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W ramach prowadzonych działań mundurowi sprawdzają le-
galność pochodzenia drzewek, które można znaleźć w sprze-
daży. Kontrolowane są też obszary leśne. 
- Z roku na rok dzięki wspólnym działaniom policjantów 
i strażników leśnych, a także rosnącej świadomości społe-
czeństwa ilość kradzieży choinek maleje – zapewniają funk-
cjonariusze policji. 
Policjanci przypominają, że sprzedaż kradzionych drze-
wek oraz ich zakup prowadzą do odpowiedzialności karnej 
za przestępstwo lub wykroczenie. Za kradzież choinki bądź 
innej rośliny z lasu grozi mandat lub skierowanie sprawy do 
sądu, gdzie kara może być o wiele surowsza. 

WA

Co roku, przede wszystkim 
w okresie poprzedzającym 
Sylwestra, nieumiejętne ob-
chodzenie się z petardami 
staje się przyczyną groźnych 
wypadków. Używanie wyro-
bów pirotechnicznych wyma-
ga szczególnej ostrożności.
- Pamiętajmy o zachowa-
niu bezpieczeństwa przy 
odpalaniu fajerwerków, 
a przede wszystkim o roz-
sądku i rozwadze. Nigdy 
nie odpalajmy petard, trzy-
mając je w rękach. Zadbaj-
my wspólnie o to, aby okres 

świąteczny, jak i koniec starego oraz początek Nowego Roku 
był dla nas wszystkich miły i bezpieczny - apelują policjanci, 
udzielając ważnych wskazówek. 
Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy spraw-
dzić przede wszystkim, czy obudowa nie posiada żadnych 
wad mechanicznych, a wyrób, który jest przeznaczony do 
pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, 
jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na wła-
ściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub 
przechylenie się w trakcie użytkowania.
Używanie petard niezgodnie z instrukcją może być przyczy-
ną kłopotów, a w wielu wypadkach stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa życia i zdrowia. Pamiętajmy, że pod żadnym 
pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, a podczas 
używania materiałów pirotechnicznych należy stosować się 
do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach.
Do najczęstszych błędów, które popełniamy w trakcie odpala-
nia fajerwerków, zalicza się między innymi trzymanie sztucznych 
ogni w ręku i zapalanie lontu, a także wbijanie tak zwanych ra-
kiet w ziemię. Powoduje to, że silnik petardy pracuje, a reszta ra-
kiety zostaje w podłożu i wybucha na ziemi. 
Nie zapomnijmy o naszych pupilach - zwierzętach, które mogą 
negatywnie odczuć skutki używania wyrobów pirotechnicz-
nych. Wiedząc, jak reagują w takich sytuacjach, nie pozwólmy 
ich spłoszyć i zadbajmy, by nie odczuwały dyskomfortu związa-
nego z tą wyjątkową nocą.

WA

Inwestycje w infrastrukturę 
dla wodniaków

W Rzucewie przedłużony zostanie pomost, a w miejscowości Moście Błota 
powstanie przystań. Infrastrukturę żeglarską i kajakarską na terenie gminy 

Puck pozwoli rozwinąć unijne wsparcie.

Trwa akcja policji

OstrOżnie z petardami

Policjanci wspólnie ze strażnikami le-
śnymi prowadzą akcję pn. „Choinka”. 

Policja apeluje o bezpieczne odpala-
nie fajerwerków. 

BudOwa KOściuszKi z dOfinansOwaniem
Ponad 3 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych 
otrzymały władze gminy Kosakowo. Przyznane 
wsparcie przeznaczone zostanie na budowę ulicy 
Kościuszki w Pogórzu.

W Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego podpisane zostały umowy 
o dofinansowanie przedsięwzięć, które pro-
wadzone będą z myślą o miłośnikach żeglar-
stwa i kajakarstwa. Wsparcie otrzymał mię-
dzy innymi samorząd gminy Puck, który dla 
wodniaków będzie realizował dwa zadania. 

PomoSt bęDzie DłużSzy
W Rzucewie przedłożony zostanie pomost. 
Dzięki przeprowadzonym pracom będzie 
mogło tu jednocześnie cumować nawet 
dziesięć jednostek. Co istotne, miejsca 
mają być dostosowane dla różnych jedno-
stek, w tym jachtów mieczowych i o ma-
łym zanurzeniu. Realizacją przedsięwzię-

cia pozwoli również ukierunkować ruch tu-
rystyczny, zwłaszcza w obszarze turysty-
ki rekreacyjnej.
- Pomost zostanie przedłużony o 43 me-
try – informuje Tadeusz Puszkarczuk, wójt 
gminy Puck. - Zatoka w Rzucewie jest bar-
dzo płytka i to przedłużenie stworzy moż-
liwość cumowania jachtom, które mają 
większe zanurzenie. Bardzo zależało nam 
na tym zadaniu, bo w okolicy funkcjonuje 
Osada Łowców Fok, zabytkowa cegielnia 
oraz Zamek Jana III Sobieskiego.

PowStanie PrzyStań
Całkowita wartość przedsięwzięcia, któ-
re realizowane będzie w Rzucewie, to po-

nad 1,2 mln zł, z czego 85 proc. środków 
ma stanowić dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej. Przy unijnym wsparciu pro-
wadzone będzie również zadanie zwią-
zane z budową przystani w miejsco-
wości Moście Błota. W ramach przed-
sięwzięcia umocniony zostanie brzeg, 
a dojście do nowego pomostu umożliwią 
schody. Powstanie też rynna do wodo-
wania kajaków. 
Całkowita wartość projekt pn. „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka 
Reda - Gmina Puck” wynosić ma 789 tys. zł, 
a unijne dofinansowanie stanowiło będzie 
ponad 655 tys. zł. 
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Środki rządowe na realizację przedsię-
wzięcia, na ręce wójta Marcina Majek, 
przekazał wojewoda pomorski, Dariusz 

Drelich. Uroczyste podpisanie umowy 
o dofinansowanie odbyło się w Pomor-
skim Urzędzie Wojewódzkim.

- Ulica Kościuszki w Pogórzu to waż-
na arteria komunikacyjna, której budo-
wa znacznie poprawi komfort życia wie-
lu mieszkańców – informuje wójt gminy 
Kosakowo. - Dotychczas powstał ponad 
600-metrowy odcinek drogi, która po-
siada wszystkie niezbędne udogodnie-
nia. Jest dostatecznie odwodniona po-
przez sieć kanalizacji, a po zmroku este-
tycznie oświetlona. Wzdłuż jezdni pro-
wadzi wygodny chodnik, a także droga 
dla rowerów.
W przyszłym roku prace będą kontynu-
owane, co spowoduje, że powstanie cały 
ciąg ulicy Kościuszki, od skrzyżowania 
z ul. Derdowskiego do ul. płk. Traugutta, 
a łączna wartość prac wynosić ma po-
nad 6 mln zł. Połowa powyższej kwoty 
pochodzić będzie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych.
Warto zaznaczyć, że przyznane dofi-
nansowanie umożliwi również wyko-
nanie części drogi Czarnieckiego wraz 
z chodnikiem i oświetleniem, od ulicy 
Kościuszki do ulicy Czechowicza, co po-
winno pozytywnie wpłynąć na komuni-
kację wewnątrz dynamicznie rozwijają-
cych się terenów Pogórza.
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Pośpiech, roztargnienie, a czasem nawet przedświąteczne 
przepracowanie, sprawiają, że skupiając uwagę na przygo-
towaniach do Świąt Bożego Narodzenia, często zapominamy 
o własnym bezpieczeństwie. Funkcjonariusze policji apelują 
o rozwagę i przekazują nam kilka cennych rad. 

zaKuPy bez PrzeSzKóD
Niestety, ale nie wszyscy przed świętami wybiorą się do 
sklepów wyłącznie na zakupy. Policjanci z doświadczenia 
wiedzą, że będą tam również złodzieje. Dlatego nie powin-
niśmy zabierać ze sobą do sklepu cennych rzeczy. Zdarza 
się, że w ferworze świątecznych zakupów wszystko wkłada-
my do koszyka, a później wybierając towary z półek, tracimy 
z oczu cenne rzeczy. Powyższych przedmiotów nie powinno 
się również zostawiać „na widoku” w zaparkowanych samo-
chodach. Wato również uważać w tłumie, szczególnie przy 
wejściach do sklepów i w okolicach kas. To doskonałe miej-
sca dla kieszonkowców.

bezPieCzne mieSzKanie
Osoby wybierające się w daleką podróż powinny pamiętać, 
aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć mieszkanie przed 
włamaniem i kradzieżą. Trzeba sprawdzić, czy zostały za-
mknięte drzwi i okna, a o zwrócenie uwagi na nasz dom popro-
sić sąsiadów. Dobrze jest też przy pomocy czasowych włącz-
ników prądu zaprogramować włączanie się światła. Ewentual-
ny włamywacz nie będzie wówczas pewien, czy w mieszkaniu 
rzeczywiście nikogo nie ma. Czasem właśnie nieostrożność 
właścicieli zwraca uwagę złodziei. 
W przedświątecznym okresie do drzwi pukają różne obce 
osoby. Proponują kupno kalendarzy lub różnego rodzaju 
świątecznych prezentów. Warto zachować ostrożność w kon-
taktach z akwizytorami. Często są to złodzieje gotowi wyko-
rzystać naszą naiwność.

bezProblemowa PoDróż
Korzystając z własnego środka transportu, trzeba pamiętać, 
aby sprawdzić stan techniczny pojazdu i usunąć nawet naj-
drobniejsze usterki. Za kierownicą należy usiądź trzeźwym 
i wypoczętym. Na postój powinno się wybierać miejsca zalud-
nione i dobrze oświetlone. Wysiadając z samochodu, trzeba 
zabrać ze sobą wszystkie wartościowe przedmioty. Podróżu-
jący samochodem mogą być narażeni na kradzież auta meto-
dą na „stłuczkę” bądź „wypadek”. W takim przypadku nie na-
leży opuszczać pojazdu, lecz telefonicznie powiadomić służ-
by ratownicze lub skierować się do najbliższej jednostki poli-
cji. Jeżeli decydujemy się na wyjście z auta, to pamiętajmy, że 
należy je zamknąć i uaktywnić alarm. 

WA

Przybędzie kamer 
miejskiego monitoringu

W Pucku rozbudowany zostanie system miejskiego monitoringu. Do końca marca 
w przestrzeni miejskiej pojawi się ponad siedemdziesiąt nowych kamer.

idą święta, uwaga 
na Oszustów!
aby nadchodzące święta były spo-
kojne i radosne, warto zastosować 
się do kilku rad, o których przypomi-
nają policjanci. 

rewitalizacja pucKa naBiera tempa
budynki przy ul. Hallera 5 i 7 w Pucku zostaną odnowione. obiekty zmienią swoje 
oblicze w ramach prac związanych z rewitalizacją centrum miasta. 

Władze Pucka chcą, aby mieszkańcy i tury-
ści czuli się na terenie miasta komfortowo 
oraz bezpiecznie. W tym celu zamierzają 
rozbudować system miejskiego monitorin-
gu. Przedsięwzięcie będą realizować przy 
wsparciu z Unii Europejskiej.
- Rozbudowa systemu monitoringu to tak 
naprawdę odpowiedź na potrzeby miesz-
kańców – wyjaśnia Piotr Ciskowski, zastęp-
ca burmistrza Pucka. - Liczymy na to, że 
dodatkowe kamery przyczynią się nie tyl-
ko do poprawy bezpieczeństwa, ale i ogra-
niczenia aktów wandalizmu.
Nowe urządzenia zasięgiem obejmą ulice: 
10 Lutego, Hallera, Wejherowską (od prze-

jazdu kolejowego do Ronda Macieja Pła-
żyńskiego), Nowy Świat, Lipową, 1 Maja, 
Sambora, Wałową, Szystowskiego oraz 
Zamkową. Pod czujnym okiem kamer znaj-
dą się również popularne obiekty, tj. targo-
wisko miejskie, Park Dziejów Pucka, Park 
Kaszubski, cmentarz nad Zatoką, minipole 
golfowe, skatepark, pucka fara, Urząd Mia-
sta, Aleja Żeglarzy i port rybacki. 
- W ramach inwestycji powstanie kilkana-
ście nowych punktów monitorowania, w któ-
rych planuje się instalację siedemdziesię-
ciu dwóch kamer – mówi Piotr Ciskowski. - 
Nowe urządzenia zamontowane zostaną na 
słupach i budynkach mieszkalnych. 

System monitoringu w Pucku ma być oparty 
w większości na sieci światłowodowej oraz 
częściowo – radiowej. Zastosowana techno-
logia w przyszłości pozwoli na jego rozbu-
dowę o kolejne stanowiska. Centrum syste-
mu znajdowało się będzie w siedzibie Straży 
Miejskiej, w budynku Urzędu Miasta.
Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach 
projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Puc-
ka”. Całość zadania opiewa na kwotę ponad 
400 tys. zł, z czego 220 tys. zł pochodzi ze 
środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.  

WA

Pod koniec listopada władze Pucka podpi-
sały umowę  z właścicielem firmy M-BUD 
Marcin Deik na kwotę ponad miliona zło-
tych, z czego około 300 tys. zł stanowi 
unijne dofinansowanie. Powyższe środki 
mają zostać przeznaczone na odnowie-

nie budynków mieszkalnych wraz z za-
gospodarowaniem terenu przy ul. Halle-
ra 5 i 7. Inwestycja zakłada kompleksowy 
remont ścian zewnętrznych i fundamen-
towych, odnowienie dachów, wymianę 
stolarki drzwiowej oraz okiennej w czę-

ściach wspólnych budynków, a także mo-
dernizację klatek schodowych, czy też 
kompleksowe zagospodarowanie tere-
nu wokół odnowionych obiektów. Zgod-
nie z umową prowadzone prace mają po-
trwać do końca czerwca 2020 roku. 
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach 
projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Puc-
ka”. Obecnie w ramach działania powsta-
je Puckie Centrum Wsparcia, w którym sie-
dzibę będzie miał Klub Integracji Społecz-
nej. Nadto zakończono renowację budyn-
ku przy ul. Hallera 13. Na ukończeniu jest 
też modernizacja obiektu przy ul. Morskiej 
15. Warto zaznaczyć, że w realizacji przed-
sięwzięcia uczestniczą również wspólno-
ty mieszkaniowe, dzięki czemu odnowiony 
został budynek przy ul. Gdańskiej 3, a na 
ukończeniu są prace budowlane związane 
z modernizacją obiektu przy ul. 1 Maja 8.
Przypomnijmy, że projekt „Rewitalizacja 
Centrum Pucka” jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.
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Tutaj już niebawem 
naładujesz elektryka

Przy Urzędzie Miejskim we Władysławowie pojawił się punkt do ładowania sa-
mochodów elektrycznych. Z urządzenia będzie można korzystać za darmo.

Terminal zamontowany został w ra-
mach umowy współpracy, którą gmi-
na Władysławowo zawarła ze spółką 
Energa-Obrót.
- Ze stacji ładującej samochody po-
siadające jako napęd silnik elek-
tryczny będzie można korzystać 
od początku 2020 roku – mówi Ro-
man Kużel, burmistrz Władysławo-
wa. - Mamy nadzieję, że dzięki temu 
przedsięwzięciu transport ekologicz-
ny stanie się przystępniejszy. Tym 

samym zachęcimy turystów podró-
żujących samochodami elektryczny-
mi do odwiedzenia naszego regionu. 
Zamontowane w sąsiedztwie włady-
sławowskiego magistratu urządzenie 
to półszybki terminal ładowania prą-
dem zmiennym AC o mocy 2 x 22 kW, 
standard wtyczki „TYP 2”. Skorzy-
stać ze stacji będzie można za pomo-
cą karty zbliżeniowej RFID lub po za-
instalowaniu odpowiedniej aplikacji. 
Firma Energa-Obrót na razie nie po-

biera opłat za ładowanie pojazdów. 
Warto zaznaczyć, że takie stacje 
posiada już m.in. Tczew, Starogard 
Gdański, Gdańsk, Gdynia i Sopot. 
W związku z rozwojem elektromo-
bilności Grupa Energa realizuje pro-
jekt, który zakłada sukcesywną roz-
budowę sieci stacji ładowania. Do 
końca 2019 roku w naszym regionie 
mają powstać 54 stacje, a do 2022 
roku przynajmniej 100.
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Przyjdź i sprawdź ! Władysławowo 
ul. Towarowa 27 CH Albatros, Puck ul. Stary Rynek 5
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nOwe i szyBKie 
pOjazdy pOlicji
Sześć nowych radiowozów trafiło na 
wyposażenie KPP w Pucku. 

Samochody przekazano do komisariatów w Kosakowie, Ju-
racie, Władysławowie, Krokowej oraz wydziałów kryminalne-
go i ruchu drogowego puckiej komendy. Łącznie na drogach 
powiatu puckiego pojawiło się pięć oznakowanych pojazdów 
marki Hyundai i30 i jeden nieoznakowany tej samej marki. 
Pod maską nowych radiowozów pracuje doładowany, ben-
zynowy silnik 1,4 o mocy 140 KM sprzężony z automatyczną 
skrzynią biegów. Tak skonfigurowany samochód rozpędza się 
od 0 do 100 km/h w czasie około 9 sekund i osiąga maksymal-
nie 208 km/h. Średnie, obiecywane przez producenta spala-
nie, wynosi 5,7 l/100 km.
W trakcie uroczystego przekazania pojazdów szef puckiego 
garnizonu, insp. Rafał Kwapisiewicz, podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że flota puckiej policji wzboga-
ciła się o nowe radiowozy. 
Nowoczesne pojazdy zostały zakupione ze środków lokalnych 
samorządów, które przeznaczyły na ten cel w sumie ponad 
233 tys. zł oraz budżetu Komendy Głównej Policji. Wartość in-
westycji wyniosła łącznie ponad 490 tys. zł. 

WA

www.expressy.pl
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Dzięki przeprowadzonym pracom i do-
konanym zakupom uczniowie mogą ko-
rzystać z wysoko wydajnego serwe-
ra i ponad dwudziestu stanowisk do-
stępowych. Pracownia działa w oparciu 
o usługi terminalowe oraz oprogramo-
wanie firmy Microsoft.  
W województwie pomorskim funkcjonu-
je wyłącznie kilka nowoczesnych, wydaj-
nych szkolnych pracowni komputerowych 
opartych na terminalach. - Chcemy, aby 
w obliczu nieustającego postępu techno-
logicznego, to nie przyszłość zaskoczyła 
naszych uczniów, ale oni ją – mówi Lidia 
Koss, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
we Władysławowie. 
Podczas lekcji uczniowie korzystają z in-
dywidualnego konta na serwerze, obsłu-

gują procesy, do których podłączają się 
za pośrednictwem wirtualnych pulpitów. 
Nauczyciel ma pełną kontrolę nad wyko-
nywaniem wszelkich zadań. Każde sta-
nowisko jest chronione przed dostępem 
uczniów do niewłaściwych treści.
Dzięki rozwiązaniom terminalowym 
uczniowie poznają podstawowe zasady 
funkcjonowania sieci komputerowych, 
pracy w chmurze czy zagadnień Inter-
net of Things. Zastosowane rozwiąza-
nia pozwalają na redukcję kosztów pra-
cowni opartej na tradycyjnych kompute-
rach, a także ograniczenie poboru ener-
gii elektrycznej. Nowoczesna pracownia 
została sfinansowana ze środków bu-
dżetowych szkoły przydzielonych przez 
władze miasta na 2019 rok.

Rewitalizacja głównej arterii między 
dworcem kolejowym a Domem Rybaka 
polega na przebudowie jezdni, a także 
wykonaniu szerokiego deptaka oraz na-
sadzeniu nowej zieleni.
- Przestrzeń zostanie kompletnie zmoder-
nizowana – zapewnia Roman Kużel, bur-
mistrz Władysławowa. - To będzie zupeł-
nie nowa jakość. Zmienią się parametry cią-
gu pieszego, pojawi się więcej roślin, które 
uatrakcyjnią teren.
Szerokie chodniki, które powstaną w ra-
mach realizacji przedsięwzięcia, zostaną 
wyposażone w komfortowe ławki, pergo-
le i donice z kwiatami. Nowe trawniki będą 
przygotowane pod nasadzenie drzew 
i krzewów. Wykonanie inwestycji ma do-
prowadzić do poprawy jakości i bioróżno-
rodności władysławowskiej zieleni. Poja-
wią się domki oraz budki dla ptaków i owa-
dów. Niewątpliwą atrakcją mają być mini-
fontanny. Zadanie obejmuje również wy-
konanie nowego słupa reklamowego oraz 
podświetlanej tablicy informacyjnej.
Jak zapewniają urzędnicy, realizacja projek-
tu powinna doprowadzić do osiągnięcia trwa-
łych efektów w postaci istotnego zwiększe-
nia powierzchni terenów zielonych, co oprócz 

podniesienia walorów estetycznych, spowo-
duje bardziej efektywną regenerację powie-
trza w centrum miasta i wpłynie na ograni-
czenie miejskiego hałasu. Jednak najważniej-
szym skutkiem przebudowy ma być poprawa 
bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i zmo-
toryzowanych, gdyż jezdnia zostanie oddzie-
lona pasem zieleni od chodników.
Warto zaznaczyć, że w związku z prze-
budową wzdłuż ulicy Hallera zostanie 
zmniejszona liczba miejsc parkingowych. 
Równolegle powstanie jednak duży par-

king, pomiędzy Manhattanem a targowi-
skiem, który ma być wyposażony w kilka-
dziesiąt miejsc postojowych.
Prace związane z modernizacją terenu 
mają trwać do końca marca 2020 roku. 
Całkowity koszt wykonania robót to blisko 
4,5 mln zł, z czego prawie 500 tys. zł po-
chodzi z Międzygminnego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK”, 
gdyż realizacja inwestycji zakłada również 
budowę sieci wodociągowej wraz z prze-
pięciami i przyłączami.

Centrum miasta 
niebawem się zazieleni

Ruszyła przebudowa ulicy Hallera oraz części placu rekreacyjnego przy targowisku 
we Władysławowie. Prowadzone prace wpłyną na poprawę wizerunku centrum miasta. 
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Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 2 we władysławowie została 
zmodernizowana i wzbogacona o najnowocześniejsze rozwiązania.

nOwOczesna pracOwnia KOmputerOwa

Więcej klientów, korzystających 
z Twoich usług?

To możliWe!
DoDaj ogłoszenie!

Wyślij sms 
 o treści: 

exp.USl. + treść 
ogłoSzenia 

na nUmer 79567

Jerzy Szczepankowski, 
prezes Fundacji „Aleja 
Gwiazd Sportu”, otrzymał 
odznaczenie z rąk Mie-
czysława Nowickiego, wi-
ceprezesa Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego. 
Warto wiedzieć, że Kapi-
tuła ds. Odznaczeń wy-
różnienia Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego przy-
znaje działaczom i orga-
nizacjom sportowym za-
służonym w popularyzo-
waniu dorobku polskiego 
sportu, propagowaniu idei 
olimpijskiej i jej wartości 

oraz promowaniu jej w różnych środowiskach. Medal 
złoty jest najwyższym wyróżnieniem. Trafia do dzia-
łaczy sportowych bądź organizacji, współpracujących 
z Polskim Komitetem Olimpijskim od ponad dziesięciu 
lat i wykazujących się szczególną aktywnością w po-
pularyzowaniu polskiego sportu w kraju i za granicą. 
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wyjątKOwa 
wiata rOwerOwa
w rozewiu stanęła nowa wiata rowerowa.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu pn. 
„Mieszkańcy Sołectwa Rozewie wspomagają rozwój prze-
strzeni publicznej w miejscowości Rozewie”. Zakres prac po-
legał na zagospodarowaniu fragmentu terenu przy nowo po-
wstałej ścieżce rowerowej poprzez zakup sześciu stojaków ro-
werowych oraz wiaty rowerowej wraz z grafiką Latarni Mor-
skiej w Rozewiu. Nowe urządzenia wspólnymi siłami zamonto-
wali mieszkańcy, m.in. sołtys Renata Ostrowska i członkowie 
Rady Sołeckiej. 
Na wykonanie zadania gmina Władysławowo otrzymała z Sej-
miku Województwa Pomorskiego dotację celową w wysokości 
10 tys. zł. Powyższe środki pochodziły z programu pn. „Ak-
tywne Sołectwo Pomorskie 2019”, którego głównym celem 
jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa 
obywatelskiego. 

WA

fundacja uhOnOrOwana
złotym medalem „za zasługi dla 
Polskiego ruchu olimpijskiego” 
odznaczono Fundację „aleja 
Gwiazd Sportu”.

oDWieDź naszą sTronę inTerneToWą

www.expressbiznesu.pl





Bezrobocie rekordowo niskie

Zmiany w rozkładzie jazdy

Doradcy pomogli 
tysiącom osób

Od pół roku stopa bezrobocia 
na Pomorzu jest bardzo niska, 
a obecne 4,4 proc. to lepszy wynik 
niż średnia krajowa. 

Najniższe w historii regionu 
bezrobocie rejestrowane 
po raz pierwszy odnotowa-

no w czerwcu 2019 roku. Od tego 
czasu utrzymuje się na poziomie 4,4 
proc., podczas gdy średnio w Polsce 
jest to 5,1 proc. To także mniej niż 
w listopadzie ubiegłego roku, kiedy 
bezrobocie wynosiło 4,8 proc.
Lepiej niż w Pomorskiem jest 
tylko w czterech województwach: 
wielkopolskim (2,8 proc.), śląskim 
(3,6 proc.), małopolskim (4 proc.) 
i mazowieckim (4,3 proc.).
Nieco wzrosła jednak liczba osób 
pozostających bez pracy oraz 
zmalała liczba wolnych stanowisk 
zgłaszanych do urzędów. W woje-

wództwie pomorskim w porównaniu 
do października 2019 jest 400 osób 
bezrobotnych więcej, a ogólna ich 
liczba to 41,6 tys. Największy wzrost 
bezrobotnych w ciągu ostatniego 
miesiąca nastąpił w powiecie puc-
kim i kościerskim – o 5 proc.
W listopadzie br. do urzędów pracy 
zgłoszono 7,1 tys. wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji zawodo-
wej. W poprzednim miesiącu było 
ich o tysiąc więcej (czyli 12,1 proc.). 
Najrzadziej nowe oferty pojawiały 
się w powiecie lęborskim (spadek 
o prawie 60 proc.). Mniejsza liczba 
wolnych stanowisk to tendencja 
wyraźna w całym województwie – 
spadek wystąpił w 14 z 20 powiatów.

Nowy rozkład jazdy pociągów 
obowiązuje od 15 grudnia. 
Najważniejszą zmianą jest 

reaktywacja połączeń regionalnych 
pomiędzy Słupskiem a Ustką. Na 
pozostałych liniach oferta przewo-
zowa pozostanie na podobnym, jak 
obecnie poziomie. 
Na linii Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej pociągi kursują w tzw. takcie 
- z Kartuz do Gdańska Wrzeszcza 

odjeżdżają 31 minut po każdej go-
dzinie, ze stacji Gdańsk Wrzeszcz - 
16 minut po pełnej godzinie. Ostatni 
skład do Trójmiasta odjedzie z Kar-
tuz o 23.01. Największą nowością 
w siatce połączeń międzyregional-
nych jest wydłużenie relacji pociągu 
TLK Rozewie z Bielska Białej przez 
Żywiec i Zwardoń do słowackiej 
Żyliny. Nowa trasa ułatwi nie tylko 
dojazd w Beskid Żywiecki i Śląski, 

ale dzięki przesiadce w Żylinie rów-
nież w Wysokie Tatry. Do rozkładu 
jazdy wraca też nocne połączenie 
Pomorza z Warszawą. Natomiast 
pociąg TLK Ustronie do Krakowa 
zatrzymuje się na stacji Warszawa 
Gdańska. Dojazd nad Odrę i do 
Berlina  ułatwi pociąg TLK Bory 
Tucholskie, który przez Starogard 
Gdański, Chojnice i Piłę pojedzie do 
Kostrzyna nad Odrą.

Specjalna sieć doradców 
zawodowych to już 120 osób. 
W ciągu roku pomogli ponad 

8 tysiącom osób. 

Bezpłatne wsparcie 
Pomorski System Poradnictwa 
Zawodowego (PSPZ) to sieć współ-
pracy doradców zawodowych, którzy 
świadczą usługi w województwie 
pomorskim. Osoby te bezpłatnie po-
magają mieszkańcom regionu w wy-
borach edukacyjno-zawodowych. 
W tym roku wsparcie otrzymali 
m.in. nauczyciele, kobiety, osoby 
bezrobotne, seniorzy, uczniowie i ich 
rodzice. W różnych akcjach sieci 
wzięło udział 8267 osób.
Sieć doradców zawodowych powsta-
ła z inicjatywy Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego. Koordyna-
torem PSPZ jest Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku.

Po pierwsze partnerstwo
W sieci działają doradcy zawo-
dowi Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku i z powiatowych 
urzędów pracy, nauczyciele doradcy 
zawodowi, wojewódzki i powiatowi 
konsultanci poradnictwa eduka-
cyjno-zawodowego. Współpracują 
także przedstawiciele instytucji, 
które realizują zadania z zakresu po-
radnictwa zawodowego w regionie.
 – Złożenia sieci to partnerstwo, 
wymiana informacji oraz dzielenie 
się dobrymi praktykami – mówi 
Katarzyna Żmudzińska, wicedyrek-
tor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku. – Obszar działań dorad-
ców zawodowych jest szeroki, doty-
czy wielu grup klientów. Konkretne 

akcje dopasowujemy do odbiorców, 
a także dostosowujemy odpowiednie 
metody pracy i narzędzia – podkre-
śla Żmudzińska.

Doradztwo spersonalizowane
W tym roku doradcy zawodowi 
zrealizowali wiele akcji, które 
skierowane były to różnorodnych 
grup odbiorców. Były wśród nich 
zarówno osoby bezrobotne, ale i ak-
tywne zawodowo kobiety, seniorzy 
oraz młodzież szkolna. Doradcy 
udzielili między innymi ponad 3,2 
tys. informacji, ponad 1,5 tys. porad 
indywidualnych oraz przeprowadzili 
170 warsztatów, w których wzięło 
udział ponad 2,7 tys. osób.
Ze wsparcia skorzystało 166 nauczy-
cieli doradców zawodowych (cykl 
Doradź mądrze), 2902 osób mło-
dych (cykl Wybieraj mądrze), 519 
seniorów (akcja Aktywni z pasją) 
oraz 331 rodziców (cykl Wspieraj 
mądrze). W kilkunastu miastach 
regionu odbył się także Pomorski 
Dzień Przedsiębiorczości, w czasie 
którego z porad doradców skorzy-
stało 2946 osób. Ponadto z warszta-
tów i wykładów w ramach Marca na 
obcasach skorzystało 1403 kobiet.

Doradcy zawodowi 
z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku udzielają 
bezpłatnych porad w Centrach 
Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej 
w Gdańsku oraz w Słupsku: 
Gdańsk, ul. Żabi Kruk 16, 
tel. 58 323 72 30; Słupsk, ul. 
Jaracza 18a, tel. 59 846 83 08. 
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Kompleksowy remont budynku 
kosztował 265 tys. zł, z czego po-
nad 100 tys. zł stanowiło unijne do-
finansowanie. Powyższe środki po-
zwoliły nie tylko na wykonanie no-
wej elewacji, ale też ocieplenie ścian 
zewnętrznych, remont klatki scho-
dowej, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, czy też izolację ścian 
fundamentowych oraz wymianę po-
krycia dachowego. 

Dużo łaDniej i CiePlej
- Odnowione zostało praktycznie 
wszystko, począwszy od dachu, po-
przez klatkę schodową, a skończyw-
szy na elewacji – zapewnia Bartłomiej 
Przewdziecki, przewodniczący zarzą-
du Wspólnoty Gdańskiej 3. - Z efektów 
przeprowadzony prac jesteśmy bardzo 
zadowoleni, bo teraz jest dużo ładniej, 
o wiele cieplej i bardziej ekologicznie. 
Budynek odnowiony został w ramach 
projektu pn. „Rewitalizacja Centrum 
Pucka”, który jest współfinansowany 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Wartość 
zadania wynosi około 11 mln zł, z cze-
go dofinansowanie stanowi niespełna 
5 mln zł. 

oGromne PrzeDSięwzięCie
- W ramach zadania w sumie odnowio-

nych zostanie dwadzieścia budynków 
wspólnot mieszkaniowych - informuje 
Hanna Pruchniewska, burmistrz Puc-
ka. - Modernizowane są też budyn-
ki komunalne, zatem zakres przedsię-

wzięcia jest bardzo duży. Dzięki temu, 
że efekty części prac są już zauważal-
ne, coraz częściej na remonty decydu-
ją się prywatni właściciele kamienic, 
co bardzo nas cieszy. 

Dzięki prowadzonym pracom zmienia 
się nie tylko oblicze miasta, ale przede 
wszystkim zwiększa się bezpieczeń-
stwo i poprawie ulega środowisko. 
Warto zaznaczyć, że rewitalizacja sto-

licy powiatu puckiego jest jedną z in-
westycji realizowanych w ramach kom-
pleksowej rewitalizacji miast Obszaru 
Metropolitalnego.

Anna Walk
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OGŁOsZENiE 16/2019/PR

Centrum Pucka zmienia oblicze
Budynek przy ul. Gdańskiej 3 w Pucku został odnowiony. Obiekt zmienił swoje oblicze za sprawą programu rewitalizacji centrum miasta. 
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OGŁOsZENiE 147/2019/RlOGŁOsZENiE 145/2019/Rl

OGŁOsZENiE 142/2019/Rl

Choć wszyscy Polacy doskonale wiedzą, jak wy-
gląda jazda na suwak, to nie każdy jest na tyle 
uprzejmy, aby wpuszczać przed siebie innego 
kierowcę. Od 6 grudnia uprzejmość nie ma już 
żadnego znaczenia. Od teraz, gdy z dwóch pa-
sów robi się jeden, wjeżdża na niego raz kie-
rowca z lewej strony, a raz z prawej. Zaś jeśli 
droga zwęża się z trzech pasów do jednego, to 
najpierw wjeżdża kierowca z prawej strony, po-
tem z lewej, a na końcu ze środka. 
Teraz, stojąc np. w korku spowodowanym wy-
padkiem, naszym obowiązkiem jest utworze-
nie korytarzu życia dla służb ratowniczych, 

aby mogły dojechać jak najszybciej na miejsce 
zdarzenia. Kierowcy, stojący w korku i słyszą-
cy służby ratunkowe, mają zjeżdżać – ci z lewe-
go pasa w lewo, a ci z prawego w prawo. Poru-
szający się ewentualnymi pozostałymi pasami 
również w prawo. 
Przepisy wydają się banalnie proste i raczej 
powinny wynikać ze zdrowego rozsądku niż 
z przepisów o ruchu drogowym. Nie zmienia to 
jednak faktu, że od 6 grudnia za niestosowanie 
się do wprowadzonych zmian możemy zostać 
ukarani mandatem karnym. 
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Weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek tworzenia 
tzw. korytarzy życia i jazdy na suwak.

Zmiany dla kierowców
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Na dwa dni Stary Rynek przekształcił 
się w radosne miasteczko z gwiazdko-
wymi kramami i różnorodnymi atrak-
cjami dla dzieci. Świąteczna atmosfe-
ra panowała nie tylko w centralnym 
punkcie miasta, ale i ratuszu, gdzie 
można było własnoręcznie udekoro-
wać pierniczki i wykonać ekologiczne 
ozdoby choinkowe. 

zaKuPy i zabawa
- Muszę przyznać, że w Jarmarku 
Świątecznym uczestniczę każde-
go roku – zapewnia Gabriela Blasz-
ke, mieszkanka Pucka. - Można spę-
dzić miło czas, zrobić przedświą-
teczne zakupy, a przede wszystkim 
poczuć atmosferę zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. To mo-
ment i miejsce, w którym warto za-

trzymać się przed świętami. 
Z organizacji grudniowego wydarzenia 
zadowoleni byli przede wszystkim naj-
młodsi mieszkańcy miasta. To z myślą 
o nich na Stary Rynek w Pucku przy-
był św. Mikołaj, który wcześniej w to-
warzystwie burmistrz Hanny Pruch-
niewskiej odwiedził pacjentów oddzia-
łu dziecięcego puckiego szpitala, wrę-
czając dzieciom prezenty i życząc im 
dużo zdrowia.

atraKCji nie braKowało 
- To przedsięwzięcie, w którego or-
ganizację zaangażowało się mnó-
stwo osób, począwszy od organizacji 
pozarządowych, poprzez prywatne 
osoby, a skończywszy na pracowni-
kach różnych firm i instytucji - mówi 
Hanna Pruchniewska, burmistrz Puc-

ka. - Wszyscy wspólnie staramy się, 
aby atrakcji nie brakowało, a stoiska 
były przepełnione najrozmaitszym 
rękodziełem, tradycyjnymi wyroba-
mi i aromatami, które wprowadzają 
w świąteczny nastrój. 
Sporo działo się też na scenie, któ-
ra rozstawiona została w centralnym 

punkcie miasta. Swoje umiejętno-
ści prezentowali m.in. grupa Migot-
ki, zespół Da Capo Al Fine, Orkiestra 
Dęta Ziemi Puckiej, chór Muszelki 
ze Szkoły Podstawowej im. Mariusza 
Zaruskiego w Pucku oraz Empire Go-
spel Choir. 

anna walk

Świąteczne iluminacje, św. Mikołaj i moc atrakcji. W Pucku klimat Świąt Bożego Narodzenia można było poczuć już 7 i 8 grudnia
podczas Jarmarku Świątecznego.

Atrakcyjnie, radośnie i kolorowo

Zarząd Województwa Pomorskiego 
ogłosił dwa konkursy grantowe dla 
organizacji pozarządowych, które 
mają pomysły na działania artystycz-
ne. Dofinansowanie przeznaczone 

jest na przedsięwzięcia, które służą 
podtrzymaniu i rozpowszechnianiu 
tradycji regionu. Mogą być to wyda-
rzenia jubileuszowe, koncerty, spek-
takle, pokazy filmów, wystawy, konfe-
rencje czy różnorodne działania edu-
kacyjne. Maksymalna kwota grantu 
wynosi 40 tys. zł lub 80 tys. zł, w za-
leżności od wielkości projektu.
– Chcemy wesprzeć organizacje po-
zarządowe, które promują kulturę 
pomorską, artystów, twórców, a tak-
że język regionalny i zabytki – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. – Działania 
oddolne świetnie uzupełniają ofer-

tę samorządowych instytucji kul-
tury, integrują mieszkańców i od-
powiadają na potrzeby Pomorzan. 
W poprzedniej edycji konkursu roz-
patrzyliśmy 165 wniosków z całe-
go województwa, a dofinansowa-
nie otrzymało 76 projektów. Mam 
nadzieję, że artystom nie zabraknie 
pomysłów i przedstawią nam cie-
kawe propozycje działań – podkre-
śla Struk.
Działania powinny wzbogacać ofer-
tę artystyczną i kulturalną Pomorza, 
ale także propagować kulturę mniej-
szości etnicznych czy integrację imi-
grantów. Szczególne miejsce w kon-

kursie zajmują aktywności związa-
ne ze zbliżającym się Rokiem Jana 
Pawła II, Rokiem Romana Ingardena 
oraz Rokiem Leopolda Tyrmanda.
– Bardzo ważne jest to, aby pamię-
tać o terminie złożenia dokumentów 
do 30 grudnia – mówi Małgorzata 
Szymańska z Departamentu Kultu-
ry Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego. – W tym roku 
zmieniły się zasady przyznawania 
grantów, wzory ofert, umów i spra-
wozdań. Koniecznie trzeba wziąć 
to pod uwagę. W ocenie projektów 
większy nacisk kładziemy na mery-
toryczną zawartość ofert, a kwestie 
finansowe zostały nieco uproszczo-
ne – tłumaczy Szymańska.
W poprzedniej edycji konkursu Za-
rząd Województwa Pomorskiego 

postanowił wesprzeć 76 projektów, 
które zgłosiło 165 organizacji z ca-
łego województwa. Łączna kwo-
ta dofinansowania wyniosła 1,3 mln 
zł. Najwięcej propozycji wpłynęło 
z Trójmiasta, Słupska, Kościerzyny, 
Starogardu Gdańskiego i Tczewa.
Większość dofinansowanych pro-
jektów stanowiło festiwale, przed-
sięwzięcia teatralne, publikacje, fil-
my i różnorodne działania związa-
ne z kulturą regionalną. Wśród nich 
były m.in. Międzynarodowe Spo-
tkania z Kulturą Żydowską’2019 
w Sopocie, Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Organowej w Pelplinie, 
Festiwal Polskich Sztuk Współcze-
snych R@port w Gdyni oraz Mię-
dzynarodowy 18. Festiwal Animo 
w Kwidzynie.

masz pOmysł na wydarzenie Kulturalne? złóż wniOseK!
Planujesz zorganizować koncert, artystyczne warsztaty lub 
spektakl? możesz otrzymać nawet 80 tys. zł dofinansowania. 
łączna pula grantów to 1,4 mln zł. 
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Finał Szlachetnej Paczki nazywa-
ny jest weekendem cudów, bo wła-
śnie wtedy dzieją się rzeczy niezwy-
kłe. Czasem płyną łzy, ale zawsze jest 
wiele radości. Marzenia potrzebują-
cych spełniają obcy dla nich ludzie. 

wSParCie PotrzebująCyCH
- To akcja, promująca mądrą po-
moc, czyli taką, która nie demorali-
zuje, a daje realną szansę na zmianę 
- zapewnia Martyna Zelewska, lider 
rejonu Puck i okolice. - Nie wspie-
ramy osób roszczeniowym. Poma-
gamy ludziom, których dotknął los, 
jest im ciężko. Mimo trudności chcą 
jednak walczyć o swoją przyszłość. 
Żeby uniknąć działań przypadko-
wych, sami odwiedzamy potrzebu-
jące rodziny. 
Jednym z priorytetów tegorocznej 
edycji Szlachetnej Paczki było odwie-
dzenie takich rodzin, do których z po-
mocą nie dotarł wcześniej nikt inny. 
Nadal jednak istnieje wiele zapomnia-
nych miejsc walki ze skrajnym ubó-
stwem, do których Paczka chce do-
trzeć w kolejnych latach. 

Potrzeby zoStały SPełnione
- W tym roku paczki, podobnie jak 

w latach ubiegłych, trafiły do najbar-
dziej potrzebujących, wśród których 
przeważały osoby samotne, a także 
rodziny wielodzietne i te, które muszą 
zmagać się z niepełnosprawnością - 
wyjaśnia Martyna Zelewska. - Do ob-
darowanych trafiała przede wszyst-
kim żywność, a także środki czysto-
ści, opał oraz sprzęt AGD. Tradycyjnie 
paczki przygotowywały nie tylko oso-
by prywatne, ale i pracownicy różno-
rodnych firm, czy też przedstawiciele 
miejscowych instytucji. 
Średnio jedną paczkę w Pucku i oko-
licach przygotowywało aż sześćdzie-
siąt osób. Przeciętna wartość pacz-
ki wyniosła 3714 zł. Łączna wartość 
wszystkich podarunków wręczonych 
czternastu rodzinom stanowiła po-
nad 52 tys. zł.

wCiąż można PomóC
Imponująco prezentują się ogólno-
polskie statystyki akcji, która zorga-
nizowana została już po raz 19. Po-
moc otrzymało ponad 14,5 tys. ro-
dzin, a łączna wartość paczek prze-
kroczyła 45 mln zł, dokładnie wynio-
sła 45 860 684 zł. Na stronie www.
szlachetnapaczka.pl wciąż moż-
na pomóc i stać się częścią jedne-

go z największych świąt dobroczyn-
ności w Polsce oraz ufundować In-
deks Sukcesów wybranemu dziecku 
z Akademii Przyszłości.

Warto przypomnieć, że Szlachetna 
Paczka istnieje od 2001 roku i jest je-
dynym na świecie systemem pomocy 
bezpośredniej, który łączy ogromną 

skalę działania, z tym, że konkretny 
człowiek pomaga w nim konkretnej 
rodzinie. 

Anna Walk
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To był weekend pełen cudów
Kilkanaście rodzin i osób samotnych z Pucka oraz okolic otrzymało pomoc w ramach Szlachetnej Paczki. 7 i 8 grudnia wolontariusze 

przekazywali przygotowane przez darczyńców pakunki.



12| Wtorek, 17 grudnia 2019 expressy.pl

REKlAMA U/2019/PR

intensywne inwestycje w drOgi
Dla gminy Kosakowo inwestycje drogowe to kluczowe za-
danie. Koniec prac na jednej drodze zazwyczaj oznacza 
rozpoczęcie remontu innego odcinka. 

W mijającym roku, praktycznie w każdej miej-
scowości toczyły się prace drogowe, a ostat-
ni kwartał przyniósł zmiany przy ulicy Mor-
skiej w Rewie i zapoczątkował przebudowę ulicy 
Kwietniowej w Kazimierzu. 
Prace remontowe na ulicy Morskiej w Rewie roz-
poczęły się w październiku. W ramach inwestycji 
przebudowywany był ponad 700–metrowy odci-
nek ulicy, który zyskał nową nawierzchnię oraz 
utwardzone pobocze. Równolegle wyremontowa-
ny został chodnik oraz zmodernizowano wjazdy 
na posesje. Droga po remoncie, który zakończo-
no w grudniu jest znacznie wygodniejsza dla kie-
rowców i pieszych, ten odcinek zyskał także na 
poprawie bezpieczeństwa.
Inwestycja realizowana jest wspólnie przez samo-
rządy powiatu puckiego i gminy Kosakowo, któ-
re na przeprowadzenie zadania otrzymały dofi-
nansowanie w wysokości 500 tys. zł z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

W ostatnich tygodniach rozpoczął się remont uli-
cy Kwietniowej w Kazimierzu. W ramach przed-
sięwzięcia nowa nawierzchnia zostanie wykona-
na na odcinku ponad 600 metrów. Dodatkowo 
wybudowany będzie nowy chodnik i pojawią się 
przejścia dla pieszych. Wartość prowadzonych 
robót to ponad milion złotych, pochodzących 
z budżetów powiatu puckiego, gminy Kosakowo 
oraz wsparcia rządowego programu.
Jednocześnie, w najbardziej newralgicznych 
miejscach gminy Kosakowo, realizowane są sys-
tematyczne prace związane z zabezpieczeniem 
posesji mieszkańców przed zalewaniem. W ra-
mach prowadzonych robót niebawem przebudo-
wie ulegnie przyczółek rowu melioracyjnego przy 
ul. Bursztynowej w Rewie, miejsce cyklicznie za-
sypywane po każdym silniejszym wietrze. Podob-
nym pracom poddany zostanie przyczółek rowu 
melioracyjnego w Mechelinkach.

WA

W Mechelinkach szereg inwestycji 
zmieniło oblicze tej słynącej z rybołów-
stwa wioski. Czy miejscowość straciła 
w ten sposób swój rybacki urok? Nic 
bardziej mylnego. Wręcz przeciwnie – 
wyeksponowała swoje rybackie korze-
nie, zapewniając im poczesne miejsce 
tak w swojej historii, jak i geografii. Tuż 

obok nowoczesnej przystani rybac-
kiej oraz klubu żeglarskiego powstaje 
skansen rybacki – wielofunkcyjny te-
ren rekreacyjny, eksponujący dziedzic-
two rybackie, w atrakcyjnej i przystęp-
nej dla różnych grup wiekowych for-
mie. W ramach zrealizowanego projek-
tu zagospodarowane zostało otocze-

nie dawnej przystani, z dodatkowymi 
miejscami do rekreacji, edukacji, a dla 
najmłodszych - również zabawy.   
- To będzie prawdziwa zachęta do ak-
tywnego odpoczynku na świeżym po-
wietrzu w nowym miejscu rekreacyj-
nym z elementami bogatej, rybackiej 
przeszłości Mechelinek – zaprasza 

Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo. 
Inwestycja zrealizowana została w ra-
mach projektu pn. „Zagospodarowa-
nie terenu działek nr 214/7 i 230 przy 
ul. Nadmorskiej w Mechelinkach – za-
danie budżetowe „Skansen w Meche-
linkach” – budowa placu rekreacyjne-
go wraz z infrastrukturą techniczną – 
Etap I”. Zadanie dofinansowane zosta-
ło ze środków Unii Europejskiej, a do-
kładniej z Programu Operacyjnego Ry-
bactwo i Morze 2014 – 2020.
Jak zapewniają miejscowi urzędnicy, 
skansen to kolejne miejsce na mapie 
gminy Kosakowo, które uatrakcyjnia 
ofertę spędzania czasu wolnego i tu-
rystę. Co w nim znajdziemy? Poza ta-
blicami informacyjno-edukacyjnymi, 
znaleźć tu można: oryginalną łódź ry-
backą, wciągarki, kotwice, jak również 
związane z rybactwem gry plenero-
we, edukacyjny plac zabaw oraz wie-
le miejsc służących do relaksu i wy-
poczynku w klimacie morskim, a tak-
że rozszerzone teksty informacyjno-
edukacyjne dostępne za pośrednic-
twem kodów QR umieszczonych na 
dole tablic edukacyjnych, odwołujące 
się do strony projektu, tj. www.skan-
senwmechelinkach.pl.
Oryginalna łódź rybacka to niewąt-
pliwie szczególna atrakcja skanse-
nu. Ekspozycja jest przystosowa-
na do funkcji widokowych. Można ją 

podziwiać zarówno z zewnątrz, jak 
i z pokładu. Konstrukcja i mocowa-
nie umożliwiają wejście na łódź rów-
nież osobom z niepełnosprawnościa-
mi. Zanurzeni w rybackim klimacie, 
odpocząć możemy, przysiadując na 
jednej z licznych ławek, a morski plac 
zabaw oraz gry rybackie, zmobilizują 
nas do rozwoju sprawności godnej ry-
baka i żeglarza. Wielbiciele rowerów 
mogą zostawić swoje jednoślady pod 
specjalną wiatą. 

Takiego miejsca do tej pory nie było na turystycznej mapie gminy Kosakowo. W Mechelinkach powstał wyjątkowy skansen. 

Rybacki skansen w Mechelinkach
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6 grudnia do wspólnej zabawy najmłodszych 
mieszkańców Władysławowa zachęcał nie tyl-
ko św. Mikołaj, ale i Śnieżynka, anioły, bałwanek, 
a nawet diabeł. Uczestnicy wydarzenia spotka-
li się na placu przed kościołem, skąd barwnym 
i świątecznym marszem dotarli do centrum mia-
sta, gdzie wspólnie włączyli oświetlenie na miej-
skiej choince. 

Pod ratuszem dzieci mogły liczyć na prezenty 
w postaci biletów na lodowisko i różnorodnych 
słodyczy. Finałem mikołajkowej zabawy było spo-
tkanie z Grupą Żywy Teatr, które zorganizowane 
zostało w Domu Rybaka. Za przygotowanie atrak-
cji z okazji Mikołajek odpowiadała Miejska Biblio-
teka Publiczna we Władysławowie.

WA

Tegoroczna uroczystość rozpoczęła 
się od mszy świętej, którą w intencji 
myśliwych, leśników i mieszkańców 
odprawił ks. arcybiskup Sławoj Le-
szek Głódź. – Myśliwi szukali patrona, 
który chroniłby ich przed niebezpie-

czeństwem, dlatego wybrali świętego 
Huberta. Od tego czasu dzień patro-
na stał się świętem myśliwych, leśni-
ków i jeźdźców – mówił podczas sumy 
metropolita gdański. – Aby uczcić św. 
Huberta, myśliwi urządzają okaza-

łe polowania poprzedzone nabożeń-
stwem w przyleśnej kaplicy, a po po-
lowaniu odbywa się biesiada z trady-
cyjnym bigosem i dereniówką. 
Na uroczyste obchody święta swo-
jego patrona w Rekowie Górnym 

przybyli myśliwi z Koła Łowieckie-
go „Jeleń” z Wejherowa, które liczy 
prawie siedemdziesięciu członków. 
Wśród gości honorowych znaleźli 
się: wójt gminy Puck, Tadeusz Pusz-
karczuk, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Redzie, Kazimierz Okrój i pro-
boszcz parafii NMP Nieustającej Po-
mocy w Redzie, ks. Fabian Tokarski.
- Myśliwy to człowiek o ogromnej 
wiedzy, umiejętnościach i poszano-
waniu przyrody. Poluje tylko na ga-
tunki łowne, chroniąc tę zwierzynę, 
której populacja jest zagrożona – 
mówił Kazimierz Okrój. – Nasza hi-
storia i tradycja myśliwska wiążą się 
nieodłącznie ze znakiem koła, jakim 
jest jego sztandar. 
Po nabożeństwie wszyscy spotka-

li się na placu, gdzie zorganizowano 
festyn. Na scenie wystąpili ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Rekowie 
Górnym, a miejscowe gospodynie 
wiejskie serwowały myśliwskie przy-
smaki (bigos i żurek) oraz domowe 
wypieki, a także ciepłe napoje.
Następnie myśliwi z psami udali się na 
teren łowiecki, który obejmuje obwo-
dy 29 i 38 o powierzchni 3847 i 3821 
hektarów Puszczy Darżlubskiej, z gra-
nicami biegnącymi wzdłuż szos Wej-
herowo–Piaśnica, Leśniewo–Połczy-
no, Brudzewo–Rekowo i wzdłuż rzeki 
Redy. Koło „Jeleń” dzierżawi również 
teren łowiska o obwodzie 73 o po-
wierzchni 3940 hektarów z rezerwa-
tem „Darżlubskie Buki”.
DD

Za nami odpust św. Huberta, który zapoczątkował sezon łowiecki. 

Myśliwi świętowali 
w Rekowie Górnym

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 stycznia. 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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radOsne i Barwne miKOłajKi
wspólne włączenie iluminacji na choince było jedną 
z atrakcji mikołajek we władysławowie.
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wOlOntariusze wOśp 
pilnie pOszuKiwani
Przed nami 28. Finał wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Zgodnie z wieloletnią tradycją Puck po raz kolejny włącza się 
w charytatywną akcję. W związku z powyższym poszukiwani 
są wolontariusze, którzy w dniu Finału będą zbierać pieniądze 
na terenie stolicy powiatu puckiego dla „zapewnienia najwyż-
szych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej”.
Osoby, które chcą wesprzeć ogólnopolską akcję, proszone są 
o przesłanie danych do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Pucku, tj. imię i nazwisko, a także PESEL, adres, 
numer telefonu oraz adres e-mail. Jeżeli chodzi o osoby nie-
pełnoletnie, to zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego oraz nazwę, a także adres szko-
ły lub miejsca pracy.

WA

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwal-
czania Grypy apelują, aby nie lekceważyć 
żadnych objawów, ponieważ grypa niesie 
za sobą możliwość wystąpienia groźnych 
dla życia powikłań pochorobowych i niele-
czona może doprowadzić do zgonu. 
Grypa przenoszona jest drogą kropelko-
wą. Wystarczy kichnięcie, by wirus prze-
niósł się na drugą osobę. 1 kichnięcie to 
ok. 3 000 kropelek z wirusem pędzącym 
167 km/h, dlatego ważna jest higiena oso-
bista. Grypa to nie przeziębienie. Choro-
bie towarzyszy gorączka, często wyższa 
niż 39 stopni, bóle mięśni, stawów oraz 
głowy. Typowym objawem jest suchy, mę-
czący kaszel. W przeciwieństwie do prze-
ziębień, podczas grypy rzadko występują 
objawy, takie jak: katar i ból gardła. Zda-
rza się, że objawy grypy są niezauważal-
ne, więc nie należy ich bagatelizować. 
- Wiele osób nie umie odróżnić przeziębie-
nia od groźnego dla organizmu wirusa gry-
py. Pacjenci próbują się leczyć domowymi 
sposobami bądź lekami dostępnymi w ap-
tekach bez recepty. Bardzo często jest to 
bezskuteczne i choroba nie ustępuje. Do-

piero wtedy pacjent idzie do lekarza, trak-
tując to jako ostateczność. Przedłużająca 
się choroba może prowadzić do groźnych 
powikłań pogrypowych, które mogą mieć 
poważne konsekwencje dla zdrowia, a nie-
kiedy i życia – mówi prof. dr hab. Adam Ant-
czak, przewodniczący Rady Naukowej Ogól-
nopolskiego Programu Zwalczania Grypy.
Szczególnie niebezpieczna grypa jest dla 
kobiet w ciąży, seniorów i małych dzie-
ci, ale również dla pacjentów z przewle-
kłymi chorobami, np. serca i płuc, a tak-
że dla cukrzyków. Te osoby są w grupie 
podwyższonego ryzyka, lecz zachorować 
może każdy. Eksperci twierdzą, że najlep-
szą ochroną przed grypą są szczepienia, 
które pozwalają uniknąć bardzo ciężkich, 
poważnych dla zdrowia powikłań. Do naj-
częstszych z nich należą: zapalenie płuc, 
zapalenie oskrzeli, zapalenie mięśnia ser-
cowego oraz niewydolność oddechowa. 
Mogą wystąpić także powikłania neuro-
logiczne, tj. zapalenie mózgu oraz zapale-
nie opon mózgowych, których następstwa 
mogą być nieodwracalne. 
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Od września do grudnia 2019 roku w województwie pomorskim z objawami  
grypy i chorób grypopodobnych do lekarzy trafiło 248 974 osób, a hospitalizacji 

wymagało już 640 osób. 

Coraz więcej 
przypadków grypy
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A może...
ogłoszenie 
w rAmce?
zadzwoń:
660 731 138

lat: bez nałogów, niezależnego fi-
nansowo i mieszkaniowo, zmoto-
ryzowanego. Na SMS nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

RÓŻNE

SPrzeDam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

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

Drewno opałowe buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, moż-
liwy transport, tel. 506 250 477

Słoma w balotach 120x120, sucha, 
50 zł, Szemud, tel. 510 751 837

SianoKiSzonKa w balotach, 
120x12, sucha, 80zł, Szemud, tel. 
510 751 837

Siano w balotach, 120x120, sucha, 
70zł, tel. 510 751 837

NIERUCHOMOŚCI

SPrzeDam

PoSzuKuję wynająć

PoSzuKuję do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokojowe, 2 osoby po 50-
tce, tel. 605 966 593

wynajmę

PoKój do wynajęcia, Rumia, tel. 
694 642 709

mieSzKanie do wynajęcia, Ru-
mia, tel. 694 642 709

wynajmę garaż na stałe, tel. 608 
482 653

wynajmę mieszkanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka 35m2, piwnica, 
kotłownia, cena 800 zł, Luzino,  tel. 
570 009 915

KuPię

KuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPrzeDam

SKuP, złomowanie, kasacja aut, 
pomoc drogowa, tel. 789 345 593

PiaGGio/VeSPa Ciao, skuter, 1 
os. 2T, 1995 r., czarny, cena 1616 zł, 
Sopot, tel. 574 797 077

VolKSwaGen Polo 1,4 1998 r., 
stan bardzo dobry, przegląd ma, 
tanio sprzedam, tel. 58 672 34 13, 

501 549 579

KuPię

inne

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPrzeDam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 
505-56-70-34 

USŁUGI

uSłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPaKowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

ProFeSjonalna fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, se-
sje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

wDowa pozna Pana od 65 do 70

SPrzeDam tapczan jednoosobo-
wy b.dobry stan, 80x185, niebieski, 
450 zł, tel. 507 486 424

SPrzeDam niebieską pufę 
z pojemnikiem i oparciem,  80 zł, 
tel. 507 486 424

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 uzgod-
nienia, stan idealny, tel. 885 557 
151, tel. 58 714 41 54

SPrzeDam materac rehabilita-
cyjny, 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 Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 291 
564

Więcej klientów, 
korzystających 
 z Twoich usług?
To możliWe!

Wyślij sms o treści: 
exp.USl. + treść ogłoSzenia na nUmer 

79567
Dodaj ogłoszenie!
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Miłka Raulin pokonała na rowerze bli-
sko 900 km w 8 dni, jadąc od Rysów aż 
do najbardziej na północ wysuniętego 
skrawka Polski – Jastrzębiej Góry. Hono-
rowy patronat nad Rajdem objął Witold 
Bańka, były już minister sportu.
W celu uczczenia 101. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości Miłka 
pokonywała codziennie 101 kilometrów. 
W każdej miejscowości, kończącej co-

dzienny odcinek trasy, rowerzystkę witali 
włodarze, mieszkańcy i sympatycy.
Przy Obelisku Gwiazda Północy powita-
nie przygotowali burmistrz Roman Kużel, 
Szymon Redlin, sołtys Jastrzębiej Góry, 
a także członkowie lokalnego oddzia-
łu Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskie-
go oraz cykliści z klubu sportowego Klif 
Team, którzy Miłce Raulin towarzyszyli 
w jeździe od samej Redy.

Za nami finał Rajdu 
Południe - Północ Sześć zespołów wzięło udział w mi-

kołajkowym turnieju Siatkówki, któ-
ry rozegrano w Krokowej.

rywalizacja 
i integracja
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Zmagania odbywały się na zasadzie „każdy z każdym”. 
W sumie rozegrano siedemnaście spotkań. Rywaliza-
cja była zacięta i dość wyrównana. O miejscu czwar-
tym decydowało saldo setów, gdyż trzy zespoły miały 
taki sam bilans punktowy. Ostatecznie na trzeciej po-
zycji uplasowała się grupa Sporting Kłanino. W finale 
zespół Jaskółki Sobieńczyce zrewanżował się drużynie 
For Fun za porażkę grupową i sięgnął po zwycięstwo. 
Jak zapewniają organizatorzy Mikołajkowego Turnie-
ju Siatkówki, całe zmagania przebiegały w atmosferze 
zdrowej rywalizacji z zachowaniem zasad „fair play”. 
Do zwycięzców zmagań trafiły nagrody w postaci 
sprzętu sportowego. Za organizację rywalizacji odpo-
wiadało Krokowskie Centrum Kultury. W przygotowa-
nia Turnieju bezinteresownie zaangażowali się: Woj-
ciech Styn i Lechosław Centkowski. Następnie zmaga-
nia siatkarskie zorganizowane zostaną w lutym z okazji 
rocznicy zaślubin Polski z morzem. 

WA

W Jastrzębiej Górze II Rajd Południe - Północ zakończyła najmłodsza Polka, która 
zdobyła Koronę Ziemi. 

Fot. KCK


