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Podpalenia na terenie miasta i gminy Władysławowo roz-
poczęły się w połowie października. W połowie tego mie-
siąca spalił się lokal gastronomiczny w okolicach Chałup 
na Półwyspie Helskim, następne pożary miały miejsce pod 
koniec października i na początku listopada , gdzie spaleniu 
uległy samochody osobowe, a w połowie listopada doszło 
do pożaru stogu siana w Swarzewie.

W odpowiedzi na niewyjaśnione zdarzenia Komendant 
Powiatowy Policji w Pucku powołał specjalną grupę śled-
czą składającą się z puckich kryminalnych oraz śledczych 
z Władysławowa. Fukncjonariusz skrupulatnie analizowali 
wszelkie zabezpieczone na miejscu zdarzeń ślady oraz infor-
macje dotyczące okoliczności pożarów. Przełom w sprawie 
nastąpił pod koniec listopada, kiedy mundurowi zaintere-
sowali się fałszywym zgłoszeniem o pożarze jednego z wła-
dysławowskich lokali rozrywkowych. Zaalarmowane wów-
czas służby nie potwierdziły pożaru,ale policjanci wpadli na 
ważny trop. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego 
zatrzymano dwóch mieszkańców Władysławowa w wieku 
23 i 27 lat podejrzanych o podpalenia. 

Policjanci ustalili, że mężczyźni celowo podkładali ogień, 
a następnie jako ochotnicy uczestniczyli w akcjach gaśni-

czych.  Straty wyniosły ponad 200 tys. złotych. 
Zatrzymani doprowadzeni zostali do puckiej pro-
kuratury, gdzie usłyszeli po cztery zarzuty uszko-
dzenia mienia w wyniku podpalenia. Ponadto 
23-latek usłyszał dodatkowo zarzut fałszywego 
zawiadomienia o pożarze. Na wniosek Policji obaj 
podejrzani oddani zostali pod policyjny dozór. 
Prokuratura Rejonowa w Pucku dodatkowo zasto-
sowała wobec mężczyzn także zakaz opuszczania 
kraju, poręczenia majątkowe oraz zakaz udziału 
w działaniach ratowniczo gaśniczych jednostek 
OSP.

Funkcjonariusze wciąz pracują nad  sprawą 
i ustalają czy podejrzani mogli brać udział w innych 
podobnych zdarzeniach. Niewykluczone że lista zarzu-
tów wobec podejrzanych będzie dłuższa. Za uszkodzenie 
mienia w wyniku podpalenia grozi kara do 5 lat pozba-
wienia wolności. Za zgłoszenie o zagrożeniu, którego nie 
było, a tym samym wywołanie niepotrzebnej czynności 
służbratowniczych grozi kara nawet 8 lat pozbawienia 
wolności.
Grzegorz Bryszewski

NAJPIERW PODPALALI 
A POTEM GASILI
Ta sprawa zbulwersowała cały region. Okazało się bowiem, że za pożary, które 
wybuchały na terenie powiatu od października odpowiedzialne mogą być osoby, 
które gasiły je w pracując w jednostce OSP Władysławowo.
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Straty w wyniku podpaleń wyniosły ponad 200 tys. złotych.

Po raz pierwszy w historii 
Puckiem rządzi kobieta, czyli 
nowo wybrany burmistrz 
Hanna Pruchniewska.
Zapytaliśmy nowego "szefa" 
miasta o zmiany w urzędzie, 
pomysły na rozwój miejsco-
wości i politykę prorodzinną.
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W siedzibie Urzędu Miej-
skiego we Władysławowie 
zorganizowano uroczystą 
sesję rady miejskiej, pod-
czas której Roman Kużel, 
nowy burmistrz odebrał 
zaświadczenie o wyborze 
na urząd oraz złożył ślu-
bowanie. Na tej samej sesji 
pożegnano Grażynę Cern, 
pełniącą funkcję burmistrz 
Władysławowa w latach 
2010-2014.

W uroczystej sesji 
uczetniczyli radni kadencji 
2014-2018, przedstawiciele 
samorządów i urzędnicy, 
gościem wydarzenia była 
Hanny Pruchniewska, bur-
mistrz Pucka. Wystąpienia 
nowego i ustępującego 
włodarza miasta przywita-
no brawami. 

-Dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tyl-
ko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców 
gminy miasta Władysła-
wowo - mówił burmistrz 
Roman Kużel. - Tak mi 
dopomóż Bóg.

W trakcie spotkania po-
ruszono także temat  agry-
sywnej kampanii wybor-
czej 2014, gdzie pojawiły 
się pomówienia i nieczyte 
zagrania. Samorządowcy 
apelowali jednak, żeby 
takie wątki z przeszłości 
zostawić za sobą. 

Nowy burmistrz Wła-
dysławowa zdradził też 
swoje najbliższe plany. 
Wspomniał o reorganizacji 
pracy w Urzędzie Miasta 
Władysławowo i zapewnił, 
że więcej pieniędzy powin-
no trafić do poszczegól-
nych sołectw, a także do 
dyspozycji mieszkańców w 
ramach budżetu obywa-
telskiego gminy Władysła-
wowo.

Roman Kużel  zaznaczył, 
że miasto powinno współ-
pracować z sąsiadami i 
różnymi instytucjami. -Nie 
należy zamykać się na żad-
ną współpracę - podkreślił 
Roman Kużel. - Wszyst-
kim nam powierzono los 
miasta i gminy.
(GB)

Wybory miały miejsce 
podczas spotkania radnych 
zorganizowanego 4 grudnia 
2014 r.Członkowie  nowego 
zarządu przyjęli gratulacje 
od radnych i zebranych gości 
m.in. wójta Krokowej Hen-
ryka Doeringa i pierwszego 
starosty puckiego Artura Ja-
błońskiego. Nowi włodarze 
powiatu podziękowali tak-
że ustępującemu staroście i 
członkom zarządu.

W kolejnych głosowaniach 
radni ustalili składy 5 komisji 
Rady Powiatu Puckiego. Do 
Komisji Rewizyjnej trafiło 5 
radnych- Zygmunt Dudek, 
przewodniczący komisji, 
Tadeusz Muża, Dariusz Skó-
ra,Zygmunt Wiśniewski, Je-
rzy Tomasik. Do Komisji ds. 
Edukacji, Kultury i Sportu 
Rady Powiatu Puckiego wy-
brano natomiast 6 radnych 
-Ewa Kownacka, przewod-
nicząca komisji, Jolanata 
Bieszke, wiceprzewodnicząca 
komisji, Rita Szornak, Rita 
Szornak, Andrzej Sitkiewicz, 
Tomasz Herrmann, Zygmunt 
Dudek. Również sześciu rad-
nych trafiło do Komisji ds. 
Zdrowia, Pomocy Społecznej 

To już dwunaste, ostatnie 
zarazem w tym roku tego 
typu spotkanie z dziećmi. 
Dotychczasową działalność 
edukacyjną saperzy Mary-
narki Wojennej będą kon-
tynuować już na początku 
przyszłego roku.

Codzienna praca Patrolu 
Rozminowania 43. Batalionu 
Saperów z Rozewia polega na 
odbieraniu zgłoszeń o nie-
bezpiecznych znaleziskach 
pochodzenia militarnego 
oraz ich neutralizacji. 

-Sami mamy dzieci i chce-
my aby żyły i bawiły się bez-
piecznie. Dlatego tak ważne 
jest ich uświadomienie od 

Saperzy na spotkaniu z uczniami
Marynarze z patrolu rozminowania 43. Batalionu Saperów edukowali młodzież szkolną jak zachowywać się w przypadku 
znalezienia niewybuchu bądź niewypału. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Marynarki Wojennej w Szkole Podstawowej nr 2 
im. kontradmirała Włodzimierza Steyera we Władysławowie. 

lub inny organ porządkowy. W 
żadnym wypadku nie należy 
podnosić znaleziska, zasypy-
wać ani odkopywać- dodaje.

To ostatnia w tym roku wizy-
ta saperów w szkole. Specjaliści 
od materiałów wybuchowych 
w tym roku przeprowadzili 12 
tego typu spotkań z młodzieżą. 
podczas których pokazywali 
wykorzystywany w codziennej 

służbie sprzęt. T łumaczyli tak-
że na czym polega ich praca i 
wyczulali młodzież na niebez-
pieczeństwa związane z niewła-
ściwym obchodzeniem się z 

materiałami pochodzenia mi-
litarnego. Wraz z początkiem 
2015 roku saperzy odwiedzą 
kolejne szkoły na Pomorzu, by 
kontynuować edukację profi-
laktyczną. (GB)

najmłodszych lat i pokazywa-
nie mechanizmów naszej pracy 
- mówi dowódca patrolu roz-
minowania chor. mar. Marcin 
Stańczyk - W trosce o ich życie 
i bezpieczną zabawę na plaży, w 
lesie czy w parku wyczulamy i 
przestrzegamy przed braniem 
do rąk starych, 

zardzewiałych rzeczy znale-
zionych podczas zabawy. Chce-
my wyczulić najmłodszych na 
czyhające na nich niebezpie-
czeństwa. Zawsze powtarza-
my, że zardzewiała śmierć jest 
ciągle 

groźna. Za każdym razem 
prosimy, aby o niebezpiecznym 
znalezisku informować policję 
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Ślubowanie nowego burmistrza 
Władysławowa
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Nowy burmistrz Władysławowa - Roman Kużel złożył 
ślubowanie podczas uroczystej sesji

Wybrano nowe 
władze powiatu
Podczas II sesji Rady Powiatu Puckiego radni wybrali nowe władze. Starostą Puckim został Jarosław 
Białk a Wicestarostą Tomasz Herrmann. Do Zarządu Powiatu Puckiego zostali wybrani: Jolanta Biesz-
ke, Alina Merchel i Brunon Ceszke. Na sesji powołano pięć komisji Rady Powiatu Puckiego.

i Bezpieczeństwa Obywateli 
Rady Powiatu Puckiego - Rita 
Szornak, przewodnicząca ko-
misji, Andrzej Dzienisz, wice-
przewodniczący komisji, Jaro-
sław Białk, Wojciech Dettlaff, 

Brunon Ceszke,Jerzy Tomasik. 
Podczas sesji wybrano także 
skład Komisji ds. Promocji, 
Turystyki i Strategii Rozwoju 
Powiatu Puckiego: 

Zygmunt Wiśniewski,prze-

wodniczący komisji, Tadeusz 
Muża, wiceprzewodniczący 
komisji, Ewa Kownacka, Mi-
chał Kowalski, Michał Kohnke 
i Alina Merchel.
(GB)

Starostą Puckim został Jarosław Białk (na zdjęciu)
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- W połowie listopada 
wygrała Pani wybory 
samorządowe w mieście 
a na początku grudnia 
oficjalnie rozpoczęła 
rządy. W jakiej kondycji 
zastała Pani Puck?

- O kondycji miasta Puck 
wiele wiedziałam, gdyż 
wcześniej pełniłam funk-
cję Przewodniczącej Rady 
Miasta. Ale mimo wszystko 
wieloma sprawami jestem 
zaskoczona. Choćby po-
działem organizacji pracy i 
kompetencji w urzędzie, w 
jednostkach budżetowych 
czy miejskiej spółce.

Są też sprawy, które utknę-
ły w martwym punkcie, a 
powinny się już dawno za-
kończyć.

Widzę też umowy, o któ-
rych nie byliśmy informo-
wani.

Ten pierwszy okres poświę-
ciłam na uporządkowanie i 
pewne decyzje organizacyj-
no-kompetencyjne. Oprócz 
tego jest wiele spraw bieżą-
cych i rozmów ważnych dla 
przyszłości Pucka

-Można więc się spodzie-
wać zwolnień w urzę-
dzie?

-Dlaczego od razu zwol-
nienia w urzędzie? Straszyło 
się tym przed wyborami. I 
zwolnieniami w urzędzie i w 
innych jednostkach. Musi-
my usprawnić pracę, sposób 
komunikacji, przepływu in-
formacji i reakcji.

Na razie dokonały się dwie 
zmiany personalne na sta-
nowisku wiceburmistrza i 
radcy prawnego. Od stycz-
nia będzie też zatrudniony 
radca prawny w MOPS, któ-
ry będzie też pełnił dyżur 
dla mieszkańców. W stycz-
niu pracę rozpocznie nowy 
sekretarz i wówczas doko-
namy pewnych zmian or-
ganizacyjnych. Ale chcemy 
wykorzystać potencjał pra-
cowników, dobrze go ukie-
runkować. Jeśli nawet jeśli 
mam co do niektórych osób 
wątpliwości to zawsze daję 
szansę, trzeba tylko poznać 
wzajemne oczekiwania.

- Wybór wiceburmistrza 
spotkał się jednak z kry-
tyką. Pojawiały się głosy, 

Będziemy otwarci 
na mieszkańców

Z Hanną Pruchniewską, burmistrz Pucka rozmawia Grzegorz Bryszewski.

że to jest osoba spoza 
miasta...

- Pewnie nigdy nie ma ide-
alnej osoby na to stanowisko. 
Tak jak ja nie wszystkim mu-
szę odpowiadać. Najważniej-
szym kryterium dla mnie była 
skuteczność działania. Pani 
wiceburmistrz ma doświad-
czenie samorządowe - była 
już urzędnikiem i wiceburmi-
strzem.Ma też doświadczenie 
w pozyskiwaniu pieniędzy 
pozabudżetowych i dobrze 
wie, jak funkcjonuje spółka. 
Jest osobą bardzo pracowitą, 
świetnie zorganizowaną i sku-
teczną.

To, że wiceburmistrz jest 
spoza Pucka należy trakto-
wać jako zaletę. Może wnieść 
nowe, świeże spojrzenie na 
miasto, obce są jej lokalne 
układy. Już zwróciła mi uwa-

gę na możliwości, których 
wcześniej nie dostrzegałam. 
To może przynieść korzyści i 
pożądane efekty.

-Podczas kampanii wybor-
czej kilkakrotnie wspomi-
nała Pani o „otwarciu na 
potrzeby mieszkańców”. 
Czy prawnik w MOPSie jest 
spełnieniem tego postu-
latu?

-Tak. To jeden z elementów. 
Od stycznia urząd będzie dłu-
żej pracował w jednym dniu 
tygodnia, 

ułatwimy też dostęp do kasy 
urzędu i stworzymy biuro 
interesanta. Przed nami kon-
sultacje dotyczące mariny czy 
hejnału na puckim rynku. 
Trwają też spotkania z orga-
nizacjami pozarządowymi i 
pracodawcami.

-Pomysł budowy mariny 
pojawia się w Pucku już 
od kilku lat. Zamierza Pani 
więc kontynuować działa-
nia swojego poprzednika?

-Odpowiem inaczej. Każdy z 
mieszkańców Pucka rozumie, 
że miasto powinno być otwar-
te na zatokę i zapewniać moż-
liwie dobrą infrastrukturę dla 
żeglarzy. Gdy pada hasło „ma-
rina” trzeba jednak do niego 
podejść strategicznie. Mam na 
myśli zdiagnozowanie potrzeb 
żeglarzy i ustalić, ile taki obiekt 
może kosztować.

Pomysł będzie oczywiście 
konsultowany z mieszkańcami. 
Aktualne pomysły nie do koń-
ca nam się natomiast podoba-
ły, bo stworzenie mariny może 
oznaczać zamknięcie części 
plaży na zachód od mola. A 

Puck powinien być przyjazny 
zarówno dla żeglarzy jak i tu-
rystów, którzy są zainteresowa-
ni leżeniem na plaży...

W tej sprawie trzeba myśleć 
także bardziej kompleksowo. 
Bo żeglarz, który przypłynie 
do miasta powinien mieć po-
wód, żeby w mieście zostać.

-A zostanie jeśli Puck stanie 
się miastem „slow city”? Bo 
taki pomysł na rozwój miała 
Pani podczas kampanii wy-
borczej...

-Ten pomysł jest oczywiście 
aktualny. Nie tylko od ludzi 
starszych słyszę, że Puck mógł-
by być takim Kazimierzem 
Dolnym, do którego przyjeż-
dża się na weekend z wielko-
miejskiego zgiełku. Spacery 
szlakiem miejsc historycznych, 
położenie nad zatoką, ożywio-
ny rynek z ofertą gastrono-

miczną i kulturalną. Targ rybny 
w porcie. Musimy uwypuklić 
tradycję i historię naszego 
miasta - 666 lat Pucka na to 
zasługuje.

-Chce Pani także wrócić do 
planów budowy w mieście 
dużego hotelu...

Tak. Kilka lat temu byli chęt-
ni, chcemy wrócić do tych 
pomysłów, spotkać się z wła-
ścicielami zakupionych dzia-
łek nad zatoką i zmobilizować 
tych, którzy mają plany inwe-
stycyjne w mieście.Na razie 
Puck nie istnieje na mapie 
turystyki konferencyjnej, a ta 
może zapewnić przedłużenie 
sezonu, ofertę hotelową na do-
brym poziomie wzbogaconą 
ofertą spa, basenem czy restau-
racją.Warto też zadbać, aby go-
scie takiego i innych obiektów 
otrzymali ciekawe komplekso-
we oferty związane z turystyką 
przyjazdową. Ważne jest połą-
czenie pobytu ze zwiedzaniem 
i sportami wodnymi.

-Jest Pani pierwszą kobie-
tą rządzącą Puckiem w 
historii tego miasta. Po raz 
pierwszy w historii również 
wiceburmistrz jest kobietą. 
Czy można z tego wnio-
skować, że zamierza Pani 
stawiać większy nacisk na 
politykę prorodzinną?

-Muszę podkreślić,że w no-
wych władzach miasta jest jed-
nak równowaga płci - w Pre-
zydium rady Miasta zasiadają 
bowiem trzej panowie.Tak, w 
historię miasta wpisałam się 
jako pierwsza kobieta w roli 
przewodniczącego rady miasta 
, a teraz burmistrza. Co do po-
lityki prorodzinnej to myślę ,że 
poziom wrażliwości społecznej 
niekoniecznie zależy od płci.

Chcemy wesprzeć osoby 
objęte Kartą Dużej Rodzi-
ny. Zresztą opieka społeczna 
w mieście to temat, któremu 
trzeba się bliżej przyjrzeć. Są w 
systemie osoby, które potrze-
bują pomocy i my pochylimy 
się nad ich potrzebami. Ale są 
tez osoby, które wykorzystują 
wady systemu.

Co do mieszkań komunal-
nych to opracowujemy właśnie 
regulamin sprzedaży. Oczywi-
ście - nie wszystkich. Kryteria 
będą jasne i podane do pu-
blicznej wiadomości. 

Sprzęt  Centrum Radiodiagnostyki, który będzie służył mieszkańcom Powiatu Puckiegonależy do najnowocześniejszego w kraju
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Wydarzenie zorganizowa-
no na pięknie przystrojonym 
rynku a wszystkich zgroma-
dzonych mieszkańców po-
witała Hanna Pruchniewska, 
burmistrz Pucka.

Organizatorzy Mikołajek i 
Jarmarku Bożonarodzenio-
wego przygotowali szcze-
gólnie wiele atrakcji dla naj-
młodszych - czas umiały im: 
animatorzy zabaw, karuzela, 
teatrzyk dla dzieci w wykona-
niu Grupy Teatralnej Picorel-
lo, występy dzieci i młodzieży 
ze Studia Sztuki Da Capo Al 
Fine oraz pokaz Wielkiego 
Magika. O edukacyjną stro-
nę Mikołajek zadbali puccy 
policjanci, którzy z myślą o 
najmłodszych przygotowali 
szereg konkursów z zakresu 
wiedzy o bezpieczeństwie na 
drodze. 

Prawdziwą jednak gratką 
był, jak to zwykle bywa, naj-
bardziej wyczekiwany tego 
dnia Św. Mikołaj. Licznie 

zgromadzeni pomocnicy 
Mikołaja pojawili się na mo-
torach przy niesamowitym 
warkocie silników. Ten wy-
jątkowy gość w towarzystwie 
burmistrz miasta pojawił się 
na rynku w białym powozie 
zaprzężonym w piękne ko-
nie. Mikołaj zasiadł na swoim 
wielkim fotelu i w towarzy-
stwie asystentek spotykał się 
ze wszystkim dziećmi, które 
wyczekiwały go przez cały 
dzień. Wraz z panią burmistrz 
Mikołaj odwiedził także dzie-
ci, przebywające w puckim 
szpitalu i wręczył każdemu z 
nich prezen

W tym czasie na rynku do-
rośli kolędowali wspólnie z 
Puckim Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Zawodowego 
oraz Kingą Włodarkiewicz. 
W świąteczny nastrój wpro-
wadziła wszystkich także We-
ronika Korthals, śpiewająca 
kolędy kaszubskie oraz chór 
Empire Gospel Choir. (GB)

Udane Mikołajki w Pucku
Tegoroczne Mikołajki oraz Jarmark Bożonarodzeniowy w Pucku upłynęły pod znakiem świetnej zabawy i  świątecznej atmosfery.
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Organizatorzy 
Mikołajek i Jarmar-

ku Bożonarodze-
niowego przygo-

towali szczególnie 
wiele atrakcji dla 

najmłodszych









Życie jak puzzle,
wszystko musi się układać

Z Kazimierzem 
Wierzbickim, 
właścicielem 
Tre� a S.A., 
rozmawia 
Zdzisława 
Mochnacz. 

- Na początku były puzzle... 
Jak to się zaczęło?

- Pytano mnie o to wielo-
krotnie. To może dzisiaj po-
wiem, że mój matematyczny 
umysł był nastawiony zawsze 
na rozwiązywanie proble-
mów. Puzzle to zagadka, 
którą trzeba rozwiązać. Ale 
jeszcze bardziej ciekawym 
i pasjonującym problemem 
do rozwiązania jest zamiana 
20 metrów kwadratowych na 
liczącą się europejską � rmę. 
Inspiracji nie trzeba daleko 
szukać: Paweł Olechnowicz 
z Lotosu czy Piotr Sojka z 
Gdańskiej Stoczni Remonto-
wej stoją na czele biznesów, 
na których może się wzoro-
wać cała Europa. 

- Tre�  to � rma produkująca 
gry, puzzle, karty. Obecna 
w Polsce i za granicą. Jakie 
są plany � rmy na najbliższe 
5-10 lat?

- W Tre� u zawsze staramy 
się mierzyć jak najwyżej, a 
naszym ambicjom towarzyszy 
silna motywacja, która od lat 
pozwala nam osiągać nasze 
cele. Nasze plany na kolejne 
lata to dalszy rozwój ekspor-
tu i budowanie silnej marki 
Tre�  w Polsce, ale także w 
rejonie Europy centralnej i 
środkowowschodniej. Chce-
my, aby Tre�  kojarzył się z 
dobrą � rmą produkującą bez-
pieczne, edukacyjne, ciekawe 
zabawki. Od lat pracujemy 
nad zbudowaniem silnej 
pozycji w Europie, wysyłamy 
nasze produkty bezpośred-

nio już do ponad 50 krajów 
świata, ale w dalszym ciągu są 
miejsca, gdzie puzzle Tre� a 
nie są jeszcze dostępne. 
Chcemy to zmienić i być 
� rmą globalną w pełnym tego 
słowa znaczeniu. 

- Gdzie w Polsce można 
znaleźć produkty Tre� a?

- Właściwie wszędzie. Jeste-
śmy obecni w hipermarke-
tach, dyskontach i na rynku 
tradycyjnym, w księgarniach, 
sklepach specjalistycznych 
i sklepach z zabawkami, 
a także w internecie. Cały 
asortyment Tre� a znajduje 
się również w naszym sklepie 
internetowym. 

- Jakie nowości Tre�  przy-
gotował na te święta? 
Co szczególnie by Pan 
polecił?

- Sprawdzonym hitem 
prezentowym jest w 2014 
roku gra „5 sekund”, ciekawa 
i zabawna rozgrywka dla 
całej rodziny. W tym roku 
Tre�  wygrał też przetarg 
na wydanie „Kolejki” – gry 
opracowanej przez Instytut 
Pamięci Narodowej. Tę grę 
szczególnie mogę polecić, 
podobnie jak wszystkie nasze 
nowe linie puzzli. Nowością 
w naszej ofercie są puzzle 
4000 i 6000 elementowe – to 
dobry pomysł na prezent dla 
największych miłośników 
puzzli. 

Cały wywiad czytaj w naj-
nowszym numerze Expressu 
Biznesu – już w Empikach! 

W hotelu Nadmorski w 
Gdyni odbył się kolejny, 
wyjątkowy wieczór 
z cyklu „Marka jest 
kobietą”.

Spotkanie prowadzone było 
przez Jarosława Waśkiewi-
cza, redaktora naczelnego 
biznesnafali.pl. Tym razem 
gościem była Grażyna Pa-
turalska, właścicielka � rmy 
„Styl w Wielkim Mieście”, 
wybrana do grona 50-ciu naj-
bardziej wpływowych Polek 
rankingu Home & Market 
oraz „Sto Polek” miesięcznika 
PANI. „Dama Polskiego Biz-
nesu” magazynu Zwierciadło, 
autorka „Najbardziej Orygi-
nalnego Biznesu Kobiecego” 
według World Association of 
Women Enterpreneurs oraz 
nagrody głównej „The Excel-
lent Women Enterpreneurs” 
przyznaną przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych ONZ.
Podczas spotkania Grażyna 
Paturalska zaprezentowała 
swoją najnowszą książkę 
„Ubierz duszę”. To publikacja 
dla każdej kobiety, która 
wprowadza do przyjaznego 
świata mody i stylu, uczy 
poczucia własnej wartości i 
wyrażania piękna ukrytego 
we wnętrzu. Napisana w 
bezpośredni i humorystyczny 
sposób. Natomiast inspirują-
ce i praktyczne porady „Bądź 
piękna tu i teraz” przedstawi-
ła Agnieszka Kośnik-Zając z 
Instytutu Medycyny Estetycz-
nej Babiana. ZM/DK

Marka 
jest kobietą
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SPOTKANIE

GKB jest organizacją przedsiębiorców, 
właścicieli i szefów czołowych � rm re-
gionu pomorskiego. Działa od 1994 roku. 
Misją tego stowarzyszenia jest lobbing i 
aktywizowanie gospodarki we wszystkich 
aspektach, które dotykać mogą kondycji 

W Teatrze Muzycznym im. 
Danuty Baduszkowej w Gdyni 
odbyła się Gala Partnerów Me-
ritum Banku 2014. Prowadzona 
była przez dwóch członków 
Kabaretu Limo: Wojciecha 
Tremiszewskiego oraz Szymo-
na Jachimka. 

Podczas gali podsumowa-
no dotychczasowe osiągnię-
cia, przedstawiono plany na 
najbliższą przyszłość oraz 
nagrodzono 16 partnerów 
w różnych kategoriach – 
zarówno ilościowych, jak i 
jakościowych - za wkład w 
rozwój Sieci Partnerskiej 
Meritum Banku.

Dorota Korbut

Jubileusz 
20-lecia GKB
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Dwudziestą rocznicę powstania obcho-
dził niedawno Gdański Klub Biznesu.

ekonomicznej � rm będących członkami 
klubu, jak również wzajemne wsparcie w 
działaniach biznesowych oraz osobistych, 
a także lobbing na rzecz rozwoju nie tylko 
przedsiębiorczości, czy infrastruktury, ale 
także kultury, edukacji, ochrony zdrowia 
mieszkańców regionu. Jubileusz był okazją 
do gratulacji i podsumowań. 
Dorota Korbut

Gala Partnerów 
Meritum Banku 2014
Sieć Partnerska Meritum Banku, która stanowi trzecią siłę na rynku 
franczyz bankowych i  posiada 188 placówek partnerskich, podsumo-
wała 5 lat swojego istnienia. 



Forum, którego organizato-
rem była Warmińsko-Mazur-
ska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. w Olsztynie we 
współpracy z Domem Polski 
Wschodniej w Brukseli, to jed-
no z najważniejszych między-
narodowych wydarzeń gospo-
darczych w Polsce Wschodniej.
Tegoroczna impreza zgroma-
dziła przedstawicieli ponad 50 
przedsiębiorców z Warmii i 
Mazur oraz blisko 40 przedsta-
wicieli Jednostek Samorządu 
Terytorialnego, którzy w trak-
cie trwania forum uczestniczyli 
w panelach konferencyjnych i 
warsztatach. Tegorocznym te-
matem przewodnim forum 
było „Eastern Poland Go West!”.
Celem forum było stworzenie 
warunków do wspólnej debaty i 
intensy� kacji współpracy trans-
granicznej przedsiębiorców z 
krajów członkowskich UE i kra-
jów spoza UE, z uwzględnieniem 
roli, jaką może odgrywać w tym 
procesie administracja publiczna.
Forum otworzył Jacek Protas, 
marszałek województwa war-
mińsko-mazurskiego, Sławo-
mir Majman, prezes zarządu 
Polskiej Agencji Informacji i 
Inwestycji Zagranicznych S. 
A. oraz Włodzimierz Szelążek, 
prezes zarządu Warmińsko - 
Mazurskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Olsztynie.
W trakcie forum odbył się panel 
dyskusyjny „Rozwój przedsię-
biorstw z Polski Wschodniej po-
przez współpracę międzynaro-
dową”. Udział w nim wzięli m. in. 
Zdzisław Burmer, dyrektor zarzą-

VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur
Blisko 140 przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i dyplomacji przyciągnęło 
VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur w Lidzbarku Warmińskim. 
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dzający Indyk Mazury, Krzysztof 
Jedziniak, dyrektor ds. inwestycji 
UKTI Central and Eastern Eu-
rope, prof. dr hab. Mariusz K. 
Piskuła, dyrektor Instytutu Roz-
rodu Zwierząt i Badań Żywności 

Polskiej Akademii Nauk w Olsz-
tynie oraz Jan Szynaka, prezes 
zarządu Szynaka Meble Sp. z o.o.
Podczas trwania forum odbyła 
się wystawa „Made in Warmia 
and Mazury”, prezentująca ofer-

ty wiodących � rm wojewódz-
twa warmińsko–mazurskiego 
oraz wystawa „Invest in Warmia 
and Mazury!”, gdzie swoje ofer-
ty inwestycyjne przedstawiły 
Instytucje Otoczenia Biznesu 

w tym Warmińsko-Mazurska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
S.A., Suwalska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. podstrefy 
Ełk i Gołdap, Warmińsko-Ma-
zurskie Centrum Obsługi Inwe-

stora – Certy� kowany Partner 
PAIiIZ 2014-2016 (WMARR 
S.A. w Olsztynie), Dom Polski 
Wschodniej, COIiE oraz miasta 
i gminy z województwa war-
mińsko–mazurskiego.

- Jest Pan wyjątkowo uparty, 
niesamowicie pracowity - 
spał pan na łóżku polowym 
w gdyńskiej restauracji po 
zakończeniu pracy, a nowe 
potrawy wymyśla Pan... rysu-
jąc. Wszystko się zgadza?

- Tak. Z najdrobniejszymi 
szczegółami. Ale tak serio, to 
wydaje mi się, że jestem trochę 
pracoholikiem - sporo czasu 
spędzam w pracy, a gdy mam 
wolne, to często wypełniam 
sobie czas gastronomicznie, 
na szkoleniach, wyjazdach ku-
linarnych lub pomagając kole-
gom z branży. No i jakby tego 
było mało, to od września je-
stem też nauczycielem w ZSP w 
Kłaninie i uczę tam przyszłych 
kucharzy gotowania. Naucza-
nie sprawia mi dużą przyjem-
ność, praca w kuchni hotelu 
wymaga kreatywności, ale wie-
le jej aspektów się powtarza. W 
szkole możemy natomiast pra-
wie za każdym razem gotować 
coś nowego...

- A skąd się wzięło to zamiło-
wanie do rysowania?

- Odkąd pamiętam, zawsze 
lubiłem rysować, a jeśli chodzi 
o rysowanie potraw, to jest to 
historia z czasów, gdy programy 
kulinarne nie były tak modne 
i nowinki podglądało się na 
zagranicznych kanałach. Aby 
zapamiętać potrawy, które wi-
działem na ekranie telewizora, 
musiałem je sobie po prostu 
narysować. Później rysowałem, 
żeby informować kucharzy, jak 
mają wyglądać dania itd. Takie 
rysowanie zostało mi do dzisiaj, 
gdy przygotowuję jakieś propo-
zycje do karty lub na bankiety. 
Rysunki dań przygotowuję rów-
nież przed konkursami. Dania 
rysuję w dwóch perspektywach 
– z góry i z boku. W tym dru-
gim wypadku to taki mój rysu-
nek 3D.

Cały wywiad czytaj w naj-
nowszym numerze Expressu 
Biznesu – już w Empikach! 

Już od 1 stycznia 2015 r. kolejne grupy zawodowe zostaną ob-
jęte obowiązkiem zainstalowania kasy � skalnej. 

Są wśród nich m. in. lekarze, dentyści, prawnicy (z wyjątkiem 
notariuszy), doradcy podatkowi, a także warsztaty motoryzacyj-
ne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, zakłady gastronomiczne 
(zarówno stacjonarne, jak i świadczące usługi cateringowe, z 
wyłączeniem usług na pokładach samolotów oraz w stołówkach 
szkolnych).

Zasadne jest, aby wszyscy podatnicy funkcjonowali w oparciu 
o te same reguły gry. Business Centre Club popiera jawność i 
rozszerzenie skali rejestrowania dochodów. Nałożenie obowiąz-
ku związanego z instalowaniem, eksploatacją i utrzymaniem 
kas to jednak dla � rm dodatkowe koszty. Rachunek ten powi-
nien równoważyć wzrost wiarygodności takich podatników po 
stronie organów podatkowych.

Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące ewidencjonowa-
nia obrotu i kwot podatku na lata 2015 - 2016. Wydanie nowego 
rozporządzenia było koniecznością. Gdyby minister � nansów 
tego nie zrobił, to z dniem 1 stycznia 2015 r. obowiązek stoso-
wania kas � skalnych objąłby bez wyjątku wszystkich podatni-
ków. Z końcem 2014 r. przestaje bowiem obowiązywać dotych-
czasowe rozporządzenie ministra � nansów w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas re-
jestrujących. Wraz z nim następuje utrata prawa do zwolnienia 
na kasy � skalne dotyczące m. in. działalności w zakresie opieki 
medycznej. Lekarze i lekarze dentyści zostali pozbawieni prawa 
do jakichkolwiek zwolnień z obowiązku posiadania kas � skal-
nych. Kasy � skalne będą musieli wprowadzić w swej działalno-
ści najpóźniej do 1 marca 2015 r. Oprac. Dorota Korbut

Gotowanie 
to przyjemność

Z Arturem Szymańskim, Szefem Kuchni restauracji 
„Rzeka Smaków” w hotelu Ibis Styles Gdynia Reda 
rozmawia Grzegorz Bryszewski.

Kasy � skalne dla lekarzy 
i innych grup zawodowych
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W miejscach publicznych, 
m.in. na słupach, w urzędach, 
przychodniach, szkołach, 
przedszkolach oraz bibliote-
kach pojawią się plakaty oraz 
ulotki promujące rodziciel-
stwo zastępcze. Również w 
sopockich kościołach podczas 
niedzielnych nabożeństw, 
księża będą informowali pa-
ra� an o kampanii i zachęcali 
do zapoznania się z ideą ro-
dzicielstwa zastępczego. 

W rodzinie zastępczej dzie-
ci, pozbawione opieki rodziny 
biologicznej, mają szansę na 
prawidłowy rozwój, bezpiecz-
ne dzieciństwo i wychowy-
wanie się w ciepłej rodzin-
nej atmosferze. Do rodziny 
zastępczej dzieci tra� ają na 
określony czas, potrzebny 
rodzicom naturalnym na roz-
wiązanie swoich problemów 
(np. podjęcia terapii uzależ-
nień, znalezienia pracy, po-
lepszenia warunków miesz-
kaniowych itd.). Rodzina 
zastępcza jest również szansą 
na nowy dom dla dzieci, które 
mają małe szanse na adopcję, 
np. nie mają uregulowanej sy-
tuacji prawnej (a takich jest 
wiele), dla dzieci chorych i 
niepełnosprawnych. 

Jak podkreślają rodzice za-
stępczy, opieka nad dziećmi 
opuszczonymi i zaniedbanymi 
wymaga otwartego serca, za-

angażowania i wielkiej cierpli-
wości, ale przynosi satysfakcję 
i ogromną radość. - Cieszymy 
się kiedy widzimy pozytywne 
zmiany w zachowaniu dziec-
ka, jesteśmy wzruszeni kiedy 
dostajemy własnoręcznie wy-
konaną przez dzieci kartę z 
podziękowaniami i słowami: 
kocham ciocię i wujka-mówi 
Pani Anna, która w raz z mę-
żem jest rodziną zastępczą od 
7 lat.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie już od 
10 lat organizuje kampanię 
Podaruj dziecku serce – zo-
stań rodziną zastępczą! Poszu-
kujemy osób, które chciałyby 
stworzyć rodzinę zastępczą 
i zachęcamy do podjęcia tej 
ważnej  misji - mówi Urszula 
Szymańska, kierownik Działu 
Pieczy Zastępczej sopockiego 
MOPS-u. Rodziny zastępcze 
mogą liczyć na wiele form 
pomocy ze strony Ośrodka. 
Wsparcia udzielają m.in. pra-
cownicy socjalni, pedagodzy, 
psycholodzy i prawnicy. Ro-
dzice zastępczy ponadto mogą 
uczestniczyć w bezpłatnych 
szkoleniach oraz grupach 
wsparcia oraz otrzymać do� -
nansowanie do wypoczynku 
dzieci czy remontu mieszka-
nia. Dla rodzin zastępczych 
przewidziana jest ustawowa 
comiesięczna pomoc pie-
niężna na pokrycie kosztów 
utrzymania każdego dziecka, 
a rodziny zastępcze zawodo-

Podaruj dziecku serce
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi kampanię społeczną „Podaruj dziecku serce – zostań rodzi-
ną zastępczą”. Poszukuje osób, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci, którymi rodzice biologiczni z 
różnych powodów nie mogą lub nie potrafią się zaopiekować.

we otrzymują ponadto comie-
sięczne wynagrodzenie na pod-
stawie umowy z MOPS-em.

- Dla naszych rodzin orga-
nizujemy również spotkania 
integracyjne, np. z okazji świąt 
czy Dnia Rodzicielstwa Zastęp-
czego – dodaje Urszula Szymań-
ska. Jak podkreślają rodzice za-
stępczy, te spotkania oraz liczne 
szkolenia są dla nich bardzo waż-
ne, dają możliwość wymiany do-
świadczeń, nawiązania bliższych 
znajomości i porozmawiania na 
ważne dla rodziców tematy. 

Aby zostać rodzicem zastęp-
czym należy spełnić kilka warun-
ków, m.in. posiadać stałe miejsce 
zamieszkania w Polsce oraz odpo-
wiednie warunki mieszkaniowe i 
stałe źródło utrzymania a także 
przedstawić zaświadczenie le-
karskie o dobrym stanie zdrowia, 
umożliwiającym odpowiednią 
opiekę nad dzieckiem. I oczywi-
ście najważniejsza się motywacja 
– podkreśla Urszula Szymańska. 
Dlatego kandydaci na rodziców 
zastępczych przechodzą testy 
psychologiczne, przeprowadza-
ny jest wywiad środowiskowy 
oraz specjalistyczne szkolenie. 
Każda rodzina zastępcza znaj-
duje się pod nadzorem i opieką 
koordynatora pieczy zastępczej, 
który służy rodzinie wsparciem i 
jeśli jest taka potrzeba organizuje 
specjalistyczną pomoc, np. psy-
chologa.

Wiele dzieci czeka na swoją 
szansę, na ciepło, na miłość, na 
dom... Podaruj dziecku serce – 
zostań rodziną zastępczą. Osoby, 
które chciałyby stworzyć rodzinę 
zastępczą mogą zgłosić się do 
Działu Pieczy Zastępczej sopoc-
kiego MOPS-u, al. Niepodległo-
ści 759 a, tel. 58 555-10-22, dpz@
mopssopot.pl

Miejski Ośro-
dek Pomocy 
Społecznej w 
Sopocie już od 
10 lat organi-
zuje kampa-
nię Podaruj 
dziecku serce – 
zostań rodziną 
zastępczą!

Szesnastu uczniów rywa-
lizowało 12 grudnia w Mi-
strzostwach Wiedzy Kom-
puterowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w 
Wejherowie. Do mistrzostw 
zgłosili się takze uczniowie 
z Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Pucku.

W Olimpiadzie wystarto-
wało łącznie 8 zespołów - 
dwa wystawili organizatorzy, 
pozostałe 6 wystawiły szkoły 
z powiatu wejherowskiego 
i puckiego. Organizatorzy 
wydarzenia stworzyli dla 

Informatyczna rywalizacja w ZSP3
Wyniki:
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:
I miejsce Adrian Szymański z ZSP3 w Wejherowie
II miejsce Piotr Walkusz z ZSP1 w Wejherowie
III miejsce Grzegorz Kupczyk z ZSP3 w Wejherowie
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
I miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Wejherowie
II miejsce Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pucku
III miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Wejherowie
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uczniów cztery konkurencje - 
test wiedzy informatycznej, test 
znajomości arkusza Excel, ba-
danie zabezpieczeń (czyli “hac-
kowanie”) i zadania związane z 
programowaniem.

Konkurencja  miały charakter 
praktyczny uczniowie rozwią-
zywali zadania  na ekranach 
komputerów.

-Nagrody w olimpiadzie to 
sprzęt komputerowy. Zdobyw-
ca pierwszego miejca otrzyma 
dysk twardy o wielkości 1,5 te-
rabajta,  inne nagrody to tablet 
i słuchawki marki Philips - in-
formuje Albert Rogiński, orga-
nizator olimpiady. (GB)

Organizatorzy wydarzenia przygotowali 
dla uczniów cztery konkurencje
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Szachiści rywalizowali w Pierwoszynie
55 szachistów zgłosiło się do  Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Piątą edycję tego 
wydarzenia zorganizowano pod koniec listopada w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.
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Do rozgrywek (7 rund syste-
mem szwajcarskim, 2×15 min) 
zgłosiło się 55 szachistów.  Tytuł 
w kategorii Open obronił pan 
Stefan Brylowski z Gdyni; wśród 
Juniorów starszych najlepszy 
okazał się Błażej Kleinowski z 
Mostów; w kategorii Juniorów 
młodszych zwyciężyła Wero-
nika Lewandowska z Gdyni, a 
wśród dzieci najlepszy okazał 
się Marcel Makowski z Gdyni. 
Przyznano również wyróżnie-
nia indywidualne: dla najlepszej 
kobiety – pani Heleny Rumiń-
skiej z Mostów; dla najlepszych 
zawodniczek w swoich kate-
goriach wiekowych: Weroniki 
Rumińskiej z Mostów, Weroniki 
Lewandowskiej z Gdyni i Beaty 
Kosiarz z Mostów; dla najstar-
szych graczy: pana Onufrego 
Gajewskiego z Mostów i pana 
Stanisława Ilickiego z Gdyni; 
najmłodszych: Filipa Słem-
barskiego z Mostów i Jaromira 
Wójcika z Gdyni, a także dla 
najlepszego zawodnika Gmi-
ny Kosakowo – pana Jarosława 
Grabskiego z Dębogórza. 
(GB)Turniej zorganizował Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz  Marzena Gajlewicz – sędzia główny zawodów (Akademia Szachowa 8×8)

I sesja nowo wybranej Rady 
Gminy Kosakowo została 
zwołana na 1 grudnia. Zgod-
nie z jej porządkiem odbyło 
się wręczenie nowowybra-
nym radnym zaświadczeń o 
wyborze przez  oraz złożenie 
ślubowania przez radnych. 
Nowym Przewodniczącym 
Rady Gminy Kosakowo wy-
brano Marcina Kopitzkiego 
(radny z Rewy), a Wiceprze-
wodniczącą Bożenę Roszak 

(radna z Suchego Dworu). 
Kolejna sesja radnych z Ko-

sakowa miała miejsce 8 grud-
nia. Podczas tego spotkania 
ślubowanie złożył nowo 
wybrany Wójt Gminy Jerzy 
Włudzik. Przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej 
wręczył wójtowi zaświadcze-
nie o wyborze, a przewodni-
czący Rady Gminy przekazał 
insygnia władzy. Kilka dni 
później radni wybrali skła-

Spotkania radnych z Kosakowa
To był intensywny miesiąc dla radnych z gminy Kosakowa. 
Na początku grudnia radni złożyli ślubowanie, wybrano 
także skład komisji, pod koniec miesiąca będą natomiast 
pracowali nad uchwaleniem budżetu gminy.

dy Komisji Rady Gminy. Do 
końca 2014 roku mają się od-
być  jeszcze dwie sesje, podczas 
których radni pracować będą 
m.in. nad uchwaleniem budże-
tu Gminy na rok 2015. 

Skład Rady Gminy w ka-
dencji 2014/2015 wygląda na-
stępująco:Brzozowska Alicja, 
Chajęcki Jacek, Fajks Adam, 
Gloza Beata, Kopitzki Marcin, 
Litwin Sylwester, Majek Mar-
cin, Marek Mirosław, Piotrow-
ska Mirosława, Roszak Boże-
na, Sorn Lucyna, Stankiewicz 
Jerzy, Strzelec Antoni, Śliwiń-
ska Wiktoria, Wronowska Bar-
bara. (GB)
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Urzędnicy z Władysławo-
wa przygotowali dla miesz-
kańców miejską imprezę 
sylwestrową. Wydarzenie 
rozpocznie się  31 grudnia o 
godzinie 23  na estradzie za 
Urzędem Miejskim.

Poczas pierwszej części im-
prezy dla uczestników im-
prezy zagra didżej Jose Pablo 
(muzyka taneczna) i Golden 
Girls (sax & vocal duet). 
Ten zespół tworzy  Paulina 
Strzegowska - saksofonistka, 
absolwentka Krakowskiej 
Akademii Muzycznej na 

wydziale instrumentalnym, 
oraz Justyna Jasiulewicz- ab-
solwentka Studium Wokal-
no- Aktorskiego im. Danuty 
Baduszkowej przy teatrze 
muzycznym w Gdyni.

Artystki spotkały się na 
Akademii Muzycznej w 
Gdańsku, gdzie obie studiują 
śpiew operowy. Postanowiły 
połączyć swoje siły, tworząc 
unikalny, kobiecy duet w 
którym dźwięk saksofonu 
przeplata się z głosem woka-
listki. Golden Girls specjali-
zują się w recitalach jazzo-
wych, soulowych, popowych 
oraz tematycznych: muzyka 
lat 20-30-tych, 60-tych, mu-

zyka francuska, hiszpańska, 
włoska i właśnie takiego 
reprertuaru można się spo-
dziewać na imprezie sylwe-
strowej we Władysławowie.

Kilka minut przed północą 
Burmistrz Władysławowa 
złoży mieszkańcom życze-
nia noworoczne a nadejściu 
nowego roku będą towa-
rzyszyły huczne fajerwerki.  
Kilkanaście minut po pół-
nocy ruszy druga częsć mu-
zycznej imprezy, gdzie zagra 
didżej Jose Pablo (muzyka 
taneczna) i Golden Girls 
(sax & vocal duet).

Huczny Sylwester we Władysławowie
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Mieszkańcy 
Władysławowa na 

imprezie sylwestrowej 
będą się bawić przy 

muzyce Golden Girls
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SPRZEDAM

DZIAŁKĘ w Kartuzach zabu-
dowaną, zagospodarowaną, 
media, sprzedam pilnie, tel. 
695 813 159

SPRZEDAM ziemie 25000 
m2 w Łówczu Górnym, koło 
Strzebielina, cena do nego-
cjacji, kontakt 607 773 292

SPRZEDAM mieszkanie 47 
m, osiedle Kaszubskie, cena 
160 tys., Wejherowo, tel. 514 
689 930

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. 
Sprzedam, prąd i woda, ul. 
Dębowa 13, Kąpino, gm. 
Wejherowo, tel. 605 420 694

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad mo-
rzem w Karwińskich Błotach, 
1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-

laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 465 tys. 
zł, tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w 
dolinie Słupi z dostępem do 
rzeki, 7 km do Ustki, 4700 
m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 
196

DO WYNAJĘCIA

TANIE noclegi dla pracowni-
ków, � rm Bolszewo, tel. 781 
426 010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

WEJHEROWO komunalne, 
76m, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój ogrze-
wanie gazowe, zamienię na 
mniejsze, za dopłatą może 
być inna okolica, tel. 510 
118 155

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut kasacja, dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

SPRZEDAM 4 opony 
zimowe z felgami stalowymi 
155/70/13, cena 290 zł, tel. 
510 501 955

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel 
emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, 
monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

INNE

SPRZEDAM aparat cyfrowy 

- Fuji Film 14 megapix z ła-
dowarkami, tel. 730 499 146, 
cena 120 zł, Wejherowo

SPRZEDAM Tv Samsung 37, 
stan dobry, 400 zł, Gdynia, 
tel. 888 787 322

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

WIDEOFILMOWANIE: 
śluby, wesela, rocznice, tel. 
505 908 307

USŁUGI elektryczne, 
instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

TOWARZYSKIE

POZNAM sponsorkę w 
zamian dogodzę, mam 25 
lat, tel. 696 454 028

EXTRA cycusie, wystrzało-
wa dupcia, pozna panów 
sponsorów, tel. 514 670 725, 
Sopot

SINGEL 33 l., modelowy 
typ urody, szukam 1 pani 
30-52 l., zadbanej, samotnej 
sponsorki, schadzki, Gdańsk, 
tel. 728 185 466 sven

CHŁOPAK bez nałogów, lat 
41, pozna miłą panią spod 
znaku lwa, stały związek, tel. 
514 906 666

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM odkurzacz bez-
workowy Philips Power Pro 
Company, antyalergiczny, 
1800 W, tel. 58 672 69 75

PIANINO sprzedam, tel. 781 
426 010

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór oraz roczniki 
statystyczne z lat 1945-1970, 
Gdynia, tel. 58 624 35 66

G R U P A  M E D I A L N A

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!
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niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 

Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.
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BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
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SPRZEDAM silnik 4.5 kw, 
dwubiegowy, plus włącznik, 
trójkąt gwiazda, cena 450 zł, 
tel. 601 638 877

SPRZEDAM ławkę do 
ćwiczeń marki THORN, mało 
używaną, razem z osprzę-
tem, tel. 601 638 877

POTRZEBNA opieka na noc 
do starszej osoby, tel kont. 
784 581 269

SPRZEDAM drewno komin-
kowe do CO i gałęziówkę, 
transport do 20 km gratis, 
tel. 606 522 604

SPRZEDAM kozaczki 
zimowe ocieplane, za kostki, 
beżowe, cena 20, 504 565 
577

SPRZEDAM skrzydło 
drzwiowe pokojowe prawe 
kolor wenge 50-, tel. 886 
190 434

POMOC, mam 5-oro dzieci, 
potrzebuje ubrań, środków 
czystości, art. szkolne, Z góry 
dziękuje, tel. 788 245 594

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i 
kompletem kluczy, wraz z 
futryną, cena 650 zł, tel. 600 
702 048 

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z 
futryną, zbrojone z wizjerem, 
komplet kluczy, cena: 400 zł, 
tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

SPRZEDAM mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

metropolia.info
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TENIS STOŁOWY | W hali  
widowiskowo–sportowej 
w Szemudzie odbył się 
półfinał wojewódzkiej gim-
nazjady w drużynowym 
tenisie stołowym chłopców. 
Zawody były eliminacją 
do finałów wojewódzkich, 
które odbyły się w Gdyni. 
W rywalizacji wzięły udział 
cztery zespoły z powiatu 
puckiego, kartuskiego, wej-
herowskiego i lęborskiego. 
Zwycięzcą turnieju zostało 
Gimnazjum w Szopie, 
które w decydującym o 
awansie meczu wygrało po 
tie breaku z Gimnazjum 
z Szemuda. W klasyfi-
kacji końcowej pierwsze 
miejsce zajęło Gimnazjum 
w Szopie z 6 pkt. w setach 

9:3, drugie miejsce Gim-
nazjum w Szemudzie w 
składzie: Przemysław Dosz 
i Krzysztof  Ludwichowski 
z 4 pkt. w setach 8:4, trzecie 
miejsce  Gimnazjum nr 2 w 
Lęborku z 2 pkt. w setach 
5:6 i czwarte miejsce Gim-
nazjum w Krokowej w skła-
dzie: Maciej Kuptz, Karol 
Janik i Mikołaj Lademan z 
0 pkt. w setach 0:9. Opieku-
nem drużyny był Tomasz 
Błażejewski. Poziom 
półfinału był bardzo wysoki 
a mecze wyrównane.  Na 
zakończenie zawodów 
zespoły zostały nagrodzone 
statuetkami i  dyplomami, 
które wręczał organizator 
Michał Wasążnik. 
(DD)

PIŁKA NOŻNA | Wysokie 
umiejętności piłkarskie po-
kazali młodzi adepci futbolu 
z Pomorza Gdańskiego, któ-
rzy przyjechali do Luzina na 
piąty już tej zimy Ogólno-
polski Turniej Kaszub Cup. 
Tym razem w jednodniowej 
imprezie uczestniczyło 16 
ekip z rocznika 2003.

Najlepszym zespołem tur-
nieju okazali się zawodnicy 
Olimpii Elbląg, którzy w 
wielkim finale pokonali naj-
większą niespodziankę im-
prezy Rozstaje Gdańsk. Na 
najniższym stopniu podium 
po zwycięstwie w małym 
finale z Concordią Elbląg 
stanęli zawodnicy Gryfa 
Wejherowo. Piąta lokatę w 
tym turnieju zajęli gospoda-
rze GOSRiT/Kleba Luzino, 
którzy awans do najlepszej 

czwórki turnieju przegrali 
po konkursie rzutów kar-
nych z Concordią .Najlep-
szym zawodnikiem Kaszub 
Cup 2003 został Jakub Kreft 
z Gryfa Wejherowo, najlep-
szym bramkarzem Wojciech 
Prokop a królem strzelców 
Konrad Formela z GOSRiT/
Kleba Luzino. Ogólnopolski 
turniej Kaszub Cup objęty 
jest patronatem honorowym 
przez wojewodę pomorskie-
go Ryszarda Stachurskiego, 
wiceministra rolnictwa Ka-
zimierza Plocke, marszałka 
województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka, prezesa 
OZPN, rektora AWFiS, pre-
zesa FRKF, przewodniczącą 
Pomorskiej LZS, Polski 
Związek Piłki Nożnej i wójta 
gminy Luzino.
(DD)

Ogólnopolski Kaszub Cup
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Półfinał wojewódzkiej 
gimnazjady
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Znany jest już plan wydarzeń 
przewidzianych w ramach Że-
glarskiego Pucharu Trójmiasta 
2015. Zgodnie z ideą przyświe-
cającą regatom od samego po-
czątku co roku zmienia się ko-
lejność odwiedzanych miast. 
W tym sezonie zmagania zain-
augurowane zostaną w Gdyni, 
drugiego dnia uczestnicy od-
wiedzą Sopot, a uroczysty finał 
regat odbędzie się w Gdańsku. 
Załogi jachtów zmierzą się w 
walce o Puchar w ostatni week-
end maja 29-31.05.2015.

Partnerem edycji została 
gdyńska 3 Flotylla Okrętów 

im. Komandora Bolesława 
Romanowskiego. W regatach 
wezmą udział wojskowe jachty 
szkoleniowe, a kapitanami po-
szczególnych jednostek będą 
marynarze. Udział żeglarzy w 
marynarskich mundurach w 
regatach, stanowi świetną oka-
zję dla sprawdzenia ich umie-
jętności żeglarskich oraz pod-
kreśla ważną rolę Marynarki 
Wojennej w budowaniu tożsa-
mości regionu. Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, iż morski ro-
dzaj sił zbrojnych nie pierwszy 
już raz bierze udział w inicjaty-
wach o charakterze cywilnym 
związanych z morzem. 

-Otwierające sezon na wo-
dach Bałtyku regaty to dosko-

nała okazja do prezentacji ban-
dery na jachtach Marynarki 
Wojennej, a także do spotkania 
z mieszkańcami Trójmiasta – 
mówi rzecznik prasowy kmdr 
ppor. Radosław Pioch. - Zało-
gi jachtów Ośrodka Szkolenia 
Żeglarskiego Marynarki Wo-
jennej na przestrzeni ostatnich 
lat wielokrotnie uczestniczyły 
w zmaganiach żeglarskich 
rywalizując z cywilnymi jed-
nostkami. Dla nas marynarzy 
to zaszczyt i przyjemność, że 
możemy uczestniczyć w wy-
darzeniach mających na celu 
promocję sportu i walorów na-
turalnych morskiego regionu 
– dodaje.

W Żeglarskim Pucharze Trój-

miasta, oprócz jednostek Ma-
rynarki Wojennej, tradycyjnie 
już wezmą udział załogi pro-
fesjonalne i amatorskie. Regaty 
rozegrane zostaną w klasach: 
KWR, ORC oraz Open (ka-
tegorie jachtów: do 7 metrów, 
od 7 do 9 metrów i powyżej 
9 metrów). Przewidziane jest 
również przyznanie nagrody w 
klasyfikacji generalnej. Wyda-
rzenie organizowane od 2013 
roku przez Pomorski Związek 
Żeglarski na stałe wpisało się 
już w kalendarz najważniej-
szych, pomorskich wydarzeń 
rekreacyjno-sportowych. W 
minionych edycjach łącznie 
wzięło udział ponad 750 że-
glarzy. 

Żeglarski puchar pod banderą 
Marynarki Wojennej
REGATY | Trzecia edycja regatowych zmagań o Żeglarski Puchar Trójmiasta zostanie wzbogacona przez obecność jednostek 3 Flotylli 
Okrętów Marynarki Wojennej RP. Wojskowe jachty szkoleniowe będą reprezentowały miasta województwa pomorskiego. Regaty, których 
gospodarzami są Gdynia, Sopot i Gdańsk odbędą się w dniach od 29 do 31 maja 2015 roku.
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UNIHOKEJ | W hali spor-
towej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi 
odbył się półfinał woje-
wódzkich igrzysk młodzieży 
szkolnej w Unihokeju chłop-
ców. Czwarte miejsce zajęła 
szkoła w Krokowej.

Zawody były eliminacją do 
finału wojewódzkiego, który 
odbył się w Gdyni. W rywa-
lizacji wzięły udział cztery 
drużyny, które reprezentowa-
ły powiat pucki, wejherowski, 
lęborski i kartuski. Zwycięzcą 
turnieju został mistrz powia-
tu czyli Samorządowa Szkoła 
Podstawowa z Kostkowa z 4 
punktami w bramkach 5:3, 
która wywalczyła awans do 
finału wojewódzkiego. Skład 
zespołu: Tomasz Jędrzejczyk, 
Kacper Grzywacz, Kacper 
Kubiński, Wiktor Lesnau, 
Maciej Pełkowski, Jakub 
Pieniąż, Cyprian Schroder, 
Michał Bojke i Dawid Styn. 
Opiekunem drużyny był Ja-
cek Stawiasz. Drugie miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa 
w Tuchlinie z 4 punktami w 
bramkach 6:3, trzecie miej-
sce Szkoła Podstawowa nr 
5 w Lęborku z 2 punktami 
w bramkach 3:6 i czwarte 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
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miejsce Szkoła Podstawowa 
w Krokowej z 2 punktami w 
bramkach 3:5. Uczniowie z 
Krokowej przegrali z Lębor-
kiem 0:2, wygrali z Kostkowem 
2:1 i przegrali z Tuchlinem 1:2. 
Mecze były bardzo wyrównane 
i emocjonujące. Forma zespo-
łu pozwoliła mieć nadzieję, 
na dobry występ w finale. Na 

zakończenie zawodów zespo-
ły zostały nagrodzone statuet-
kami oraz dyplomami, które 
wręczał organizator zawodów 
Bartłomiej Woźniak z PZPOW. 
Organizatorami zawodów byli: 
Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. (DD)
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