
Wtorek, 8 października 2019 r.
Nr 10 (86) | NAKŁAD 10 000 EGZ. powiatu puCKiEGo

Twój 
darmowy
magazynex

pr
es
s

p
o

w
ia

t
u

 p
u

C
K

iE
G

o expressAktualności | kultura | samorządy | na sygnale | fotorelacje | ogłoszenia | sport

Twój głos 
ma znaczenie!
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W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do 
Sejmu i Senatu. Każdy z nas będzie musiał 
podjąć kilka decyzji: czy iść zagłosować, 
na którą listę (partię bądź ugrupowanie) 
oddać głos i którego kandydata poprzeć? 

W pierwszym przypadku namawiamy: warto 
głosować! W kolejnych nie podpowiadamy. 

Zapewniamy za to, że każdy głos ma znaczenie, 
dlatego warto wiedzieć jak go oddać.
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Wybory parlamentarne od-
bywają się w naszym kraju co 
cztery lata. Podczas nich Po-
lacy wybierają swoich przed-
stawicieli do Sejmu i Sena-
tu. O dacie tych najbliższych 
zadecydował 6 sierpnia pre-
zydent Andrzej Duda – poin-
formował, że najbliższe wy-
bory parlamentarne zostaną 

zorganizowane w niedzielę 13 
października. 

Najważniejsze terminy
Kalendarz wyborczy powo-
li dobiega końca, do wyborów 
pozostało zaledwie kilka dni. 
Wciąż jednak można jeszcze 
dopisać się do listy wyborców. 
Do dziś – wtorek, 8 październi-

ka – każdy wyborca może zło-
żyć wniosek o dopisanie go do 
spisu w wybranym przez sie-
bie obwodzie głosowania. Na-
tomiast 10 października upły-
wa termin zgłaszania przez 
wyborców przebywających 
za granicą wniosków o wpisa-
nie do spisu wyborców w ob-
wodach głosowania utworzo-

nych za granicą. 11 paździer-
nika o godz. 24.00 kończy się 
kampania wyborcza. Nato-
miast w sobotę, 12 paździer-
nika, przewodniczący komisji 
wyborczych otrzymają spisy 
wyborców i karty do głosowa-
nia. Tego dnia obowiązuje już 
cisza wyborcza. 
Niedziela, 13 października, to 
dzień głosowania. Lokale wy-
borcze otwarte będą w godzi-
nach od 7.00 do 21.00. 

Kogo i ilu wybieramy?
Wiele osób zastanawia się, ile 
osób spośród kandydatów za-
siądzie w ławach poselskich 
i senackich. To ściśle reguluje 
Konstytucja. 
Jeśli chodzi o Sejm, to tu wy-
branych zostanie 460 posłów. 
O mandat może ubiegać się 
każdy obywatel Polski, któ-
ry w dniu wyborów kończy 21 
lat i posiada pełnię praw wy-
borczych. Kandydatów mogą 
zgłaszać zarówno partie po-
lityczne, jak i sami wyborcy. 
W Polsce będzie 41 okręgów 
wyborczych, a te z kolei po-
dzielone są na obwody. 

W przypadku wyborów do 
Senatu sytuacja nieco się 
różni. Wybierać będziemy 
100 senatorów. Kto może 
ubiegać się o mandat? Każdy 
obywatel Polski, który w dniu 
wyborów kończy 30 lat oraz 
posiada pełnię praw wybor-
czych. Zgłaszanie kandy-
datów jest analogiczne, jak 
w przypadku kandydatów do 
Sejmu. W przypadku wybo-
rów senackich Polska zosta-
ła podzielona na 100 jedno-
osobowych okręgów wybor-
czych. 
Co istotne dla kandydatów 
– nie można jednocześnie 
ubiegać się o miejsce w Sej-
mie i Senacie. 

Jak poprawnie zagłosować?
Niektórzy, dostając cały plik 
list wyborczych, na których 
widnieje wiele nazwisk, za-
czyna zastanawiać się: jak 
oddać głos? Czy podkre-
ślić nazwisko, czy raczej po-
stawić „krzyżyk”, a może le-
piej „ptaszka”, czy zazna-
czyć jednego kandydata na 
każdej z list, czy może po kil-

ku kandydatów na kilku li-
stach, czy jeśli zaznaczy się 
omyłkowo nie tego kandyda-
ta, można go skreślić i zazna-
czyć innego, czy można po-
prosić o wymianę kart do gło-
sowania, itd. Pytań jest wiele, 
a tymczasem samo głosowa-
nie nie jest trudne. Wystarczy 
w dniu wyborów udać się do 
odpowiedniego lokalu wybor-
czego z dowodem osobistym 
bądź paszportem. Następ-
nie podpisać się na spisie wy-
borców w specjalnie przezna-
czonym do tego miejscu obok 
nazwiska i adresu zamieszka-
nia (we wskazaniu właściwe-
go miejsca na podpis zwy-
kle pomagają członkowie ko-
misji wyborczych) i odebrać 
karty do głosowania. W krat-
ce obok nazwiska osoby, na 
którą chcemy oddać głos, na-
leży postawić znak X. Ważne, 
aby w obrębie tej kratki co 
najmniej dwie linie przecina-
ły się. Głos należy oddać tyl-
ko na jednego kandydata do 
Sejmu i tylko jednego kandy-
data do Senatu. 
Rafał Korbut

Nie pozwól, by iNNi wybrali za Ciebie!
Przed nami wybory parlamentarne. Od tego, jaki będzie ich wynik, będzie zależeć polityka państwa przez najbliższe 
lata. A to będzie miało wpływ dosłownie na każdego – warto więc wziąć swój los we własne ręce i pójść zagłosować. 

Fot. Daria Dunajska

Kampania społeczna pod ha-
słem: „Zabierz głos, bo go 
stracisz” ma charakter pro-
frekwencyjny i jest ponadpar-
tyjna. Opowiada się za demo-
kracją, której podstawą jest 
głos obywateli. Ten głos tra-
cimy, nie idąc na wybory. 
– 13 października zdecydu-
jemy, w jakim kraju będzie-
my żyć. Zbliżające się wybo-
ry wydają się być najważniej-
sze po 1989 roku. Głosując, 
wyznaczymy kierunek, w któ-
rym zmierza Polska i fun-
damentalne wartości, któ-
re ją tworzą – mówi Aleksan-
der Smolar, prezes Fundacji 
im. Stefana Batorego. - Sejm 
i Senat są naszą reprezenta-
cją. W wyborach wskazujemy 
konkretną partię i kandyda-
ta lub kandydatkę, ale przede 
wszystkim wskazujemy inte-
resy i wyzwania, które uzna-
jemy za ważne. Nie chodzi 
więc o to, kto z kim będzie się 
spierał w wieczornych pro-

gramach telewizyjnych, lecz 
według jakich zasad będzie 
budowane nasze wspólne 
państwo, co będzie uznawa-
ne za słuszne i sprawiedliwe  
Według prognoz frekwencja 
wyborów parlamentarnych 
może okazać się rekordowa. 
O tym, kto wygra, zadecyduje 
przede wszystkim to, kto i jak 
licznie pójdzie do wyborów. 
Każdy głos się liczy – to nie 
jest pusty slogan! W ostat-
nich wyborach parlamentar-
nych kilkadziesiąt tysięcy 
głosów zdecydowało o tym, 
jak wygląda polityka w ostat-
niej kadencji. To mniej wię-
cej tyle osób, ile mieści się na 
Stadionie Narodowym w cza-
sie koncertu. W skali całego 
kraju to nie jest duża liczba, 
ale okazała się kluczowa. 
- Udział w wyborach jest bar-
dzo ważny, bo sprawia, że je-
steśmy współodpowiedzial-
ni za nasz los, jako wspólno-
ty i przyszłość Polski. Dlate-

go ważne jest, aby nie tylko 
samemu pójść na wybory, ale 
także zachęcać innych. Waż-
ne jest zaangażowanie poje-
dynczych osób, ale także or-
ganizacji i instytucji – mówi 
Joanna Załuska, dyrektorka 
programu Masz Głos, Masz 
Wybór Fundacji im. Stefana 
Batorego. 
Fundacja Batorego od dwu-
nastu lat mobilizuje Polaków 
do tego, aby brali udział wy-
borach. Od 2006 roku w ko-
alicji z innymi organizacja-
mi pozarządowymi prowa-
dzi ogólnopolskie kampa-
nie społeczne, zachęcające 
obywateli do świadomego 
i odpowiedzialnego udzia-
łu w wyborach. Fundacja za-
chęca do korzystania z bier-
nego i czynnego prawa wy-
borczego. Informuje o sposo-
bach głosowania, kompeten-
cjach władz i o tym, jak moż-
na ubiegać się o mandat. 

WA

Zabierz głos, bo go stracisz!
Jeżeli nie są Tobie obojętne: edukacja Twoich dzieci, powietrze, którym oddychasz, podatki, które płacisz, ceny w sklepach, 
opieka w szpitalach, zasady refundacji leków, czy też wartości takie jak: szacunek, prawda i przyzwoitość, koniecznie idź 

na wybory! W ten sposób do udziału w głosowaniu zachęca Fundacja Batorego.
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Materiał sfinansowany ze środków KW SOJUSZ LeWICy DeMOKrATyCZNeJ 273/2019/DB

Bezpłatne szczepienia przeciw 
pneumokokom dla seniorów

Już po raz kolejny samorząd województwa pomorskiego i powiaty realizują wspólnie program szczepienia przeciw pneumokokom
osób powyżej 65 roku życia z grupy ryzyka. Do końca 2019 roku z bezpłatnych szczepień skorzysta 2220 osób. 
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Z programu mogą skorzy-
stać mieszkańcy piętna-
stu powiatów, w tym puc-
kiego. Szpitale Pomorskie, 
aby móc zrealizować to za-
danie, podpisały w sierp-
niu umowy z podmiotami 
medycznymi, które na te-
renie poszczególnych po-
wiatów będą szczepić pa-
cjentów. 
- Ponieważ w wojewódz-
twie pomorskim wystę-
puje wysoka zapadalność 
na chorobę pneumokoko-
wą wśród seniorów szcze-
pienia mają na celu przy-
czynienie się do spadku 
zachorowalności – mówi 
Andrzej Zieleniewski, wi-
ceprezes zarządu Szpita-
li Pomorskich. – Chcemy 
wyszczepić osoby w wie-
ku powyżej 65 roku życia, 

będące w grupie ryzyka, 
tzn. chorujące między in-
nymi na przewlekły nieżyt 
oskrzeli czy też dychawicą 
oskrzelową.
Ze szczepień mogą skorzy-
stać pacjenci w wieku od 
65 roku życia leczeni z po-
wodu chorób układu od-
dechowego. Pacjent zgła-
szający się na szczepie-
nie zobowiązany będzie do 
przedstawienia dokumen-
tu tożsamości potwierdza-
jącego miejsce zameldowa-
nia oraz zaświadczenia le-
karskiego potwierdzające-
go przynależność do grupy 
ryzyka lub inną dokumen-
tację, na podstawie której 
będzie można potwierdzić 
przynależność do grupy 
ryzyka. Zaświadczenie le-
karskie nie będzie wyma-

gane, jeżeli z dokumenta-
cji medycznej posiadanej 
przez podmiot wykonujący 
szczepienie będzie wyni-
kać przynależność pacjen-
ta do grupy ryzyka.
Ważna przy realizacji pro-
gramu będzie również edu-
kacja pacjenta. Dlatego 
każda z osób zaszczepio-
nych otrzyma materiały in-
formacyjne, a w celu pozy-
skania jak największej ilo-
ści uczestników programu 
na terenie przychodni roz-
wieszone zostaną specjal-
nie przygotowane plaka-
ty informujące o szczepie-
niach. Jeżeli chodzi o po-
wiat pucki, to szczepienia 
realizowane będą na tere-
nie Puckiego Centrum Me-
dycznego.

WA
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Centralny Ośrodek Sportu dysponu-
je szeroką bazą noclegową. Czy roz-
budowa obiektu jest konieczna?

Wszystkie pawilony hotelowe na te-
renie COS-OPO „Cetniewo” zostały 
wybudowane wiele lat temu z zasto-
sowaniem tradycyjnych technik bu-
dowlanych. Obecnie stoimy przed ko-
niecznością realizacji kosztownych 
prac remontowych i termomoderni-
zacyjnych. Nasz Ośrodek funkcjonu-
je przez cały rok i aby móc przepro-

wadzić niezbędne roboty, będziemy 
musieli częściowo wyłączać z funk-
cjonowania wybrane skrzydła pawilo-
nów hotelowych. Nowy obiekt pozwo-
li nam zabezpieczyć potrzeby nocle-
gowe grup sportowych w trakcie re-
alizacji tych prac oraz powiększy bazę 
noclegową Ośrodka.

Co zaoferuje nowy pawilon?
Budynek będzie usytuowany równo-
legle do linii brzegowej, a więc widok 

z nowoczesnych i funkcjonalnych po-
koi hotelowych będzie niezapomnia-
ny. Cały pawilon zostanie dostosowa-
ny do potrzeb osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. Sale kon-
ferencyjne pozwolą na organizację 
szkoleń. Konstrukcja budynku ma od-
zwierciedlać najnowsze trendy w bu-
downictwie i będzie odpowiedzią na 
oczekiwania osób odwiedzających 
nasz Ośrodek.

Kiedy rozpoczną się prace 
budowlane?

Ośrodek dysponuje dokumentacją po-
zwalającą wszcząć procedurę wyboru 
wykonawcy. 3 października br. podpi-
saliśmy umowę o dofinansowanie za-
dania ze środków finansowych Fun-
duszu rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. Uzyskana wartość dotacji wynosi 
9.000.000,00 zł. Zgodnie z umową in-
westycję zaczynamy w tym roku. 

Jak wyglądał będzie nowy pawilon? Kiedy ruszą 
prace budowlane? Odpowiedzi na te i inne pytania 
udziela Michał Kowalski, dyrektor Centralnego 
Ośrodka Sportu OPO „Cetniewo” we Władysławowie.

Centralny OśrOdek SpOrtu 
zOStanie rOzbudOwany

Publiczne przedszkole 
zostało oficjalnie otwarte

We Władysławowie oficjalnie rozpoczęło działalność pierwsze publiczne przedszkole. Placówka powstała w ramach
projektu pn. „Zaczynamy od przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo”.

W ramach uroczystości, któ-
ra zorganizowana została 
pod koniec września, dokona-
no symbolicznego przecięcia 
wstęgi. Wśród zaproszonych 
gości obecni byli m.in. bur-
mistrz roman Kużel, przedsta-
wiciele Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomor-
skiego, lokalni samorządowcy, 
dyrektorzy placówek oświa-
towych, rodzice przedszkola-
ków oraz partnerzy i koordy-
natorzy projektu. Wszystkim, 

którzy przyczynili się do po-
wstania placówki, podzięko-
wał burmistrz Władysławowa. 
 - Jesteśmy dumni, podeks-
cytowani i pełni nadziei na to, 
że przyszli wychowankowie 
przedszkola wkroczą na dal-
szą ścieżkę edukacji z odwagą, 
dobrze przygotowani do kolej-
nych etapów nauki - mówił pod-
czas spotkania roman Kużel. 
Szczególne gratulacje i po-
dziękowania włodarz Włady-
sławowa skierował do dyrektor 

przedszkola, Hanny Żaczek, 
żeby zaangażowanie, z jakim 
od początku rozpoczęła spra-
wować swoją funkcję, zaowo-
cowało stworzeniem miejsca, 
w którym dzieci, ich rodzice 
oraz grono pedagogiczne będą 
czuli się dobrze i bezpiecz-
nie. Wyrazem zaufania do ka-
dry przedszkola była deklara-
cja wsparcia ze strony przed-
stawicieli rady rodziców, któ-
rzy zaoferowali pomoc w orga-
nizacji przedszkolnego życia.  

Z informacji przekazanych 
podczas uroczystości wynika, 
że oferta edukacyjna przed-
szkola obejmuje również spe-
cjalistyczne zajęcia dla dzie-
ci z niepełnosprawnościami 
oraz wsparcie dla ich rodzi-
ców, a także zajęcia eduka-
cyjne rozwijające kompeten-
cje oraz umiejętności uniwer-
salne niezbędne na rynku pra-
cy. Nadto nauczyciele wycho-
wania przedszkolnego będą 
mieli możliwość doskonalenia 

zawodowego. Wszystko w ra-
mach projektu pn. „Zaczyna-
my od przedszkola! – Utworze-
nie 110 trwałych miejsc przed-
szkolnych w Gminie Włady-
sławowo”, który gmina Włady-
sławowo zrealizowała w part-
nerstwie z Fundacją Centrum 
Diagnozy, Terapii i edukacji. 
Przedsięwzięcie współfinan-
sowane przez Unię europej-
ską z europejskiego Funduszu 
Społecznego przeprowadzo-
ne zostało w ramach regional-

nego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego.
Uroczystość otwarcia obiek-
tu zakończyła się jego zwie-
dzaniem. Przybyłych za-
chwyciły przede wszyst-
kim przestronne, jasne po-
mieszczenia oraz nowocze-
sne rozwiązania techniczne.  
Całkowity koszt realizacji pro-
jektu wyniósł ponad 2,7 mln zł, 
z czego 2,3 mln zł stanowiło 
otrzymane dofinansowanie. 

WA
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upamiętnili bOhaterSką ObrOnę helu
Mieli bronić się przez dwa tygodnie, a walczyli ponad trzydzieści dni. Mieszkańcy, parlamentarzyści, kombatanci, 
przedstawiciele Marynarki Wojennej i uczniowie oddali hołd poległym podczas bohaterskiej Obrony Helu.

Uroczystości rozpoczęły się od 
złożenia kwiatów przy mogi-
le zbiorowej Obrońców Helu na 
helskim cmentarzu. Następnie 
w kościele pod wezwaniem Bo-
żego Ciała odbyła się uroczysta 
msza, po której w asyście Kom-
panii reprezentacyjnej Mary-
narki Wojennej uczestnicy prze-
szli pod Pomnik Obrońców Helu, 

gdzie głos zabrali zaproszeni 
goście i organizatorzy. 
- Podczas dzisiejszej uroczysto-
ści patriotyczno-religijnej mo-
żemy reprezentować sztandar 
Morskiej Jednostki rakietowej 
- mówił kontradmirał Mirosław 
Jurkowlaniec, dowódca 3. Flo-
tylli Okrętów. - Jest to jednost-
ka, która nosi imię bohaterskie-

go obrońcy Helu, komandora 
Przybyszewskiego, oficera nie-
złomnego i nieugiętego. Czło-
wieka, który w dzisiejszych cza-
sach może stanowić wzór do na-
śladowania, ponieważ w czasie 
pełnienia służby, tutaj w Helu, 
mimo poniesionych ran nie szedł 
z posterunku bojowego i prowa-
dził dalej walkę. 

Podczas uroczystości odbyła 
się także ceremonia pasowania 
uczniów klas pierwszych Szko-
ły Podstawowej im. Obrońców 
Helu. Obchody zakończyły się 
honorową salwą Kompani re-
prezentacyjnej Marynarki Wo-
jennej, po której nastąpiła defi-
lada pododdziałów. 

WA

Widziałem z jednej strony radość 
z zakończonych żniw i bądź co 
bądź dobrych plonów. Z drugiej, 
doświadczyć można było sza-
cunku dla tradycji, w którą wpisu-
je się wieź z Panem Bogiem. rol-
nicy wiedzą, że ich plony zależą 
nie tylko od nakładów pracy, ale 
też Bożego Błogosławieństwa. 
Stąd życie i praca na polskiej, ka-
szubskiej wsi podporządkowane 
są prawu naturalnemu. „Czyńcie 
sobie ziemię poddaną” mówił do 
nas św. Jan Paweł II. 
Obserwuję to na co dzień, gdyż 
jestem mieszkańcem małej wsi – 
Grabówka, koło Nowej Karczmy. 

Polski rolnik potrafi
Nasze gospodarstwa indywi-
dualne - podstawa polskiej wsi, 
produkują żywności tyle, że je-
steśmy w stanie wyeksportować 
jej za 30 mld euro. Polska żyw-
ność cieszy się powodzeniem, 
bo jest dobrej jakości. Powinni-
śmy dalej czynić wszystko, aby 
nasze rolnictwo było bardziej 

konkurencyjne. Stąd ważnym 
zadaniem jest zaangażowanie 
rządu w sprawę poprawy naszej 
pozycji we Wspólnej Polityce 
rolnej Ue. To też wyzwanie dla 
ministerstwa rolnictwa i wszyst-
kich agend okołorolniczych. 

Konkurencja nie śpi
Coraz częściej słyszy się, że my 
dziś lękamy się żywności. Mówi-
my, że jest żywność ekologiczna 
– dobra, i ta gorsza – pełna róż-
nych „e”. Podczas jednej z homi-
lii dożynkowych usłyszałem, że 
jest tak, bo „człowiek wybuja-
ły w wyobraźni, szukając takich 
czy innych sposobów realizowa-
nia siebie a nie bożego prawa, 
robi wszystko, żeby pokazać, że 
stał się mądrzejszy niż to co za-
warte jest w naturze”. 
Wielcy producenci ze starej unii 
przekonywali, że będzie więk-
sza rentowność produkcji, kiedy 
z kilograma mięsa zrobi się 1,6 kg 
„produktu mięsnego”. Albo kiedy 
w „zwykłym” powszednim chle-

bie, będzie 60 proc. wody. To oni 
właśnie biorą od nas naszą zdro-
wą żywność, a nas zasypują tymi 
podróbkami. Tylko dlaczego nikt 
nie mówi, ile będzie kosztować 
później zdrowie ich konsumenta.

Rolnik to służba
Urodziłem się i wychowywałem 
na gospodarstwie prowadzo-
nym od wielu pokoleń. rodzi-
ce nauczyli mnie szacunku dla 
chleba, dla pracy, dla człowie-
ka. rolnik nie pracuje dla siebie 
- pracuje dla rodziny, dla innych. 
Jego praca jest służbą, niezależ-
nie od pory dnia czy tygodnia. 
Pamiętam jak kromkę chleba, 
kiedy spadł na ziemię podno-
siło się i całowało, a jego okru-
chy były dla ptactwa, a nie do 
śmieci. Dziś wiele żywności tra-
fia do kubłów. robią to ci bez 
wyobraźni, ile potu kosztuje jej 
wytworzenie. Bez szacunku dla 
pracy rolnika i dla dóbr natury. 
Wkrótce nawet tak dostępna 
woda, może stać się skarbem. 

To co kiedyś oglądaliśmy w te-
lewizji, dziś już jest naszym do-
świadczeniem. Mówię o nawał-
nicy z sierpnia 2017 r., która 

przetoczyła się przez Pomo-
rze. Głośno o innych katakli-
zmach. Musimy bardziej sza-
nować naturę, tak jak rolnik, 

który na co dzień z nią żyje. To 
ważne, aby tych relacji uczyć 
młode pokolenie. 
Dariusz Męczykowski

Dożynki Województwa Pomorskiego w Kartuzach zakończyły tegoroczny cykl wydarzeń związanych ze świętem plonów. Zaczął 
się on ponad miesiąc temu, 15 sierpnia w Święto Matki Boskiej Zielnej. Byłem uczestnikiem wielu dożynek gminnych, niektórych po-
wiatowych no i oczywiście tych Diecezji Pelplińskiej w Lubaniu. 

Rolnik – sługa bliźniego i natury, 
wzorem dla społeczeństwa

Materiał sfinansowany ze środków KW PolsKiE stroNNictWo lUDoWE 13/2019/Pr
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Najistotniejszą zmianą w edukacji jest tzw. „podwójny rocz-
nik” w szkołach ponadpodstawowych (wcześniej w ponad-
gimnazjalnych). Co to oznacza? To, że do liceów, techników 
i szkół branżowych poszli zarówno uczniowie trzecich klas 
gimnazjów (to ostatni rocznik, od września gimnazja prze-
stały istnieć) jak też uczniowie klas 8. szkół podstawowych. 
Ta zmiana była ogromnym wyzwaniem przede wszystkim 
dla powiatów, które są organami prowadzącymi szkoły po-
nadpodstawowe. Konieczne było bowiem przygotowanie od-
powiedniej ilości miejsc dla uczniów, zwiększenie ilości kie-
runków kształcenia, zapewnienie odpowiedniej bazy lokalo-
wej w placówkach jak również zapewnienie kadry nauczy-
cielskiej. 
Czy to się udało? Nie do końca. Wielu rodziców podkreśla, że 
kwestie związane z rozpoczęciem nauki przez ich dzieci wią-
zało się niejednokrotnie z niewystarczającymi informacjami 
dotyczącymi naboru, brakiem klarownych wytycznych odno-
śnie rekrutacji w szkołach, ogromną ilością chętnych do nie-
których placówek (w niektórych pomorskich szkołach o jed-
no miejsce ubiegało się blisko 40. uczniów!) i w związku z tym 
z niepotrzebnymi nerwami zarówno dzieci, jak i ich opieku-
nów. Na to wszystko nałożył się także strajk nauczycieli. 
Obecnie sytuacja zaczyna się stabilizować, ale niektóre szko-
ły musiały wydłużyć uczniom godziny nauki lub wręcz wpro-
wadzić zmianowość. W innych placówkach (np. w sąsiednim 
powiecie wejherowskim) zajęcia z konieczności prowadzone 

są w dwóch a nawet więcej budyn-
kach. 
O ocenę obecnej sytuacji poprosiliśmy 
wieloletnich samorządowców

HAnnA 
PRuCHnieWSKA, 
burmistrz Pucka:

- Deforma zwana reformą edukacji została nieprzygoto-
wana, zrobiona w pośpiechu, bez diagnozy, nie uwzględ-
niając potrzeby przeprowadzenia referendum mimo pra-
wie miliona zebranych podpisów. Nie konsultowano jej 
ani z nauczycielami, ani rodzicami, ani samorządami, 
które w zadaniach własnych mają utrzymanie oświaty 
i chcą zapewnić jak najwyższy poziom nauczania. Sub-
wencja oświatowa przekazywana przez rząd powinna 
w 100 proc. zabezpieczać pokrycie kosztów wynagro-
dzenia. Samorządy i tak dokładają do dodatkowych lek-
cji, zajęć pozalekcyjnych czy tworzą i remontują całą in-
frastrukturę szkolną. Obecnie z każdym rokiem ta sub-
wencja się niestety zmniejsza drastycznie. O 100 proc. 
można pomarzyć, zazwyczaj kończy się na zabezpiecze-
niu w wysokości 40 – 70 proc. (w Pucku to konkretnie 66 
proc.). W poprzednim roku do 11 mln subwencji musieli-
śmy dołożyć z budżetu miasta 6 mln zł.
Popieramy podwyżki dla nauczycieli, ale nie jesteśmy 
w stanie ich sfinansować samodzielnie. Obiecano sub-
wencję państwa – tymczasem do tej pory nie otrzyma-
liśmy nawet decyzji na piśmie, czy ją w ogóle otrzyma-
my. A jeśli tak, to w jakiej kwocie. Szanse są jednak dla 
Pucka niewielkie, bo z zapowiedzi wynika, że dodatko-
wą subwencję na podwyżki otrzymają tylko samorządy 
z małym dochodem na mieszkańca i z mało liczebnymi 
klasami. Czyli raczej zostaniemy pominięci. A to po pro-
stu oznacza, że za dobrą pracę jesteśmy karani. Zapo-
wiedź podwyżek dotyczyła przecież wszystkich samorzą-
dów, bez względu na sytuację. Oznaczać to może, iż za-
hamowany zostanie rozwój naszych miast i gmin. Trze-
ba będzie znaleźć w tegorocznym budżecie ok. 400 tys. 
zł. To wydatek bieżący, zatem z innych wydatków bieżą-
cych trzeba będzie zrezygnować. Jakich? Oświetlenia, 
sprzątania, zajęć dodatkowych w szkole? W roku kolej-
nym będzie to już wydatek ok.1,5 mln zł.

JAninA KWieCień, 
wieloletnia starosta 
kartuski:

- Jesteśmy zmęczeni ciągłymi zmia-
nami, tzw. reformą w systemie edu-
kacji.  Błędem byłyby więc kolejne 
zmiany ustrojowe, chyba nie tego 
oczekują rodzice i uczniowie, szko-

ła i nauczyciele. Poprawmy, zmieńmy to, co uczniowi i szko-
le szkodzi, co przeszkadza. Pedagodzy uciekają z zawodu, 
a dobry nauczyciel to kluczowa postać dla efektywnego 
kształcenia. Problem dotyczy wszystkich rodzajów placó-
wek. Konieczne  jest więc przejęcie przez władzę central-
ną bezpośredniej odpowiedzialności za finansowanie wyna-
grodzeń nauczycieli wraz z możliwością wyrównania wyna-
grodzeń zasadniczych w górę. Nie można się  zgodzić się na 
rządową propozycję rozdziału subwencji oświatowej, która 
uzależnia jej wysokość m.in. od dochodów samorządów. 
Propozycje dla edukacji mają nauczyciele i samorzą-
dowcy – a ja należę do tego grona. To zwiększenie au-
tonomii programowej szkół i samorządów – odejście od 
szczegółowej podstawy programowej, ustalanej na po-
ziomie centralnym, to możliwość kształtowania przez 
szkoły i samorządy programów nauczania wraz z zacho-
waniem ogólnych wymogów w zakresie treści nauczania 
objętych egzaminami centralnymi. Konieczne są ekono-
miczne zachęty dla pracodawców, jeśli kształcenie za-
wodowe ma być faktycznie powiązane z rynkiem pracy. 
Ważna dla rozwoju edukacji jest jakość kształcenia. Nie 
ma dobrej jakości bez bezstronnej i profesjonalnej ewa-
luacji pracy szkoły. Myślę, że  dobrą decyzją byłoby  po-
wierzenie takiego zadania niezależnej  agencji kontrolu-
jącą dostępność i jakość edukacji.
Oddajmy więcej przestrzeni nauczycielom i szkołom, 
upowszechniajmy ideę szkół przyjaznych, zaangażujmy 
się w pomoc uczelniom przygotowującym pedagogów do 
pracy, stwórzmy warunki do pozytywnego naboru do za-
wodu. Wybierzmy zdrową szkołę!

PiOtR WittbRODt, 
zastępca 
burmistrza Rumi:

-Będąc radnym Sejmiku Wojewódz-
kiego miałem możliwość pracy w Po-
morskiej Radzie Oświatowej, która 
została utworzona przez marszałka 
województwa. Był to czas, gdy poja-

wił się pomysł na wprowadzenie reformy oświaty. W radzie 
zasiadało i zasiada m.in. trzech byłych ministrów edukacji 
czy szkolnictwa wyższego: prof. Edmund Wittbrodt, Kata-
rzyna Hall i dr Franciszek Potulski oraz osoby z dużym do-
świadczeniem w tej materii. I nikt z rady nie był przeciwni-
kiem przeprowadzenia zmian w systemie nauczania. Wręcz 
przeciwnie, reformę należało przeprowadzić z bardzo pro-
stego powodu: zmienia się otaczający nas świat. Jedynym 
problemem był sposób przeprowadzenia tych zmian: cha-
otycznie, bez konsultacji ze specjalistami i w tak szybkim 
tempie. Tej nerwowości oraz niepokoju zarówno u rodzi-
ców jak i nauczycieli można było uniknąć. 
W przypadku Rumi zwiększyliśmy liczbę miejsc i klas w II 
Liceum Ogólnokształcącym ponieważ w ten sposób urato-
waliśmy sytuację około 140 uczniów, dla których brakowa-
ło miejsca w szkołach średnich.

Szkolny krajobraz
po reformie edukacji

Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny. Wyjątkowy, ponieważ od tego roku realizowana przez rząd reforma edukacji 
wprowadziła wiele istotnych zmian. Najbardziej odczuli to kończący szkołę gimnazjaliści oraz uczniowie klas ósmych. 
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W związku z nadcho-
dzącymi wyborami 
parlamentarnymi wło-
darze Pucka ułatwią 
dotarcie do lokali wy-
borczych. W najbliż-
szą niedzielę na tere-
nie miasta będzie kur-
sowała specjalna, bez-
płatna linia autobuso-
wa. Przewidziano sie-
dem kursów w godz. 

9.00-14.00. Przystanki zlokalizowane przy lokalach wyborczych 
zostały oznaczone na rozkładzie jazdy kolorem zielonym.
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Uroczyste wręczenie stypen-
diów odbyło się w trakcie sesji 
rady Gminy Puck. W sumie na-
grodzono dwadzieścia osób. Do-
datkowym wyróżnieniem uho-
norowana została Agnieszka 
Piotrowska-Kirschling z Mrzezi-
na, którą doeceniono za wybit-
ne osiągnięcia naukowe w dzie-
dzinie chemii oraz promowanie 
gminy Puck.

Warto zaznaczyć, że łącznie 
komisja stypendialna otrzy-
mała kilkadziesiąt wniosków, 
najwięcej uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum. 
W uroczystości uhonorowania 
najzdolniejszych uczestniczy-
li nie tylko radni i stypendy-
ści, ale i ich rodzice oraz na-
uczyciele.

WA

uzdolnieni mieszkańcy gminy Puck otrzymali stypendia z rąk wójta tadeusza 
Puszkarczuka. W ten sposób włodarz uhonorował wybitnych studentów oraz 
uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjów.

najzdOlniejSi ze Stypendiami

www.expressbiznesu .pl

Odwiedź 
naszą 
strOnę
w sieci!
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d o d a j  o g ł o s z e n i e
szukam pracownika
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Pierwsze miejsce w Wierzchu-
cinie zdobyła grupa „Tuchliń-
skie Skrzaty” z Tuchlina, a na 
drugiej pozycji uplasowały się 
ex aeguo „Moli Kaszebi” z Wą-
glikowic oraz „Kaszebsko ro-
dzezna” z Lini. „Modraki” z Żar-

nowca i „Krysnięta” z Szemuda 
znalazły się na trzecim miejscu. 
Za organizację zmagań od-
powiadał miejscowy oddział 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. 

WA

Zespoły z Żarnowca, Lini, tuchli-
na, Szemuda oraz Wąglikowic wzię-
ły udział w XV Dziecięcym Przeglądzie 
Kaszubskich Zespołów Regionalnych 
„burczybas 2019”.

najlepSze grupy zOStały wyłOniOne

Idąc z duchem czasu, Powiatowe Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Pucku postanowiło dołączyć 
do Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej (OSe), która umożliwia 
szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego 
internetu. Szkoła zgłosiła się także do programu mLegityma-
cja, a uczniowie wykonali prace plastyczne o tematyce „Smart 
Szkoła” – takie były założenia konkursu #OSewyzwanie. 
A rezultaty? Jeszcze w tym roku szkolnym palcówka otrzy-
ma od Państwowego Instytutu Badawczego NASK trzy mo-
bilne pracownie komputerowe, składające się z szesnastu 
laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem 
dostępowym do internetu. 

będą praCOwnie 
multimedialne
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Uroczystość upamiętniająca 80. 
rocznicę bohaterskiej Obrony 
Kępy Oksywskiej przy obelisku 
w Mostach odbywała się przy 
asyście honorowej Wojska Pol-
skiego. Poczty sztandarowe, któ-
re podkreślały podniosły charak-
ter wydarzenia, wystawili: rada 
Gminy Kosakowo, Marynarka Wo-
jenna, Związek Piłsudczyków rP, 
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomor-
skie, Związek represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy – Górników, 
Stowarzyszenie regionalny Chór 
Morzanie oraz szkoły z Dębogó-
rza, Mostów i Pogórza. 
Punktualnie o godz. 11:00 do-
wódca 3. Flotylli Okrętów, kadm. 
Mirosław Jurkowlaniec odebrał 
uroczysty meldunek o gotowo-
ści do rozpoczęcia uroczystości 
oraz dokonał przeglądu i przy-
witał się z Kompanią reprezen-
tacyjną Marynarki Wojennej. 
Hymn rzeczypospolitej ode-
grała Orkiestra reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej.
– Stoimy w miejscu skroplonym 
polską krwią, w walce o niepod-

ległość i wolność – mówił Mar-
cin Majek, wójt gminy Kosako-
wo. – Ofiara, którą nasz Naród 
poniósł podczas całej drugiej 
wojny światowej, nie poszła na 
zmarnowanie. Dziś możemy cie-

szyć się wolnością i suwerenno-
ścią. Codziennie musimy pamię-
tać, komu te wartości zawdzię-
czamy, powinniśmy także zro-
bić wszystko, aby żadna pożo-
ga wojny nie naruszyła już nigdy 

granic naszej Ojczyzny.
Apel poległych, który odczy-
tała komandor porucznik Mał-
gorzata Pohl z 43. Bazy Lotnic-
twa Morskiego, głęboko poru-
szył uczestników uroczystości, 

a wyjątkową atmosferę podkre-
śliła salwa honorowa. 
Pod obeliskiem w Mostach 
wszystkie delegacje złoży-
ły wieńce, oddając hołd i cześć 
poległym w obronie Ojczyzny. 

W intencji bohaterów Obrony 
Kępy Oksywskiej mszę świętą 
polową odprawili ksiądz kanonik 
Jan Grzelak z parafii w Kosako-
wie i ksiądz wikary Andrzej Wie-
jak z parafii w Pierwoszynie. 
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Uczcili pamięć poległych
19 września 1939 roku po bohaterskiej walce w obronie Ojczyzny skapitulowali żołnierze pułkownika Stanisława Dąbka.

W 80. rocznicę śmierci dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża  i zakończenia bitwy o Kępę Oksywską mieszkańcy gminy Kosakowo 
złożyli hołd bohaterom września ’39. 

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

PrENUMErAtA:
p.ruszewski@expressy.pl

oNliNE:

/ Express Biznesu

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 listopada. Zwycięzcy o wygranej powiadomieni zo-
staną drogą elektroniczną. Zaznaczamy, że nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na jego publikację na łamach expressu Powiatu Puckiego. Do-
datkowo osoba nadsyłająca oświadcza, że jest autorem fotografii i dysponuje do 
niej prawami autorskimi.

WA

rOzdajemy wejśCiówki
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Były podziękowania, nie zabrakło też wspomnień i wzruszeń. Pod koniec września Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio świętowało 
dziesięciolecie istnienia i piętnastolecie powołania Stowarzyszenia Puckie Hospicjum.

Wyjątkowy jubileusz 
Puckiego Hospicjum

Uroczystość rozpoczęła się od 
mszy świętej, która odprawio-
na została w parafii św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Puc-
ku. Po sumie w Domu Kultury 
w Żelistrzewie zorganizowana 
została uroczysta gala, która 
stanowiła doskonałą okazję do 
pełnych wzruszeń podzięko-
wań i wspomnień. 

Słów uznania nie brakowało
- Zwracam się przede wszyst-
kim do członków Stowarzysze-
nia Puckie Hospicjum zarówno 
tych, którzy obecnie je tworzą, 
jak i tych, którzy na jego rzecz 
działali wcześniej – mówił w imie-
niu rodziny ks. Jana Józef Kacz-
kowski. - Bez Was Jan nie zrobił-
by nic. To Wy zbudowaliście Puc-

kie Hospicjum. On Was w pewien 
sposób do tego zmobilizował, 
zorganizował to, co należało zor-
ganizować, ale hospicjum zbudo-
waliście Wy, za co jestem Wam 
niezmiernie wdzięczny.
Słów uznania nie było końca. 
W trakcie wrześniowej uroczy-
stości księdza Jana Kaczkow-
skiego wspominali lokalni samo-

rządowcy, duchowni, przedsta-
wiciele instytucji publicznych, 
przyjaciele i współpracownicy. 
Wszyscy zapewniali, że zało-
życiel Puckiego Hospicjum był 
zdeterminowany, cierpliwy, bar-
dzo mądry i niezwykle skromny.

Podziękowania i wspomnienia
– Ksiądz Jan Kaczkowski to oso-

ba, która połączyła nas wszyst-
kich – mówiła Anna Jochim-Labu-
da, prezes Puckiego Hospicjum. – 
Dzięki niemu pojawił się pomysł 
i udało się podjąć temat opieki ho-
spicyjnej w regionie, który zdawał 
się być niemożliwy do zrealizowa-
nia w tak krótkim czasie. Jestem 
przekonana, że dziś z uśmiechem 
na twarzy ksiądz Jan dziękowałby 

wszystkim, którzy uczestniczyli 
w tym wyjątkowym jubileuszu.  
Podczas uroczystości uhonoro-
wano pracowników i wolontariu-
szy. Wręczono im sadzonki pla-
tanów. To właśnie drzewo dzie-
sięć lat temu zasadził ksiądz 
Jan, gdy tworzył dzieło swojego 
życia, czyli Puckie Hospicjum. 

Anna Walk

Liczba wypożyczeń pokazuje, że 
jednoślady są niezbędnym środ-
kiem transportu. – Z rowerów IV ge-
neracji na terenie Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk - Gdynia - So-
pot korzysta już ponad 167 tysięcy 
osób, które przez pół roku od star-
tu sezonu dokonały ponad 2 mln 
60 tysięcy wypożyczeń. rowerowy 
boom dopiero przed nami – pod-
sumowuje pierwsze sześć miesię-
cy systemu Mevo Paweł Orłowski, 
prezes zarządu Nextbike Polska. 
rowerzyści miejscy rosną w siłę. 
Mieszkańcy Obszaru Metropo-
litalnego, najchętniej korzysta-
ją z rowerów w środy. Dniem naj-
większego oblężenia roweru 
Mevo był 19 czerwca – także śro-
da. Wówczas padł rekord wypo-

życzeń – z jednośladów skorzy-
stano aż 17 318 razy! Jest to naj-
lepszy wynik w półrocznej historii 
systemu Metropolitalnego.
Statystyczny użytkownik poko-
nuje na rowerze Mevo dystans 
około 4 kilometrów. Najwięcej 
wypożyczeń jest w godzinach 
16.00-17.00, czyli w czasie po-
wrotu z pracy. Średni czas prze-
jazdu to 24 minuty. Najliczniejszą 
grupę – 56 proc. wszystkich za-
rejestrowanych – stanowią użyt-
kownicy w wieku 13-30 lat (blisko 
94 tysiące osób). Mieszkańcy 
czternastu gmin w wieku od 30 
do 65 lat to prawie 43 proc. (ok. 
71,5 tys.). Seniorzy to grupa po-
nad 1 600 aktywnych rowerzy-
stów miejskich (blisko 1 proc.).

Łącznie wszyscy użytkownicy sys-
temu przejechali dotąd aż 6,6 mln 
kilometrów. Pokonali dystans po-
zwalający 17 razy dotrzeć na Księ-
życ! Każdego dnia użytkownicy 
Mevo dokonali średnio 11 256 wy-
pożyczeń. Najbardziej topowe sta-
cje OMGGS to: w Gdańsku - Molo 
w Brzeźnie – ponad 21,5 tys. wy-
pożyczeń, w Gdyni - Bulwar Nad-
morski – prawie 17 tys. wypoży-
czeń i od samego początku lider – 
stacja nr 10100 - Molo w Sopocie – 
ponad 26 tys. wypożyczeń.
W najbliższych tygodniach do-
starczone zostaną nowe partie 
jednośladów, a do połowy paź-
dziernika wyprodukowana będzie 
pełna flota, tj. 4080 sztuk.
WA

pOnad 2 mln wypOżyCzeń mevO w pół rOku
Aż 167 tysięcy użytkowników i ponad 2 
miliony wypożyczeń – to półroczny dorobek 
najnowocześniejszego systemu roweru 
miejskiego w Polsce, czyli Mevo. 
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Temperatura powietrza wynosiła 8,5 stopnia Celsju-
sza, a wody 12. Co ciekawe, na zimną kąpiel w Zatoce Puc-
kiej zdecydowało się kilkunastu nowych morsów, którzy za-
mierzają kontynuować swoją przygodę z morsowaniem.  
Warto wiedzieć, że kąpiele w zimnej wodzie to nie tylko zabawa 
bądź sposób na nietypowe spędzenie czasu. - Mają one również 
dobroczynny wpływ na zdrowie, chociażby krążenie - przekonu-
ją ich amatorzy. 

WA

Gdy większość z nas odkręca kalo-
ryfery i wyciąga z szaf ciepłe ciuchy, 
puckie morsy rozpoczynają „plażo-
wanie”. Pierwszą kąpiel w tym sezo-
nie mają już za sobą. Jak podkreślają, 
to była udana inauguracja.

puCkie mOrSy 
zainaugurOwały SezOn
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ogłoszenie 
w rAmce?
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660 731 138

ZłOtA rączka, malowanie, arma-
tu204 992

SPRZeDAM kanapę rozkładaną, 
stan dobry, cena 100 zł, Luzino, tel. 
570 009 969

beCZKi plastikowe 200 l, na dział-
kę do wody, czyste, lub pod rynny, 
tel. 511 841 826

SPRZeDAM rury plastikowe, 
250x10x0,5, szare, cena 5 zł szt., 
tel. 511 841 826

SPRZeDAM wytwornicę acytle-
nową, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia, tel. 693 678 887

SPRZeDAM drewno opałowe, gałę-
ziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 
888 783

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

SPRZeDAM kanapę rozkładaną roz. 
220x120, Wejherowo, 574 688 023

bLACHy stalowe do wypieku z pie-
ca, 40-60 cm, tel. 694 642 709

ObSyPniK do bulew z szpilką do 
balotów 450 zł, tel. 600 667 860

SPRZeDAM piecyk gazowy dwu-
funkcyjny viessman, 750 zł, Wejhe-
rowo, tel. 538 443 446

SPRZeDAM stolik 170 zł, kanapę 
150 zł, Wejherowo, tel. 538 443 446

SPRZeDAM kołdrę dużą, gruba, 
wełniania, w róże, 215x185 cm, 190 
zł, 790 290 835

SPRZeDAM odkurzacz przeciw-
alergiczny oraz cały zestaw do pra-
nia dywanów i tapicerek, 950 zł, tel. 
790 290 835

NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDAM

WynAJMĘ

POKóJ do wynajęcia z używalno-
ścią kuchni i łazienki w Lęborku. 
Tel.695052776

RuMiA, pokój dla dwóch osób do wy-
najęcia, 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

JAWA typ 223. 1977 r., farbig rote 
Creme, 2T, 2 os., OC, BT, cena 2023 
zł, Sopot, tel. 574 797 077

PiAGGiO/VeSPA Ciao, skuter, 
1os., 2T, 1995r., czarny, cena: 1666 
zł, Tczew tel. 574 797 077

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 

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

SeX-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

OPRySKiWACZ 400 l, 1550 zł, ma-
szyna do siana, 1200 zł, tel. 600 667 
860

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

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS! redakcja@expressy.pl

SPRZeDAM lodówkę białą, używa-
ną wys. 125 cm, 63c. W dobrym sta-
nie, tel. 790 290 835

SPRZeDAM pralkę małą z wirówką 
2w1, nowa, wys. 73 cm, szer. 63 cm, 
cena 410 zł, tel. 795 019 958

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 rehabilitacyj-
ny, 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
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Fot. starostwo Powiatowe w Pucku

reprezentanci niemal wszyst-
kich zakątków Polski poka-
zali w Kosakowie, że ciężary 
przekraczające dwieście, a na-
wet trzysta kilogramów można 
przenosić na niemałe dystan-
se, że jeden człowiek może 
przy pomocy liny holować sa-
mochód lub unosić go na spe-
cjalnym stelażu. 
Zaprezentowali przy tym praw-
dziwego ducha sportowej wal-
ki, a także rywalizacji w duchu 
fair-play. 
Gościem specjalnym i sędzią 
głównym zmagań był Jarosław 
Dymek, który oprócz skrzętnie 
notowanych wyników cały czas 
udzielał porad i wskazówek 
młodszym kolegom siłaczom. 
Chwalił też organizację wrze-
śniowych zawodów, które 
w partnerstwie z gminą Ko-
sakowo zorganizowali Marcin 
i Malwina Kacnerscy – Siłacze 
Pomorza. 
– Nawiasem mówiąc, małżeń-
stwo zamieszkuje naszą gminę 
i już dziś wiemy, że kolejne za-
wody siłaczy odbędą się za rok 
– zapowiada Marcin Kopitzki, 
zastępca wójta gminy Kosako-
wo. – Niewykluczone, że w bar-
dziej letnim i nadmorskim klima-
cie, który jeszcze dobitniej pod-
kreśli atrakcyjność wydarzenia. 

Bardzo miłym akcentem towa-
rzyszącym zawodom były po-
zasportowe atrakcje. Z my-
ślą o najmłodszych rozstawio-
ne zostało wesołe miasteczko, 
a na zgłodniałych czekały fo-
odtrucki. Były też okazałe mo-
tocykle, podkreślające charak-
ter zawodów. W przerwach po-

między konkurencjami odby-
wały się pokazy, tj. siły Marka 
Jarońca i samoobrony KravMa-
ga ze szkoły Waldemara Kaszu-
by. W ramach wydarzenia odbył 
się też występ taneczny mło-
dzieżowego klubu Basic, a Jan 
Łuka pokazał, że mimo upływu 
lat żadna sztanga nie jest mu 

straszna. Nadto kilku odważ-
nych mieszkańców mogło się 
sprawdzić z wójtem Marcinem 
Majek w konkurencji siłowej 
pod dość dużym obciążeniem. 
Podczas rozgrywania sześciu 
konkurencji lider zawodów zmie-
niał się kilkukrotnie. Ostatecz-
nie pierwsze miejsce i Puchar 

Wójta Gminy Kosakowo zdobył 
Mateusz Wrzesiński z Bydgosz-
czy. W trakcie ceremonii zakoń-
czenia zawodów każdy zawod-

nik odbierał pamiątkowe pucha-
ry i nagrody z rąk wójta Marcina 
Majek i jego zastępcy, Marcina 
Kopitzkiego. 

Strongmani walczyli 
o Puchar Wójta

Był spacer farmera, przeciąganie samochodu za pomocą mięśni, ładowanie ciężarów 
na wysoki podest oraz konkurencja unoszenia osobówki na specjalnym stelażu. Tak 
w skrócie wyglądały pierwsze zawody strongmanów w Kosakowie, które na placu przy 
Centrum Sportowym zgromadziły liczną grupę kibiców spragnionych mocnych wrażeń. 

blisko sto osób stanęło na starcie iii 
biegu oraz Marszu nordic Walking na 
Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego. 

iii bieg na rzeCz 
rOdziCielStwa 
zaStępCzegO
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MARCin MAJeK,
wójt gminy Kosakowo.

Najsilniejsi ludzie w Polsce zawitali 
do naszej gminy po długiej nie-
obecności, a wrześniowe zawody 
strongman na tak profesjonalnym 
poziomie odbyły się w Kosakowie 
po raz pierwszy. Liczyliśmy na duże 
emocje i tych nie zabrakło, a przeko-
nali się o tym bardzo licznie zebrani 

mieszkańcy nie tylko naszej gminy. rywalizacja odbywała 
się na arenie sportowej, w którą zamienił się plac przy 
Centrum Sportowym, z bliska widzieliśmy, z jakim wy-
siłkiem mierzyło się ośmiu zawodników, rywalizujących 
w sześciu konkurencjach. 

Celem przedsięwzięcia była 
promocja i rozpowszechnia-
nie wiedzy na temat pieczy 
zastępczej. Dla biegaczy 
oraz sympatyków nordic 
walking przygotowano pię-
ciokilometrową trasę ulica-
mi Władysławowa. Na każ-
dego uczestnika zmagań na 
mecie czekał ciepły posiłek 

oraz pamiątkowy medal.
Wydarzenie Powiatowe 
Centrum Pomocy rodzinie 
w Pucku zorganizowało przy 
współpracy z Ośrodkiem 
Sportu i rekreacji we Wła-
dysławowie oraz Centralnym 
Ośrodkiem Sportu Ośrod-
kiem Przygotowań Olimpij-
skich „Cetniewo”.
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Bądź 
na Bieżąco!


