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Zaniedbany budynek 
zmieni się nie do poznania

Postępują prace przy rewitalizacji centrum Pucka. Pod koniec sierpnia władze miasta podpisały umowę z właścicielem firmy,
która będzie odpowiadała za remont budynku przy ul. Morskiej. Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku. 

Znamy już tych, którZy nie widZą prZesZkód
Za nami pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód”. 
Podczas uroczystej gali nagrodzono Pawła Grabowskiego, Jolantę Bobińską i Pawła Bilskiego. 

Rewitalizacja obiektu przy ul. 
Morskiej 15 obejmuje komplek-
sowy remont ścian zewnętrz-
nych i fundamentowych, mo-
dernizację dachu, wymianę sto-
larki drzwiowej oraz okiennej 
w częściach wspólnych budyn-
ku, a także odnowienie klatki 
schodowej oraz zagospodaro-
wanie terenu wokół obiektu. 

Szeroki zakres prac
- Zgodnie z umową wszystkie 
prace musimy przeprowadzić 
w ciągu trzech miesięcy - mówi 

Witold Labuda z Przedsiębior-
stwa Usług Instalacyjno-Dekar-
skich. - Zakres robót jest sze-
roki, ale już wcześniejszej reali-
zowaliśmy podobne przedsię-
wzięcia, w związku z czym nie 
powinniśmy mieć problemów 
z realizacją tego zadania. 
Przedsięwzięcie jest częścią 
unijnego projektu pn. „Rewita-
lizacja Centrum Pucka”. War-
tość umowy opiewa na kwotę 
748 tys. 356 zł, z czego ponad 
150 tys. zł stanowi dofinanso-
wanie z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego. 
Termin zakończenia prac usta-
lony został na 29 listopada. 

Wizytówka miasta
- To jest budynek wyjątko-
wy, który znajduje się w bar-
dzo reprezentacyjnym miej-
scu, pomiędzy zejściem z puc-
kiej fary a wejściem do portu 
rybackiego - zaznacza Hanna 
Pruchniewska, burmistrz Puc-
ka. - Aby obiekt mógł być wi-
zytówką miasta, trzeba będzie 
dokonać wielu funkcjonalnych 

i estetycznych zmian. Mamy 
nadzieję, że wszystkie pra-
ce przeprowadzone zostaną 
zgodnie z planem – dodaje.
Warto nadmienić, że nowa ele-
wacja na ścianie wschodniej 
budynku umożliwi realizację 
kolejnego zadania, tj. wykona-
nie muralu z okazji zbliżające-
go się 100-lecia Zaślubin Pol-
ski z Morzem w Pucku. 

Wyjątkowy mural
- W tym roku udało nam się 
pozyskać środki z Programu 

„Niepodległa 2019” na realiza-
cję zadania pn. „Puck Niepod-
ległą Malowany” - informuje 
Anna Rząd ze Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży Subsidium. - Efektem 
końcowym tego przedsięwzię-
cia ma być mural, który będzie 
upamiętniał stulecie Zaślubin 
Polski z Morzem. Dodatkowo 
przeprowadzone zostaną m.in. 
warsztaty plastyczne.
Wartość zadania wynosi po-
nad 40 tys. zł, z czego 32 tys. 
zł stanowi pozyskane dofinan-

sowanie. Uroczyste odsłonię-
cie muralu ma nastąpić w li-
stopadzie podczas obchodów 
Święta Niepodległości. Przy-
pominamy, że Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży Subsidium działa przy 
Szkole Podstawowej im. M. Za-
ruskiego w Pucku. Zajmuje się 
m.in. pozyskiwaniem funduszy 
na wspieranie rozwoju dzie-
ci i młodzieży oraz aktywizo-
wanie, a także integrowanie 
mieszkańców miasta. 
Anna Walk

Gala finałowa zorganizowana zo-
stała w sali koncertowej Polskiej 
Filharmonii Kameralnej w Sopo-
cie. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. prezydent So-
potu, Jacek Karnowski, wice-
marszałek Agnieszka Kapała-So-
kalska i burmistrz Pucka, Hanna 
Pruchniewska, z których rąk na-
grody trafiły do laureatów. Jed-
nym z fundatorów nagród dla 
zwycięzców było Miasto Puck.
Gwiazdami wieczoru była nie-
wątpliwie dziesiątka nominowa-
nych. W tym konkursie wszyscy 
byli zwycięzcami. To bowiem oni 
– społecznicy – każdego dnia 
swoją ciężką pracą, wbrew pra-
wom logiki, pokonują przeszko-
dy, które innym wydają się nie-

możliwe do pokonania. To dzię-
ki nim codziennie świat staje się 
odrobinę lepszy.

Laureatami pierwszej edycji ogól-
nopolskiej nagrody „Okulary ks. 
Kaczkowskiego. Nie widzę prze-

szkód” zostali: Paweł Grabow-
ski, Jolanta Bobińska i Paweł Bil-
ski. Trzy niezwykłe postaci, które 

dzielą setki kilometrów, łączy zaś 
zaangażowanie, pasja oraz cel – 
niesienie pomocy innym. 
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Puck jest jednym z najmniej-
szych miast województwa po-
morskiego. Stolica powiatu puc-

kiego liczy wyłącznie 479 hekta-
rów, w związku z czym chce roz-
szerzenia swoich granic. Zda-

niem władz miasta, potrzeba ko-
rekty granic administracyjnych 
wynika między innymi z ograni-

czonego obszaru pod budow-
nictwo mieszkaniowe, tereny 
usługowe i uzdrowiskowe.

Puck chce być większy. 
Miasto rozpoczęło procedurę

Około 604 ha – o tyle może powiększyć się stolica powiatu puckiego. Władze Pucka rozpoczynają procedurę zmiany granic 
administracyjnych. Chcą przyłączyć do miasta sąsiednie tereny, będące częścią gminy Puck, w większości niezamieszkałe 

i niewykorzystane gospodarczo. 
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Szansa na rozwój
Puck się dusi w tych grani-
cach, które obecnie są, nie ma 
szans na dalszy rozwój - wyja-
śnia burmistrz Hanna Pruch-
niewska. - Część nowego ob-
szaru miasta można byłoby 
przeznaczyć pod inwestycje. 
Powstałyby miejsca dla usług 
różnego rodzaju, mieszkania 
i zaplecze uzdrowiska, któ-
re stworzyłoby nowe miejsca 
pracy, również dla mieszkań-
ców gminy. Musimy myśleć 
o przyszłości mieszkańców, 
ich dzieci i wnuków - apeluje.
Łączna powierzchnia terenów, 
które włodarze chcieliby włą-
czyć w granice administra-
cyjne miasta, wynosi około 
604 ha, co uszczupliłoby ob-
szar gminy Puck o 2,5 proc. jej 
powierzchni. Jak zapewnia-
ją puccy urzędnicy, przedmio-
towe tereny obejmują obszary 
dotychczas niezainwestowane 
bądź o małym zagospodaro-
waniu. Chodzi o część Połczy-
na (Połczyno Bis), Żelistrze-
wa, Błądzikowa i Celbówka.

Ogromne znaczenie
- Trzydzieści lat temu doszło 
do rozdziału miasta i gminy – 
wspomina Hanna Pruchniew-
ska. - Uważam, że ten rozdział 
był bardzo niesprawiedliwy, 
w związku z czym podjęliśmy 
odpowiednie działania. Nie 

chcemy dużo, bo zaledwie 2,5 
proc. powierzchni gminy Puck. 
Dla naszych sąsiadów to nie 
byłby duży uszczerbek, a dla 
nas wielki skok naprzód. 
Działania władz miasta akcep-
tuje wielu mieszkańców Puc-
ka, ale budzą one niepokój 
wśród przedstawicieli gminy 
Puck, którzy zwracają uwa-
gę na utratę pewnych docho-
dów i przynależność do dane-
go miejsca. Do pomysłu puc-
kich samorządowców dość 
sceptycznie podchodzą gmin-
ni włodarze. 

Rząd zdecyduje
- Rada Gminy Puck stanowi-
sko w tej sprawie podejmie 
na najbliższej sesji – informu-
je Tadeusz Puszkarczuk, wójt 
gminy Puck. 
Puck dąży do zmiany granic 
administracyjnych na podsta-
wie możliwości, jakie daje roz-
porządzenie Rady Ministrów 
z 9 sierpnia 2001 roku. Obec-
nie na terenie miasta trwają 
konsultacje z mieszkańcami. 
Ich wyniki będą ważne, ale nie 
wiążące. Zmiana granic musi 
być zaopiniowana przez woje-
wodę. Konieczne jest również 
stanowisko ministra właściwe-
go ds. administracji publicznej. 
Ostateczną decyzję w sprawie 
podejmuje Rada Ministrów. 

Anna Walk

Uroczystość uhonorowania 
najzdolniejszych zorganizowa-
na została w puckim ratuszu. 
Uczestniczyli w niej nie tylko 
stypendyści, ale i ich rodzice, 
radni, nauczyciele oraz przed-
stawiciele Urzędu Miasta.
- Rok, który mija, nie był łatwy 
dla polskiej oświaty – mówiła do 
zebranych Hanna Pruchniew-
ska, burmistrz Pucka. - Musieli-
ście też odnaleźć się w tych za-
wirowaniach (…). Tym bardziej 
zasługujecie na uznanie, że 

najZdolniejsi Ze stypendiami
Wyróżnieni zostali za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, a także aktywność społeczną. Uzdolnieni 
mieszkańcy Pucka otrzymali stypendia z rąk włodarzy miasta.

w takich okolicznościach pa-
miętaliście o tym, co jest naj-
ważniejsze, budowaliście swój 
kapitał na przyszłość. 
Do kogo trafiły stypendia?  
Do najbardziej uzdolnionych 
mieszkańców Pucka, którzy 
w minionym roku szkolnym 
wykazywali się wysokimi 
średnimi ocen, a także duży-
mi osiągnięciami w dziedzi-
nie kultury, sportu oraz ak-
tywności społecznej. W trak-
cie uroczystości włodarze 

miasta uhonorowali w sumie 
ponad trzydzieści osób. 
Spotkanie pod względem ar-
tystycznym uświetnili tego-
roczni stypendyści, tj. Mate-
usz Redlin (recytacja), Moni-
ka Bartoszak (śpiew), Sabina 
Tomczyk (recytacja), Marta 
Tomczyńska (ukulele, śpiew), 
Oliwia Obrębska i Julia Kle-
ihsa (taniec), a także Anna 
Kwarta (flet poprzeczny) oraz 
Marek Kwarta (fortepian).

WA
Fot. UM w Pucku
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REKLAMA 24/2019/ZM

Modernizacja dworca w Jastarni coraz bardziej realna. Obecnie prowadzone są prace projektowe. 

Dworzec zostanie odnowiony
Spółka PKP umowę na opraco-
wanie projektu budowlanego 
dla przebudowy dworca w Ja-
starni podpisała pod koniec lu-
tego z pracownią Paka Archi-
tekci. Jej wartość przekracza 
211 tys. zł. Budynek dworca ko-
lejowego w Jastarni powstał 
w 1924 roku. Obecnie znajdują 
się w nim kasy biletowe, czyn-
ne w sezonie wakacyjnym oraz 
pomieszczenia PKP PLK (m.in. 
nastawnia). Reszta przestrze-
ni jest niewykorzystywana. 
Co się zmieni? – Planowana 
jest kompleksowa moderniza-
cja całego budynku dworca, tj. 
budynku głównego wraz z za-

gospodarowaniem terenu wo-
kół obiektu oraz wyburzeniem 
szaletu. Pasażerowie będą mo-
gli skorzystać z poczekalni, 
węzła sanitarnego oraz kasy 
biletowej. Będzie również moż-
liwość zagospodarowania jed-
nego z lokali na cele komer-
cyjne – mówi Aleksandra Ru-
dzińska-Rdzanek z biura pra-
sowego PKP SA. W budynku 
pozostaną pomieszczenia PKP 
PLK oraz lokale techniczne. 
Zagospodarowane zostanie 
też otoczenie dworca. Istnieją-
ca wiata, która przylega do bu-
dynku, zostanie rozebrana. – 
Na jej miejscu powstanie nowa 

konstrukcja – zapewnia Alek-
sandra Rudzińska-Rdzanek. – 
W otoczeniu obiektu powsta-
ną miejsca parkingowe. Pla-
nowana jest również wymia-
na nawierzchni wokół dworca 
oraz budowa nowej pochylni 
dla osób niepełnosprawnych, 
czy też montaż stojaków ro-
werowych oraz utworzenie 
nowej wiaty śmietnikowej. 
Jak informują przedstawiciele 
PKP PLK, rozpoczęcie prac bu-
dowlanych powinno rozpocząć 
się w przyszłym roku. Podróż-
ni będą korzystać w tym czasie 
z dworca tymczasowego. 

WA

w pucku będą 
kręcić serial
Na przełomie października i listopa-
da na terenie stolicy powiatu puckie-
go realizowane będą zdjęcia do seria-
lu pt. „Sløborn”. 

W rolach głównych wystąpią m.in. Emily Kusche i Wotan Wilke 
Möhring. Na ekranach będzie można też oglądać mieszkańców 
powiatu puckiego, którzy będą statystować na planie. 
Niemiecki serial opowiadać ma o społeczności wiejskiej na idyl-
licznej wyspie Sløborn, która przeżywa swoje typowo ludzkie 
dramaty i tragedie, nie przeczuwając, że powoli i cicho w regio-
nie rozprzestrzenia się śmiertelny wirus. Zagrozi on nie tylko po-
kojowi, który panuje na wyspie, ale i cywilizacji stworzonej przez 
człowieka w wymiarze ogólnoświatowym. 
Realizacja polskiej części zdjęć ruszy za kilka tygodni. Przypo-
minamy, że w ubiegłym roku na terenie Pucka i gminy Puck po-
wstawały zdjęcia do polskiej komedii romantycznej pt. „Całe 
szczęście”. W rolach głównych wystąpili m.in. Piotr Adamczyk, 
Roma Gąsiorowska, Joanna Liszowska i Marieta Żukowska.

WA
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pis: wygramy jesienne wybory
Są gotowi do startu w wyborach i wierzą w to, że mieszkańcy ich poprą. 
W Pucku kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zabiegali o głosy, prezentując 
główne postulaty programowe. 

Sierpniowe spotkanie zorganizo-
wane zostało w porcie jachtowym. 
Uczestniczył  w nim między inny-
mi Piotr Müller, wiceminister nauki 
i szkolnictwa wyższego. Do udzia-
łu w zbliżających się wyborach za-
chęcali też posłowie Prawa i Spra-
wiedliwości, tj. Małgorzata Zwier-
can i Janusz Śniadek, a także lo-
kalni działacze partii, którzy za-
biegają o wsparcie mieszkańców. 

Lepsza jakość życia
- Działalność Prawa i Sprawie-
dliwości opiera się na kilku istot-
nych filarach, do których zaliczyć 
należy przede wszystkim rodzi-
nę, rozwój gospodarczy i popra-
wę bezpieczeństwa – mówi Mi-
chał Kowalski, kandydat na po-
sła w nadchodzących wyborach. 
- To dzięki nim poprawiła się ja-
kość życia w Polsce. Nie zamie-
rzamy zwalniać tempa. Będziemy 
nadal działać na rzecz podwyż-
szenia standardu życia Polaków. 
Jak podkreślali uczestnicy spo-
tkania, Prawo i Sprawiedliwość 
w powiecie puckim zyskuje na 

popularności. W wyborach do 
europarlamentu kandydatów PiS 
poparło ponad 11,5 tys. osób, a na 
Koalicję Europejską, którą two-
rzyła między innymi Platforma 
Obywatelska, głosowało niemal 
16 tys. osób.

Coraz wyższe poparcie
- Liczę na to, że uda nam się po-
prawić wynik majowych wybo-
rów - mówi Adam Śliwicki, wójt 
gminy Krokowa. - Coraz więcej 
osób przekonuje się, że warto 
głosować na Prawo i Sprawiedli-
wość, bo polityka PiS przynosi 
zamierzone efekty. W Polsce ro-
dzi się coraz więcej dzieci i Pola-
cy chętniej wracają z emigracji. 
Ludziom po prostu żyje się le-
piej, do czego stale dążymy. 
Działacze Prawa i Sprawiedliwo-
ści z dumą podkreślali, że PiS jest 
jedyną partią na polskiej scenie 
politycznej, która spełniła skła-
dane wyborcom obietnice. Nadto 
zapowiadali kontynuację działań 
rozpoczętych w 2015 roku. 

WA

Środki na sprzęt dla 
strażaków ochotników

Prawie 48 tys. zł trafi do jednostek ochotniczej straży pożarnej z powiatów wejherowskiego, lęborskiego, puckiego i gdyńskiego. 
W Żelistrzewie marszałek województwa pomorskiego podpisał umowę o dofinansowanie zakupu sprzętu z przedstawicielami kilkunastu gmin. 
Dzięki przyznanym środkom 
doposażone zostaną jednostki 
z Helu, Kosakowa, Łebcza, Po-
łczyna, Smolna, Werblini, Redy, 
Częstkowa, Cewic, Strzepcza, 
Luzina, Lęborka, Kętrzyna, 
Milwina, Kaczkowa, Rozłazina 
i Nauty w Gdyni. 

Podnoszenie jakości
– Już od ponad dziesięciu lat 
konsekwentnie wspieramy 
ochotnicze straże pożarne – 
mówi Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomorskie-
go. – To właśnie strażacy ochot-
nicy są bardzo często pierwsi na 
miejscu zdarzenia. Dlatego za-
leży nam na tym, aby mieli oni 
możliwie najlepszy i niezawodny 
sprzęt, co jest niezwykle waż-
ne w podnoszeniu jakości oraz 
sprawności udzielania pomocy. 
Samorządy z powiatów wejhe-
rowskiego, lęborskiego, puckie-
go i gdyńskiego otrzymały od 
1080 do blisko 9460 zł. Łącz-
na wartość umów, które podpi-
sane zostały w Wiejskim Domu 
Kultury, to prawie 48 tys. zł. 

Duża aktywność
- To na pewno nie będą duże 
zakupy, ale każde działanie, 
które wiąże się z doposaże-
niem, podnosi potencjał ratow-
niczy strażaków ochotników 
- zapewnia Tadeusz Puszkar-
czuk, wójt gminy Puck. - Dla-
tego jesteśmy wdzięczni Panu 
marszałkowi za to, że część ze 
środków trafi do naszych jed-
nostek. Wsparcie bez wątpie-
nia się przyda, bo nasi straża-
cy są bardzo aktywni. 
Dzięki przekazanemu wspar-
ciu ochotnicze straże pożar-
ne wzbogacą się m.in. o nowy 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
w tym między innymi hełmy, 
ubrania bojowe, motopompy, 
piły ratownicze i pompy pły-
wające. 

Ważne dofinansowanie
- Przy każdej okazji staramy się 
doposażać i dofinansowywać 
naszą jednostkę OSP - zapew-
nia Marcin Majek, wójt gminy 
Kosakowo. - Obecnie jesteśmy 
na etapie przygotowywania 

projektu nowej remizy strażac-
kiej, więc cieszymy się, że udało 
nam się zdobyć wsparcie. 

Podpisane w Żelistrzewie umo-
wy związane są z podjętą przez 
Sejmik Województwa Pomor-

skiego uchwałą przekazującą 
500 tys. zł ochotniczym strażom 
pożarnym z całego wojewódz-

twa. Łącznie wsparcie otrzyma-
ją 173 jednostki z 78 gmin. 

Anna Walk

Sprawdź inne nasze tytuły na:
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REKLAMA 12/2019/PR

Zgłoś impreZę 
do kalendarZa!
Jesteś organizatorem imprezy, która 
odbędzie się w Pucku? Zgłoś ją do Miej-
skiego Kalendarza Imprez na rok 2020!

Burmistrz Hanna Pruchniewska zachęca organizacje pozarządo-
we, instytucje i inne podmioty do wspólnego tworzenia Miejskie-
go Kalendarza Imprez na rok 2020. W tym celu ze strony inter-
netowej www.miastopuck.pl należy pobrać wniosek i złożyć go 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Pucku do 30 września.
Magistrat przypomina, że zaplanowane terminy i miejsca zgłoszo-
nych wydarzeń nie powinny w trakcie roku ulec zmianom. - Dlatego 
warto dokonać wcześniej koniecznych uzgodnień z podmiotami, od 
których zależy realizacja przedsięwzięcia – zachęcają urzędnicy.
Zgłoszenia mogą dotyczyć imprez, uroczystości, turniejów, za-
wodów, konkursów, wystaw, festynów, czy też pikników orga-
nizowanych z myślą o mieszkańcach bądź turystach. Mile wi-
dziane są nowe pomysły i innowacyjne przedsięwzięcia, które 
uatrakcyjnią Miejski Kalendarz Imprez na rok 2020. 

WA

Wieniec sołectwa Połczyno znalazł się w gronie najpiękniejszych koron żniwnych województwa pomorskiego. 

Najpiękniejsze wieńce wybrane
Za nami dożynki województwa 
pomorskiego. W ramach uro-
czystości, która zorganizowa-
na została w Kartuzach, roz-
strzygnięty został konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy. Pierwsze miejsce zajęło 
sołectwo Strzeczona (powiat 
człuchowski). Na drugim stop-
niu podium uplasowało się so-
łectwo Smołdzino (powiat kar-
tuski), a trzecie zajęło sołec-
two Połczyno (powiat pucki). 
Wyróżnieniem od Pomorskiej 
Izby Rolniczej uhonorowane 
zostało Koło Gospodyń Wiej-
skich Tychnowy (powiat kwi-
dzyński).

 – Konkurs cieszy się dużym 
zainteresowaniem – zapewnia 
Józef Sarnowski, wicemarsza-
łek województwa pomorskie-
go. – Z roku na rok wybór jest 
coraz trudniejszy, bo pomysło-
wość twórców jest coraz więk-
sza i wszystkie wieńce zasłu-
gują na wyróżnienie.  
Przypominamy, że budowa 
wieńców dożynkowych to jed-
na z najpiękniejszych polskich 
tradycji końca żniw. Sołectwa 
starają się pokazać swoją miej-
scowość z najlepszej strony, 
tworząc wieńce o niesamowi-
tych kształtach i rozmiarach. 

WA

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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Budynek, który dotychczas od-
straszał zaniedbaną elewacją 
i ogrodzeniem, obecnie przyku-
wa wzrok. Obiekt nie tylko za-
chwyca z zewnątrz, ale i urzeka 
w środku. Wszystko w ramach 
prac, którym poddany został 
w ostatnim czasie. 

Bez większych problemów
- Roboty, które wykonywaliśmy, 
polegały przede wszystkim na 
dociepleniu budynku, remon-
cie klatki schodowej, wymianie 
ogrodzenia i zagospodarowaniu 
terenu – mówi Marcin Deik z fir-
my M-Bud, która odpowiadała za 
realizację zadania. - Nadto od-
nowiliśmy dach poprzez wymia-
nę dachówek. Wszystkie prace 
prowadziliśmy bardzo sprawnie, 
bez większych problemów. 
Mieszkańcy przekonują, że od-

nowiona kamienica zmieniła się 
nie do poznania. - Jestem bar-
dzo zadowolona z efektu prze-
prowadzonych prac – zapewnia 
pani Teresa, jedna z lokatorek. - 
Teraz jest zdecydowanie jaśniej 
i o wiele czyściej. Dodatkowo 
do budynku doprowadzono gaz, 
więc będzie wygodniej i bardziej 
ekologicznie. 

Zabytkowe i wyjątkowe
Przedsięwzięcie jest częścią unij-
nego projektu pn. „Rewitalizacja 
Centrum Pucka”. Wartość prac 
wyniosła 563 tys. 710 zł, z czego 
150 tys. zł stanowiło dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. 
- Dzięki realizacji tego zada-
nia udało nam się uwypuklić to, 
co jest zabytkowe i wyjątkowe - 

mówi Hanna Pruchniewska, bur-
mistrz Pucka. - Całość obiek-

tu została utrzymana w spójnej 
kolorystyce. Mam nadzieję, że 

mieszkańcy tej kamienicy i pozo-
stałych budynków komunalnych 

będą dbali o wspólne mienie.
Anna Walk

Centrum Pucka pięknieje. 
Trwa rewitalizacja

Zakończyły się prace związane z odnowieniem kamienicy przy ul. gen. Józefa Hallera. Inwestycja zrealizowana została w ramach
projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Pucka”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Inwestują w młodych z Pomorza

Ekologia 
i oszczędność

Spore zmiany wprowadzane są 
w budynku „A” Powiatowego 
Centrum Kształcenia Zawo-

dowego i Ustawicznego w Pucku. 
W szkole kończy się olbrzymia 
inwestycja termomodernizacyjna.

Jak tłumaczy dyrektor PCKZiU, 
Kazimierz Czernicki – w budynku 
„A” wykonane są już wszystkie prace 
wewnętrzne. W ramach inwestycji 
zamontowano nową instalację elek-
tryczną, instalację CO (piec gazowy) 
wraz z kaloryferami oraz instalację 
wody ciepłej i wody zimnej, a także 
nową kanalizację. W planach jest 
także wymiana okien.

„Po niemal pół wieku istnienia, 
budynek został kompleksowo wyre-
montowany. 

- Jesteśmy niezmiernie zadowo-
leni, zarówno nauczyciele, jak też 
uczniowie i ich rodzice – mówi 
dyrektor Czernicki.

Wciąż trwają natomiast prace na 
zewnątrz – te jednak nie przeszka-
dzają w funkcjonowaniu placówki. 
W ramach termomodernizacji 
budynku zostaną docieplone ściany 
oraz dach. Powstanie też nowa 

elewacja. Na ukończeniu jest też 
kompleksowy remont budynku 
dawnych warsztatów, w którym 
będą nowe sale wykładowe oraz 
sale do praktycznej nauki zawo-
du. W budynku będą się kształcić 
uczniowie w takich zawodach jak: 
technik mechanik, ślusarz, mecha-
nik pojazdów samochodowych czy 
operator obrabiarek skrawających.

Inwestorem termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej 
jest powiat pucki, który pozyskał 
środki na ten cel z Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
województwa pomorskiego na lata 
2014-2020 w ramach projektu 
„Morze zysku – z eko odzysku. 
Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej powiatu 
puckiego”

Pieniądze z funduszy unijnych 
zostały przyznane powiatowi puc-
kowi przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. Umowy 
podpisano już w 2017 roku, Na pro-
jekt powiatu puckiego o wartości ok. 
14,5 mln zł przyznano dofinansowa-
nie w wysokości 9,6 mln zł. 

Więcej pieniędzy, niż początkowo to 
planowano, przeznaczone zostanie 
na szkolenia i staże dla młodych 
z Pomorza. Dofinansowanie, 
które wynosiło 8 mln zł, zostało 
zwiększone do aż 13 mln zł. Dobiega końca termomodernizacja budynku „A” Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Pucku. Inwestycja dofinansowana jest z funduszy unijnych. 

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku o 5 mln 
zł zwiększył fundusze 

na wsparcie zawodowe dla osób 
młodych z województwa pomor-

skiego. Dzięki temu mieszkańcy 
Pomorza, którzy nie ukończyli 30. 
roku życia, będą mogli korzystać 
ze specjalnych szkoleń, staży, do-
radztwa i wsparcia przy zakłada-
niu własnej firmy.

Początkowo na ten cel miało być 
przeznaczonych 8 mln zł. Finan-
sowanie zwiększono ze względu 
na duże zainteresowanie i wysoką 
jakość wniosków złożonych do 
WUP w Gdańsku.

Wsparcie zawodowe obejmie 
osoby młode do 30. roku życia, 

w tym cudzoziemców mieszkają-
cych w województwie pomorskim. 
W konkursie o dofinansowanie 
starało się 75 projektodawców – 
instytucji rynku pracy i agencji za-
trudnienia. Spośród nich komisja 
wybrała piętnaście najciekawszych 
i najlepiej przygotowanych wnio-
sków, których wartość przekroczy-
ła kwotę wyjściową.

– Oceniliśmy, że te projekty mają 
duży potencjał i wierząc, że ich 
realizacja przyniesie wiele korzyści 
dla młodzieży w naszym regionie, 
podjęliśmy decyzję o przeznacze-
niu na ten cel większych środków 
– mówi Joanna Witkowska, dyrek-
tor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku. – Różnorodne możli-
wości, z których mogą skorzystać 
uczestnicy projektów, to większa 
szansa na realizację ich planów 
i spełnienie zawodowych ambicji. 
Dla młodych to perspektywa efek-
tywnego rozwoju zawodowego. 
Z nowymi umiejętnościami i kom-
petencjami mogą konkurować na 
rynku o atrakcyjną pracę zgodną 
z ich predyspozycjami – podkreśla 
Witkowska.

Środki na realizację zadania po-
chodzą z Programu Operacyjnego 
Wiedza, Edukacja, Rozwój.

/raf/
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Święto plonów rozpoczął tra-
dycyjny korowód dożynkowy, 
który wyruszył spod Wiejskie-
go Klubu Kultury. Orszak pro-
wadził dh Edmund Minkow-
ski, prezes strażaków w gmi-
nie Puck. Na bryczce jecha-
li m.in. starostowie dożynek 
z tradycyjnym bochnem chle-
ba. Za nimi szli przedstawiciele 
władz, przybyli goście i miesz-
kańcy powiatu puckiego. Spo-
tkanie na boisku rozpoczę-
ło się od prezentacji sołectw, 
które uczestniczyły w uroczy-
stościach. Wieniec dożynko-
wy na maszt wciągnęli m.in. 
wójt Tadeusz Puszkarczuk 
i wicestarosta Tomasz Her-

rmann. Następnie starosto-
wie dożynek przekazali włoda-
rzom symboliczny chleb z te-
gorocznych zbiorów. Mszę św. 
w intencji rolników i zebranych 
plonów, a także homilię wygło-
sił ks. Krystian Wilczyński, wi-
kariusz parafii w Mrzezinie. Za 
pracę rolnikom ze sceny dzię-
kowali włodarze i przedstawi-
ciele parlamentu. 

Plony były dobre
- Wszystkim rolnikom Zie-
mi Puckiej składam serdecz-
ne podziękowania za ich cięż-
ką pracę – mówił do zebranych 
poseł Kazimierz Plocke. - Ży-
czę Wam, aby następny rok, 

był jeszcze lepszy od obecne-
go, żeby gospodarstwa miały 
coraz lepsze warunki do roz-
woju, a nasza żywność promo-
wana była nie tylko w Polsce, 
ale i całej Europie.
Posłanka Małgorzata Zwiercan 
przeczytała list gratulacyjny 
z życzeniami od premiera Ma-
teusza Morawieckiego. Funk-
cję starostów Kaszubskich Do-
żynek Powiatu Puckiego i Gmi-
ny Puck pełnili Aleksandra 
i Piotr Derc z Połchowa, któ-
rzy zapewniali, że tegoroczne 
plony były dobre. - Zboże było 
przede wszystkim suche i do-
brej jakości – zapewnia Piotr 
Derc. - Mamy za co dziękować, 
bo w przeciwieństwie do rol-
ników z południowej i środko-
wej części kraju nie musieliśmy 
zmagać się z ogromnymi stra-
tami, które wynikały z suszy  – 
dodaje Aleksandra Derc. 

Zmagania i zabawa
Święto plonów stanowiło nie 
tylko okazję do podziękowań, 
ale i rywalizacji sportowej oraz 
zabawy. Sporo emocji wzbu-
dził turniej dożynkowy, które-
go zwycięzcami okazali się re-
prezentanci Starzyna. Na dru-
gim miejscu znaleźli się miesz-
kańcy Połczyna, a trzecie zaję-
ła drużyna z Rzucewa. Szóstka 
najlepszych sołectw w turnie-
ju i trójka najlepszych uczest-
ników konkursów otrzyma-
ła pamiątkowe puchary. Uro-
czystość pod względem ar-

tystycznym uświetnił między 
innymi występ Warszawskiej 
Kapeli z Targówka. Gwiazdą 
wieczoru był Rafał Brzozow-
ski. Chętni mogli też korzystać 
z oferty stoisk, które rozsta-
wione były na boisku. 
- Dożynki to czas, w którego 
trakcie możemy dzielić się ra-
dością z innym, co jest bardzo 

ważne - mówi Tadeusz Pusz-
karczuk, wójt gminy Puck. - 
Święto plonów stwarza moż-
liwość zadzierzgnięcia wię-
zi społecznej dla dobra naszej 
gminy i całego powiatu puckie-
go. Cieszymy się, że wydarze-
niu, podobnie jak żniwom, to-
warzyszyła piękna pogoda. 
Anna Walk
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Rolnicy dziękowali za plony
Zebrali się w Połchowie, aby podziękować za tegoroczne plony. Rolnicy z powiatu puckiego uczestniczyli w dorocznym święcie 

plonów. Dożynki stanowiły okazję nie tylko do świętowania, ale i integracji oraz wymiany doświadczeń. 

Najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy:
I nagroda – Łebcz
II nagroda – Osłonino
III nagroda – Połczyno
IV nagroda – Smolno
V nagroda – Celbowo
VI nagroda – Starzyno

Turniej dożynkowy:
I nagroda – Starzyno
II nagroda – Połczyno
III nagroda – Rzucewo
IV nagroda – 
Domatówko
V nagroda – Połchowo
VI nagroda – 
Żelistrzewo

Wiązanka żniwna:
I nagroda – Starzyno
II nagroda – Rzucewo
III nagroda – Połchowo

Rzut stolemowy 
(kamień 16,6 kg):
I nagroda – Starzyno 
7,65 m
II nagroda – Połczyno 
7,08 m
III nagroda – 
Domatówko 6,52 m
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Można było próbować regionalnych przysmaków, podglądać wybitnych szefów kuchni w pracy, podziwiać koncerty muzyczne
i degustować wina. W Mechelinkach zorganizowany został II Festiwal Ryby i Wina. Choć pogoda była kapryśna, impreza okazała się udana. 

Udane święto ryby 
i wina w Mechelinkach

Na terenie powiatu puckiego 
zarejestrowanych jest ponad 
dwadzieścia produktów trady-
cyjnych. Wśród nich znajdu-
ją się dania z ryb, które w po-
łączeniu ze starannie dobra-
nym winem, stanowią duet ide-
alny. Wszyscy ci, którzy nie byli 
przekonani do tego połączenia, 
mogli zmienić zdanie w Meche-
linkach, gdzie zorganizowany 
został II Festiwal Ryby i Wina. 

Sporo się działo
- Ideą wydarzenia było połącze-
nie bogactwa regionu Trewiru 

i powiatu puckiego - wyjaśnia 
Iwona Domachowska, naczel-
nik Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Pucku. - Chcie-
liśmy scalić nasze potrawy 
z ryb z dorobkiem niemieckich 
winiarzy, angażując w to strefę 
biznesu. Tak, aby nasi restau-
ratorzy do dań rybnych mo-
gli serwować niemieckie wina, 
a w niemieckich restauracjach, 
żeby serwowano ryby w opar-
ciu o polskie przepisy.
Dwudniowy Festiwal Ryby 
i Wina rozpoczął się od spo-

tkania branżowego, w ramach 
którego zorganizowane zosta-
ły pokazy kulinarne w wykona-
niu wybitnych szefów kuchni, tj. 
Krzysztofa Szulborskiego i An-
drzeja Ławniczaka. Odbyła się 
też degustacja win mozelskich 
i potraw przygotowanych przez 
uczniów klas gastronomicznych 
z PZS w Kłaninie. Nie zabrakło 
również tradycyjnej ceremonii 
„odbijania beczki matiasa”. 

Współpraca i wymiana
Drugi dzień Festiwalu otwarty 
był dla wszystkich zaintereso-

wanych. Rozpoczął się od pre-
zentacji połowu ryb, które mi-
strzowie kulinarni później zamie-
nili w smakowite przekąski. Tego 
dnia wszyscy goście mogli spró-
bować zarówno win niemieckich, 
jak i rodzimej produkcji. Nadto na 
stoiskach wystawców polskich, 
czeskich i niemieckich można 
było zaopatrzyć się w tradycyj-
ne sery, miód, chleb oraz produk-
ty rękodzielnicze. O oprawę mu-
zyczną wydarzenia zadbał ze-
spół Deadly Plants.
- Wydarzenie zorganizowane 
zostało zarówno z myślą o na-

wiązaniu współpracy gospodar-
czej, jak i wymianie kultur wie-
lu europejskich regionów – za-
pewnia Iwona Domachowska. - 
Gościliśmy naszych przyjaciół 
z litewskiego Skuodas i powia-
tu gliwickiego, a także czeskich 
partnerów Winnicy Nawrot, czy 
też delegację z niemieckiego 
Calw i regionu Trewiru, więc 
było bardzo międzynarodowo. 
Możliwe, że w przyszłym roku 
w ramach wydarzenia będzie-
my prezentowali wina z wszyst-
kich państw nadbałtyckich.

Anna Walk
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Pomysłodawcą imprezy był 
Powiat Pucki, a organiza-
torami II Festiwalu Ryby 
i Wina było Stowarzyszenie 
Turystyczne „Kaszuby Pół-
nocne” – Lokalna Organiza-
cja Turystyczna. Wydarze-
nie zorganizowane zostało 
przy dużym wsparciu Pół-
nocnokaszubskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej, Stowarzy-
szenia „Dziedzictwo Kul-
turowe Szlakiem Północy”, 
Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Ja-
starni oraz Winnicy Nawrot. 
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Młodzi ludzie, w tym reprezen-
tanci powiatu puckiego, zwie-
dzali nie tylko miasto, ale przede 
wszystkim Parlament Europejski. 
Duże wrażenie zrobiła na nich 
sala obrad, którą oglądali ze spe-
cjalnych miejsc na co dzień prze-
znaczonych dla najważniejszych 
delegacji. Przewodnik po budyn-
ku Europarlamentu opowiadał 
im o codziennej pracy posłów, 
roli tłumaczy i pokazał, w któ-
rym miejscu zasiadają delegowa-

ni z Polski posłowie. 
Konkursu „Weź zagłosuj!” ogło-
siło Stowarzyszenie Obszar Me-
tropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot. O nagrodę główną wal-
czyło 137 osób – 37 zespołów 
i 10 osób indywidualnych z ca-
łego obszaru metropolitalne-
go, m.in. Pelplina, Pucka, Gdyni, 
Gdańska, Sopotu, Banina i Ce-
drów Wielkich. Młodzież w kre-
atywny sposób zachęcała do 
głosowania w eurowyborach 

Nagrywali piosenki, rozdawali babecz-
ki i prowadzili kampanie w mediach 
społecznościowych. W ten sposób za-
chęcali do udziału w eurowyborach. 
W ramach nagrody laureaci konkursu 
„Weź zagłosuj!” wyjechali do Brukseli.

ucZniowie w nagrodę 
pojechali do brukseli
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Półwysep Helski opanowało blisko czterystu rekonstruktorów. Miłośnicy historii w Helu wzięli udział w największej,
najdłuższej i najbardziej spektakularnej inscenizacji z okresu II wojny światowej.

Za nami D-Day Hel 2019. 
Wielkie widowisko historyczne

Ideą D-Day Hel jest przybliże-
nie historii w atrakcyjny spo-
sób. Publiczność może z bli-
ska na ulicach miasta podzi-
wiać uczestników inscenizacji 
w historycznych mundurach, 
prawdziwe pojazdy wojsko-
we z okresu II wojny świato-
wej i obserwować je w trakcie 
widowisk, ukazujących epizo-
dy bitewne. 

Rekordowa frekwencja
Inscenizacja nawiązuje do naj-
większej w historii pod wzglę-
dem użytych sił i środków 
operacji desantowej podczas 
II wojny światowej, mającej 
na celu otwarcie tzw. drugie-

go frontu w zachodniej Euro-
pie. Lądowanie w Normandii, 
dzień rozpoczęcia operacji, zo-
stało nazwane przez aliantów 
D-Day, czyli Dzień D.
Widowiskowa inscenizacja zor-
ganizowana została już po raz 
czternasty. Każdego roku wy-
darzenie na Półwysep Helski 
przyciąga tysiące sympatyków 
historii i militariów. Jak zapew-
niają organizatorzy przedsię-
wzięcia, w tym roku frekwen-
cja była rekordowa. 

Bogaty program
- W wydarzeniu uczestniczy-
ło kilkadziesiąt tysięcy osób, 
samych rekonstruktorów było 

blisko czterystu - zapewnia 
Rafał Bier, organizator D-Day 
Hel. - Z dużym zainteresowa-
niem widzów spotkały się za-
równo inscenizacje, jak i kon-
certy oraz parady, czy też kon-
kurs „Moda lat 40.” Każdego 
roku staramy się urozmaicać 
program, co wpływa na atrak-
cyjność całego wydarzenia. 
Kilkudniowe przedsięwzięcie, 
które już na stałe wpisało się 
w kalendarz imprez organi-
zowanych na terenie powiatu 
puckiego, zakończyły ekspo-
zycja zabytkowych pojazdów 
wojskowych z okresu II wojny 
światowej i msza polowa. 

WA

przede wszystkim osoby mło-
de, ale też rodziców, sąsiadów 
i mieszkańców ich gmin. 
– Konkurs był pomysłem autor-
skim Pawła Adamowicza, któ-
ry chciał zaangażować młodzież 
w akcje profrekwencyjne, po-
dejmowanie inicjatyw i zainte-

resować ją życiem politycznym 
– tłumaczy Anna Fedas, koor-
dynatorka ds. rozwoju społecz-
nego OMGGS. – Zrealizowali-
śmy ten projekt, rozszerzając go 
o nagrodę, którą był wyjazd do 
Parlamentu Europejskiego. Ilość 
zgłoszeń zaskoczyła nas bardzo 

pozytywnie. Bardzo nas ucie-
szyło, że były głosy z całego ob-
szaru metropolii. Na wycieczce 
z nami byli uczniowie z Pucka, 
Pelplina i Gdańska. Część z nich 
pierwszy raz leciała samolotem 
i w ogóle była za granicą – pod-
kreśla Anna Fedas.

Wycieczka do Brukseli była na-
grodą dla grup. W kategorii in-
dywidualnej młodzi mieszkańcy 
metropolii walczyli o bilety In-
terRail, upoważniające do bez-
płatnych podróży kolejowych 
w całej Unii Europejskiej.

UM
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Święto plonów pełne 
atrakcji i muzyki

Uwiecznili całoroczny trud pracy na morzu i roli. Mieszkańcy gminy Kosakowo uczestniczyli w dorocznym święcie plonów. 
Tegoroczne dożynki były pełne różnorodnych atrakcji, muzyki i pozytywnych emocji.
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Święto plonów w tradycji gminy 
Kosakowo ma bardzo głębokie 
korzenie, a o tym, że mieszkańcy 
potrafią uczcić pokoleniowy do-
robek, mogli przekonać się wszy-
scy, którzy uczestniczyli w tego-
rocznych dożynkach. W trakcie 
uroczystości świętowali nie tyl-
ko rolnicy, ale i rybacy, czy też 
ogrodnicy. Podniosłej i przyja-
znej atmosfery nie popsuła na-
wet dość kapryśna pogoda.

Atrakcji nie brakowało
Wszyscy, którzy przybyli na 
plac przy ul. Żeromskiego, mie-
li niepowtarzalną okazję, aby 
w jednym miejscu zapoznać się 
z działalnością sołectw, któ-
re z okazji święta plonów przy-

gotowały bardzo strojne sto-
iska. Dzięki temu można było 
nie tylko poznać przedstawi-
cieli poszczególnych miejsco-
wości, ale i spróbować wyjąt-
kowych potraw. 
Z myślą o najmłodszych uczest-
nikach uroczystości przygo-
towano karuzelę i dmuchane 
zjeżdżalnie. Nadto animatorzy 
z Kosakowskiego Centrum Kul-
tury zachęcali dzieci do udzia-
łu w plenerowych warsztatach 
kreatywnych. 

Scena tętniła życiem
Przez cały czas trwania impre-
zy nie milkła scena, nadająca 
obchodom święta plonów mu-
zyczną oprawę. Występy Or-

kiestry Dętej Gminy Kosakowo, 
Chóru Morzanie, Zespołu Ko-
sakowianie, Ani Wolnej i dzieci 
z Dębogórskich Kwiatków, Jan-
tarków oraz Szkoły Podstawo-
wej w Pogórzu gromadziły bar-
dzo liczną publiczność, gorąco 
oklaskującą każde wykonanie.
Wiele emocji wywołał konkurs 
ekologiczny, który bardzo eks-
presyjnie przeprowadził Karol 
Dettlaff z Urzędu Gminy Ko-
sakowo. Uczestnicy rywalizacji 
odpowiadali na pytania zwią-
zane z fauną i florą gminy Ko-
sakowo, czy też zasadami se-
gregacji odpadów. Za udział 
w zmaganiach otrzymali na-
grody i upominki ufundowane 
przez wójta gminy Kosakowo.

Gwiazda nie zawiodła
Około godz. 20 część artystycz-
na Dożynek Gminy Kosakowo 
zaczęła nabierać prawdziwych 
rumieńców. Wystąpił zespół 
Półtora Gościa, który rozgrzał 
publiczność przed koncertem 
gwiazdy wieczoru. Gdy na scenę 
tanecznym krokiem wkroczyła 
Cleo, publiczność praktycznie 
od razu wpadła w zachwyt. Wo-
kalistka porwała do wspólnego 
śpiewania zebranych, bo „prze-
cież piosenki Cleo znają wszy-
scy” - jak twierdzą jej fani. 
Dożynki Gminy Kosakowo 2019 
zorganizował wójt Marcin Majek 
wraz z sołectwami oraz Kosa-
kowskim Centrum Kultury.
WA

MARcIN MAJeK,
wójt gminy Kosakowo.

Tradycja i nowoczesność - tak 
jednym zdaniem mogę podsumować 
tegoroczne dożynki. Wśród wielu 
akcentów, podkreślających ciężką 
pracę rolników, rybaków i ogrod-
ników, mogliśmy znaleźć barwną 
paradę sołectw, składających się na 
gminę Kosakowo. W intencji plonów 

odprawiona została uroczysta msza święta. Nadto prze-
łamaliśmy się dożynkowym chlebem, a w niebo pole-
ciały symboliczne, białe gołębie. Wszystko to odbywało 
się w nowoczesnej oprawie. W centralnym miejscu usta-
wiona była okazała scena z efektownym nagłośnieniem 
i oświetleniem, które szczególnie po zmroku, zapewniło 
wyjątkowy klimat dożynkowym koncertom. 
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W samorządzie działa już ponad dwie 
dekady. Zaczynał od gminy, a dziś jest 
radnym Sejmiku Pomorskiego.  W latach 
2006-2018 był przewodniczącym Ko-
misji Nauki,  Edukacji, Kultury i Sportu-
.W tym czasie samorząd pomorski reali-
zował bardzo ważne dla regionu działa-
nia w sferze edukacji. Rozpoczął się wart 
prawie 400 mln zł projekt „Kształtowa-
nie Sieci Szkół Zawodowych w Regio-
nie” czy nie mniej istotny projekt „Zdolni 
z Pomorza”. Z komisją kierowaną przez 
niego konsultowane były również inwe-
stycje poszerzające infrastrukturę dl 
a sportu i wychowania fizycznego. Dzie-
ki nim każda większa szkoła na Pomorzu 
ma dziś halę sportową i boiska. 
Jego pasja i uwarunkowania zawodo-
we spowodowały, że zajął się rozwija-
niem sportu szkolnego. Wkrótce sta-
ło się to jego misją. Osiągnął w niej 
szczyt organizując w pomorskim do-
datkowe zajęcia sportowe dla 20 tys. 
uczniów. Działania te zostały ocenione 
przez Ministerstwo Sportu, jako wzor-
cowe, a Dariusz Męczykowski kierując 
pomorskim Szkolnym Związkiem Spor-
towym stał się jednocześnie człon-
kiem jego władz centralnych. 

Zdobył zaufanie mieszkańców
Dzisiaj, jako samorządowiec zajmuje 
się sprawami istotnymi dla mieszkań-
ców. To poprawa jakości dróg czy spra-
wy pomocy społecznej. Podejmowane 
przez niego skuteczne interpelacje do-

tyczyły m.in. DW 224, 228 czy 225. 
Od wielu lat zaangażowany w pomoc 
dla najuboższych, organizowaną przez 
kościerski Civitas Christiana i Caritas. 
Jest jednym z pierwszych, którzy od-
powiedzieli na ich wezwanie i włączy-

li się w takie akcje jak „Wigilia dla ubo-
gich”, „Śniadanie wielkanocne”.
Miarą zaufania do radnego było po-
wierzenie mu funkcji przewodniczące-
go Społecznej Rady Szpitala Specja-
listycznego w Kościerzynie. Pełnił ją 

przez 7 lat do czasu przekształcenia go 
w spółkę. Do dziś z nią duchowo zwią-
zany, żywo interesuje się jej losami. 

…z kaszubskiej wsi
Urodził się i mieszka w Grabówku – ma-
łej kaszubskiej wsi koło Nowej Karcz-
my. Tu od pokoleń jego rodzina ma go-
spodarstwo rolne i prowadzi gospo-
darkę rybacką na własnym jeziorze. 
Efektem wieloletniej, wspólnej pracy 
są dziś dwa obiekty gastronomiczne – 
„Zajazd nad Stawem” i „Rybaczówka”. 
Prowadzi je jego żona Joanna, a poma-
gają dzieci Oskar i Nikola. 
Żyjąc na wsi dobrze poznał potrzeby 
jej mieszkańców, szczególnie z tych 
małych miejscowości, czasami oddalo-
nych od głównych traktów. Wie co po-
trzeba kaszubskiej wsi, terenom wiej-
skim. Działając w gastronomii poznał, 
czym jest dobra tradycyjna żywność. 
Według niego, może być ona motorem 
napędowym polskiego rolnictwa. Ży-
jąc „z jeziora”, na terenach zielonych, 
docenia wartość ekologii. W swoim ży-
ciu prywatnym, zawodowym i w służ-
bie samorządowej, zawsze kieruje się 
zasadą, że zgoda buduje. 

Wśród radnych Sejmiku Pomorskiego obecnej kadencji jest wielu znanych i wyrazistych samorządowców. Na pewno zaliczyć do nich 
można Dariusza Męczykowskiego, który już od 13 lat godnie reprezentuje samorząd pomorski. 

Dariusz Męczykowski – samorządowiec 
z 20-letnim stażem

REKLAMA U/2019/PR

Dariusz Męc z ykowsk i radny Sejmiku Województ wa Pomorsk iego
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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

Masz 
firmę?

ch
ce

SZ
d

O
TR

Ze
Ć 

d
O

 
KL

Ie
N

TÓ
W

?

wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu

/E
xp

re
ss

y.
pl

A może...
ogłoszenie 
w rAmce?
zadzwoń:
660 731 138

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.

ROZSIeWAcZ KOS 380 zł, oraz lej 
480 zł, tel. 600 667 860

PRASA FERGUSON, duży podbie-
racz, 2500 zł, tel. 506 250 477

SPRZedAM blokadę samochodową 
na kierownicę, Wejherowo, cena 35 
zł, tel. 510 688 509

OPRYSKIWAcZ 400 l, 1500 zł, ma-
szyna do siana, 1200 zł, tel. 600 667 
860

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

SPRZedAM odkurzacz-dmuchawa 
do liści, nowy, tel. 694 642 709

SPRZedAM 2 rowerki dziecięce, 4 
kółka, uchywty dla rodzica, koszyk, 
stan bardzo dobry, Wejherowo, tel. 
660 739 652

ZłOTA Rączka, malowanie, armatu-
ra, regulacja okien PCV, itd, tel. 518 
204 992

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

SPRZedAM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 
58 714 41 54

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

SPRZedAM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZedAM grobowiec w Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

SPRZedAM

SPRZedAM gospodarstwo rolne 
o powierzchni 8,2 ha wraz z zabudo-
waniami, tel. 661 895 941

WYNAJMĘ
RUMIA, mieszkanie do wynajęcia, tel. 
694 642 709

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZedAM

SKUP, kasacja aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

KUPIĘ

INNe

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 
Samsung z pilotem, 500 zł, 505-56-
70-34 

SPRZedAM telefon nokia 81104 4g, 
nowy, pudełko, akcesoria, 170 zł, tel. 

723 851 645

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

KOTłOWNIe, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

PROFeSJONALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

WdOWA pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

SZUKAM kobiety do 47 lat celem za-
łożenia rodziny. Ja mam 33 lata, tel. 
503 069 330.

RÓŻNE

dReWNO opałowe, buk, sosna, 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, 
możliwy transport, tel. 506 250 477

SłOMA w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

PłUG trzy skiby z możliwością do-
kręcenia czwartej skiby, 780 zł, tel. 
600 667 860

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS! redakcja@expressy.pl
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W siedzibie PCKZiU, gdzie 
pucki Korab funkcjonuje i tre-
nuje od samego początku, nie 
brakowało podziękowań oraz 

gratulacji. Były one jak naj-
bardziej na miejscu, bo nie-
jeden koszykarz z Pucka tra-
fił do kadry narodowej (Daniel 

Pliński i Marcin Wika – olimpij-
czycy z Pekinu, Michał Kacz-
marek – mistrz świata junio-
rów, Mikołaj Sarnecki – mistrz 
Europy kadetów). Sam Korab 
też wielokrotnie wracał z naj-
wyższymi laurami z zawodów 
wszystkich szczebli.
Same zawody Orlen III Mini Mi-
strzostwa Europy Korab Cup 
2019 rozpoczęły się w minio-
ny piątek. W rywalizacji wzięły 
udział drużyny z Belgii, Litwy, 
Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch 
i Polski. Ostatecznie w zawo-
dach zwyciężyli w katego-
rii juniorskiej zawodnicy Che-
mika Bydgoszcz, przed UKS 
SMS Joker Piła oraz gospo-
darzami z Pucka. Wśród ka-
detów na najwyższym stopniu 
podium stanęli reprezentan-
ci Walonii Bruksela (Belgia) 
przed SUKSS Suwałki oraz 
GKS Stoczniowiec Gdańsk. 
Tuż za podium uplasowała się 
drużyna UKS Jastarnia. 

SP

Wyjątkowy jubileusz
i sportowe emocje

Od obchodów 25-lecia istnienia MKS Korab Puck rozpoczęły się 
tegoroczne III Orlen Mini Mistrzostwa Europy Korab Cup.
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Od 2016 roku w cetniewie 
przeprowadzono inwesty-
cje, których łączna wartość 
przekroczyła 5 mln zł. Które 
z przeprowadzonych zadań 
były najważniejsze?

Największą inwestycją była 
przebudowa budynku inter-
natu sportowego „Albatros”. 
W ramach prac przeprowa-
dzono wymianę podłóg, sufi-
tów oraz poprowadzono nowe 
instalacje kablowe. Wartość 
zadania wyniosła ponad 2 mln 
zł. Kolejną inwestycją, któ-
ra wzbogaciła ofertę nasze-
go Ośrodka, był zakup wypo-
sażenia sportowego cardio. 
Sporym wyzwaniem było np. 
wytłumienie hali do podno-
szenia ciężarów. Udało nam 
się znaleźć skuteczne rozwią-
zanie i wdrożyć je. Inwesty-
cja została doceniona przez 
sportowców, zyskując rozgłos 
wśród zarządzających podob-
nymi obiektami. Innym, bar-
dzo ważnym przedsięwzię-
ciem było wykonanie przyłą-
cza instalacji gazowej. 

Starają się Państwo nie tyl-
ko przeprowadzać inwesty-

cje, ale i doposażać. Jakie 
urządzenia sportowe ostat-
nio trafiły na wyposażenie 
Ośrodka?

W ostatnim czasie zakupili-
śmy specjalistyczne wyposa-
żenie hali szermierki i sprzęt 
do siatkówki. Staramy się 
systematycznie doposażać, 
bo z naszej oferty korzysta-

ją m.in. Polski Związek Lekkiej 
Atletyki, Polski Związek Zapa-
śniczy, Polski Związek Podno-
szenia Ciężarów, Polski Zwią-
zek Szermierczy, Polski Zwią-
zek Bokserski, Polski Związek 
Koszykówki, Polski Związek 
Judo, czy też kadry narodowe 
niepełnosprawnych w teni-
sie stołowym, szermierce oraz 
rugby na wózkach.

Ważny jest nie tylko sprzęt, 
ale i odpowiednie zaplecze. 
Z jakiej bazy mogą korzystać 
sportowcy w cetniewie?

Ofertę w zakresie sportu wy-
czynowego realizujemy na ba-
zie specjalistycznej infrastruk-
tury sportowej, tj. hali interdy-
scyplinarnej, małej hali spor-
towej, hali do judo i zapasów, 
hali do podnoszenia ciężarów 
i profesjonalnej siłowni, a także 
hali do szermierki, boisk piłkar-
skich, boiska do piłki plażowej, 
rzutni do rzutu młotem, dys-
kiem oraz pchnięcia kulą, kry-
tej pływalni, a także kortów te-
nisowych. Takie zaplecze daje 
nam ogromny potencjał. Wciąż 
pracujemy nad rozbudową 
oferty treningowej w oparciu 
o zmieniające się trendy oraz 
oczekiwania kolejnych grup 
i pokoleń zawodników. W tym 
miejscu warto też zaznaczyć, 
że „Cetniewo” to nie tylko bu-
dynki i boiska. To również po-
nad 10ha terenów zielonych 
i baza hotelowa z 352 miejsca-
mi noclegowymi. 

„cetniewo” to nie 
tylko budynki i boiska
Rozmowa z Michałem Kowalskim, dyrektorem 
centralnego Ośrodka Sportu – OPO cetniewo.
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