
jest także przebudowa tere-
nów wokół dworca. Powstać 
mają m.in. dwa parkingi dla 
samochodów. Oczyszczone 
mają zostać również obsza-
ry przyległe do budynku. 
Z północnej strony dworca 
wyznaczony zostanie ob-
szar pod inwestycje. 
Szacowany budżet inwesty-
cji to około 12 mln zł. Plano-
wany harmonogram prze-
widuje rozpoczęcie projek-
towania w drugim kwarta-
le 2019 roku. Na początku 
przyszłego roku wyłoniona 
powinna zostać firma, która 
odpowiadała będzie za re-
alizację zadania. Odnowio-
ny obiekt ma zostać odda-
ny do użytku na początku 
2022 roku.

WA



4 | Wtorek, 16 kwietnia 2019 expressy.pl

Które zawody 
są na topie?

Bezrobocie w województwie pomorskim utrzymuje się na poziomie 
5,2 proc., co oznacza, że zaledwie co 20 osoba chętna do pracy nie 
pracuje. Pojawia się zjawisko deficytu zawodów, a niektóre profesje 
są szczególnie poszukiwane przez pracodawców. Pracę z łatwością 
znajdą budowlańcy, kierowcy, kucharze oraz stoczniowy. 

Analizę brakujących zawodów 
na Pomorzu przygotował Wo-
jewódzki Urząd Pracy w ra-
mach „Barometru zawodów”. 
Jest to prognoza zapotrzebo-
wania na pracowników w 2019 
roku opracowana na podsta-
wie danych z powiatowych 
urzędów pracy.
W porównaniu do roku ubiegłe-
go w 2019 roku zostało mniej 
zawodów nadwyżkowych, czy-
li tych, których jest za dużo 
w stosunku do wolnych miejsc 
pracy. W zeszłym roku takich 
zawodów było sześć, teraz są 
to tylko trzy profesje: ekono-
miści, pedagodzy i pracownicy 
biur podróży. Obecnie zawody 
nadwyżkowe stanowią 2 proc. 
wszystkich zawodów (jeszcze 
w 2016 roku było to 6 proc.). 
– Korzystne trendy ekonomicz-
ne, wzrost atrakcyjności re-
gionu dla nowych inwestycji, 
a także rozwój przedsiębior-
czości przyczyniają się do po-
wstawania nowych miejsc pra-
cy – mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-
morskiego. – W Pomorskiem 
do urzędów pracy zgłaszanych 
jest coraz więcej ofert pracy. 
Średnio każdego miesiąca 2018 
roku region oferował poten-

cjalnym pracownikom około 10 
tys. miejsc pracy. Wraz z rosną-
cą liczbą ofert, odnotowuje się 
niepokojące zjawisko, jakim jest 
problem ze znalezieniem pra-
cowników. Tym samym powięk-
sza się grupa zawodów deficy-
towych – tłumaczy Struk.
W badaniu „Barometr zawo-
dów” przeanalizowano 55 róż-
nych zawodów deficytowych, 
czyli tych, w których przewi-
duje się wysokie zapotrzebo-
wanie i niedobór pracowników. 
Największy odsetek stanowi-
ły zawody z branży budow-
lanej, a szczególnie brukarze 
i spawacze. W każdym powie-
cie województwa poszukiwani 
są także pracownicy transpor-
tu i spedycji. Przede wszystkim 
kierowcy samochodów cięża-
rowych i ciągników siodłowych 
oraz kierowcy autobusów, któ-
rych szuka coraz więcej praco-
dawców (w porównaniu do lat 
ubiegłych). W branży związanej 
z transportem brakuje też me-
chaników pojazdów samocho-
dowych oraz magazynierów.
Cały czas z brakiem pracowni-
ków boryka się branża gastro-
nomiczna i usługi. W osiemnastu 
powiatach województwa pomor-
skiego potrzebni są kucharze 

oraz pomoc kuchenna. Kelne-
rów i barmanów może brakować 
w czternastu powiatach. Bra-
kuje szczególnie osób z odpo-
wiednim doświadczeniem i kwa-
lifikacjami (zwłaszcza w zakre-
sie znajomości języków obcych) 
oraz gotowych do pracy zmia-
nowej i w weekendy.
Na rynku pracy jest za dużo eko-
nomistów. Widać jednak pozy-
tywną zmianę w kierunku rów-
nowagi. Jeszcze w 2018 roku 
ekonomiści mieli problemy ze 
znalezieniem pracy w aż osiem-
nastu powiatach, teraz w jede-
nastu powiatach. Na granicy 
równowagi zawodowej znaleźli 
się pedagodzy, których na ryn-
ku pracy jest za dużo w dziesię-
ciu powiatach regionu.
Pracę trudniej znaleźć również 
pracownikom biur podróży i or-
ganizatorom obsługi turystycz-
nej. Warto zaznaczyć, że w nad-
wyżce znaleźli się w dziesięciu 
powiatach, ale też w takiej sa-
mej liczbie powiatów przypisa-
no ich do równowagi. Przyczy-
ną nadwyżki w poszczególnych 
powiatach jest zbyt duża licz-
ba absolwentów tego kierunku, 
a także brak znajomości języ-
ków obcych u kandydatów.

UM WP

Śmieci pozbierano m.in. na 
wydmach i w lesie od strony 
Chałup. Wzdłuż ulicy Hrynie-
wieckiego od wejścia nr 1 do 
9 z terenu wydm oraz lasu ze-

brano 5 m3 śmieci. Na terenie 
osiedla Żwirowa w okolicy uli-
cy Wyzwolenia i Steyera ze-
brano 3 m3 śmieci. Przy okazji 
urzędnicy apelują do miesz-

kańców o niewyrzucanie od-
padów „bio” z ogródków.
- Obserwujemy, iż w wielu 
miejscach na terenie gminy 
mieszkańcy wyrzucają sko-
szoną trawę, obcięte gałęzie, 
a także znaczne ilości popio-
łu poza swoją posesję – zwra-
cają uwagę przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego we Wła-
dysławowie. - Przypomina-
my, że poza możliwością od-
bioru przez służby komunalne 
spod własnej posesji, odpady 
komunalne, zgodnie z regula-
minem PSZOK, można nieod-
płatnie przekazać do PSZO-
K-u, zlokalizowanego przy ul. 
Gdańskiej 78 we Władysławo-
wie – dodają.

WA

trwaJą pozimowe porządki
Zrobiło się cieplej i przyszedł czas na sprzątanie.
Na terenie gminy Władysławowo prowadzone są pra-
ce związane z pozimowym oczyszczaniem placów, ulic, 
chodników i okolic plaży.

OGŁOsZENiE 57/2019/RL
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Jak wypożyczyć rower publicz-
ny? Można to zrobić przy użyciu 
aplikacji (skanując kod QR), kar-
ty zbliżeniowej (po dodaniu jej do 
konta użytkownika, przykładając 
do komputera pokładowego) lub 
kontaktując się z Biurem Obsłu-
gi Klienta. Abonament miesięcz-
ny, w ramach którego można ko-
rzystać z roweru 90 minut dzien-
nie, kosztuje 10 zł, a roczny – 100 
zł. Jeśli nie chcemy korzystać 
z opłat abonamentowych, mo-
żemy korzystać z opłaty minuto-
wej, która wynosi 10 gr/1 min. 

Gdzie jest Mevo?
- System rowerów publicznych 
to znakomita atrakcja, któ-

ra wzbogaci ofertę turystycz-
ną obszaru Metropolii – zapew-
nia Roman Kużel, burmistrz Wła-
dysławowa. - Służyć będzie za-
równo wczasowiczom, jak i na 
co dzień naszym mieszkańcom, 
o czym świadczą wykonane 
w fazie przygotowań testy. 98 
proc. użytkowników wskazało, 
że będzie korzystało z Mevo.
Rowery publiczne dostępne 
są w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, 
Tczewie, Pucku, Redzie, Kartu-
zach, Sierakowicach, Somoni-
nie, Stężycy, Władysławowie, 
Żukowie, Pruszczu Gdańskim 
i Rumi. W ramach pierwsze-
go etapu systemu do dyspozy-
cji są 1224 jednoślady. Napęd 

wszystkich jest wspomagany 
elektrycznie, co oznacza, że sil-
nik bierze na siebie tyle wysił-
ku, ile wkłada rowerzysta. To 
szczególnie wygodne przy ru-
szaniu i podjazdach pod górę.

Docelowo 4080 rowerów
- Roweru elektrycznego nie na-
leży mylić ze skuterem – mówi 
Robert Lech, prezes Nextbi-
ke Polska. - Tu wciąż aktywny 
udział rowerzysty jest niezbęd-
ny. Dzięki silnikowi elektryczne-
mu zwiększa się jednak zasięg 
jednośladu. Ci, którzy bez wysił-
ku na zwykłym rowerze pokony-
wali kilka kilometrów, teraz bez 
obaw mogą się wybrać na kilku-

nastokilometrową przejażdżkę. 
To znacznie wygodniejsze przy 
codziennych przejazdach.
Mevo to jeden z pierwszych 
w Polsce systemów rowerowych 
dostępnych przez cały rok. Do-
celowo system będzie składał 
się z 4080 rowerów. W okresie 
zimowym (grudzień-luty) licz-
ba dostępnych jednośladów 
będzie zmniejszona do 1224 
sztuk. Przedsięwzięcie współfi-
nansowane jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

AW

HANNA PrUcHNiEWSKA,
burmistrz Pucka

Puck chce być miastem nowoczesnym 
i Pucczanie chcą korzystać z udogodnień 
i korzyści, które daje nam przynależność 
do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot. Jedną z nich jest właśnie 
włączenie nas w system roweru metropoli-
talnego. Kosztowało to naprawdę niewiele, 
głównie dzięki unijnemu dofinansowaniu, 

a zyskaliśmy możliwość przemieszczania się po naszym mieście 
ekologicznie i zdrowo. Nie trzeba uruchamiać samochodu, by do-
trzeć do celu. Czternaście stacji postojowych w Pucku umożliwia 
pozostawianie roweru w ważnych dla mieszkańców punktach. 
Rowerem możemy też dotrzeć do innych miast działających 
w systemie, np. Władysławowa, Redy czy Sopotu. Jest to także 
atrakcja do odwiedzających nas turystów. 

System rowerów 
Mevo już funkcjonuje

Na Pomorzu wystartował największy, a zarazem najnowocześniejszy w Europie system rowerów publicznych. 
Z Mevo korzystać można między innymi w Pucku i Władysławowie. 
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Pracę na czele pięciu z sied-
miu sołectw gminy Władysła-
wowo kontynuować będą do-
tychczas zarządzający. Mowa 
o: Renacie Ostrowskiej z Roze-
wia, Marcinie Budziszu z Cha-
łup, Szymonie Redlinie z Ja-
strzębiej Góry, Robercie Radt-
ke z Ostrowa i Marku Pieczonko 
z Karwi. Po raz pierwszy funk-

cję sołtysa pełnić będą Tomasz 
Otrompka w Chłapowie i Michał 
Felkner w Tupadłach. Zastąpili 
oni kolejno Dariusza Marzejo-
na i Alojzego Stenzel, który na 
rzecz Tupadeł pracował w su-
mie 21 lat - nie tylko jako sołtys, 
ale także radny Rady Miejskiej 
Władysławowa. 
Słów podziękowań pod adre-

sem ustępujących sołtysów, 
w szczególności Alojzego Sten-
zel, w trakcie marcowej sesji 
Rady Miejskiej Władysławowa 
nie szczędził burmistrz Roman 
Kużel, który dziękował im za 
zaangażowanie, działalność na 
rzecz społeczeństwa i sumien-
ne wykonywanie obowiązków.

WA

milionowe inwestycJe 
na terenie gminy w toku
ciężki sprzęt pracuje w Mechowie, Mrzezinie i Darzlubiu. 
Na terenie gminy Puck prowadzone są prace związane 
z rozbudową kanalizacji sanitarnej.
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Oficjalnie rozpoczęli służbę na rzecz mieszkańców. Nowo 
wybrani sołtysi z gminy Władysławowo z rąk burmistrza 
i przewodniczącego Rady Miejskiej odebrali zaświadczenia, 
potwierdzające ich wybór na szefów jednostek pomocniczych.

Sołtysi odebrali 
zaświadczenia

Pracę na czele pięciu z siedmiu 
sołectw gminy Władysławowo 
kontynuować będą dotychczas 
zarządzający. Mowa o: Renacie 
Ostrowskiej z Rozewia, Marci-
nie Budziszu z Chałup, Szymo-
nie Redlinie z Jastrzębiej Góry, 
Robercie Radtke z Ostrowa 
i Marku Pieczonko z Karwi. Po 
raz pierwszy funkcję sołtysa 

pełnić będą Tomasz Otromp-
ka w Chłapowie i Michał Felk-
ner w Tupadłach. Zastąpili 
oni kolejno Dariusza Marzejo-
na i Alojzego Stenzel, który na 
rzecz Tupadeł pracował w su-
mie 21 lat - nie tylko jako soł-
tys, ale także radny Rady Miej-
skiej Władysławowa. 
Słów podziękowań pod adre-

sem ustępujących sołtysów, 
w szczególności Alojzego Sten-
zel, w trakcie marcowej sesji 
Rady Miejskiej Władysławowa 
nie szczędził burmistrz Roman 
Kużel, który dziękował im za 
zaangażowanie, działalność na 
rzecz społeczeństwa i sumien-
ne wykonywanie obowiązków.

WA

to będzie pierwszy 
taki festiwal
Potrafisz gwizdać i masz słuch mu-
zyczny? Weź udział w i Kaszubskim 
Festiwalu Muzyki Gwizdanej!

Pomysł jest zaskakujący, ale 
ma promować mało popu-
larną, niełatwą sztukę gwiz-
dania artystycznego. Swoje 
umiejętności uczestnicy zma-
gań zaprezentują w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej.
I Kaszubski Festiwal Muzy-
ki Gwizdanej ma popularyzo-
wać wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych umiejętności 
gwizdania, w tym melodii re-
gionalnych (głównie kaszub-
skich), ale również polskich 
i światowych. Zgłoszenia 
można nadsyłać do 1 czerw-
ca 2019 roku. Jak zaznaczają 
organizatorzy zmagań, kon-
kurs ma charakter ogólnopol-
ski. Jego uczestnikami mogą 
być dzieci, młodzież i doro-
śli. Można wystąpić solo lub 
w zespole liczącym od dwóch 
do dziesięciu osób gwiżdżą-
cych w trzech kategoriach, 
tj. szkoła podstawowa, gim-

nazjum i szkoła ponadgimna-
zjalna oraz dorośli. 
Każdy uczestnik powinien 
zaprezentować trzy utwory. 
Obowiązkowy jest „Ò pòrénk” 
Jana Trepczyka, a dwa są do-
wolne, w tym jedno wykonanie 
może być z akompaniamen-
tem. Dodatkowo może być 
oceniany najdłuższy dźwięk 
gwizdany na palcach.
Komisja będzie brała pod 
uwagę oryginalne interpreta-
cje prezentowanych utworów. 
Wręczenie nagród nastąpi 
bezpośrednio po ogłoszeniu 
wyników. Laureaci konkursu 
otrzymają nagrody finansowe 
(kategoria: dorośli), dyplomy 
oraz statuetki złotego, srebr-
nego bądź brązowego Kosa. 
Więcej informacji na temat 
zmagań można odnaleźć na 
stronie Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie.

WA

Fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

REKLAMA 6/2019/PR

Fo
t. 

Fo
t. 

U
M

 w
e 

W
ła

dy
sł

aw
ow

ie



7|Wtorek, 16 kwietnia 2019expressy.pl

Kolejowy rekord - ponad 
10 mln pasażerów!

Od momentu uruchomienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej było wiadomo, że to „strzał w dziesiątkę”. Najlepszym potwierdzeniem 
tego jest liczba przewiezionych osób – na początku tego miesiąca PKM-ką przejechał 10-milionowy pasażer! 

Miła niespodzianka czekała 
na pasażerów Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej, którzy 3 
kwietnia wsiadali lub wysiada-
li z pociągów na stacji Gdańsk 
Strzyża PKM. Wśród nich był 
10-milionowy pasażer. Wszy-
scy otrzymali specjalnie przy-
gotowane na tą okoliczność 
pamiątkowe gadżety.
Specjalne pendrive’y w kształ-
cie kursujących linią PKM szy-
nobusów wręczył podróżnym 
wicemarszałek Ryszard Świl-
ski oraz przedstawiciele spół-
ki PKM S.A.

10-milionowy pasażer
Kiedy linia PKM powstawa-
ła były liczne głosy scepty-
ków, którzy mówili, że to się nie 
uda.  - Ale jak widać udało się 
i to bardzo dobrze. Ten piękny 
słoneczny dzień to, nie boję się 
tego powiedzieć, święto. Świę-
to Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej, ale przede wszystkim 
święto tych setek tysięcy  Po-
morzan, którzy wybierają ko-
lej - powiedział Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego. W ciągu trzech 
lat istnienia z usług pociągów 
kursujących w ramach systemu 
PKM skorzystało 10 milionów 
pasażerów. Wszyscy pasażero-
wie, którzy wczesnym popołu-
dniem 3 kwietnia 2019 r. wsia-
dali lub wysiadali z pociągów 
na stacji Gdańsk Strzyża PKM 
otrzymali od marszałka Świl-
skiego i prezesa PKM Grzego-
rza Mocarskiego drobny upo-

minek. Był to pendrive w kształ-
cie pociągu kursującego trasą 
Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej. Dodatkowo, każdy pasażer 
otrzymał  słodki upominek.

Pomorzanie wybierają kolej
Każdego roku z pociągów kur-
sujących linią PKM korzysta co-
raz więcej pasażerów. - W 2016, 
czyli w pierwszym pełnym roku 
funkcjonowania linii pocią-
gi przewiozły ponad 2 miliony 
pasażerów, rok później w 2017 
było ich już ponad 3 miliony. 
Rok 2018 zamknął się rekordo-
wymi 4 milionami pasażerów - 
informował Ryszard Świlski, wi-
cemarszałek województwa po-
morskiego. - To niewątpliwie 
efekt konsekwentnie wprowa-
dzanych zmian, doskonalenia 
rozkładów jazdy, tak aby odpo-
wiadały potrzebom mieszkań-
ców. To w końcu dla nich ta li-
nia powstała - podkreślił. Cze-
mu wybierają PKM? - Studiu-
ję na Uniwersytecie Gdańskim, 
a dzięki pociągowi mogę szyb-
ko dojechać zarówno na kam-
pus, jak i wrócić do domu na Ja-
sieniu - powiedziała Katarzyna, 
jedna z pasażerek czekająca na 
pociąg w kierunku Gdyni. - A ja 
często korzystam z połączeń 
do Kościerzyny. Kiedyś jeździ-
łem autobusem, ale pociąg jest 
po prostu szybszy i wygodniej-
szy od autobusu - dodał drugi 
pasażer.

Liczymy pasażerów
Wytypowanie i obliczenie, któ-

ry z pasażerów jest tym kon-
kretnym 10-milionowym jest 
czysto teoretyczne. W pocią-
gach zamontowane są urzą-
dzenia do liczenia pasażerów. 
- Bazując na prowadzonych na 
bieżąco przez Departament 
Infrastruktury Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego statystykach, 
można wskazać w jakim prze-
dziale czasowym, w których  
pociągach jadących wówczas 

linią PKM, liczba 10 mln pasa-
żerów zostanie przekroczona 
- wyjaśnił Ryszard Świlski.

Jedyna taka linia
Pierwszy pociąg pasażerski 
przejechał liną Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej 1 września 
2015 roku. Licząca ok. 18 km 
PKM jest pierwszą w Polsce 
linią kolejową, która została 
wybudowana przez samorząd 
wojewódzki. Budowa linii trwa-

ła dwa lata. Inwestycja koszto-
wała łącznie ponad 1,1 mld zł. 
W 85 proc. była współfinanso-
wana ze środków Unii Europej-
skiej, z programu Infrastruk-
tura i Środowisko. PKM przy-
gotowuje obecnie elektryfika-
cję linii oraz budowę nowego 
przystanku - Gdańsk Firoga. - 
Linia od początku planowana 
była do elektryfikacji. Ale brak 
elektryfikacji linii nr 201 z Gdy-
ni do Kościerzyny powodował, 

że sieć trakcyjna kończyłaby 
się ślepo. Plany elektryfika-
cji linii PKM trzeba było odło-
żyć na później - wyjaśnił Grze-
gorz Mocarski, prezes PKM 
S.A. - Obecnie PKP PLK przy-
gotowuje taki projekt, więc in-
westycje w elektryfikację bę-
dziemy prowadzić wspólnie, 
zarówno na odcinku zarządza-
nym przez nas, jak i przez PLK 
- zaznaczył. Prace powinny za-
kończyć się w 2023 roku.
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W Rewie trwa budowa 
nowego bosmanatu

Miłośnicy sportów wodnych będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury. W Rewie trwa budowa nowego budynku bosmanatu. 
Inwestycja realizowana jest 
w ramach projektu pn. „Rozwój 
oferty turystyki wodnej w ob-
szarze Pętli Żuławskiej i Zato-
ki Gdańskiej w miejscowości 
Rewa, Gmina Kosakowo - prze-
dłużenie pomostu i budowa 
bosmanatu”. Przedsięwzięcie 
prowadzone jest przy wsparciu 
z Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.
- Budowa bosmanatu to od-
powiedź na długo wyczekiwa-
ne wsparcie rozwoju infrastruk-
tury żeglarskiej – mówi Marcin 
Majek, wójt gminy Kosakowo. - 
Dotychczasowa zabudowa nie 
spełniała potrzeb prężnie roz-
wijającej się Rewy. Realizowana 
inwestycja zapewni odpowied-
nie zaplecze sanitarne i organi-
zacyjne, które nadto dostoso-
wane zostanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Nowa infra-

struktura pozwoli w pełni wyko-
rzystać potencjał społeczny, go-
spodarczy, kulturowy oraz kra-
jobrazowy gminy Kosakowo.
Inwestycja zakłada przedłużenie 
istniejącego pomostu cumow-
niczego w celu zwiększenia ilo-
ści miejsc dla żaglówek, a także 
stworzenie zaplecza sanitarnego 
oraz organizacyjnego przystani 
do obsługi ruchu na pomoście.
Koszt realizacji zadania wyno-
si blisko 1,5 mln zł. Większość 
powyższych środków stano-

wi dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej. Jeżeli wszystkie robo-
ty prowadzone będą zgodnie 
z planem, inwestycja zostanie 
zakończona we wrześniu.
- Nowe obiekty noclegowe 
i gastronomiczne oraz inwe-
stycje, które realizujemy, spra-
wiają, że Rewa z dawnej rybac-
kiej miejscowości dynamicznie 
przeobraża się w atrakcyjny 
kurort nadmorski – podsumo-
wuje Marcin Majek. 

WA

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

PRENUMERATA:
p.ruszewski@expressy.pl

ONLiNE:

/ Express Biznesu
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Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych mogli z bliska zobaczyć, dotknąć, a nawet spróbować tego, co 
szkoły ponadgimnazjalne i lokalne firmy mają im do zaoferowania. W Pucku zorganizowane zostały Targi Pracy i Edukacji. 

Na terenie Powiatowego Ośrod-
ka Sportu Młodzieżowego roz-
stawionych zostało ponad 
trzydzieści stoisk. Tragi Pracy 
i Edukacji zorganizowane zosta-
ły przede wszystkim po to, aby 
młodych ludzi zapoznać z bo-
gatą ofertą szkół ponadgimna-
zjalnych, które funkcjonują na 
terenie powiatu puckiego. 

Ofert nie brakowało
- Doskonale wiemy, że uczniowie 
ostatnich klas szkół podstawo-
wych i gimnazjaliści często nie 
zdają sobie sprawy z tego, że za-
wody i profile, w których zamie-
rzają się kształć, mają w swojej 
ofercie puckie szkoły ponadgim-
nazjalne, które cały czas starają 
się iść z duchem czasu – wyja-
śnia Iwona Domachowska, na-
czelnik Wydziału Edukacji, Zdro-
wia, Kultury i Promocji Staro-
stwa Powiatowego w Pucku. 
Organizatorzy Targów Pracy 
i Edukacji zachęcali nie tylko do 
korzystania z oferty puckich pla-
cówek oświatowych, ale i nawią-
zywania współpracy z lokalnymi 
przedsiębiorcami, których w hali 
Powiatowego Ośrodka Spor-
tu Młodzieżowego nie brakowa-
ło. Sporo było również uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, któ-
rzy pomagali swoim młodszym 
kolegom w wyborze dalszej dro-
gi kształcenia. Można było rów-

nież porozmawiać z przedstawi-
cielami urzędów pracy i innych 
jednostek pośrednictwa pracy.

Warsztaty i zajęcia
- Choć już jakiś czas temu wy-
brałam szkołę, w której zamie-
rzam kontynuować naukę, to 
popieram organizację tego typu 
przedsięwzięć – zapewnia Pau-
lina, gimnazjalistka. - To jedyna 
tego typu okazja, aby w jednym 

miejscu przyjrzeć się ofercie 
edukacyjnej wszystkich puckich 
szkół ponadgimnazjalnych. Do-
datkowo można znaleźć intere-
sującą nas praktykę i otrzymać 
pomoc we właściwym wyborze 
dalszej drogi edukacji. 
Warto zaznaczyć, że w ramach 
Targów Pracy i Edukacji zorga-
nizowane zostały liczne warsz-
taty, m.in. z zakresu autoprezen-
tacji, umiejętności i predyspozy-

cji zawodowych oraz komunika-
cji.  Nowością były zajęcia pro-
wadzone metodą World Cafe nt. 
„Jakie działania możemy podjąć, 
aby rozwijać kompetencje klu-
czowe potrzebne na rynku pra-
cy?”. Nadto wzorem ubiegłego 
roku w trakcie wydarzenia wrę-
czono nagrody dla zwycięzców 
konkursu pt. „Dlaczego moja 
szkoła jest wyjątkowa?”.

Anna Walk
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Tłum młodych ludzi na 
Targach Pracy i Edukacji

Od siedmiu lat wydarzenie jest 
częścią Dni Piaśnickich Gmi-
ny Wejherowo w ramach cyklu 
czterodniowych imprez o cha-
rakterze patriotycznym, nauko-
wym, sportowym i rekreacyj-
nym. W tegorocznej uroczysto-
ści w Piaśnicy uczestniczyły 
delegacje władz państwowych 
oraz samorządowych z powia-
tu puckiego i wejherowskiego, 
posłowie, organizacje oraz sto-
warzyszenia, poczty sztanda-
rowe szkół, związków komba-
tanckich i służb mundurowych, 
a także mieszkańcy. W zadu-
mie i skupieniu zaznaczono 

duchową łączność z ofiarami 
wielkiej tragedii piaśnickiej.
- Pochylmy głowy przed osoba-
mi zamordowanymi w imię bar-
barzyńskiej ideologii. Złóżmy 
hołd niewinnym ofiarom wojen-
nego kataklizmu, aby pamięć 
o tragicznych wydarzeniach była 
ciągle żywa w naszych sercach 
i umysłach – przypomniał Hen-
ryk Skwarło, wójt gminy Wejhero-
wo. – Ofiarą ludobójstwa w lasach 
piaśnickich padło ponad 12 tys. lu-
dzi. W gronie ofiar znaleźli się licz-
ni przedstawiciele polskiej inteli-
gencji, a także osoby narodowości 
polskiej, czeskiej i niemieckiej.

Nabożeństwo poprowadził ks. 
porucznik Adam Tur. Wzru-
szający program artystyczny 
o zbrodni ludobójstwa w Pia-
śnicy wykonali uczniowie Sa-
morządowej Szkoły Podsta-
wowej w Bolszewie. Po odczy-
taniu apelu poległych, kom-
pania honorowa Marynarki 
Wojennej oddała salwy hono-
rowe, a hodowcy gołębi pocz-
towych wypuścili w niebo go-
łębie. Na zakończenie uroczy-
stości liczne delegacje złoży-
ły wieńce i wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem.

DD

Z okazji miesiąca pamięci narodowej przy pomniku głównym 
w Piaśnicy odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna. Hołd 
pomordowanych oddali między innymi lokalni samorządowcy. 

samorządowcy i mieszkańcy 
oddali hołd pomordowanym
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Puck ponownie na 
niebiesko dla autyzmu

Było bardzo niebiesko, a do tego sporo się działo. Za sprawą Puckich Dni Autyzmu mieszkańcy po raz kolejny wyrażali swoją 
solidarność z osobami ze spektrum autyzmu. 

Trwa Światowy Miesiąc Wiedzy 
na Temat Autyzmu, który ma 
na celu zwrócenie uwagi spo-
łeczeństwa na problemy i po-
trzeby osób ze spektrum auty-
zmu. Podobna idea przyświe-
ca organizatorom Puckich Dni 
Autyzmu, które z roku na rok 
cieszą się coraz większym za-
interesowaniem wśród miesz-
kańców. Tym razem na Starym 
Rynku w Pucku zgromadziło 

się blisko dwa tysiące osób.

Świadomość społeczeństwa 
rośnie
- Wiemy, że wśród nas są oso-
by dotknięte spektrum auty-
zmu - mówił do zebranych se-
nator Sławomir Rybicki. - Zda-
jemy sobie również sprawę 
z tego, że osoby autystyczne 
mają świadomość swojej od-
mienności i często spotyka-

ją się z brakiem zrozumienia 
oraz akceptacji. Dlatego mu-
simy współdziałać w celu pod-
noszenia świadomości społe-
czeństwa na temat autyzmu.
W imieniu włodarzy powia-
tu puckiego głos zabrała bur-
mistrz Pucka, która Dorocie 
Kornak ze Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom z Problemami 
Autyzmu „Zrozumieć Świat” 
wręczyła symboliczny klucz 

do miasta. - Dzięki Waszym 
akcjom wiedza o autyzmie, 
spektrum autyzmu i zespole 
Aspergera jest coraz większa 
– mówiła Hanna Pruchewska. 
- Dziękujemy za Wasze zaan-
gażowanie i liczymy na konty-
nuację działań. 

Autyzm to nie choroba
Tegoroczne Puckie Dni Autyzmu 
zorganizowane zostały pod ha-

słem „Kocham autyzm”. - Stereo-
typy na temat autyzmu biorą się 
z braku informacji i fałszywych 
wyobrażeń – przekonują orga-
nizatorzy akcji. - Dlatego zależy 
nam na tym, aby uczyć otwarto-
ści i wrażliwości na innych. W tym 
roku apelujemy przede wszyst-
kim o to, aby zrozumieć odmien-
ność osób z autyzmem.
Warto wiedzieć, że autyzm to nie 
choroba, ale zespół zaburzeń 

rozwoju i funkcjonowania ośrod-
ka nerwowego. Ludzie dotknię-
ci tym zaburzeniem zachowują 
się inaczej niż inni, mają proble-
my z wyrażaniem emocji i uczuć 
oraz nawiązywaniem, a także bu-
dowaniem relacji z otoczeniem. 
Ich alienacja oraz niezrozumie-
nie ich zachowań często wynika-
ją z niewiedzy i braku społecznej 
świadomości, czym jest autyzm. 

Anna Walk

Kaszubska Nagroda Literacka 
przyznawana jest równocześnie 
z Pomorską Nagrodą Literacką 
„Wiatr od morza”, którą ustanowił 
samorząd województwa pomor-
skiego. „W roku stulecia odzyska-
nia Niepodległości w uznaniu dla 
twórczej pracy i licznych dokonań 
pomorskich pisarzy, a także wy-
dawców książek, w trosce o dal-
szy rozwój pomorskiego piśmien-
nictwa i czytelnictwa, o podtrzy-
manie i rozszerzanie miłości do 
literatury” – tak stworzenie lite-

rackiego wyróżnienia  uzasadniali 
jego pomysłodawcy.

Za co przyznawana jest na-
groda? 
Kaszubska Nagroda Literacka 
przyznawana jest za szczegól-
ne dokonania literackie w języ-
ku kaszubskim, w tym także za 
tłumaczenie na język kaszub-
ski, zrealizowane w roku po-
przedzającym jej wręczenie lub 
za całokształt pracy literackiej 
w tym języku. Nagroda ma cha-

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie in-
formuje o możliwości zgłaszania kandydatur do Kaszubskiej Nagrody Lite-
rackiej za miniony rok. Propozycje można nadsyłać do 8 września.

kaszubska nagroda literacka. moŻna zgłaszać kandydatów
rakter indywidualny i przyzna-
wana jest osobom fizycznym. 
W przypadku przyznania jej za 
dokonania zbiorowe, nagrodę 
przekazuje się osobie lub oso-
bom kierującym projektem. 
Pierwszą Kaszubską Nagrodę Li-
teracką przyznano 18 październi-
ka 2018 roku za całokształt twór-
czości w uznaniu niezwykłego 
dorobku wieloletniej pracy twór-
czej na rzecz literatury i języka 
kaszubskiego Stanisławowi Jan-
kemu, poecie, prozaikowi, tłuma-
czowi, publicyście oraz twórcy li-
teratury kaszubskiej. 

Kto i kiedy wybiera laureata? 
Nagrodę przyznaje kapituła po-

wołana przez dyrektora Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie. Laureat w czwartym 
kwartale każdego roku pod-
czas uroczystej gali, wspólnie 
z Pomorską Nagrodą Literac-
ką „Wiatr od morza”, otrzymuje 
statuetkę i nagrodę pieniężną. 
Więcej informacji na temat Ka-
szubskiej Nagrody Literackiej 
można odnaleźć na stronie www.
muzeum.wejherowo.pl. Zgło-
szenia wraz z uzasadnieniem na-
leży nadsyłać do 8 września na 
adres Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie.

UM
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Na ulicach Pucka, Gdyni, Sopotu i Gdańska kwestowało kilku tysięcy wolontariuszy. Zebrane podczas żonkilowej kwesty środki 
przeznaczone zostaną na rzecz podopiecznych pomorskich hospicjów.

Pola Nadziei 2019.
Padł rekord zbiórki

Każdego roku z inicjatywy ho-
spicjów w całej Polsce odby-
wają się zbiórki, których zna-
kiem rozpoznawczym są żon-
kile. Wolontariusze wręcza-
ją kwiaty mieszkańcom w za-
mian za datki. Na Pomorzu 
Pola Nadziei w tym roku zor-
ganizowane zostały 7 kwiet-
nia, już po raz ósmy.

Sporo się działo
- To akcja, która zakwita na wio-
snę wówczas, gdy zakwitają 
żonkile, kwiaty, które symboli-
zują kruchość i ulotność życia – 
wyjaśnia Beata Gruchała z Puc-
kiego Hospicjum pw. św. Ojca 
Pio. - Głównym celem Pól Na-
dziei jest wsparcie pomorskich 
hospicjów, które w ramach tego 

wydarzenia łączą swoje siły.
Wolontariusze w żółtych koszul-
kach kwestowali na ulicach, pla-
cach, przed kościołami, instytu-
cjami kultury i w restauracjach. 
Akcję rozpoczęła Żonkilowa 
Sztafeta, która rano wyruszy-
ła z Pucka do Gdańska. Wzięli 
w niej udział wolontariusze i mo-
tocykliści. Po drodze, przy Ergo 

Arenie, dołączyli do nich miło-
śnicy zabytkowych samocho-
dów. Finał akcji zorganizowany 
został pod fontanną Neptuna. 

Więcej niż przed rokiem
- Na terenie Puckiego Hospi-
cjum w ramach Pól Nadziei od-
był się koncert Karoliny Wojtko 
– mówi Beata Gruchała. - Nadto 

zorganizowana została projekcja 
filmu stworzonego przez wolon-
tariuszy pt. „Malowany motyl”. 
Obraz opowiada o więzi, która 
nawiązała się pomiędzy wolon-
tariuszami a jedną z podopiecz-
nych naszego hospicjum.
W ramach tegorocznej edycji 
akcji zebrano rekordową kwo-
tę 696 tys. 314 zł 64 gr, z czego 

168 tys. 008 zł 92 gr udało się 
zgromadzić na terenie Pucka. 
Zebrane środki przeznaczone 
zostaną między innymi na za-
kup specjalistycznego sprzętu. 
- Dzięki tego typu akcjom uzu-
pełnia się niedobory finansowe 
pomorskich hospicjów – pod-
sumowuje Beata Gruchała.

Anna Walk

Jak to się zaczęło? 
Pierwsze Pola Nadziei zakwitły w szkockim Edynburgu i zostały 
zorganizowane przez fundację Marie Curie Cancer Care. Stam-
tąd też przywędrował do Polski zwyczaj darowania żonkili oso-
bom przyłączającym się do zbiórki. Żonkil w tej tradycji sym-
bolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmier-
cią. Co roku na początku października ludzie na całym świecie 
sadzą żonkile przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach 
i na skwerach. Wiosną, kiedy kwitną, ośrodki hospicyjne orga-
nizują wielką zbiórkę na rzecz swoich podopiecznych. Wolon-
tariusze w żółtych koszulkach wręczają je darczyńcom w za-
mian za datki do puszek. Geneza polskich Pól Nadziei związana 
jest z Krakowem i Hospicjum św. Łazarza. Akcja wystartowała 
dziewiętnaście lat temu, a ogólnopolskiego charakteru nabrała 
w 2003 roku. Obecnie organizowana jest na terenie kilkudzie-
sięciu miast w różnych częściach kraju.

Pola Nadziei na Pomorzu zbierały środki na rzecz: 
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks.  •	

 E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku 
Hospicjum Pomorze Dzieciom •	
Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie •	
Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Faustyny w Sopocie •	
Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni wraz z Domem  •	

 Hospicyjnym dla Dzieci „Bursztynową Przystanią” 
Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio •	
Pomorskie Hospicjum dla Dzieci•	
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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 maja. 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

Lubi mówić o sobie, że ma 
„duszę z minionej epoki”. To 
sformułowanie nabiera peł-
nych barw podczas jej kon-
certów bądź recitali. Będą 
mogli przekonać się o tym 
mieszkańcy gminy Kosakowo. 
Joanna Aleksandrowicz wy-

stąpi w Gminnym Domu Kul-
tury w Pierwoszynie. Koncert 
pt. „Od nocy do nocy” odbę-
dzie się 27 kwietnia. Usłyszeć 
będzie można najpiękniejsze 
utwory z musicali polskich 
i światowych, a także filmów. 
Czy Joanna Aleksandrowicz 

wraz z zespołem oczarowu-
je publiczność? Przyjdź i sam 
się przekonaj! Początek kon-
certu zaplanowany został na 
godz. 18. Za organizację wy-
stępu odpowiada Kosakow-
skie Centrum Kultury. 

WA

weJściówki do zdobycia
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Występowała m.in. na deskach Teatru Muzycznego w Gdy-
ni, Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz gościnnie na sce-
nie Teatru roma w Warszawie. Pod koniec kwietnia Joan-
na Aleksandrowicz przyjedzie do Pierwoszyna.

przyJdź na wyJątkowy koncert 
Joanny aleksandrowicz!
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Dzień Jedności 
Kaszubów pełen atrakcji

Dumni ze swojego pochodzenia Kaszubi świętowali w Żukowie. W trakcie Dnia Jedności Kaszubów podjęta została próba bicia rekordu 
w jednoczesnej grze na akordeonach, a przy karcianych stolikach zasiedli miłośnicy gry w baśkę.

/Expressy.plBądź 
na Bieżąco!

Obchody XVI Dnia Jedności 
Kaszubów rozpoczęły się od 
uroczystej mszy św. pod prze-
wodnictwem ks. Zbigniewa 
Zielińskiego, biskupa pomoc-
niczego Archidiecezji Gdań-
skiej. Po sumie goście oraz 
mieszkańcy w uroczystym po-
chodzie udali się do hali wido-
wiskowo-sportowej, gdzie zor-
ganizowane zostało oficjalne 
otwarcie wydarzenia. 

Otwartość i jedność
- Dzień Jedności Kaszubów 
to wyjątkowa okazja do tego, 
aby przypominać, jak ważne 
jest pielęgnowanie tożsamo-
ści kulturowej – mówił do ze-
branych Mieczysław Struk. – 
Cieszę się, że mieszkańcy tego 

regionu nie zapominają o swo-
jej historii, pielęgnują język ka-
szubski i zwyczaje. Każda edy-
cja tego wydarzenia spotyka 
się z ogromnym zainteresowa-
niem, również wśród młodzie-
ży i dzieci. W tym szczególnym 
dniu łączmy się myślami ze 
wszystkimi Kaszubami na ca-
łym świecie – dodał marszałek 
województwa pomorskiego. 
Gospodarz uroczystości, bur-
mistrz Wojciech Kankowski, 
przemawiając w całości w ję-
zyku kaszubskim, podkreślał 
przede wszystkim znaczenie 
Dnia Jedności Kaszubów. - 
Chciałbym, żebyśmy wszyscy 
razem poprzez zjednoczenie 
czuli się dumni z tego, że je-
steśmy Kaszubami - zaznaczał 

włodarz Żukowa. - Kaszuby są 
otwarte na wszystkich, któ-
rzy tutaj przyjeżdżają bądź się 
przeprowadzają – zapewniał.

Sporo się działo
Tradycyjnie głównym punk-
tem Dnia Jedności Kaszubów 
była próba bicia rekordu Pol-
ski w jednoczesnej grze na 
akordeonach. Pod batutą Paw-
ła Nowaka zagrało w sumie 327 
akordeonistów. I choć zapał 
muzyków był wielki, a wykona-
nie wręcz perfekcyjne, rekordu 
nie udało się pobić - zabrakło 
46 osób. Najmłodsza akorde-
onistka miała sześć miesięcy, 
a najstarszy - 85 lat. 
Warto zaznaczyć, że organi-
zatorzy przygotowali różno-

rodne wydarzenia towarzy-
szące obchodom. W hali ple-
nerowej Szkoły Podstawowej 
nr 2 odbywały się występy 
regionalnych artystów. Nad-
to w Szkole Podstawowej nr 
1 rozegrany został turniej gry 
w baśkę. Cały czas dostępne 
były też stoiska z regionalny-
mi wyrobami, a także wysta-
wy: „Franciszek Leon Kręcki - 
zapomniany bohater kaszub-
skiej drogi do Niepodległości” 
i „Jan Trepczyk - pieśni odziej 
kaszubskiej ziemi. W 110. rocz-
nicę urodzin” oraz ekspozycja 
akordeonów z kolekcji Pawła 
Nowaka. Dwukrotnie wyświe-
tlano również animację po-
klatkową „Przygody Remusa”.

WA

Dzień Jedności Kaszubów (Dzéń Jednotë Kaszëbów) 
to święto upamiętniające pierwszą pisemną adnota-
cję o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX. 9 marca 
1238 roku papież Grzegorz IX zatytułował szczecińskie-
go księcia „księciem Kaszub” (łac. clare morie… duce 
Cassubie), potwierdzając dobra podarowane przez Bo-
gusława I zakonowi joannitów pod Stargardem nad Iną. 
Była to pierwsza historyczna wzmianka o Kaszubach. 

Pierwszy w historii Dzień Jedności Kaszubów odbył się 
w 2004 roku w Gdańsku. Rok później impreza ponownie 
zorganizowana została w grodzie nad Motławą, natomiast 
w następnych latach kolejno w miejscowościach: Tucho-
mie (2006), Kramarzyny (2007), Miastko (2008), Bytów 
(2009), Kartuzy (2010), Słupsk (2011), Brusy (2012), Ko-
ścierzyna (2013), Sierakowice (2014), Sulęczyno (2015), 
Bojano (2016), Chmielno (2017) oraz Kosakowo (2018).
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NIERUCHOMOŚCI

SPrZEDAM

SPrZEDAM 2 działki budowlane, Kę-
błowo Nowowiejskie, 3km od Lęborka, 
pod lasem 1033 m2, cena 39 000-49 
000, 602 306 210

DZiAłKA budowlana na sprze- daż 
Orle/Wejherowo, 800 m2, nieuzbrojona, 
pełne uzbrojenie w drodze, obowiązuje 
MPZP, cena 98 400 zł, tel. 500 101 202

WYNAJMĘ

ODNAJMĘ garaż z działką o pow. 616 
m2, 12 marca, Reda, 602 306 210

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

KUPiĘ

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

MOTORYZACJA

SPrZEDAM

SKODA 105l, 38 lat i Gas (BRC), cytry-
na, cena: 1888zł, Tczew, 574 797 077

JAWA 50, typ 220 i 223, obie po 42 lat, 
cena: 4114 zł i 2114 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

PiAGGiO/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 
1995 r., czarny, cena 1888 zł, Tczew, tel. 
574 797 077 

KUPiĘ

SKUP, kasacja aut, pomoc 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, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

USłUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

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

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

RÓŻNE

SPrZEDAM krata kuta, na drzwi, 190, 
85, tel. 570 009 915 

SPrZEDAM meble pokojowe, tel. 570 
009 915 

ZłOTA rączka, regulacja okien pcw, ma-
lowanie, panele, krany, armatura, napra-
wy, itd., Rumia, tel. 518 204 992 

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

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

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 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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Pierwsze zawody odbyły się 23 
marca i miały rangę Mistrzostw 
Polski w Biegach Przełajo-
wych. Zawodnik Blizy Włady-
sławowo bronił tytułu mistrza 

Polski seniorów na dystansie 
10 km. Choć na starcie stanę-
ło wielu utytułowanych zawod-
ników, to popularny „Grycek” 
nie miał sobie równych i z dużą 

przewagą zdobył swój kolejny 
złoty medal. Tym samym za-
wodnik Blizy wyrównał rekord 
czterech zwycięstw z rzędu 
w Mistrzostwach Polski w Bie-
gach Przełajowych (2016, 2017, 
2018, 2019 rok). 
Drugą imprezą, w której To-
masz świetnie wypadł, był Or-
len Warsaw Marathon, gdzie 
oprócz biegu maratońskiego 
odbył się bieg Oshee na dy-
stansie 10 km z udziałem Gryc-
ko. Na linii startu stanęło bli-
sko dziesięć tysięcy biegaczy 
z kraju i zagranicy, w tym moc-
na reprezentacja Ukrainy, Bia-
łorusi, Kenii i zawodnik z Es-
toni. Od startu Grycko nada-
wał ton rywalizacji, narzucając 
mocne tempo, na czwartym ki-
lometrze oderwał się od rywa-
li i samotnie pokonywał kolej-
ne kilometry. Rywale próbowa-
li jeszcze w końcówce dogonić 
zawodnika z Władysławowa, 
ale tego dnia podopieczny Pio-
tra Oberziga był w niesamowi-
tej dyspozycji i jako pierwszy 
przekroczył linię mety. Tomasz 
uzyskał bardzo dobry wynik 
29min i 30s, co napawa opty-
mizmem przed zbliżającymi 
się Mistrzostwami Polski na 10 
000m (Białogard 28.04).  

UM

Młodzi pływacy z Władysławowa będą wspominać bardzo 
dobrze Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów 
w Pływaniu w Płetwach. Z Olsztyna przyjechali w sumie 
z kilkudziesięcioma medalami.  

Tomasz Grycko się nie zatrzymuje. Podopieczny 
Piotra Oberziga na bardzo prestiżowych imprezach 
rozgrywanych w Olszynie i Warszawie odniósł dwa 
niezwykle cenne zwycięstwa.

- Nasi zawodnicy kilkukrot-
nie zostali mistrzami i wice-
mistrzami Polski. Nie zabra-
kło również medali brązowych 
zarówno w rywalizacji indywi-
dualnej, jak i wyścigach szta-
fetowych - informują przed-
stawiciele UKS Tri-Sea Mewa 
Władysławowo. - Doskona-
ła postawa naszych zawod-
ników jest wynikiem ich cięż-
kiej pracy oraz zaangażowania 
ze strony zespołu trenerskie-

go grupy sportowej, tj. Gabrie-
li Czyż i Mateusza Szurmieja – 
dodają. 
Letnie Mistrzostwa Polski Ju-
niorów i Seniorów w Pływaniu 
w Płetwach przeprowadzone 
zostały na terenie Wodnego 
Centrum Rekreacyjno – Spor-
towego. UKS Tri-Sea Mewa 
Władysławowo w Olsztynie re-
prezentowali: Nina Tartanus, 
Rozalia Necel, Kinga Chmie-
lewska, Anna Redlin, Agniesz-

ka Dettlaff, Izabela Necel, 
Maja Necel, Weronika Tusk, 
Marietta Dąbrowska, Katarzy-
na Truszczyńska – Gzyl, Bal-
bina Sikora, Oskar Lisakow-
ski, Seweryn Ziemniak, Robert 
Pulczyński, Natan Jeliński, Al-
bert Konkel, Ignacy Kowal-
czyk, Igor Kowalczyk, Marcin 
Dąbrowski, Jeremiasz Necel, 
Jarek Markiewicz, Karol Mar-
kiewicz, Mateusz Szurmiej.

WA

W meczu o trzecie miejsce Ja-
nusz Maciejewski z Dębogórza 
wygrał 3:1 z Jackiem Bruckim 
z Pogórza. W najlepszej ósem-
ce znalazł się również zwycięz-
ca najmłodszej z kategorii, tj. 
młodzików, który w ćwierćfi-
nale przegrał 1:3 z Januszem 
Maciejewskim. 
Turniej rozegrany został w hali 
Centrum Sportowego Kosako-
wo. Do zawodów przystąpiło bli-
sko trzydziestu zawodników, tj. 
dziewiętnastu w kategorii open 
(w tym jeden młodzik), pięciu ju-
niorów i trzech młodzików. 
W kategorii open graczy podzie-
lono poprzez losowanie na dwie 

grupy, z których do fazy pucha-
rowej awansowało po czterech 
najlepszych tenisistów. Juniorzy 
i młodzicy rozgrywali mecze od-
powiednio w pięcio- i trzyoso-
bowych grupach. 
Wśród juniorów najlepszy oka-
zał się Kacper Bober z Mostów, 
który wyprzedził Michała Her-
manowskiego z Pogórza i Ma-
teusza Bartosika z Mostów. Je-
żeli zaś chodzi o młodzików, to 
wygrał Marcin Brucki z Pogó-
rza. Nadto wyróżniono najstar-
szego zawodnika turnieju, któ-
rym okazał się 76-letni Woj-
ciech Pohla z Pogórza.

WA

udane mistrzostwa polski doskonały początek sezonu

Najlepsi w gminie 
zostali wyłonieni
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Za nami VIII Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Tenisie Stołowym. Zwycięzcą zmagań okazał się Piotr Grzybek 
z Pogórza, który w meczu finałowym pokonał 3:1 Józefa Stachów z Suchego Dworu. 


