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Jest to coroczne święto lud-
ności Ziemi Puckiej, nordo-
wych Kaszubów (Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie re-
prezentował prezes Łukasz 
Grzędzicki), Marynarki Wo-
jennej i przedstawicieli władz 
różnego szczebla.

Najefektowniej prezen-
towała się grupa Związku 
Piłsudczyków w stalowo-
błękitnych mundurach – 
najpełniej nawiązująca do 
Błękitnej Armii generała Jó-
zefa Hallera, której żołnierze 
z Frontu Pomorskiego 95 lat 
temu, wraz ze swym dowód-
cą, dokonali historycznego, 
symbolicznego gestu zaślu-
bin. Dwa platynowe pierście-
nie dzień wcześniej generał 
otrzymał w prezencie od 
gdańskiej Polonii. Jeden z 
nich wrzucił w wody Zatoki 
Puckiej w miejscu, gdzie dziś 
jest nowy port rybacki. Nie 
było jeszcze wtedy ani portu 
we Władysławowie ani nawet 
w Gdyni.

Rocznicowe uroczystości 
zaślubin z morzem odbyły 
się też we Władysławowie. 
Zorganizowano je w śro-
dę 11 lutego  br., czyli 95 
lat po tym jak generał Józef 
Haller, wszedłszy na pokład 
rybackiego kutra, popłynął 
w pierwszy rejs po Małym i 
Wielkim Morzu. Nowo wy-

ZAŚLUBINY Z MORZEM
W porcie rybackim w Pucku odbyły się 10 lutego 2015 główne 
uroczystości upamiętniające 95. rocznicę zaślubin Polski 
z morzem. Ta uroczystość o dużej randze historycznej 
przypomniała  wydarzenia z 10 lutego 1920 roku. 

W TYM NUMERZE SKRÓTY Z NAJNOWSZEGO

EXPRESSU ROLNICZEGO
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu a.sucharzewska@expressy.pl - 796 944 155

brany burmistrz -  Roman Ku-
żel - postanowił zmienić go-
dzinę rozpoczęcia obchodów. 
Poprzednio miały one miejsce 
w godzinach przedpołudnio-
wych, więc uczestniczyło w 
nich niewielu mieszkańców, 

gdyż były to godziny pra-
cy. Tym razem uroczystości 
zaczęto o godz. 17:00 mszą 
świętą w kościele pw. WNMP 
we Władysławowie. Następ-
nie zebrani przeszli pod po-
mniki Antoniego Abrahama 

i gen. Józefa Hallera, gdzie 
odśpiewano hymny – kaszub-
ski i polski, złożono wiązanki 
kwiatów oraz odbyły się oko-
licznościowe przemówienia. 

Więcej na stronie 4 
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Zaślubiny z morzem 
to coroczne święto 
ludności Ziemi Puckiej, 
nordowych Kaszubów, 
Marynarki Wojennej i 
przedstawicieli władz 
różnego szczebla.
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Browar Spółdzielczy powsta-
je na bazie spółdzielni socjal-
nej Dalba, która w ten sposób 
chce dać pracę byłym uczest-
nikom Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Pucka – osobom 
niepełnosprawnym i wyklu-
czonym społecznie. Taka for-
ma działalności jest unikalna, 
po otwarciu będzie to jedyny 
taki browar w kraju, na całym 
świecie w takiej formie działa 
tylko sześć obiektów. 

Pomysłodawcy browaru 
chcą nawiązać do dawnej 
historii miasta, które słyn-
ne było właśnie z warzenia 
wytrawnego piwa, prace nad 
rozpoczęciem produkcji są 
już mocno zaawansowane 
– pomysłodawcy dysponu-
ją już sprzętem do warzenia 
piwa, mają pracowników i 
stworzyli receptury piw.

- Receptury powstały przy 
współpracy z kilkoma oso-
bami zajmującymi się warze-
niem piwa, zarówno w domu 
jak i w browarach. Produkcja 
ruszy na przełonie marca / 
kwietnia. Wszystko uwarun-
kowane jest naszą zdolnością 
do złożenia ostatecznych do-
kumentów do urzędu celne-

go bez błędów – tłumaczy 
Agnieszka Dejna ze spółdziel-
ni socjalnej Dejna.

W Browarze Spółdzielczym 
będą warzone trzy gatunki 
piwa. Ich nazwy są związane 
z żeglarstwem. Będzie zatem 
„Cumowe”, „Ośemkowe” i 
„Ratownicze”.  Miesięczna 
wydajnośc linii początkowo 
ma wynieść  40hl, do czerw-

ca linia produkcyjna może 
zostać  rozbudowana i wydaj-
nośc wzrośnie do 80hl. Pucki 
browar chce trafić na ogólno-
polski rynek i promować się 
hasłem “piwo, które warzy 
więcej”.

-Nastawiamy się na pro-

Do podsumowania 2014 
roku doszło podczas uroczy-
stej odprawy policjantów. 

Inspektor Bolin w swo-
im wystąpieniu przedstawił 
na początku ilość spraw w 
podstawowych kategoriach 
przestępstw jakie zarejestro-
wano na przestrzeni 9 ostat-
nich lat. W 2005 roku puccy 
funkcjonariusze wszczęli 
ponad 1,6 tys. przestępstw. 
W roku ubiegłym ich ilość 
wyniosła 653, a więc spadła 
o prawie tysiąc. Analogicz-
nie szef puckich munduro-
wych przedstawił działania 
wykrywcze. Z analizy wy-
nika, że swoją skuteczność 
w wykrywaniu sprawców 
przestępstw policjanci pod-
nieśli dwukrotnie (20,2 % w 

Bezpieczniej w powiecie
Komendant powiatowy policj w Pucku insp. Piotr Bolin podsumował zeszłoroczne wyniki 
pracy funkcjonariuszy. Z policyjnych statystyk wynika, że od 2005 roku sukcesywnie maleje 
liczba przestępstw, rośnie również skuteczność wykrywcza puckich policjantów. Bezpiecz-
niej w porównaniu do 2013 roku było również na drogach.
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2005 roku do 42,9% w 2014). 
Ilość ogółu przestępstw w 
roku ubiegłym do roku 2013 
zmniejszyła się o prawie 20%, 
o 13% zmniejszyła się ilość 

przestępstw kryminalnych. 
Mniej było także włamań i 
kradzieży oraz rozbojów. O 
ponad 7% wzrosła natomiast 
ilość przestępstw z kategorii 

bójki i pobicia oraz uszczerbku 
na zdrowiu. Funkcjonariusze 
zanotowali mniej przestępstw 
gospodarczych o prawie 14%. 
Wzrosła natomiast ilość za-
trzymań sprawców prze-
stępstw narkotykowych. 
Policjanci z prewencji podsu-
mowali natomiast czas reakcji 
na zdarzenie. Policjanci w ubie-
głym roku podejmowali swoje 
działania w czasie średnim nie-
przekraczającym osiem minut, 
co jest bardzo dobrym wyni-
kiem, skracając go tym samym 
do roku 2013 o ponad 1,5 mi-
nuty. A podjętych w roku 2014 
interwencji było ponad 6 tys. 
Statystki policyjne wskazują, że 
sytuacja na drodze poprawiła 
się przede wszystkim w kwestii 
zdarzeń z udziałem pieszych. 
Ilość wypadków drogowych 
zmniejszyła się o prawie 18% 
(93 wypadki w 2014 do 113 
wypadków w 2013 roku), ilość 
ofiar w wypadkach spadła o 
połowę. Z 16 w roku 2013 do 8 
w roku ubiegłym. Nieznacznie 
bo tylko o 1,9% wzrosła ilość 
kolizji (10 zdarzeń). Policjan-
ci puckiej drogówki w roku 

2014 przeprowadzili ponad 34 
tys. badań stanu trzeźwości, 
o ponad 3 tys. więcej w po-
równaniu do 2013 roku pla-
sując się na II miejscu w wo-
jewództwie. Policjanci wobec 
osób naruszających przepisy 
ruchu drogowego zastosowali 
ponad 6,7 tys. środków praw-
nych, to wzrost o prawie 7%. 
W połowie ubiegłego roku 
w ramach znowelizowanych 
przepisów o ruchu drogowym 
i konieczności używania ele-
mentów odblaskowych po 
zmroku poza obszarem za-
budowanym funkcjonariusze 
puckiej Komedy rozdali ponad 
1,7 tys. różnych elementów od-
blaskowych w szczególności 
opaski i kamizelki, a w ramach 
konkursów dla dzieci także 
czapeczki, plecaki, nakładki na 
ramę roweru oraz inne przed-
mioty z elementami odblasko-
wymi. Te działania przyczyniły 
się spadku zdarzeń drogowych 
z udziałem pieszych o prawie 
połowę (13 wypadków z udzia-
łem pieszych w roku 2013 do 7 
takich zdarzeń w roku 2014).
(GB)

W Pucku powstaje browar
Na przełomie marca/kwietnia może ruszyć produkcja w Browarze Spółdzielczym przy ulicy Helskiej w Pucku. 
Ten wyjątkowy browar nie będzie nastawiony na zysk, tylko na pomaganie osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie.

Produkcja w puckim browarze może ruszyć na przełomie marca/kwietnia.
Fot. Materiały browaru

dukcję piwa do multitapów, 
będzie możliwe zakupienie 
piwa w limitowanej ilości w 
butelkach na miejscu w bro-

warze. Jednym z celów na ten 
rok jest uruchomienie własne-
go wielokranu w Gdańsku na 
20 kranów - podkreśla Janusz 

Golisowicz, jeden z założycieli 
spółdzielni socjalnej Dejna. W 
planach browaru jest także or-
ganizacja imprez promujących 

rzemieślnicze piwo i stworzenie 
internetowego sklepu interne-
towego.

Browar ma być jedną z formą 
działalności spółdzielni socjal-
nej i nie będzie nastawiony na 
zysk, tyko na zapewnienia pra-
cy osobom, którym opiekuje się 
spółdzielnia.

-Nie pracujemy żeby genero-
wać zysk, tylko po to żeby nasi 
chłopcy mieli pracę – zaznacza 
Agnieszka Dejna. - Spółdziel-
nia jest wielobranżowa, bo 
stopień niepełnosprawności 
naszych chłopaków jest różny i 
praca musi być do nich dosto-
sowana. Na ten moment idą do 
przodu dwa elementy – usługi 
komunalne oraz browar, w III 
kwartale -mamy nadzieję -ru-
szy pub browaru spółdzielcze-
go w Gdańsku oraz piwny sklep 
internetowy.

Pomysłodawcy 
browaru chcą 
nawiązać do 
dawnej hitorii 
miasta, które 
słynne było 
właśnie z warzenia 
wytrawnego piwa

Miesięczna 
wydajnośc linii 
początkowo ma 
wynieść  40hl

Samorządowcy z Pucka 
zapraszają wszystkie 
Panie na obchody Dnia 
Kobiet 8 marca.

Impreza rozpocznie się 
o godzinie 14 na rynku w 
Pucku wspólnym zdję-
ciem „Pucczanki 2015”. W 
trakcie wydarzenia zapla-
nowano także – szkolenie 
dotyczące profilaktyki 
zdrowotnej, profesjonalny 
pokaz mody i zaskakujące 
metamorfozy i pokaz filmu 
niespodzianki. Organizato-
rzy będą zachęcali także do 
zajęć sportowych – na sta-
dionie odbędą się zajęcia 
ruchowe, spinning, nordic 
walking i samochodowe 
jazdy próbne. Za prowa-
dzenie imprezy będzie 
odpowiedzialna Katarzyna 
Bartoszewicz-Stromska i  
Rafał Potrykus.
(GB)

Dzień Kobiet 
w Pucku

fo
t. 

M
at

. 
br

ow
ar

u





4 www.metropolia.com/AKTUALNOŚCI

Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 jest 
największym programem � -
nansowym w historii regionu.

Co zostanie s� nansowane z 
funduszy europejskich? 

- Po pierwsze gospodarka 
– wylicza Małgorzata Pisare-
wicz, rzecznik prasowy mar-
szałka. - Urząd Marszałkowski 
skoncentruje się na inwesty-
cjach w projekty innowacyjne 
i te związane ze specjalizacja-
mi regionu. Na ten cel prze-
znaczono ponad 314 milio-
nów euro. Po drugie ochrona 
środowiska i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii - 
ponad 335 miliony euro. Jed-
nym z kluczowych elementów 
będzie wsparcie dla edukacji 
(m.in. przedszkolnej) oraz 
pomoc dla osób bezrobotnych 

8 miliardów złotych 
dla Pomorza!
Dobra wiadomość dla naszego regionu - po wielu miesiącach negocjacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
otrzymał od Komisji Europejskiej informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na  lata 2014-2020. Region będzie miał do dyspozycji ogromną kwotę 8 miliardów złotych.

i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Na takie projekty 
przeznaczono w sumie 631 mi-
lionów euro.

Na czym polegają zmiany w 
stosunku do poprzedniego, 
Regionalnego Programu Ope-

racyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-
2013? Po pierwsze, wojewódz-
two pomorskie ma 1 miliard 
euro więcej. W odróżnieniu 
od poprzedniej perspektywy, 
wsparcie w ramach nowego 

Programu będzie udzielane z 
dwóch funduszy struktural-
nych: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W ten sposób Urząd 
Marszałkowski zarządza pie-
niędzmi przeznaczonymi za-
równo na infrastrukturę, jak i 
działania związane z edukacją 
czy wsparciem dla osób bez-
robotnych. To znacznie ułatwi  
planowanie powiązanych ze 
sobą przedsięwzięć.

Projekt Programu Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego przesłał do Ko-
misji Europejskiej w kwietniu 
2014 roku. Od tego momentu 
wprowadzono do niego wie-
le poprawek. Od września do 
końca grudnia 2014 r. prowa-
dzono bezpośrednie negocjacje 
w Warszawie i Brukseli.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego:

Regularne spotkania specjal-
nego zespołu konsultacyjnego 
ds. RPO 2014-2020 rozpoczęły 
się już w sierpniu 2013 roku. 
Równocześnie zaczęliśmy pra-
cę nad dziesiątkami dokumen-
tów niezbędnych do przyjęcia 
i realizacji Programu. W tej 
chwili koncentrujemy się na 
przygotowaniu pierwszych 
konkursów, które ogłosimy w 
II kwartale tego roku. To za-
danie wymaga prawdziwie 
tytanicznej pracy i ekwilibry-
styki, bo działaliśmy i działamy 
w oparciu o zmieniające się 
projekty wytycznych i rozpo-

rządzeń  Bardzo ważnym elementem nowego Programu 
jest możliwość koordynacji realizowanych projektów na ob-
szarze kilku gmin lub powiatów. Samorządowcy będą mu-
sieli przygotować partnerskie przedsięwzięcia dla Trójmia-
sta i pozostałych, największych miast województwa. Jedną 
z ważniejszych wprowadzonych zmian w nowym okresie 
programowania są tzw. ramy wykonania. Oznacza to, że 
Urząd Marszałkowski będzie musiał zrealizować konkretne 
cele (np. liczba miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat). 
Jeżeli zostaną osiągnięte, otrzymamy dodatkowe środki 
w ramach tzw. rezerwy wykonania. Nowy Regionalny Pro-
gram Operacyjny będzie przełomowy. Mamy świadomość 
odpowiedzialności, która na nas ciąży. Oceniając naszą pra-
cę np. w 2024 roku nie będziemy się jedynie zastanawiać, 
czy mamy wystarczającą ilość dróg, ale nad tym jak fundu-
sze europejskie pozwoliły nam włączyć region w europejską 
i światową konkurencję w branżach, które dla Pomorza są 
szczególnie ważne, np. IT.

Podczas uroczystości w 
Pucku 10 lutego najefektow-
niej prezentowała się grupa 
Związku Piłsudczyków w sta-
lowo-błękitnych mundurach 
– najpełniej nawiązująca do 
Błękitnej Armii generała Jó-
zefa Hallera, której żołnierze 
z Frontu Pomorskiego 95 lat 
temu, wraz ze swym dowód-
cą, dokonali historycznego, 
symbolicznego gestu zaślubin. 
Dwa platynowe pierścienie 
dzień wcześniej generał otrzy-

mał w prezencie od gdańskiej 
Polonii. Jeden z nich wrzu-
cił w wody Zatoki Puckiej w 
miejscu, gdzie dziś jest nowy 
port rybacki. Nie było jeszcze 
wtedy ani portu we Władysła-
wowie ani nawet w Gdyni.

Uroczystościom patronował 
prezydent Bronisław Komo-
rowski, swego czasu prze-
wodniczący Ligi Morskiej i 
Rzecznej, która jest tradycyj-
nie głównym organizatorem 
uroczystości. Ich ważnym ak-

centem jest nadawanie wyróż-
nienia zwanego Pierścieniem 
Hallera.

W tym roku otrzymali je:
-ojciec Edward Pracz – kape-

lan Duszpasterstwa Ludzi Mo-
rza, wspierający marynarzy 
zarówno polskich jak zagra-
nicznych, szczególnie w trud-
nych dla nich sytuacjach,

-kmdr Józef Kowalewski – 
popularyzator pieśni morskich 
na ziemiach nadbużańskich, 
dyrektor artystyczny Orkiestry 

Reprezentacyjnej Ligi Mor-
skiej i Rzecznej w Wyszkowie,

-kapitan Andrzej Potapo-
wicz – reprezentujący Okręg 
Mazowiecki Ligi, popularyza-
tor żeglugi śródlądowej i bez-
piecznego uprawiania sportów 
wodnych,

-Andrzej Stojczyk – organi-
zator i opiekun 25 kół Ligi na 
Podbeskidziu, w Zakopanem, 
na Słowacji i Zaolziu, b. ma-
rynarz, który przekazał swe 
zbiory miejscowemu społe-

czeństwu i obecnie jest kusto-
szem muzeum � ory i fauny 
morskiej w Jaworzu.

Kolejnego dnia, czyli 11 lu-
tego, analogiczne obchody 
odbyły się we Władysławowie. 
Zorganizowano je w środę 
11 lutego  br., czyli 95 lat po 
tym jak generał Józef Haller, 
wszedłszy na pokład rybackie-
go kutra, popłynął w pierw-
szy rejs po Małym i Wielkim 
Morzu. Uroczystości zaczęto 
o godz. 17:00 mszą świętą w 

kościele pw. WNMP we Wła-
dysławowie. Następnie zebrani 
przeszli pod pomniki Anto-
niego Abrahama i gen. Józefa 
Hallera, gdzie odśpiewano 
hymny – kaszubski i polski, 
złożono wiązanki kwiatów 
oraz  odbyły się okolicznościo-
we przemówienia. Na zakoń-
czenie można było skosztować 
ciepłego poczęstunku vis-a-vis 
„Hallerówki”. 
Anna Kłos
redakcja@expressy.pl

Świętowano powrót Rzeczpospolitej nad morze
W Pucku i Władysławowie zorganizowano uroczystości upamiętniające 95. rocznicę zaślubin Polski z morzem.
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We Władysławowie uroczystości polegały m.in na 
złożeniu kwiatów pod pomnikami Antoniego Abrahama 
i gen. Józefa Hallera

Fo
t. 

U
m

 W
ła

dy
sł

aw
ow

o

Główne 
uroczystości 

związane 
z 95 rocznicą 

zaślubin Polski 
z morzem 

zorganizowano 
w  Pucku 

10 lutego
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EKOLOGIA | Sześć tysię-
cy złotych można otrzymać 
na dobry pomysł w ramach 
konkursu „Ochrona przyro-
dy wokół Twojego otoczenia”, 
wspieranego przez Grupę 
Energa. Wnioski należy skła-
dać do 15 lutego. Szansę na 
dotację mają projekty, które 
chronią zwierzęta występują-
ce obok naszych domów, takie 
jak jerzyki, mazurki, nietope-
rze czy pszczolinki i złotolitki. 
W dotychczasowych czterech 
edycjach konkursu wsparcie 
na łączną kwotę ponad 100 
tysięcy złotych otrzymały 24 
tego typu realizacje.

W tym roku największą 
szansę na wsparcie mają roz-
wiązania służące jednocześnie 
wielu rzadkim odmianom 
ptaków i owadów.

- Liczymy na przemyślane, 
wieloletnie inwestycje, nieba-

Energa i Fundusz dla Przyrody 
chronią środowisko
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nalne i angażujące wiele osób. 
Nie chodzi nam o zwykłe budki 
dla ptaków – podkreśla Mag-
dalena Berezowska z Fundacji 
Przyrodniczej „pro Natura”. Do 
składania wniosków zachęca-
my Parki Narodowe, organiza-
cje pozarządowe działające na 
rzecz natury, szkoły i urzędy 
gmin. Dotacja może wspomóc 

projekty już realizowane lub 
planowane.

Zgłoszenia powinny zawie-
rać wieloelementowe koncep-
cje działań, obejmujące np. 
budowę schronień (trwałych, 
odpornych na działanie czasu) 
i jednoczesne zakładanie natu-

ralnych ogrodów z odpowied-
nich gatunków roślin, które 
pomogą zwierzętom przetrwać 
- zapewnią miejsce żerowania i 
rozrodu oraz kryjówki.

W każdej z poprzednich edy-
cji konkursu składanych było 
nawet kilkadziesiąt wniosków, z 
których wybrano m.in. projekty 
dotyczące ochrony kilku gatun-
ków nietoperzy, gągoła, sowy 
błotnej, renowacji gniazd bo-
ciana białego, czy zagrożonych 
stanowisk wierzby lapońskiej.

Wnioski do tegorocznej edy-
cji konkursu należy przesyłać 
do 15 lutego na adres: Funda-
cja Przyrodnicza „pro Natura” 
Trzcinica Wołowska 10; 56-160 
Wińsko, z dopiskiem na koper-
cie: Fundusz dla Przyrody.

Grupa Energa od lat wspiera 
ochronę środowiska naturalne-
go oraz edukację ekologiczną, 
gdyż przyroda jest jednym z 
kluczowych obszarów aktyw-
ności Grupy, realizowanych w 
ramach programu Energa dla 
Ciebie. 

Nietoperze - gatunek, któremu w ramach projektu „Poprawa warunków siedliskowych 
w zimowisku nietoperzy w bunkrze w Trzaskowie” pomaga PTOP Salamandra

Wnioski 
należy 
składać do 
15 lutego

W dniu 30 stycznia 2015r. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. 
z o.o. podpisał kolejną Umowę Operacyjną Pożyczka Globalna 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – Menadże-
rem Funduszu Powierniczego JEREMIE w województwie po-
morskim. Dzięki podpisanej umowie z uwolnionego ze spłat ka-
pitału z wcześniejszej umowy Fundusz pozyskał kwotę 5,22 mln 
zł na wsparcie kolejnych mikro i małych firm na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Zwiększając pozyskaną kwotę o środki 
własne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. możli-
we będzie wsparcie pomorskich przedsiębiorców kwotą 5,7 mln 
zł. 
Pożyczki udzielane są firmom na bardzo korzystnych warun-
kach tj. bez prowizji za udzielenie pożyczki i z niskim oprocen-

towaniem wynoszącym 2,0 % w skali roku na okres 5 lat. Mak-
symalna kwota pożyczki wynosi 250 tysięcy złotych.
Charakterystyczne dla Projektu JEREMIE jest to, że środki z po-
życzki muszą służyć inwestycjom w firmie przyczyniającym się 
do wzrostu jej majątku i rozwoju.

Wsparcie 
dla przedsiębiorców
Pomorski Fundusz Pożyczkowy pozyskał kolejne środki z Inicjatywy JEREMIE dla wsparcia 
mikro i małych przedsiębiorstw na Pomorzu.
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„Dziennikarz to nie zawód. To charakter” 
- takie stwierdzenie jest powszechne w 
środowisku dziennikarskim. Co oznacza? 
Dopóki nie spróbujesz swych sił, nie 
dowiesz się, czy i w Tobie nie drzemie 
Ryszard Kapuściński, Tomasz Lis czy 
Justyna Pochanke.

Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz więcej niż inni, je-
steś dociekliwy, nie przechodzisz obojętnie obok ludz-
kich spraw  - przyjdź do nas. Dzięki mediom można 
wiele zmienić, a my – z Twoją pomocą – chcemy to 
robić. Jeśli nigdy wcześniej nie pisałeś artykułów – nie 
szkodzi. Doświadczony dziennikarz służy pomocą w 
zakresie warsztatu. Może okaże się, że dziennikarstwo 
jest Twoim sposobem na życie? Jeśli już publikowałeś – 
tym lepiej. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: rekrutacja@expressy.pl

Zostań dziennikarzem

Anna Kłos, redakcja@expressy.pl

W Gminie Kosakowo 
dużo się dzieje

Już niedługo społeczność Gminy Kosakowo 
będzie miała do dyspozycji nową halę sporto-
wą przy miejscowym, niedawno zbudowanym 
Gimnazjum w Kosakowie. 

Korzystać z niej będą przede wszystkim ucznio-
wie tej szkoły, ale inni mieszkańcy gminy też będą 
mile widziani. Do dyspozycji będzie kilka boisk: do 
piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziem-
nego i badmintona. Hala będzie mogła być podzie-
lona trzema kotarami na mniejsze boiska, każde z 
nich zaopatrzone będzie w składaną tablicę do ko-
szykówki. Dla kibiców szykuje się trybuny rzędowe 
na ok. 200 osób. Infrastruktura towarzysząca też 
prezentuje się bogato: zaplecze sanitarne, szatnie, 
pokój nauczycielski, kantorki na sprzęt sportowy. 
Zajęcia na tym obiekcie pewnie pokochają nawet 
najwięksi intelektualiści i maniacy komputerowi. 
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Gmina ma już swego sportowego idola, 
który w dodatku będzie szerzył jej sławę i 
chwałę po innych kontynentach. Marcin 
Gienieczko – podróżnik i sportowiec, zo-
stał ambasadorem prestiżowego projektu 
� rmy Energa o tytule: ENERGA. SPORT. 
To wielkie pomorskie przedsiębiorstwo 
współ� nansuje jego wyprawę do Ameryki 
Południowej. Mieszkaniec Kosakowa chce 
wykonać samotnie, polegając tylko na wła-
snych siłach, tzw. trawers przez jej teren z 
zachodu na wschód. Łącznie ma przebyć ok. 
7 tys. km w ciągu 120 dni. Jego trawers bę-
dzie się składał z 3 części. Najpierw 750 km 
rowerem przez Andy nad rzekę Apurimac, 
czyli przejedzie przez środek regionu han-
dlarzy kokainą. Twierdzi, że  nie musi bać 
się tamtejszej ma� i, jeśli jego trasa będzie 
wiodła bezdrożami, z dala od zamieszka-
łych terenów. Następnie 6130 km ma zamiar 
płynąć w canoe Amazonką aż do Oceanu 
Atlantyckiego. Na koniec jeszcze 80 km bie-
gu z polską � agą wzdłuż wybrzeża Oceanu. 
Ciekawe czy umieści np. na koszulce herb 
gminy? Projekt został zgłoszony do World 
Records Guinness w Londynie i jego prze-

Na warszawskich salonach wystąpił niedawno Re-
gionalny Chór „Morzanie” z Dębogórza. Było to na 
Gali Agroprzedsiębiorców RP w salach Warszaw-
skiego Centrum Wystawienniczego EXPO XXL. 
Chórzystów zaprosił do stolicy wiceminister rolnic-
twa Kazimierz Plocke. Obecnie oni pilnie pracują 
nad prawykonaniem Requiem Bernarda Stielera. 
Chcą z tym wystąpić na przełomie marca i kwietnia 
– tuż przed Wielkanocą.

Podróżnik 
rozsławi 
gminę

bieg będzie relacjonowany przez TVN24 i 
zagraniczne telewizje. Wyprawa ma też cel 
społeczny, którym jest zbiórka pieniędzy na 
zakup karetki dla Pomorskiego Hospicjum 
dla Dzieci.  Projekt, prócz Energi, wspie-
ra 4 ambasadorów: Polski w Limie, Peru 
w Warszawie, Polski w Brazylii i Ekwado-
ru w Polsce. Marcin Gienieczko będzie tej 
przy okazji promował aktywność � zyczną, 
oraz uczył czerpania radości z uprawiania 
sportu i rozwoju osobistego. Ten oryginał 
do Gminy Kosakowo przeniósł się, jak wie-
lu innych, z Gdyni. Jak Pan to robi Panie 
Wójcie Włudzik, że tak ludzie do tej gminy 
ciągną?

Gmina ma już 
swego sportowego 
idola, który 
w dodatku będzie 
szerzył jej sławę 
i chwałę po innych 
kontynentach. 

Chór wystąpił w stolicy

Nowa hala sportowa
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Pomysł opracowania Stra-
tegii Rozwoju Ziemi Puckiej 
2016 – 25 od razu zaczął być 
wprowadzany w życie. Już 30 
stycznia br. w Pucku został 
podpisany list intencyjny.

Podpisali go: burmistrzo-
wie: Helu – Klemens Adam 
Kohnke, Jastarni – Tyberiusz 
Narkowicz, Pucka – Hanna 
Pruchniewska, Władysławowa 
– Roman Kużel, oraz wójtowie 
gmin: Kosakowo – Jerzy Włu-
dzik, Krokowa – Henryk Do-
ering, Puck – Tadeusz Pusz-
karczuk i oczywiście starosta 
pucki Jarosław Białk.

Według wstępnych ustaleń 
dokument ma być opracowa-
ny przez Północnokaszubską 
Lokalną Grupę Rybacką we 
Władysławowie. Strategia nie 
jest konieczna przy staraniach 
o fundusze unijne w rozpoczę-
tym już okresie budżetowym, 
ale niewątpliwie zwiększy 

Bo razem można więcej
Ledwie zakończyły się procedury związane z objęciem urzędów po wyborach, samorządowcy powiatu puckiego, 
z inicjatywy starosty Jarosława Białka, zebrali się na I konwencie, aby podyskutować o wspólnych zamierzeniach. 
Okazało się, że zapotrzebowanie na nie jest ogromne.

współpraca dwóch szpitali, po-
wiatowego w Pucku i wojewódz-
kiego w Wejherowie.  To sposób 
na uzupełnienie oferty puckiej 
lecznicy i darowanie bezcennych 
minut poprzez ominięcie, szcze-
gólnie latem, korków komunika-
cyjnych. 

Droga podniesie też atrakcyj-
ność inwestycyjną terenu. Zawsze, 
przy każdej nowej trasie następuje 
ożywienie gospodarcze, pojawiają 
się nowi inwestorzy.

Jest już wstępne porozumie-
nie między starostami. o pod-
jęciu wspólnych działań. Na 
razie obie Rady muszą podjąć 
uchwałę o współdziałaniu. Na  
terenie powiatu puckiego ten 
łącznik drogowy ma mieć ok. 
8 km, a na terenie powiatu wej-
herowskiego ponad 5. Na razie 
Starostwo Wejherowskie zade-
klarowało wyłożenie 200 tys. 
zł na potrzebną dokumentację. 
Ma zostać wykonana do połowy 
2016 roku. 

-W międzyczasie – mówi Jaro-
sław Białk - będziemy ze staro-
stą wejherowskim – p. Gabrielą 
Lisius - starali się zdobyć pie-
niądze na wykonanie inwestycji. 
Albo z tzw. schetynówek albo z 
funduszy unijnych. Wówczas 
będziemy  mogli ruszyć z budo-
wą. Jeśli wszystko pójdzie po na-
szej myśli, nowa droga powinna 
być gotowa w 2017, ewentualnie 
2018 roku. Anna Kłos

szanse ich pozyskiwania, ponie-
waż projekty subregionalne mają 
być uprzywilejowane. Pierwszym 
celem strategii jest postawienie 
diagnozy odnośnie tego, co jest 
najważniejsze dla rozwoju tego 
regionu, a potem szukanie roz-
wiązań, sformułowanych w kon-
kretne cele i zadania oraz środ-
ków finansowych na realizację 

tych priorytetów.
W lutym i marcu br. szefowie 

samorządów mają przedstawić 
radnym na sesjach samą ideę oraz 
projekty uchwał i projekt umowy 
z instytucją, która ma Strategię 
opracować. Potem rozpocznie się 
proces merytorycznego budowa-
nia strategii , który zakończy się 
stosownymi uchwałami przyj-

mującymi dokument do reali-
zacji . Mają zostać podjęte przez 
samorządy do końca paździer-
nika br. Strategia dotyczy całej 
Ziemi Puckiej a nie samorządu 
powiatowego, ponieważ inicja-
tywa ma objąć zadania wspólne 
dla wszystkich samorządów na 
Ziemi Puckiej a także wykraczać 
poza granice tego powiatu. 

Nie czekając na opracowa-
nie Strategii, władze powiatu 
puckiego i wejherowskiego już 
podejmują działania mające 
zwiększyć spójność tych ziem. 
Chodzi o projekt komunika-
cyjny wspólnej inwestycji dro-
gowej, czyli drogi łączącej dwa 
miasta – Puck i Wejherowo 
przez Brudzewo. Niby można 
dojechać z jednego miasta do 
drugiego, ale wiąże  to się  z 
utrudnieniami. Trzeba korzy-
stać z drogi nr 216 prowadzą-
cej z Redy do Helu i węzła w 
Redzie. Szczególnie w sezonie 
letnim to koszmar. Planowana 
droga będzie krótsza o 5 km, 
poprawi bezpieczeństwo zdro-
wotne i podniesie atrakcyjność 
turystyczną oraz gospodarczą 
tych terenów. W Pucku ta dro-
ga dotrze do wojewódzkiej 216. 
W Wejherowie zaś zaczyna się 
przy samym szpitalu. Bezpie-
czeństwo zdrowotne zapewni 

Dokument podpisali samorządowcy z powiatu puckiego
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Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie dostrzega i honoruje 
tych, którzy są najaktywniejsi w 
krzewieniu idei regionalizmu. 
Szczególne osiągnięcia hono-
rowane są nagrodą miesięcz-
nika Pomerania nazwaną Skry 
Ozmuzdowe. W jubileuszowej, 
trzydziestoletniej edycji tego 
wyróżnienia, laureatką została 
Danuta Tocke – przewodniczą-
ca Oddziału ZKP Dębogórze – 
Kosakowo. Statuetkę wręczył jej 
przewodniczący jury Edmund 
Szczesiak podczas uroczysto-
ści w Nadbałtyckim Centrum 
Kultury w Gdańsku. Jej zasłu-
gi są rzeczywiście imponujące. 
Dzięki niej (i wójtowi Jerzemu 
Włudzikowi), powstała w Ko-
sakowie Checz Nordowych 
Kaszebów. Pani Danuta, wraz 
z gronem członków Oddziału, 
sympatyków i przyjaciół spra-
wia, że ciągle coś się tam dzieje. 
Odbywają się warsztaty regio-
nalne dla dzieci i dorosłych, pa-
mięta się o wszystkich ważnych 
w życiu gminy wydarzeniach, 
systematycznie współorgani-
zuje letni Festyn Kaszubski w 
Rewie.  Na bazie Oddziału po-
wstał Zespół Folklorystyczny 
Kosakowianie, który występuje 
podczas wielu regionalnych i 
pomorskich uroczystości, także 
w Gdańsku. (AK)

Oto znak naszych czasów.  
Jeszcze niedawno wsie okala-
jące miasta koniecznie chciały 
znaleźć się w jego granicach, bo 
to oznaczało przywileje i nobi-
litację. W dzisiejszych czasach 
jest odwrotnie. Ludzie chcą 
mieszkać na wsi. Przykładem 
Władysławowo, które 1 stycz-
nia 2015 z gminy miejskiej stało 
się miejsko-wiejską. Składa 
się ona z miasta Władysławo-
wa, podzielonego na osiedla: 
Cetniewo, Żwirowa, Hallerowo, 
Śródmieście, Szotland, oraz 
sołectw: Karwia, Ostrowo, 
Jastrzębia Góra, Tupadły, 
Rozewie, Chłapowo i Chałupy. 
Zmiany tej od kilku ostatnich 
lat domagali się zarówno miesz-
kańcy jak kolejne władze.

Jak informuje Grzegorz 
Żaczek – rzecznik prasowy 
Urzędu, zmiana ta wprowadzi 
administracyjny ład prze-
strzenny i ułatwi życie zarówno 
stałym mieszkańcom jak wcza-
sowiczom, którzy często nie 
pojmowali, że np. dotleniając 
się w Jastrzębiej Górze, admi-
nistracyjnie plażują w mieście 
Władysławowie. Ułatwi to też 
załatwianie spraw bieżących 
zarówno przedsiębiorcom jak 
mieszkańcom. Plusem będzie 
tez możliwość ubiegania się 
o środki zewnętrzne, w tym 
unijne, na rozwój obszarów za-
równo miejskich jak wiejskich. 
Pojawi się możliwość rozwoju 
agroturystyki i wynajmu do 5 
pokoi w gospodarstwach agro-
turystycznych bez konieczności 
rejestracji działalności gospo-
darczej. Skorzysta też szkolnic-
two, bo zwiększy się subwencja 
oświatowa, a nauczyciele będą 
mogli otrzymać dodatek wiej-
ski i dodatek mieszkaniowy do 
pensji. (AK)

Władysławowo 
gminą miejsko-
wiejską

Nagroda 
dla Danuty Tocke
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Na zdjęciu lau-
reatka nagrody 
podczas obchodów 
120. rocznicy wy-
budowania Latarni 
Morskiej w Nowym 
Porcie





Niekoniecznie trzeba być europosłem, aby uczest-
niczyć w pracach organów Unii Europejskiej. Jest 
to też możliwe poprzez zajmowanie stanowiska w 
Europejskim Komitecie Regionów. 

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicie-
li samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszyst-
kich 28 państw członkowskich. 
Członkami EKR reprezentującymi województwo po-
morskie zostali: Mieczysław Struk, marszałek  pomor-
ski, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska i Stanisław 
Szwabski, gdyński radny. Każdy z nich reprezentuje 
inny szczebel samorządowy. Członkowie delegacji, za-
proponowani przez polski rząd i formalnie zatwierdze-
ni przez Radę Unii Europejskiej, przez najbliższe pięć 
lat będą zasiadali w Komitecie, reprezentując w UE in-
teresy polskich miast i regionów.
Komitet Regionów funkcjonuje od 1994 r. - od podpi-
sania traktatu z Maastricht - i został powołany, by sa-
morządy lokalne i regionalne Europy miały możliwość 
zabrania głosu w Unii Europejskiej. Każdy spośród 350 
członków KR musi być wybrany do władz politycznych 
w swoim mieście lub regionie. Politycy szczebla lokal-
nego i regionalnego zbierają się w Brukseli do sześciu 
razy w ciągu roku, aby omawiać priorytety politycz-
ne i wydawać opinie w sprawie ustawodawstwa UE. 
Oprac. Anna Kłos

Nasi w Europie
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Parkowa firma Bioseco specjalizuje się we wdrażaniu 
technologii automatycznego analizowania obrazu 
wideo. W zeszłym roku głośno było o ich Multireje-
stratorze – wynalazku do rozpoznawania i liczenia 
ptaków, używanego m. in. na lotnisku w Rębiecho-
wie i farmach wiatrowych. Wraz z nowym rokiem Bio-
seco przedstawiło kolejne rozwiązanie – tym razem 
przeanalizuje ono „skalę rażenia”, jaką mają reklamy 
zewnętrzne.
System do mierzenia skuteczności billboardów czy 
citilightów dostarczy wielu szczegółowych informa-
cji na temat otoczenia wybranych reklam. Wśród nich 
np. ilość osób i pojazdów w zasięgu reklamy czy ilość 
„spojrzeń” przechodniów z podziałem na ich prze-
działy wiekowe. Rozwiązanie to wyposaży w cenne 
dane do skuteczniejszych działań marketingowych i 
optymalizacji kampanii.
Outdoor Analytics to rewolucja, na którą od dawna 
czekali przedsiębiorcy, którzy chcą mieć świadomość 
efektywności swoich działań reklamowych. 
- Już dziś widać, że możliwości zastosowania tej 
technologii są znacznie większe – mówi Sławomir 
Halbryt, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodar-
czej Pomorza.
Oprac. Dorota Korbut

Jaka siła drzemie w billboardzie?

„Siła kobiecości – kurs 
na sukces 2015 roku” 
– to hasło kolejnego 
z cyklu spotkań „Mar-
ka jest kobietą”.
Cykl to rozmowy o marce 
osobistej w życiu i w biznesie, 
to spotkania z najlepszymi 
praktykami zarządzania, 
psychologii biznesu, a przede 
wszystkim – ze wspaniałymi, 
wartościowymi ludźmi, kobie-
tami godnymi naśladowania, 
które na co dzień inspirują 
innych. Tym razem można 
było spotkać się w jednym 
miejscu z „kobietami sukcesu” 
wszystkich edycji i poznać 
osobiście panie biorące udział 
w niezwykłym raporcie „Siła 
kobiecości 2014/2015”, w któ-
rym wypowiada się blisko 50 
przedsiębiorczych kobiet.
Dotychczasowi goście specjal-
ni cyklu „Marka jest kobietą” 
to: Ilona Adamska „Ambasa-
dorka Przedsiębiorczości Ko-
biet”, laureatka konkursu „Ko-
biecy Biznes 2014”, Agnieszka 
Zając „Kobieta Sukcesu 2014 
województwa pomorskiego”, 
Gabriela Antczak „Osobowość 
Roku” i „Dyrektor Marketingu 
Roku”, Grażyna Paturalska - 
wybrana do grona 50 Naj-
bardziej Wpływowych Polek 
rankingu Home & Market, au-
torka „Najbardziej Oryginal-
nego Biznesu Kobiecego” wg 
World Association of Women 
Enterpreneurs oraz nagrody 
głównej „The Excellent Women 
Enterpreneurs”, przyznanej 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ONZ oraz Ka-
tarzyna Bujakiewicz - aktorka, 
znana z ról w � lmach „Kochaj 
i rób co chcesz”, „Stara Baśń” 
i seriali „Na dobre i na złe”, 
„Magda M.” oraz „Lekarze”. 
DK

SPOTKANIA

Bo w kobietach 
jest siła...

To spotkania 
z najlepszymi 
praktykami 
zarządzania
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- Panuje opinia, że obecnie aka-
demik musi być także strategiem i 
managerem. Pani wciela tę myśl w 
życie i jest znana z pragmatycznego 
podejścia do spraw naukowych... 

- Redukcja zadłużenia wydziału z 
pewnością jest sukcesem, a zawar-
cie korzystnych umów aplikacyjnych 
owocuje tym, że nasi absolwenci 
mają lepszy start na rynku pracy. 
Dawniej w środowisku akademickim 
nie zawsze dbano o stronę bizneso-
wą, co wynikało zapewne z poczucia 
bezpieczeństwa � nansowego w sfe-
rze budżetowej. Teraz musimy funk-
cjonować na styku nauki i biznesu. 

- I za dostosowanie kierunków 
kształcenia do potrzeb rynku pra-
cy?  

- Studia nie mogą być oderwane od 
rzeczywistości. Dlatego proponujemy 
studentom różnego rodzaju praktyki. 
Podpisujemy umowy z różnymi pra-
codawcami rozszerzając ofertę.
Na przykład podpisaliśmy umowę z 
Pracodawcami Pomorza. Organizuje-
my konferencję „Nauka i biznes”, która  
integruje środowisko biznesmenów i 
pracodawców ze środowiskiem aka-
demickim i sprzyja wymianie wiedzy i 
doświadczeń. Przedsiębiorcy to także 
potencjalni pracodawcy dla naszych 
absolwentów. 

- Przed nami kolejna konferencja 
„Nauka i biznes”. 

- Jest ona organizowana cyklicznie 
- dwa razy do roku, w kwietniu i li-
stopadzie. Ciekawi goście i trudne 

Na styku nauki i biznesu
Z prof. dr hab. Beatą Pastwą-Wojciechowską, dziekanem 
Wydziału Nauk Społecznych i kierownikiem Zakładu Psychologii 
Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego, 
rozmawia Dorota Korbut. 

tematy są w tym przypadku kluczem. 
Prelegentkami były już m. in. Domi-
nika Kulczyk, czy Elżbieta Zubrzycka. 
A prof. Zbigniew Izdebski mówił o 
wpływie stresu na zdrowie i życie sek-
sualne. Była mowa także o miejscu ko-
biet w biznesie. 
Kolejna konferencja odbędzie się 15 
kwietnia pod hasłem „Zdrowa organi-
zacja” na Wydziale Nauk Społecznych 
UG.

- Studia 
nie mogą 
być ode-

rwane od 
rzeczywi-

stości.

Mija już 7 lat od czasu, gdy pojawiły się pierwsze informacje o rządowych planach bu-
dowy elektrowni jądrowej w Polsce.
Jednak końca negocjacji ani konkretnych decyzji, kiedy i gdzie elektrownia powstanie, 
wciąż nie widać. Samorządowcy trzech gmin, które są wskazywane jako prawdopo-
dobna lokalizacja elektrowni jądrowej – czyli Gniewina, Choczewa i Krokowej – wciąż 
nie mogą się doczekać wiążących decyzji. To rodzi spore problemy - elektrownia po-
wstanie przecież w jednej z lokalizacji, dopóki więc ostateczna decyzja w tej sprawie 
nie zostanie podjęta, atrakcyjne tereny inwestycyjne we wszystkich trzech gminach są 
zablokowane. Nie można ich przeznaczyć ani pod zabudowę mieszkaniową, ani pod 
działalność gospodarczą. 
Dlatego wójtowie tych trzech gmin wysłali niedawno list otwarty do premier Ewy Ko-
pacz. Zwrócili się w nim z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie trwającego procesu 
przygotowawczego do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 
- Zdecydowaliśmy się na formułę listu otwartego, przekazanego do wiadomości me-
diów, ponieważ nasza wcześniejsza korespondencja w tej sprawie pozostawała bez 
odpowiedzi lub była przekazywana osobom odpowiadającym zdawkowo – wyjaśnia 
Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino. - Tymczasem projekt polskiej energetyki ją-
drowej napotyka na coraz poważniejsze problemy, które - jeśli nie zostaną właściwie 
rozwiązane - grożą wielkimi stratami natury finansowej, gospodarczej i społecznej. 
Straty te będą odczuwalne w skali państwowej, regionalnej, jak i lokalnej, czego smut-
nym dowodem jest już aktualna sytuacja gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa. 
Rafał Korbut

Co z tą elektrownią jądrową? 



KONFERENCJA

Wiadomości 
rolnicze

Wołowina 
na konferencji 
w Kościerzynie
Na 3 marca zapowiedzia-
no konferencję branżową 
“Wołowina kulinarna szansą 
dla Pomorza” w Kościerzynie. 
To spotkanie rozpocznie się o 
godzinie 10 w kinie Remus. 

Pierwszy wykład w ramach 
konferencji będzie dotyczył ge-
netycznych i środowiskowych 
uwarunkowań produkcji mięsa 
wołowego i przedstawi go prof. 
Henryk Grodzki z SGGW w War-
szawie. Zaplanowano także 
inne prelekcje - “Zastosowanie 
efektywnych mikroorgani-
zmów w hodowli bydła mięsne-
go” ( Adam Filarski, Greenland 
Technologia EM SP z o.o), “Mo-
del � nansowania gospodarstw 
rolnych w banku BGŻ” ( Joanna 
Janiak-Wyroślak, ekspert ds. 
� nansowania agrobiznesu, 
departament ekspertów Agro) 
i “Możliwość wsparcia � nan-
sowego producentów mięsa 
wołowego z uwzględnieniem 
wszelkiego typu płatności” ( 
Łukasz Korcz-Lewandowski, 
ARIMR OR Gdynia). 
Podczas spotkania w Koście-
zynie zostaną przekazane 
również aktualności z życia 
Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Bydła oraz Po-
morskiego Stowarzyszenia Ho-
dowców Bydła Ras Mięsnych.
Organizatorem konferencji jest 
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego. (GB)

Premierowe targi 
rolnicze w Ostródzie
W weekend 14-15 lutego w kompleksie wystawienniczym Arena 
Ostróda miała miejsce premierowa edycja targów rolniczych 
Arena Agro Ostróda 2015. Na targach zaprezentowało się 
ponad 100 wystawców, zwiedziło je prawie 20 tysięcy osób.

Zmiany 
w dzierżawach 
gruntów

Od początku lutego 2015 roku zmieniły się zasa-
dy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany dotyczą możliwości 
przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy do 
10 lat wybranych przypadkach i stanowią wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom rolników.

Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości przedłużenia 
okresu trwania umowy dzierżawy do 10 lat w przypadkach, 
kiedy nieruchomość nie może zostać sprzedana, bądź prze-
mawiają za tym obiektywne względy przedstawione przez 
rolnika. Przypadki w których może nastąpić przedłużenie 
okresu trwania umowy są następujące:
- dzierżawca poniósł znaczne nakłady � nansowe, w ramach 

prowadzonej działalności rolniczej, natomiast przedłuże-
nie umowy dzierżawy zapewni mu stabilność gospodaro-
wania i zachowanie płynności � nansowej gospodarstwa;

- dzierżawca wykupił ośrodek gospodarczy i prowadzi na 
nim działalność gospodarczą;

- przedmiotem dzierżawy są grunty na których znajdują się 
plantacje kultur wieloletnich;

- przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stawowa, któ-
rej dzierżawca nie może nabyć ze względu na limit 500 ha 
UR (możliwy do sprzedaży na rzecz jednego nabywcy) i 
nieruchomości tej nie można podzielić ze względów go-
spodarczych;

- przemawiają za tym względy społeczno-gospodarcze (np. 
wysokość zatrudnienia, pro� l produkcji).

Pełna treść obowiązującego zarządzenia w sprawie zasad 
dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (nr 08/2015) jest dostępna na stronie internetowej 
Agencji www.anr.gov.pl

Przedstawiciele ANR podkreślają, że agencja już od 3 lat 
konsekwentnie zwiększa areał i liczbę nowo zawieranych 
umów dzierżawy. O ile w 2011 roku powierzchnia nowych 
dzierżaw wyniosła 11 tys. ha to w roku 2014 było to już 56 
tys. ha.,najwięcej w województwie zachodniopomorskim – 
10,6 tys. ha. (GB)

Gospodarzem wydarzenia była Polska 
Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych,a patronat honorowy nad im-
prezą sprawowało Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Podczas dwudniowych 
targów, które były pierwszą tak komplek-
sową wystawą rolniczą w województwie 
warmińsko-mazurskim swoją ofertę przed-
stawiło ponad 100 wystawców reprezen-
tujących blisko 150 polskich i zagranicz-
nych marek z branży maszyn i urządzeń 
rolniczych. Targi zwiedzało prawie 20 ty-
sięcy osób a organizatorzy podkreślają, że 
podczas imprezy miały miejsce także roz-
mowy biznesowe i zawierano transakcje.
W ramach targów zorganizowano rów-
nież seminaria i wykłady dla rolników.. 
Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przygotowali 

wystąpienia pod tytułem „Zasady przy-
znawania płatności bezpośrednich w 2015 
roku”. Dużą  frekwencją cieszyły się też 
wykłady, zatytułowane „Najlepsze do-
świadczenia zagranicznych rolników w za-
kresie wdrażania zazielenienia (greening)”.
Kolejna edycja wystawy Arena odbędzie 
się w Ostródzie za rok, również w lutym. 
- Cieszę się, że Polskiej Izbie Maszyn i 
Urządzeń Rolniczych udało się z sukcesem 
wprowadzić na rynek nową profesjonalną 
wystawę dedykowaną naszej branży. Are-
na Agro Ostróda ma z pewnością ogrom-
ny potencjał rozwoju! Dołożymy wszelkich 
starań w przyszłości, żeby kolejne edycje 
tej imprezy były jeszcze lepsze i bogatsze w 
ofertę maszyn i urządzeń rolniczych – za-
powiada Renata Arkuszewska, wiceprezes 
PIGMIUR. (GB)
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Targi w Ostródzie odwiedziło prawie 20 tysięcy osób
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Na początku marca ruszy ogól-
nopolskie badanie statystyczne 
pogłowia świń i produkcji 
żywca wieprzowego.
Badanie zaplanowano na okres 
2-20 marca 2015 i będzie miało 
miejsce na terenie całej Polski. 
Badanie będą przeprowadzać 
ankieterzy statystyczni współ-
pracujący z GUS.
- Rolnicy będą mogli wziąć 
udział w badaniu poprzez 
samodzielne wypełnienie 
formularzy (przez internet) albo 
rozmowę z teleankieterem w 
trakcie wywiadu telefoniczne-
go. 
Tożsamość teleankietera i 
ankietera można potwierdzić 
dzwoniąc na bezpłatny numer 
infolinii: 800 800 800 (czynny w 
okresie trwania badania) - tłu-
maczą organizatorzy badania.
Więcej informacji nt. badań 
ankietowych znajduje się na 
stronie: http://form.stat.gov.pl/
BadaniaAnkietowe/2015/index.
htm. (GB)

Wielkie 
liczenie świń

ANKIETY
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Tancerze ze Studia Tańca 
Dance Flow  Hel wrócili z  
Ogólnopolskiego Turnie-
ju Tańca Sportowego w 
Elblągu z medalami.

W Elblągu tancerze ze 
Studia  Tańca i Ruchu 
Dance Flow Daniela 
Choińskiego startowali 
w kategorii 14 - 15 C w 
stylach standardowym i 
latynoamerykańskim. Na 

zawody pojechały pary - 
Fabian Piskorski i Agata 

Daraż oraz Mikołaj Dykta i 
Klaudia Majchrzak. 

W finale Mistrzostw 
Polski Mikołaj Dykta 
i Klaudia Majchrzak 
wywalczyli srebro w stylu 
standardowym, a Fabian 
Piskorski i Agata Dargacz 
zdobyli brązowy krążek w 
stylu latynoamerykańskim. 
(GB)

2-3 maja na terenie kom-
pleksu Sportów Motorowych 
w Sobieńczycach Speedstar 
odbędzie się tam Agro Wy-
stawa, czyli pierwsze tego 
typu wydarzenie na terenie 
północnych Kaszub.

Podczas pierwszej edycji 
krokowskiej Agro Wystawy 
zaprezentują się czołowe 
marki z branży maszyn i 
urządzeń rolniczych, nasion, 
nawozów, środków ochro-
ny roślin oraz wiele innych 
instytucji bliżej związanych 
z rolnictwem. To idealny 
czas na zapoznanie się z no-
winkami technicznymi w 
rolnictwie, zdobywanie wie-
dzy, wymianę doświadczeń, 
nawiązanie kontaktów han-
dlowych i biznesowych oraz 
dobrą zabawę.

Przygotowania 
do Agro Wystawy
Najważniejsze firmy z branży maszyn i urządzeń rolniczych, 
nasion, nawozów, środków ochrony roślin przyjadą do miejscowości 
Sobieńczyce w gminie Krokowa. 

Organizatorzy podkreślają-
,że powierzchnia ponad 140 
000 m2 będąca częścią nowo-
czesnego kompleksu Sportów 
Motorowych w Sobieńczycach 
gwarantuje wystawcom swo-
bodę, a gościom wiele godzin 
zwiedzania rolniczego mia-
steczka.

Oprócz części wystawienni-
czej organizator gwarantuje 
szereg atrakcji dla dzieci, spe-
cjalnie przygotowaną strefę 
recyklingu iochrony środowi-
ska, występy estradowe oraz 
koncert jednego z czołowych 
zespołów disco polo podczas 
sobotniej nocy. Całą dwudnio-
wą imprezę umili i poprowadzi 
znany aktor telewizyjny Bar-
tosz Obuchowicz.

Dodatkową atrakcją dla 
zwiedzających jest fakt, iż 
w dniach 2-3 maja w drugiej 
części Ośrodka Sportów Moto-
rowych Speedstar odbywać się 
będą zawody motocrossowe 
rangi Mistrzostw Polski. 
(AK)

Agro Wystawa będzie 
miała miejsce na 
terenie kompleksu 
Sportów Motorowych 
w Sobieńczycach 
Speedstar 
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Tancerze wrócili 
z Elbląga z medalami
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Zajęcia z robotyki zorganizowano w trakcie ferii. Dla uczniów 
była to szansa na poznanie robotyki, czyli atrakcyjnej i dyna-
micznej formy nauki matematyki, fizyki i informatyki w formie 
zabawy. 

-Współczesny świat, współczesna technologia stawia przed 
młodymi ludźmi wysokie i na razie niewyobrażalne wyzwania, 
wskazuje i daje duże możliwości. Lekcje jako zajęcia obowiąz-
kowe dają szansę na osobisty rozwój ucznia, a szczególnie umie-
jętności matematycznych, informatycznych oraz kreatywności 
– tłumaczą nauczyciele z puckiej szkoły. (GB)

Z przeprowadzonego na 
zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych badania spo-
łecznego na temat preferencji 
Polaków odnośnie wymarzo-
nego miejsca ceremonii ślubnej 
wynika, że blisko 1/3 pytanych 
osób marzy o ślubie na łonie na-
tury. Wśród najczęściej wymie-
nianych miejsc w plenerze były 
plaża (7 proc.), ogród (7 proc.) 
albo miejsce nad morzem (5 
proc.). Innymi preferowanymi 
miejscami, poza urzędem sta-
nu cywilnego, były zamek lub 

Ferie z robotami
Budowanie maszyn z klocków lego i poznanie tajników 
programowania. Właśnie takie zajęcia z robotyki 
zorganizowała dla swoich uczniów Szkoła Podstawowa 
Małe Morze w Pucku.
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Śluby także w plenerze
Od 1 marca możliwe będzie zawarcie małżeństwa w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. 
Nowe przepisy pozwolą również na zorganizowanie ślubu w plenerze.

małżonków przebywa w szpitalu 
lub w zakładzie karnym. Nowe 
przepisy umożliwią zorganizo-
wanie ceremonii poza urzędem 
również innym osobom.

Para będzie musiała złożyć 
wniosek do kierownika urzędu. 
Pamiętajmy, że dzięki zintegro-
wanemu Systemowi Rejestrów 
Państwowych możemy złożyć go 
w dowolnym urzędzie na terenie 
całego kraju. Możemy również 
wybrać, inne niż urząd, miejsce 
ceremonii. Trzeba jednak wziąć 
pod uwagę, że musi być to miej-
sce gwarantujące zachowanie 
powagi i doniosłości ceremonii 
oraz bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników. Decyzja o tym, czy 
zaproponowane miejsce spełnia 
te wymogi, należy do kierownika 
USC. W myśl nowych przepisów 
za zorganizowanie takiej uro-
czystości przyszli małżonkowie 
będą musieli zapłacić 1000 zł. 
(DK)

wybrane miasto w Polsce.
Zakopane, to najczęściej wska-

zywane polskie miasto, w którym 
pytani chcieliby zawrzeć związek 
małżeński (1,5 proc). W dalszej 
kolejności pojawiały się jeszcze 
Kraków i Warszawa. 5 proc. pyta-
nych o wymarzone miejsce cere-
monii ślubnej wskazywało zagra-
niczne miasta. Wśród miejsc w 
Europie Polacy wybierali Włochy. 
4 proc. wskazywało na bardziej 
egzotyczne miejsca, takie jak Ha-
waje, Majorkę czy Karaiby.

Wśród nietypowych miejsc 

mężczyźni najczęściej sugero-
wali statek czy łódź. Pojawiały 
się również marzenia o ślubie na 
stadionie, w palmiarni, w kopalni 
Wieliczka czy w kosmosie.

Przypomnijmy, że od 1 marca 
zacznie obowiązywać nowa usta-
wa - Prawo o aktach stanu cywil-
nego. Jedną z wprowadzanych 
zmian będzie możliwość zawarcia 
małżeństwa poza urzędem stanu 
cywilnego. Obecnie małżeństwo 
można zawrzeć w innym miejscu 
jedynie w szczególnych przypad-
kach - np. gdy jedno z przyszłych fo

t. 
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam, tel. 501 549 
579, tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM mieszkanie 2 - 
pokojowe 47 metrów na os 
kaszubskim w Wejherowie za 
150000 zł. Tel. 514-689-930

SPRZEDAM działkę 7600 
m2, media przy drodze i 5000 
m2 Łówcz. Tel. 782-167-653

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. 
Sprzedam, prąd i woda, ul. 
Dębowa 13, Kąpino, gm. Wej-
herowo, 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 morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
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

WYNAJMĘ Garaż w Sopocie 
dolnym w szeregu garaży, 
róg Kazimierza Wielkiego a 
Książąt Pomorskich, 400 zł za 
miesiąc Tel. 668 149 015 

Wynajmę nowe mieszkanie 
dla studentów 71 metrów, 3 
pokoje dla 4 osób. Są meble, 
duży taras. Osiedle ul lesz-
czynowa, ładna dzielnica. Tel. 
791-999-193

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

FIAT Panda Wan, silnik 1.1, 
2004 rok, 89 tys, salon, bez-
wypadkowy, zadbany, cena 
8400 zł. Tel. 695-230-080

SPRZEDAM Golfa 4, 1.4 

benzyna, 16V, cena 7000 zł. 
Tel. 669-649-942

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

INNE

EDUKACJA

KOREPETYCJE z języka 
polskiego, Karwiny. Tel: 534-
111-120

ANGIELSKI, Rumia. Tel: 604-
393-732

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

POTRZEBUJĘ pilnie wirówkę 
do prania z okolic Kartuz 
może ma ktoś już nie po-
trzebną, tel. 669-205-938

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

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

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okoli-

ce, tel. 601 677 964

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

SINGEL 34 lat szuka Pani 35-
54 lat, samotnej sponsorki, 
dyskrecja, schadzki Gdańsk, 
tel. 728-185-466

SAMOTNY w związku 50 lat 
zapozna mila Panią z Kartuz 
w zbliżonym wieku, tel. 511-
416-251

SAMOTNY spragniony 
wrażeń pozna Panią do 40 
lat z Kartuz i okolic, tel. 726-
222-686 

ZWIERZĘTA

ODDAM fajnego psa kundel-
ka w dobre ręce, Rumia, tel. 
881-237-164

RÓŻNE

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki na 3-4 lata cena 
50 zł stan bardzo dobry, Wej-
herowo, tel. 798-020-532

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

SPRZEDAM pilę tarczową 3 
kw silnik, samorobna z kółka-
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mi do przemieszczania, cena 
600 zł, tel. 695-230-080

SPRZEDAM silniki 
4.5kw.1.5kw.1.1kw. oraz prze-
kładnie ślimakową i łuparkę 
do drzewa z silnikiem 5.5 kw. 
Tel. 601-638-877

SPRZEDAM maszynę do 
szycia niemiecka voll-zick-
zack, sprawna, cena 120 zł. 
Tel. 504-872-359

LODÓWKA Elektrolux, że-
lazko Tefal, chodnik, dywan, 
stół-ława, szybkowar, ekspres 
do kawy. Tel. 885-557-151

DREWNO kominkowe i 
do co, także gałęziówka, 
sprzedam, możliwy transport 
gratis. Tel. 606-522-604

POMOC mam 5- cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań,środków 
czystości oraz artykułów 
szkolnych. Z góry dziękuje. 
Tel. 788-245-594

SPRZEDAM meble kuchenne 
ze zlewozmywakiem, tele-
wizor duży, cena 100 zł. Tel. 
501-534-260

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem 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 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, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381
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Bieg był sportowym akcentem 
towarzyszącym obchodom 95 
rocznicy Zaślubin Polski z Mo-
rzem. Jeszcze przed jego rozpo-
częciem zaślubiny świętowano 
nietypowo, czyli za pomocą....
morsowania.

Do kąpieli w zimnej wodzie 
udało się namówić morsów z po-
wiatu puckiego a także miłośni-
ków takich kąpieli z Trójmiasta, 
Redy i Rumi. Morsom nie prze-
szkodziła sztormowa pogoda i 
sypiący śnieg i po pamiątkowym 
zdjęciu z burmistrz Hanna Pruch-
niewską kilkudziesięcioosobowa 
grupa zażyła kąpieli morskiej.
Premierowa edycja biegu roz-
poczęła punktualnie o godzinie 
12 a biegacze wystarowali spod 
pomnika  gen. Hallera we Włady-
sławowie w stronę Pucka. W ry-
walizacji wzięło udział prawie 226  
uczestników a trasa obejmowała 
około 12 kilometrowy odcinek z 
Władysławowa do Pucka.

Organizatorem biegu był MOK-
SiR w Pucku przy współpracy z 
CKPiS Władysławowo i innymi 
instytucjami. (GB)
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Rywalizacja strzelecka w 
Pucku zgromadziła prawie150 
zawodników z Polski, Litwy, 
Łotwy, Rosji i Białorusi. W za-
wodach, które zorganizowano 
w w pomieszczeniach MOKSiR 
Puck i w puckiej kręgielni wzię-
ła udział także kadra Polski, z 
olimpijką Paulą Wrońską z Lę-
borka. Dla olimpijki wyjazd do 
Pucka był jednak pechowy, gdyż 
przegrała w rywalizacji z Anetą 
Stankiewicz.

W ramach trzydniowych za-
wodów strzelano z pistoletu 
pneumatycznego i karabinu 
sportowego. Stawką zawodów 

Paula Wrońska bez pierścienia
Prawie 150 zawodników rywalizowało w Pucku w trzydniowej imprezie strzeleckiej „Zaślubiny z Morzem”.  
Wydarzenie, które miało miejsce w dniach 6-8 lutego zorganizował Klub Strzelecki Grot z Pucka.

Wyniki

Konkurencja SUPERFINAŁ – KARABIN 
 
1) Wielgomas Szymon – Hamer Kozienice 
2) Stankiewicz Aneta – Zawisza Bydgoszcz 
3) Krawczyk Joanna – Del� n Biedrusko 
 
Konkurencja SUPERFINAŁ – PISTOLET 
 
1) Knapik Wojciech – Zawisza Bydgoszcz 
2) Podgórski Radosław – Flota Gdynia 
3) Dolgopolov Yri – Brest Białoruś 
 
Konkurencja Srebrny Pierścień Zaślubin z Morzem KARABIN 
 
1) Aneta Stankiewicz – Zawisza Bydgoszcz 
2) Paula Wrońska – Lider-Amicus Lębork 
3) Marta Mazany – Zawisza Bydgoszcz 
 
Konkurencja Srebrny Pierścień Zaślubin z Morzem PISTOLET 
 
1) Agata Nowak – Świt Starachowice 
2) Wojciech Knapik – Zawisza Bydgoszcz 
3) Natalia Król – Śląsk Wrocław 

była przepustka na puchar Eu-
ropy, do wydarzeń sprzed 95 lat 
nawiązywała natomiast unikalna 
nagroda – Srebrny Pierścień Za-

ślubieniowy wykonany przez Ro-
berta Schmidta.

Organizatorzy zadbali o pro-
fesjonalny skład sędziowski, do 

Pucka przyjechał między innymi 
Antoni Kamiński, przewodniczą-
cy Kolegium Sędziów Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego.
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Wyniki:

*Najmłodszy zawodnik
Klebba Antoni – 18 lat

*Najstarsi zawodnicy
Kobieta – Witt Grażyna – 62 lata
Mężczyzna – Bandurski Jacek 
– 80 lat

*Klasy� kacja ogólna Kobiet:
I miejsce – Maj-Rokosz Maria
II miejsce – Stawarz Monika
III miejsce – Elwart Klaudia

*Klasy� kacja ogólna Mężczyzn:
I miejsce – Grycko Tomasz
II miejsce – Okrój Mariusz
III miejsce – Hass Robert

Premierowa edycja biegu
Dokładnie 226  zawodników wzięło udział w pierwszej edycji Biegu Zaślubin Polski z Morzem. To wydarzenie zorga-
nizowano 8 lutego a biegacze pokonali dwunastokilometrowy odcinek z Władysławowa do Pucka.
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