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Serwis zbadał najbardziej 
popularne miejsca w Polsce 
w wakacje 2015 r. na pod-
stawie kilku mln zapytań 
do bazy nocowanie.onet.pl. 
Badanie dotyczyło okresu 
czerwiec-sierpień 2015 r., 
pierwsze miejsce z liczbą 
około 70 tysięcy zapytań za-
jęło Władysławowo. 

Badanie wykazało wyraź-

nie zauważalną seznowość 
oferty, w okresie wakacyj-
nym wyraźnym liderem zo-
stały kurorty w wojewódz-
twach zachodniopomorskim 
i pomorskim.

W pierwszej dwudziestce 
znalazły się tylko 3 miej-
scowości z innych regionów 
kraju: Zakopane, Szczaw-
nica i Karpacz (najchętniej 

odwiedzane cele turystów 
w górach czy nad Mazurami 
zaprezentujemy w kolejnych 
miesiącach).

Na drugim miejscu zesta-
wienia znalazło się Zakopa-
ne z liczbą 56 tys, zapytań,  
trzecie miejsce zdobyła 
Łeba, którą szukano około 
40 tys. razy. 

(GB)

Doceniono
Władysławowo

RAPORT | Władysławowo zostało najpopularniejszym kurortem w Pol-
sce według serwisu nocowanie.onet.pl.

Będzie to już piąte wydanie 
charytatywnej płyty z kolę-
dami. W poprzednich latach 
również nagrywali ks. Jan 
Kaczkowski, prezes Puckiego 
Hospicjum, oraz Arkadiusz 
Gawrych, prezes fundacji 
„Pozytywne Inicjatywy”.

Także i w tym roku dzieci 
i młodzież ze szkół Fundacji 
„Pozytywne Inicjatywy” ora 
zaprzyjaźnionych placówek 
zaśpiewają kolędy ze znanymi 
osobami ze świata mediów, 
polityki, kultury.

W poprzednich latach 

w szlachetnej akcji wzięli 
udział m.in. Danuta Stenka, 
Edyta Olszówka, CeZik, Woj-
ciech Malajkat czy Dorota 
Wellmann.

Płyta ukaże się w sprzedaży 
przed 1 grudnia 2015 roku.

(PS)

nagrywają płyTę Dla pUckiego HospicjUM
INICJATYWA | W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie nagrywano charytatywną płytę z kolędami Fundacji „Pozytywne 
Inicjatywy” pt. „Fala Dobra V”. Celem akcji jest  wsparcie dzieci i młodzieży, których rodzice odeszli w Puckim Hospicjum.
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60-LECIE SZKUNERA

16 października świętowano 60-
lecie działalności spółki Szkuner 
z Władysławowa. STR. 3
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Finały powiatu słupskiego, 
wejherowskiego, puckiego 
oraz Miasta Gdynia i Słupsk  
zorganizowano pod koniec 
września   w Rumi, w Hali 
Widowiskowo- Sportowej 
MOSIR przy ul. Mickiewi-
cza 49.
W konkursie wzięło udział 
prawie 50 uczestników 
z kilkuset zgłoszonych kan-
dydatów, którzy posiadają 
talenty w różnych dzie-
dzinach życia: w muzyce, 
sztuce, sportu itp. Wśród 
nich byli uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadpodstawowych 
oraz studenci.
Zespół Szkolno Przedszkol-
ny w Mostach reprezen-
towała aż pięcioosobowa 
ekipa: Helenka Grudzień, 
uczennica klasy IV w kate-
gorii poezja i proza, Vanessa 
Sarkissian, uczennica klasy 
VI w kategorii muzyka oraz 
zespół “Samara” złożony 
z absolwentek szkoły: Sary 
Muża, Magdaleny Mikul-
skiej i Klary Filar.

Helenka zachwyciła wszyst-
kich wykonaniem swoich 
wierszy ( pisze  je już od 
drugiej klasy i tworzy do 
nich ilustracje plastyczne) 
dzięki którym otrzymała 
wyróżnienie. 
Konkurs poprowadził 
prezes Regionalnego Sto-
warzyszenia Naukowo – 
Edukacyjnego pan Roman 
Liebrecht. Stowarzyszenie 
wspiera i czuwa nad roz-
wojem młodych talentów.  
W jury zasiadł między in-
nym znany aktor polskiego 
kina- Jarosław Jakimowicz. 
Uczestnikom konkursu 
dyplomy wręczał Marcin 
Kurkowski, wiceburmistrz 
Rumi.
Patronat nad konkursem 
objęli m.in. poseł Parla-
mentu Europejskiego Ja-
rosław Wałęsa, Wojewoda 
Pomorski Ryszard Stachur-
ski, Marszałek Woj. Pom. 
Mieczysław Struk, Pomor-
ski Kurator Oświaty Elż-
bieta Wasilenko.
(UM)

TalenT z MosTów
OŚWIATA | Uczennica Zespołu Szkolno Przedszkolne-
go w Mostach zdobyła wyróżnienie w finałach konkur-
su Odkrywany Talenty na Pomorzu.

Jak każdego roku tak 
i w tym, obecna była 
Zdzisława Hacia - Prze-
wodnicząca Związków 
Zawodowych Komisji 
M i ę d z y z a k ł a d o w y c h 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSSZ 
„Solidarność”. W tym 

szczególnym dla pra-
cowników oświaty dniu, 
Wójt oraz dyrektorzy 
szkół wręczyli wyróż-
nionym nauczycielom 
nagrody. Przyznając na-
grody finansowe szcze-
gólną uwagę zwracano 
na efekty pracy dydak-

tyczno-wychowawczej, 
projekty autorskie oraz 
zaangażowanie w ich 
realizację.
W ramach Dnia Edukacji 
Narodowej  swoje umie-
jętności zaprezentowali 
młodzi artyści z każdej 
z gminnych szkół. (GB)

Dzień Edukacji w Kosakowie
UROCZYSTOŚĆ | W Gminnym Domu Kultury w Pierwoszy-
nie odbyła się uroczystość związana z Dniem Edukacji Naro-
dowej. Na wydarzenie , które zorganizowano 14 października 
Wójt  Gminy Kosakowo zaprosił dyrektorów szkół, nauczycieli 
oraz pozostałych pracowników działających na rzecz gminnej 
oświaty. 
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Uroczystości rozpoczęły się 
od mszy świętej w Domu 
Parafialnym we Władysła-
wowie, później zaproszeni 
goście oraz pracownicy 
spotkali się w COS OPO 
Cetniewo we Władysławo-
wie.
Dwa lata temu obchodzili-
śmy 75-lecie funkcjonowa-
nia portu, w tym roku świę-
tujemy 60-lecie działalności 
„Szkunera”. Te dwa nieod-
łącznie ze sobą związane 
miejsca miały niezwykły 
wpływ na rozwój naszego 
miasta i okolic. W związku 
z nim, Wielką Wieś i Halle-
rowo, pełniące rolę nadmor-
skiego letniska, jak i osadę 
przyportową, 1 lipca 1952 
roku połączono w jednost-
kę administracyjną,gminę 
Władysławowo - podkre-
ślano podczas uroczystości.
(GB)

60-lecie Szkunera
GOSPODARKA | 16 października świętowano 60-lecie działalności spółki Szkuner z Władysławowa.

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner” we Władysła-
wowie rozpoczęło działalność na początku 1955 roku. Wówczas firma 
zarządzana przez Lecha Stefańskiego zatrdniała 937 pracwników 
lądowych i morskich. Po roku działalności oddano do użytku Dom 
Rybaka, który pełnił rolę siedziby przedsiębiorstea, działała tam tak-
że hotel i restauracja (aktualnie w budynku mieści się siedziba władz 
miasta). W kolejnych latach Szkuner przejął (od Urzędu Morskiego 
w Gdańsku) tereny oraz akweny portu, wzrosło także zatrudnienie, 
w 1958 roku w przedsiębiorstwie pracowało bowiem aż 1268 osób. 
Ważną datą dla Szkunera był również 1961 rok, gdy 4 kutry przed-
siębiorstwa rozpoczęły połowy na wodach afrykańskich, opierając 
się na porcie Conakry (Gwinea). Uruchomiono również wytwornię 
lodu łuskowego. Dwa lata później Wielka Wieś i Hallerowo otrzyma-
ły wspólną nazwę Władysławowo, które w tym samym roku zostało 
podniesione do rangi miasta,rozwojowi regionu towarzyszyła także 
modernizacja przedsiębiorstwa, gdzie oddano do eksploatacji fabry-
kę mączki rybnej i tranowni.
W 1980 roku Szkuner opisywany jest w prasie w kontekście urodzaju 

dorsza. Jak podaje „Dziennik Bałtycki” Kutry „Szkunera” odłowiły w 1 
półroczu 29842 ton ryb, zamiast planowano 22500. Port we Włady-
sławowie nie mógł ich pomieścić w swoich chłodniach, przystoso-
wanych jedynie do 1200 ton ryb, również linie przetwórstwa nie mo-
gły nadążyć z przerobem surowca. W konsekwencji surowiec został  
sprzedany Duńczykom i Anglikom oraz wyładowywano go w innych 
portach, takich jak: Gdynia, Kołobrzeg i Darłowo.
Kolejne lata przynoszą zmianę działalności firmy, która bardziej nasta-
wia się na turystów. W 1994 roku porto został otwarty dla turystów, a 
w 2002 roku oddano do użytku marinę jachtową, gdzie mogło cumo-
wać 10 jednostek.
W 2007 listopada przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształco-
ne w spółkę Skarbu Państwa pozostawiając swoją nazwę: Przedsię-
biorstwo Połowów i Usług Rybackich „Szkuner”. Cztery lata później 
rozpoczęto na terenie portu budowę budynku zaplecza socjalnego 
dla rybaków GLADA. Uruchomiono Lokalne Centrum Pierwszej Sprze-
daży Ryb. Dokonano również przeniesienia przez Ministra Skarbu 
Państwa 100% udziałów spółki „Szkuner” do Powiatu Puckiego.

HiStoRiA SzKUneRA
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W ramach wizyty samo-
rządowcy spotkali się se-
kretariacie Urzędu Miej-
skiego z Burmistrzem oraz 
Przewodniczącym Rady 
Miejskiej. W trakcie wizy-
ty ponadto m.in. obejrzeli 
ostatnio zrealizowane in-
westycje, dla niemieckich 
gości zorganizowano rów-
nież wycieczkę po regio-
nie.
Wizyta była kontynucją 
wieloletniej współpracy 
z niemieckim miastem. 
W ubiegłym roku miała 

miejsce wymiana młodzie-
ży między miastami, orga-
nizowano również wyda-
rzenia sportowe, a w 2012 
roku delegacja Władysła-
wowa pojechała do za-
przyjaźnionej niemieckiej 
gminy. Podczas tej wizy-
ty, którą zorganizowano 
z okazji 20 lecie podpisania 
umowy partnerskiej pomię-
dzy gminami polscy samo-
rządowcy zwiedzali gminę, 
wspólnie świętowano także 
z okazji odpustu.
(GB)

Delegacja 
z laMsTeDT
SAMORZĄD | Sześcioosobowa delegacja z miasta part-
nerskiego Lamstedt (Niemcy) odwiedziła na początku 
października Władysławowo.

Uroczystość pożegnania ins 
Piotra Bolina, który w latach 
latach 2009-2015 zarzą-
dzał Komendą Powiatową 
Policji w Pucku zorganizo-
wano w puckim ratuszu. W  
wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele władz sa-
morządowcyh oraz podlegli 
policjanci.
Podziękowania i gratulacje 
w związku z powołaniem 
na stanowisko Komendanta 
Miejskiego Policji w Sopo-
cie złożyli min. przedstawi-
ciele służb, z którymi na co 
dzień współpracują puccy 
stróże prawa. Życzenia i wy-
razy wdzięczności złożyli na 

ręce komendanta reprezen-
tanci władz samorządowych 
powiatu puckiego oraz kadra 

kierownicza puckiej jednost-
ki policji. 
(GB)

zMiana koMenDanTa
ZMIANY KADROWE | Insp. Piotr Bolin przestał zarządzać Komendą Policji Powiatowej 
w Pucku. 15 października br. decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
przejął obowiązki szefa sopockich policjantów.
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W jego skład wejdą gminy 
położone w granicach obszaru 
metropolitalnego i powiaty, na 
obszarze których leży co naj-
mniej jedna gmina mieszcząca 
się w granicach obszaru metro-
politalnego.

Jądrem obszaru metropoli-
talnego będzie  miasto, będące 
siedzibą wojewody lub sejmi-
ku województwa, zamieszkałe 
przez co najmniej 500 tysięcy 
mieszkańców, oddziałujące na 
cały obszar. W przypadku ta-
kiego związku jak Obszar Me-
tropolitalny Gdańsk, Gdynia, 
Sopot, oczywiście sumuje się te 
trzy miasta. 

Związek metropolitalny 
realizuje zadania publiczne 
w zakresie: kształtowania ładu 
przestrzennego, rozwoju ob-

szaru związku, publicznego 
transportu zbiorowego na ob-
szarze związku, współdziała-
nia w ustalania przebiegu dróg 
krajowych i wojewódzkich na 
swym obszarze, oraz promocji 
związku. 

Granice obszarów metropoli-
talnych określa Rada Ministrów 
w drodze rozporządzenia, wska-
zując  gminy wchodzące w ich 
skład. Tworząc w poszczegól-
nych obszarach metropolital-
nych związki metropolitalne 
ustala jednocześnie ich nazwy. 
Wydając rozporządzenia Rada 
Ministrów uwzględnia koncep-
cję przestrzennego zagospoda-
rowania kraju oraz plan zago-
spodarowania przestrzennego 
województwa.

Decyzję o tworzeniu związku 

metropolitalnego podejmuje 
premier na wniosek wojewo-
dy, zgłoszony za pośrednic-
twem ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej. 
O utworzenie związku metro-
politalnego może wystąpić rada 
gminy lub powiatu ( z zastrze-

żeniem , że musi uzyskać zgodę 
co najmniej 50% gmin, których 
sprawa dotyczy, 70% miast na 
prawach powiatu i 50% po-

wiatów). Dopuszczalne jest 
też tworzenie takich związków 
z inicjatywy Rady Ministrów. 
Premier wyznacza pełnomoc-
nika do sprawy utworzenia 
związku metropolitalnego spo-
śród pracowników podległych 
wojewodzie. Działalność peł-
nomocnika trwać ma do czasu 
wyboru organów związku.

Finansowanie związku po-
chodzić ma z dwóch źródeł 
– z udziałów w podatkach 
i składek członkowskich sa-
morządów. Wysokość udziału 
związku metropolitalnego we 
wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, 
od podatników tego podatku 
zamieszkałych na obszarze 
związku metropolitalnego, wy-
nosić ma 5 proc.  Anna Kłos

Jest ustawa o związkach 
metropolitalnych
POMORZE | Niemal w ostatniej chwili Sejm uchwalił ustawę o związkach metropolitalnych. Zgodnie z ustawą tego typu związkiem może być 
zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. 
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Rada Miejska Władysławowa 
jednogłośnie podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia progra-
mu osłonowego „Teleopieka 
dla potrzebujących mieszkań-
ców Gminy Władysławowo” 
na lata 2015-2016. Władze 
gminy podpisały również 
z Polskim Centrum Opieki 
umowę dotyczącą realizacji 
pilotażowego programu osło-
nowego dla około 50 osób. 
Jego zadaniem jest zwiększe-
nie poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych o ograniczo-
nej zdolności ruchowej, nie-
samodzielnych, niepełno-
sprawnych oraz samotnych 

w miejscu ich zamieszkania. 
Zainteresowani powinni po-
siadać zaświadczenie lekar-
skie o potrzebie korzystania 
z usługi Teleopieki.
Potencjalny uczestnik tele-
opieki, po podpisaniu indy-
widualnej umowy na świad-
czenie usługi, otrzymuje 
(wypożycza) stacjonarny 
aparat telefoniczny lub tele-
fon komórkowy z osobistym 
nadajnikiem w postaci np. 
bransoletki na rękę  lub wi-
siorka na szyję.  Jeśli źle się 
poczuje, przewróci lub po 
prostu będzie chciał wezwać 
pomoc, może nacisnąć guzik, 

a urządzenie wyśle sygnał 
alarmowy do Centrum Ope-
racyjno – Alarmowego. Taką 
drogą informacja dotrze do 
członków rodziny czy sąsia-
dów danego „klienta”, a jeśli 
trzeba także na pogotowie. 
- Staramy się korzystać z no-
woczesnych rozwiązań tech-
nologicznych. Cieszymy się, 
że mogą one mieć wpływ na 
zwiększenie ochrony zdrowia 
i życia naszych mieszkańców 
– mówi burmistrz Władysła-
wowa Roman Kużel. Program 
ma zapewnić pacjentowi 
dodatkową opiekę, natych-
miastową pomoc i realizację 

niezbędnych świadczeń.
Warunkiem skorzystania 
przez mieszkańca Gminy 
Władysławowo z systemu 
teleopieki jest zdolność do 
obsługi „czerwonego przyci-
sku alarmowego”. Usługa bę-
dzie świadczona bezpłatnie. 
Więcej informacji na temat 
Programu Teleopieki można 
uzyskać w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, mieszczącym 
się przy ul. Gen. J. Hallera 
19 we Władysławowie, od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00-15:00 lub pod nr 
tel.: 58 674 03 19 i 58 674 54 
67. (GB)

Teleopieka dla mieszkańców
PROGRAM | Osoby starsze z terenu Gminy Władysławowo mogą bezpłatnie skorzystać z programu tzw. Teleopieki. Pozwala on na zawiado-
mienie, za pomocą alarmowego przycisku, rodziny, sąsiadów, czy też pogotowia ratunkowego.

Zakres robót obejmuje wy-
mianę nawierzchni jezdni, 
budowę kanalizacji desz-
czowej, rozbiórkę i budowę 
sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami do posesji oraz 
budowę sześciu zjazdów do 
ulicy. Wartość inwestycji 
to blisko 150 tys. złotych. 
Wykonawcą prac, których 
zakończenie zaplanowano 
na koniec listopada br. jest  
miejska spółka Abruko.
Na ul. Lipowej, równolegle 
do prac budowlanych, na 
zlecenie Energa Operator 
SA przeprowadzone zostaną 
także roboty polegające na 
przebudowie napowietrznej 
linii energetycznej.
(GB)

Przebudowa ul. Lipowej 
w Jastrzębiej Górze
INWESTYCJA | Rozpoczęły  się  prace  budowlane  na  ul.  Lipowej 
w  Jastrzębiej  Górze.  Inwestycja  finansowana  jest  ze  środków  gminy 
Władysławowo oraz Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o.
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W programie spotkania moż-
na był znaleźć m.in. szcze-
gółowe prezentacje techno-
logiczne oraz „w terenie”, 
pokaz wdmuchiwania kabli 
96J oraz 192J, a także uro-
czystą galę, w trakcie której 
wręczono pamiątkowe ta-
bliczki głównym uczestni-
kom projektu, m.in. Wójtowi 
Gminy Kosakowo Jerzemu 

Włudzikowi.
Konferencja odbyła się pod 
honorowym patronatem 
Wójta Gminy Kosakowo 
Jerzego Włudzika oraz Mi-
nistra Przemysława Kuny, 
Podsekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrz-
nych. Nad jej organizacją 
i przebiegiem czuwał Woj-
ciech Piaseczny, Prezes Za-

rządu Pro-internet. Gościem 
honorowym Konferencji 
był Wiceminister Bogdan 
Dombrowski, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Ad-
ministracji i Cyfryzacji, od-
powiadający m.in. za współ-
pracę i pomoc samorządom 
w budowie sieci szerokopa-
smowego internetu.
(GB)

o sieci świaTłowoDowej na konferencji
INWESTYCJA | Budowa w gminie Kosakowo najnowocześniejszej sieci światłowodowej 
była tematem konferencji, którą zorganizowano w Dworku SPA Osada Wędrowca. Wy-
darzenie nazwane „FTTH Point To Point” zorganizownao w dniach 16-17 października.
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- Przede wszystkim gratulu-
ję zwycięstwa w plebiscycie. 
Pewnie życzyłby pan sobie 
powtórzenia wyniku 25 paź-
dziernika?

- Bardzo dziękuję za gratulacje. 
Muszę powiedzieć, że podobne 
miłe słowa otrzymuję od wielu 
osób, które znam oraz od ludzi 
spotkanych na ulicy, których nie 
miałem okazji wcześniej po-
znać. Takie gesty naprawdę po-
trafią dać jeszcze większą wiarę 
w sukces. Wracając jednak do 
pytania, uzyskałem świetny wy-
nik i na pewno chciałbym po-
wtórzyć go  w dniu wyborów, to 
oczywiste. Jak będzie w rzeczy-
wistości przekonamy się nieba-
wem, z natury jestem optymistą, 
więc wierzę, że będzie dobrze.

- Tegoroczne wybory parla-
mentarne to pana pierwszy 
start w wyścigu o mandat po-
sła...

- Rzeczywiście jestem debiu-
tantem w wyborach parlamen-
tarnych, startuję po raz pierw-
szy. Niemniej doświadczenia 
absolutnie mi nie brakuje, je-
stem dobrze przygotowany do 
pracy w Sejmie RP. Doświad-
czenie zdobywałem najpierw 
jako radny Rady Gminy Nowa 
Karczma, na następnie jako 
radny Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. W sejmiku na 
rzecz naszego regionu pracuję 
już dziewięć lat, pełniąc w tej 
kadencji funkcję przewodniczą-
cego Komisji Nauki, Kultury 
i Sportu. Proszę mi wierzyć, 
tyle lat pracy w samorządzie 
powoduje, że wiem czego po-
trzeba w naszym regionie i co 
najważniejsze mam pomysł jak 
to zrobić. 

- No właśnie, co ma pan 
w planach, czym chciałby za-
jąc się poseł Dariusz Męczy-
kowski?

- Do wyborów idę z hasłem 
„Edukacja, zdrowie, praca”. 
Tak więc to są zagadnienia, sło-
wa klucze, na których chcę się 
skupić i konsekwentnie dążyć 
do realizacji zamierzeń. Myślę, 
że nikogo nie trzeba specjalnie 
przekonywać, jak ważne jest 
właściwe wykształcenie dosto-
sowane do własnych preferen-
cji i umiejętności oraz zapo-
trzebowania rynku pracy. Jak 
istotne przy tym jest bezpie-
czeństwo zdrowotne. Ile zna-
czy perspektywa znalezienia 
dobrej pracy za godną płacę. 
Jeżeli połączymy w jeden ciąg 
te trzy priorytety, to rysują się 
nam podwaliny pod szczęśliwą 
rodzinę i w konsekwencji zado-
wolone społeczeństwo. Wiem, 
że aby zrealizować te cele ko-
nieczne są zmiany systemowe, 
nie tylko jakieś doraźne działa-
nia. Potrzeba też innego „świe-
żego” myślenia o przyszłości 
młodych pokoleń. Na szczęście 
jest wiele osób myślących po-
dobnie. Jestem przekonany, że 
wspólnie, nawet ponad podzia-
łami, uda się stworzyć warunki 
do nowych rozwiązań. Jeżeli 
miałbym co do tego wątpli-
wości, to proszę mi wierzyć, 
nie zawracałbym sobie głowy 
wyborami.

- W kontekście Pomorza 
dużo się mówi o użeglowaniu 
Wisły, jakie jest pana zda-
nie?

- Województwo pomorskie 
ma takie położenie, że infra-
struktura wodna, oczywiście 

obok kolejowej i drogowej, ma 
istotne znaczenie dla rozwoju 
naszego regionu. W przypadku 
dwóch ostatnich dużo się dzieje 
i równie dużo dziać się będzie 
m.in. w ramach nowej perspek-
tywy unijnej. GDDKiA planuje 
w najbliższych latach znaczące 
inwestycje w zakresie moder-
nizacji i budowy nowych od-
cinków dróg ekspresowych. 
Dzięki temu za ok.4-5 lat po-
winniśmy mieć dobrą sieć dróg 
krajowych. W drogach kole-
jowych też w ostatnich latach 
się wiele zmieniło i nadal się 
zmienia. Wybudowana nowa 
infrastruktura Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej już pracuje. 
Szybka Kolej Miejska planuje 
wybudowanie nowego odcinka 

z Rumi do Wejherowa. Polskie 
Linie Kolejowe mają przygoto-
wany cały pakiet modernizacji 
dróg kolejowych z czego warto 
wspomnieć o nowym układzie 
torowym od Słupska do Lębor-
ka. Niestety infrastruktura wod-
na jest zaniedbana i w związku 
z tym wymaga interwencji. Dla-
tego z pewnością warto pochy-
lić się nad pomysłem realizacji 
kaskady Dolnej Wisły. To pro-
jekt, który dla Pomorza może 
być kluczowy w rozumieniu 
gospodarczym i wytwórczym. 
Podjęcie tego przedsięwzięcia 
z pewnością może przynieść 
wymierne efekty w postaci po-
zyskania energii z elektrowni 
wodnych, uregulowanie po-
ziomu wody oraz żeglowności. 

Tym ostatnim aspektem bardzo 
zainteresowane są niektóre fir-
my, którym zależy na dobrej 
komunikacji z portami.

 - Sporo miejsca poświęca 
się także energii jądrowej, 
czy w Pomorskiem powinna 
powstać elektrownia?

- Energetyka jądrowa to 
najczystsze źródło wytwarza-
nia energii, wymagające co 
prawda stosowania wysokich 
procedur bezpieczeństwa ale 
aktualnie na świecie buduje się 
kilkadziesiąt elektrowni jądro-
wych (najwięcej w Chinach). 
Oczywiście te kraje rozwinięte, 
które mają u siebie już takie 
źródła nie rozwijają tego dalej 

bo ich rynek zapotrzebowania 
na energię jest zaspokojony. 
W przeciwieństwie do naszego 
rynku. Dodatkowo wojewódz-
two pomorskie posiada bardzo 
duży deficyt w wytwarzaniu 
energii konwencjonalnej, któ-
rą trzeba dostarczyć z połu-
dnia kraju, a to kosztuje. Tak 
więc odpowiedź czy budować 
można odnieść do mieszkań-
ców tych gmin, gdzie planuje 
się budowę elektrowni. Otóż 
w tych gminach około 70 proc. 
mieszkańców jest za lokaliza-
cją na ich terenie tej inwestycji. 
To przedsięwzięcie, które może 
przynieść około sześć tysięcy 
miejsc pracy podczas budowy 
i ponad  tysiąc osób do pracy  
podczas jej funkcjonowania.

WYWIAD | Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, zwycięzcą Plebiscytu Prawybory „Dziennika Bałtyckiego”. 

Edukacja, zdrowie, praca

Pod koniec września i na 
samym początku październi-
ka we Władysławowie miały 
miejsce bezpłatne imprezy, 
dla wszystkich mieszkańców 
gminy, zorganizowane z oka-
zji Światowego Dnia Seniora. 

W ciągu dwóch dni we 
wspólnej zabawie wzięło 
udział ponad 400 seniorów. 
Organizatorem zabawy był 
burmistrz Władysławowa 
oraz miejskie Centrum Kultu-
ry, Promocji i Sportu. (RED)

świaTowy Dzień seniora 
we właDysławowie
ŚWIĘTO | We Władysławowie obchodzono Światowy Dzień 

Seniora. Przez dwa dni osoby starsze z terenu całej gminy 
bawiły się na specjalnie dla nich zorganizowanych imprezach.
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Panie Marcinie, dlaczego Pan kandyduje?

Z powodu czysto anty-systemowych.  Na 
co dzień mam styczność w zasadzie z całym 
przekrojem naszego społeczeństwa. Widzę 
ich bezradność i zrezygnowanie, widzę ich 
zubożenie, widzę ich codzienne problemy. 
Czasem mam wrażenie, że robię trochę za 
psychologa. Ludzie muszą po prostu się wy-
gadać. Matki narzekają, że muszą po cichu 
dokupować podręczniki, gdyż te darmowe 
(chociaż zapłacone w podatkach) nie są wy-
starczające do prawidłowego wykształcenia 
dziecka. Robi to się w dużej tajemnicy, bo 
Kuratorium robi kontrole, a taki nauczyciel 
może mieć spore nieprzyjemności. Słyszę 
opowieści pielęgniarek, które są zmuszane 
do założenia własnej działalności gospodar-
czej, aby pracować w przychodni zdrowia. 
W przeciwnym wypadku stracą pracę. I co 
najgorsze, coraz częściej słychać postano-
wienie wyjazdu za chlebem na zachód. Moż-
na by książkę napisać.  

Czyli problemy ludzi? 

Tak, ale te problemy są pochodną. W mojej 
ocenie leżą w bylejakości polskiego syste-
mu politycznego. Co tu dużo mówić, od lat 
rządzą te same osoby, które są oderwane od 
rzeczywistości, a interesuje ich tylko, aby 
dostać się na kolejne 4 lata do tzw. koryta. 
Problemy się nawarstwiają, dług publiczny, 
nas wszystkich rośnie o ponad 200 mln zł na 
dobę, czeka nas krach systemu emerytalne-
go, a oni co wybory sypią obietnicami i gdy 
się ich wybierze zapominają o wszystkim 

i na nasz koszt świetnie się bawią, np. przy 
ośmiorniczkach i Carpaccio z żubra. 

Jaka zatem recepta na ten stan? 

Przede wszystkim trzeba skończyć z upo-
litycznieniem instytucji państwowych i sa-
morządowych. Na start kadencyjność (max 
2  kadencje) na wszystkie stanowiska wybie-
ralne od radnego miasta / gminy wzwyż oraz 
zlikwidowanie fi nansowania partii politycz-
nych z budżetu. Bardzo ważne jest również 
ustawowe zobligowanie samorządów i insty-
tucji państwowych do publikowania Publicz-
nego Rejestru Umów, czyli krótko mówiąc 
urząd publikuje informację: za co, komu i ile 
zapłacono z publicznych pieniędzy. Znaczą-
co ukróci to np. zlecanie zamówień czy usług 
dla urzędu z tzw. wolnej ręki u „szwagra” 
wójta czy nawet zatrudnianie takich „szwa-
grów” na umowę o dzieło. Przecież wszyscy 
słyszymy o takich sytuacjach w naszym oto-
czeniu. Nie oszukujmy się. Kolejnym waż-
nym punktem jest deregulacja, czyli ucięcie 
połączeń na linii polityka-biznes, gdyż tam 
jest bardzo dużo miejsca na korupcję i uzna-
niowość. KWW Stonogi postuluje w tym 
miejscu pełne zniesienie koncesji i zezwoleń 
z wyjątkiem obrotu bronią, lekami i usługa-
mi medycznymi. Co najważniejsze, musimy 
wreszcie skończyć z pozorną wojną polsko-
polską, którą nam umiejętnie sprzedaje klasa 
polityczna ze swoimi satelitami. Stąd apel do 
Polaków, aby licznie udali się do urn wybor-
czych i głosowali na partie, których obecnie 
nie ma w Sejmie z wyłączeniem .Nowocze-
snej Ryszarda Petru. 

Co z podatkami?

Tutaj mamy ciekawą propozycję. 15% 
podatek VAT na wszystko z jednoczesnym 
zniesieniem go na artykuły związane z wy-
chowaniem i wykształceniem dziecka do 
ukończenia 16go roku życia oraz na leki 
i sprzęt rehabilitacyjny. Trzeba też dążyć do 
zmniejszania podatku dochodowego, który 
nie może być karą za pracowitość Pola-
ków. Bardzo ciekawą propozycją, zupełnie 
przemilczaną przez media głównego nurtu, 
jest podwyżka o 25% netto dla każdego 
pracującego, którą zaproponował Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców  w No-
wym Ładzie Podatkowym. O tym się pu-
blicznie nie mówi, a to ciekawsze rozwią-
zanie niż postulowanie znaczącej podwyżki 
płacy minimalnej przez partie sejmowe, co 
zawsze uderza w tych najbiedniejszych 
i słabiej wykształconych powodując de fac-
to zwiększenie bezrobocia i szarej strefy. 

Dacie radę wejść do Sejmu? 

Oczywiście! Tylko Polacy muszą zrozu-
mieć, że ten duopol PO-PiS z przystawka-
mi jest największą przeszkodą w rozwoju 
naszego kraju. Tysiące obietnic – zero efek-
tów dla zwykłych ludzi. Muszą też przestać 
wierzyć w sondaże, które są robione na za-
mówienie. Kto płaci – ten wymaga. Jeżeli 
ktoś przeczyta moje słowa lub odwiedzi 
moją stronę www tudzież profi l na Facebo-
oku i uzna przy urnie, że można mi zaufać 
to będzie to dla mnie najwyższy zaszczyt.

Czas skończyć z pozorną 
wojną polsko-polską!
Młody,  ambitny,  nietolerujący  kolesiostwa.   Ma w  życiu  co  robić  i  daje  sobie 
radę w biznesie. Dziś rozmawiamy z Marcinem Kamień, kandydatem na posła 
RP w okręgu 26 gdyńsko-słupskim.

W zgłoszeniu trzeba zamieścić 
następujące informacje: wiek, 
sytuacja zdrowotna, występo-
wanie chorób (typu cukrzyca, 
niedoczynność tarczycy, nad-
ciśnienie, itp.), waga, aktualne 
zdjęcie oraz list zawierający wy-
jaśnienie, dlaczego to właśnie 
Panią/Pana mamy odchudzać. 
Zgłoszenia należy wysłać drogą 
mailową na adres: sylwetka.ga-
binetdietetyczny@wp.pl. Oso-
ba, która wygra, będzie przez 
3 miesiące korzystać z bezpłat-
nych porad i zaleceń dietety-
ka, a my na łamach Expressu 
Powiatu Wejherowskiego bę-
dziemy prezentować postępy 
tej osoby w walce z niepotrzeb-
nymi kilogramami. Na koniec 
kuracji osoba zostanie poddana 
metamorfozie w współpracują-
cym z Panią Aleksandrą Bigott 
gabinecie kosmetycznym oraz 
dentystycznym.
Dlatego należy udać się po po-

moc do specjalisty po poradę 
przed rozpoczęciem odchudza-
nia.
- Ludzie w zależności od wieku, 
płci, trybu życia, wykonywane-
go zawodu, ewentualnie chorób 
różnią się od siebie – wyjaśnia 
mgr inż. Aleksandra Bigott, 
dietetyk z gabinetu dietetycz-
nego „Sylwetka” w Redzie. 
- Dieta każdego z nas powin-
na więc być dobrana indy-
widualnie do naszych prefe-
rencji. Nie warto korzystać 
z gotowych ogólnie dostęp-
nych kuracji, gdyż nawet te 
najpopularniejsze mogą być 
nieodpowiednie dla naszego 
organizmu i nam szkodzić. 
Odpowiedni jadłospis ułożyć 
może jedynie wykwalifi kowa-
ny dietetyk, po przeprowadzo-
nych dokładnych pomiarach 
oraz wywiadzie na temat do-
tychczasowego trybu życia.
Poszukiwanie niesprawdzonych 

Schudnij z gabinetem dietetycznym 
Sylwetka i Expressem!
REDA | Co zrobić, aby schudnąć z pomocą profesjonalnego dietetyka zupełnie bezpłatnie? Wystarczy wysłać zgłoszenie i wziąć udział w naszym 
konkursie. Główna nagroda to bezpłatna, 3-miesięczna kuracja odchudzająca, prowadzona pod okiem dietetyka mgr inż. Aleksandry Bigott , pra-
cującej w gabinecie dietetycznym „Sylwetka” w Redzie.

GABINET DIETETYCZNY 
„SYLWETKA”
ul. Jana Brzechwy 12
Reda 84-240

informacji na forach interneto-
wych niekoniecznie musi być 
dobrym pomysłem. Specjalista 
zawsze udzieli odpowiedzi na 
nurtujące pytania oraz jasno 
i przejrzyście wyjaśni zasady 
postępowania w trakcie kuracji. 
Dietetyk jest źródłem pewnej, 
fachowej i sprawdzonej wie-
dzy.
Jak przekonują specjaliści, die-
ta nie musi wiązać się z restryk-
cyjną głodówką. Schudnąć 
szybko, nie znaczy wcale zdro-
wo. Niedostarczanie do organi-
zmu wszystkich niezbędnych 
witamin i mikroelementów 
może powodować zmęczenie, 
pogorszenie się stanu skóry, 

włosów oraz paznokci, a także 
anemię. Zbilansowane posiłki 
i odpowiednio ułożona dieta 
przez specjalistę zapewni sku-
teczne chudnięcie bez uczucia 
głodu i efektu jo-jo. Dieta wca-
le nie musi być więc pasmem 
wyrzeczeń.
Kuracja z dietetykiem jest więc 
nie tylko łatwiejsza, ale też sku-
teczniejsza od tej stosowanej 
na własną rękę. Jeżeli chciała-
byś/chciałabyś schudnąć pod 
okiem mgr inż. Aleksandry 
Bigott z gabinetu dietetycz-
nego „Sylwetka” w Redzie, 
zachęcamy do wysłania zgło-
szenia! 

tel. 728 432 003 | e-mail: sylwetka.gabinetdietetyczny@wp.pl
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25 lat temu, 10 październi-
ka 1990 r. została reakty-
wowana Caritas Polska jako 
duszpasterska instytucja 
charytatywna Kościoła Ka-
tolickiego w Polsce, nawią-
zująca w swojej działalności 
do tradycji Caritas sprzed 
1950 r.
Z okazji jubileuszu święto-
wano w całej Polsce, rów-
nież na Pomorzu. Uroczysta 
gala 25-lecia Caritas Archi-
diecezji Gdańskiej odbyła 
się w Filharmonii w Gdań-
sku, podczas niej wspomi-
nano ćwierć wieku działań 
na rzecz pomocy osobom 
potrzebującym w Polsce i za 
granicą. Podczas gali wrę-
czone zostały medale, nagro-
dy i wyróżnienia, nie zabra-
kło też gratulacji i ciepłych 
słów podziękowań za cięż-
ką, bezinteresowną pracę na 
rzecz potrzebujących.
W gali uczestniczyło ponad 1 
tys. osób, wśród nich przed-
stawiciele rządu, samorzą-
dów, kościoła katolickiego, 
instytucji współpracujących 
z Caritasem, biznesu oraz 
oczywiście członkowie Cari-
tasu i wolontariusze.
Bożena Olechnowicz, pro-

wadząca galę, powitała go-
ści, wśród których znaleźli 
się m.in.: ks. abp Sławoj 
Leszek Głódź, ks abp senior 
Tadeusz Gocłowski , ks bp 
Wiesław Szlachetka – prze-
wodniczący Komisji Chary-
tatywnej Episkopatu Polski, 
ks bp nominat Zbigniew 
Zieliński – członek rady 
nadzorczej Caritas, Maciej 
Grabowski, minister - Mi-
nisterstwo Środowiska, Elż-
bieta Seredyn wiceminister - 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Paweł Orłowski 
wiceminister - Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, 
Bogdan Dombrowski wi-
ceminister - Ministerstwo 
Cyfryzacji i Administracji, 
Teresa Hernik prezes zarzą-
du Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, Hanna Zych 
Cisoń – wice marszałek woj. 
pomorskiego, ks. Marek Dec 
– z-ca dyrektora Caritas Pol-
ska, ks. prof. dr hab. Maciej 
Bała Prorektor Uniwersytetu 
Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Jacek Kar-
nowski, prezydent Sopotu, 
Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydenta Gdańska, Michał 

Guć, wiceprezydent Gdyni.
Po wystąpieniu ks. Janusza 
Stecia, dyrektora gdańskiej 
Caritas odbył się koncert 
Antonio Vivaldiego „Czte-

ry pory roku” w wykonaniu 
Polskiej Filharmonii Kame-
ralnej Wojciecha Rajskiego 
z Sopotu pod dyrekcją Arie-
la Ludwiczaka, połączony 

z prezentacją multimedial-
ną pt. „Caritas w 4 porach 
roku”.
Później przyszedł czas na 
ceremonię wręczania na-

gród i wyróżnień. Nazwiska 
wszystkich wyróżnionych 
oraz galeria zdjęć – na por-
talu GWE24.pl. 
Rafał Korbut

Już ćwierć wieku pomagają potrzebującym
POMORZE | Jedna z najbardziej znanych i największych organizacji charytatywnych w naszym kraju świętowała swoje 25-lecie istnienia. Uro-
czysta gala jubileuszowa pomorskiego oddziału Caritasu odbyła się w Gdańsku, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina.
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- W związku z intensyfikacją 
prac nad planami rozwoju 
Grupy Energa podjęliśmy de-
cyzję o rozszerzeniu składu 
Zarządu Spółki do czterech 
osób. Pan Waldemar Kam-
rat będzie odpowiedzialny 
za koordynację prac nad ak-
tualizacją strategii rozwoju 
Grupy Energa i w tym obsza-
rze wzmocni obecny Zarząd 
Spółki -  mówi Bogusław Na-
dolnik, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Energa SA.
- Grupa Energa jest jedną 
z kluczowych polskich spół-
ek o strategicznym znacze-
niu. Dlatego powierzone mi 
zadanie związane z koordy-
nacją prac nad strategią trak-
tuję jako wyzwanie i jedno-
cześnie odpowiedzialną misję 
– mówi Waldemar Kamrat, 
Wiceprezes Zarządu ds. Stra-
tegii Rozwoju Energa SA.
Waldemar Kamrat jest ab-
solwentem Politechniki 
Gdańskiej - Wydziału Elek-
trycznego oraz Uniwersytetu 
Gdańskiego - Wydziału Eko-
nomiki Produkcji. Jest pro-
fesorem tytularnym w dzie-

dzinie nauk technicznych 
oraz specjalistą w zakresie 
energetyki kompleksowej. 
Ukończył studia specjali-
styczne w zakresie polityki 
i efektywności energetycznej 
w USA, uzyskując Certifica-
te of the Institute for Young 
Investigators in Energy Effi-
ciency – Berkeley/ Washing-
ton DC.
W latach 1977-1983 praco-
wał w przemyśle na różnych 
stanowiskach technicznych, 
uzyskując kompetencje kie-
rownicze w zakresie gospo-
darki energetycznej. W 1983 
roku został zatrudniony na 
ówczesnym Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Gdań-
skiej (obecnie Wydział  Elek-
trotechniki i Automatyki). 
W Politechnice Gdańskiej 
pełnił w latach 1990-1997 
funkcje kierownika Studiów 
Podyplomowych w zakresie 
energetyki. Od 2001 roku 
jest kierownikiem Zespo-
łu Elektrowni i Gospodarki 
Energetycznej w Katedrze 
Elektroenergetyki. W latach 
2008-2012 był Prorektorem 

ds. Kształcenia i Rozwo-
ju Politechniki Gdańskiej, 
a od 1.09.2012 roku do 
28.02.2015 roku był Dyrek-
torem  Centrum Technologii 
Energetycznych Politechniki 
Gdańskiej. 
W latach 1996–2005 pełnił 
szereg funkcji kierowniczych 
w zarządach firm energe-
tycznych, a od 2004 do 2006 
roku był przedstawicielem 
Konfederacji Pracodawców 
Energetyki Polskiej w Komi-
tecie ds. Energii Elektrycznej 
Europejskiej Organizacji Pra-
codawców Sektora Publicz-
nego CEEP w Brukseli. Jest 
członkiem: Komitetu Proble-
mów Energetyki przy Prezy-
dium PAN, Editorial Board 
międzynarodowego pisma 
„The International Journal 
of Power and Energy Sys-
tems”, indeksowanego przez 
Cambridge Scientific Abs-
tracts oraz polskiej afiliacji 
International Association for 
Energy Economics (USA). 
Był Członkiem Rady Nadzor-
czej Litpol Link (2008-2010), 
Wiceprzewodniczącym Rady 

Nadzorczej PSE Północ 
w Bydgoszczy (2010-2013), 
Wiceprzewodniczącym Rady 
Nadzorczej Pomorskiej Spół-
ki Gazownictwa w Gdańsku 
(2009-2013) oraz Członkiem 
Rady Nadzorczej GAZ-SYS-
TEM SA (od 2013 roku do 
momentu złożenia rezygna-
cji z dniem 1.10.2015 roku). 
Jest autorem  ponad  220 
publikacji, w tym 4 samo-
dzielnych książek, na temat 
elektroenergetyki, gospodar-
ki energetycznej i energetyki 
kompleksowej. Jest doradcą 
Prezydenta Pracodawców 
Rzeczpospolitej Polskiej ds. 
Energetyki.
Grupa Energa jest trzecim 
największym zintegrowanym 
operatorem systemu dystry-
bucyjnego (OSD) w Polsce 
pod względem wolumenu 
dostarczanej energii. Sieć 
dystrybucyjna składa się z li-
nii energetycznych o łącznej 
długości ponad 184 tys. km 
i obejmuje swoim zasięgiem 
obszar blisko 75 tys. km2, 
co stanowi ok. 24 proc. po-
wierzchni kraju. (GB)

Kamrat Wiceprezesem Zarządu Energa
POMORZE | Rada Nadzorcza Spółki delegowała członka Rady Nadzorczej, Pana Waldemara Kamrata do czasowego wykonywania czynności 
wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju. Będzie wykonywał czynności na stanowisku członka Zarządu, wobec którego postępowanie kwalifi-
kacyjne nie zostało rozstrzygnięte w kwietniu br. Waldemar Kamrat będzie wykonywał swoje obowiązki przez okres do trzech miesięcy.

Szanowni Państwo!
Mój Kraj - najpiękniejszy. Moja ojczyzna - najukochańsza. 
Moje Państwo - opiekuńcze. Chciałbym tak się wyrażać, jak 
wyraża się Duńczyk…  o Danii.
Polska, to piękny kraj. Dlaczego więc przezywamy ojczyznę  
od najgorszych,  że chore Państwo, że chora służba zdrowia, 
że chore szkolnictwo, że chora Władza? 
Może mamy trochę racji? 
Może Polska rzeczywiście wymaga naprawiania, uzdrawia-
nia? Może potrzeba nam „sanacji”, może czekają nas lata „rzą-
dów sanacyjnych”? 
Mamy prawo  /i mamy obowiązek/ wybrać, wyrazić w tej 
sprawie swój pogląd.  
Bez naszego udziału, Polskę będą uzdrawiać różni „uzdrowi-
ciele”, różni „szarlatani”, polityczni „znachorzy”.  
Mamy wolne wybory ! Możemy wybrać i Władzę, 
i Opozycję.  
Mamy trochę czasu na przemyślenia, a potem – wybierajmy. 
Wybierajmy najlepszych, szlachetnych, mądrych, wrażliwych 
na krzywdę społeczną. Patrzą nam w oczy z plakatów Kan-
dydaci,  pokazują wrażliwe społecznie serduszka   i obiecu-
ją:   „Edukacja, Zdrowie, Praca”, „Praca, zdrowie, rodzina, 
pogoda dla Wszystkich”. zdrowie dla Wszystkich !  Raj na 
ziemi! 
Aż dziw, że reprezentując partie prawicowe, liberalne  – 
Kandydaci głoszą poglądy żywcem przepisane z programów 
lewicowych … Czy kłamią? Może na tym polega  polityczne 
szalbierstwo i cyniczna gra, przed którą przestrzega nas Lech 
Wałęsa?
Sprawdzimy. 

Demokrację wymyślono jako zabezpieczenie przed dykta-
turą, totalitaryzmem, sobiepaństwem, samowolą.  instytu-
cją chroniącą nas  jest opozycja parlamentarna.  opozycja 
parlamentarna, opozycja silna, mądra i skuteczna  może w 
odpowiednim momencie być hamulcowym, katalizatorem, 
rodzajem kontroli wewnętrznej. 
Wybierając Władzę, zadbajmy o Opozycję.

Szanowni  Państwo!
Skoncentrujmy się przez chwilę na problemach zdrowia:
Jest oczywistą oczywistością, że dla każdego zdrowie jest 
najwyższą wartością.
Każdy z Kandydatów powinien więc przedstawić swoje oso-
biste poglądy na temat poprawienia, naprawienia, uzdro-
wienia systemu opieki zdrowotnej. Każdy powinien być od-
pytany z podstawowych wiadomości o zdrowiu jednostki, 
rodziny, grup społecznych , dzieci, kobiet, o zdrowiu senio-
rów. 
Problemem jest też zdrowie naszych rządzących… 
Jest o czym porozmawiać, jest nad czym zastanowić się.  zbyt 
dużo jest w naszym pięknym, może nawet najpiękniejszym 
kraju  – niepełnosprawności, smutku, lęku, agresji, depresji. 
Upychamy „pod dywan” nadumieralność na choroby cywili-
zacyjne, epidemię samobójstw /!/ i inne problemy zdrowia 
publicznego. 
Rośnie dysproporcja między tymi, którym rosną wskaźniki 
„poczucia szczęścia” i tymi z „poczuciem wykluczenia”. zbyt 
mało jest radości życia, uśmiechu, życzliwości. 
A przecież Polska to piękny kraj! 

Rudolf Greczko

LIST OTWARTY  -  DO WYBORCY Życzę Ci, Wyborco: 
Władzy Praworządnej i Sprawiedliwej,
Władzy Opiekuńczej, Służebnej i Spolegliwej... 

Od Redakcji: 
Autor jest lekarzem praktykującym od ponad 50 lat, od 25 
lat w Łebie.   Jest specjalistą medycyny społecznej, tutorem 
medycyny rodzinnej. Doktor Greczko jest jednym z intelek-
tualistów socjaldemokracji.
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mała toaleta, ponadto w części 
gospodarczej przewidziano ko-
tłownię dostępną z wiatrołapu. 
Natomiast na poddaszu znajdują 
się dwa przytulne pokoje oraz 
łazienka z wanną.

Konstrukcja domów jest tak 
przygotowana, by dom był 
bardzo ciepły i miał znikome 
zapotrzebowanie energetyczne. 
Orientacyjny koszt ogrzewania 
prezentowanego domu to około 
2 tys. zł rocznie. 

Jesteśmy jedną z nielicz-
nych firm w Polsce, która 
udziela 20-letniej gwaran-
cji na konstrukcję domu.  
W ciągu 15 lat istnienia 
firmy zaufały mam setki 

klientów, którzy z satysfak-
cją oceniają efekty naszej pracy. 
A to wszystko dzięki: 

• profesjonalnym ekipom 
  budowlanym w wieloletnim
  doświadczeniem;
• wysokiej jakości 
  stosowanych materiałów;

• bogatemu wyposażeniu
   w standardzie;
• innowacyjnym systemom;
• szybkiej i terminowej 
   realizacji prac;
• niskim kosztom eksploatacji
   domów;
• szerokiej ofercie projektów
  domów, z których każdy 
  dostosowujemy do potrzeb
  naszych klientów;
• indywidualnemu podejściu
  do klienta.

Naszym priorytetem jest budo-
wa domu o najwyższej jakości, 
idealnie trafiającego w potrzeby 
klienta. Każdy projekt dostosu-
jemy do Twoich wymagań. Z 
pasją angażujemy się w każdą 
inwestycję.Ciesz się życiem, 
a my w tym czasie zbudujemy 
Twój Dom. Podejmij pierwszy 
krok ku wolności oraz niezależ-
ności i umów się z naszym do-
radcą: 698-284-115.

Mariusz Filiński

Budowa własnego domu 
dla wielu osób może oka-
zać się lepszą alternatywą 
niż zakup mieszkania, gdyż 
w cenie mieszkania można zbu-
dować własny dom. Jaki dom? 
Dom ekologiczny, energoosz-
czędny i z wysokiej jakości 
materiałów. 

Energooszczędny dom, któ-
rego budowa zajmuje trzy mie-
siące – to produkt oferowany 
przez firmę Zielone Domy. Fir-
ma Zielone Domy jest znanym 
w Polsce producentem domów 
energooszczędnych i pasyw-
nych w technologii szkieletu 
drewnianego. Do budowy do-
mów wykorzystuje wyłącznie 
drewno iglaste, suszone komo-
rowo, najwyższej jakości z cer-
tyfikatem CE.

Firma zapewnia komplek-
sową realizację inwestycji od 
fundamentów po wyposażenie 
domu w systemy techniczne. 
Ponadto zapewnia profesjonal-
ne doradztwo w zakresie dobo-
ru rozwiązań materiałowych, 
jak i technicznych. Jednym 
słowem – nie musisz sam orga-

nizować budowy i znać się na 
wszystkim – my zrobimy to za 
Ciebie. Poprzez kompleksową 
realizację inwestycji zapewnia-
my Klientowi komfort i bezpie-
czeństwo.  

Już po 3 miesiącach możesz 
stać się właścicielem własnego, 

ekologicznego i energooszczęd-
nego domu. Koszt wybudowa-
nia prezentowanego na zdjęciu, 
przykładowego domu do stanu 
deweloperskiego, a więc do 
takiego w jakim deweloperzy 
oferują mieszkania, to wydatek 
rzędu 180 tys. zł.

Jest to energooszczędny dom 
jednorodzinny, parterowy z pod-
daszem użytkowym. Zawiera 
funkcjonalną strefę dzienną, 
na którą składa się pokój dzien-
ny z kominkiem i wyjściem na 
taras , otwarta na salon kuchnia 
z aneksem jadalnianym oraz 

Dom zamiast mieszkania
Myśl o własnym domu z ogródkiem towarzyszy większości z nas od zawsze. To nie tylko marze-
nie o własnej przestrzeni życiowej, ale i marzenie o wolności i niezależności. Czy aż tak trudno 
jest zrealizować nasze marzenie? Nie, to prostsze niż myślisz. 

180 tys. zł
Tel. 698-284-115

Wiele osób, kupując węgiel, 
wychodzi z założenia, że jeśli 
w jednej firmie jest droższy, 
to na pewno jest też lepszej ja-
kości. Tymczasem nie zawsze 
jest to prawda. Różnice w ce-
nach są spore, na ogrzewaniu 
można więc sporo zaoszczę-
dzić. 

- Klienci chcą dobrego 
węgla, który długo pali się 
w piecu i dostarcza jak naj-
więcej ciepła, dlatego moja 
firma oferujemy opał wyso-
kiej jakości, ale jednocześnie 
w konkurencyjnej cenie – 
mówi Arkadiusz Miotk, wła-
ściciel firmy Armetal z Góry 
koło Wejherowa. - Oferujemy 
opał wysokogatunkowy, który 
nierzadko w innych firmach 
sprzedawany jest w znacząco 
wyższych cenach. 

W Składzie Opału Armetal, 
mieszczącym się w Górze 
przy ul. Zamostnej 6 moż-
na dostać opał w rozmaitej 
granulacji – od dużych brył, 
poprzez węgiel średniej wiel-
kości, aż po tzw. orzech oraz 
ekogroszek. 

- Ekogroszek jest coraz po-

pularniejszy, ponieważ no-
woczesne piece na to paliwo 
posiadają automatyczne po-
dajniki, co bardzo ułatwia ich 
obsługę – tłumaczy Arkadiusz 
Miotk. - Poza tym takie piece 

są praktycznie bezdymowe. 
W naszej ofercie posiadamy 
zarówno ekogroszek luzem, 
jak i workowany. To ekolo-
giczny sposób ogrzewania, 
więc na pewno ma przy-

szłość.  
Dla klientów ważną sprawa 

jest też transport. Nie każdy 
przecież dysponuje samocho-
dem czy przyczepą, aby same-
mu odebrać i dowieźć opał do 

domu, zazwyczaj klientowi 
zależy także na jak najszyb-
szej dostawie. 

- Oferujemy zarówno zała-
dunek, jak i transport, a po-
nadto wszystkie zamówienia 

Węgiel? Kupuj tylko dobry i tani
Węgiel to wciąż najtańszy i najpopularniejszy sposób ogrzewania. Kupując opał warto zwrócić uwagę zarówno na cenę, jak i na jakość tego surowca. 

Skład Opału Armetal
ul. Zamostna 6
Góra (koło Wejherowa)
tel. 666 127 127
www.armetal.pl

realizujemy na bieżąco, nie 
ma więc czegoś takiego, że 
klient musi kilka dni czekać 
na dostawę – wyjaśnia Arka-
diusz Miotk. - Zamówiony 
towar zazwyczaj dostarczamy 
w ciągu jednego dnia. Mamy 
swoje auta, ładowarki, wagę, 
jesteśmy więc w stanie spełnić 
oczekiwania naszych klientów.

Ponieważ firma jest rze-
telna i oferuje węgiel dobrej 
jakości w niskich cenach, 
nic dziwnego, że szybko 
zdobyła uznanie klientów.  
- Co roku przyjeżdżam właśnie 
tu, by kupić opał – mówi pan 
Mirosław z Tyłowa (powiat 
pucki). - Nigdy się nie zawio-
dłem. 
Z pełną ofertą firmy 
można zapoznać się na stronie 
www.armetal.pl.

(raf)
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Stowarzyszenie Alternatyw-
ny Cypel  już po raz czwarty 
zorganizowało akcję „Posprzą-
taj Swój Cypel”. Zasada była 
prosta – każdy, kto tylko chciał, 
wziął do ręki worek, założył 
rękawiczki, a następnie zbierał 
śmieci leżące w lesie czy na 
plaży. Gdy worek był już peł-
ny, można było go wymienić 
na wege burgera.

W październiku w lesie moż-
na znaleźć nie tylko grzyby. 
Bez problemu natrafimy tam na 
śmieci, które zalegają latami. 
Nadmorskie lasy, złociste wy-
dmy i morskie plaże – te cyplo-
we skarby odwiedzają każdego 
roku tysiące przyjezdnych, któ-
rzy te śmieci zostawiają.

Nic tak nie psuje wrażeń 

z wakacji, jak foliowe worki 
obecne za każdym krzakiem, 
potłuczone butelki w każdym 
bunkrze, opakowania po prze-
kąskach latające nad plażą. Nie 
ma co się oglądać na innych, 
upominać turystów, oburzać 
na władze – wystarczą dobre 

chęci i w zaledwie kilka minut 
można zmienić krajobraz swo-
jej okolicy.

Akcja  ruszyła 10 paździer-
nika przed południem i niemal 
od razu pojawili się chętni do 
sprzątania. Na stoisku akcji 
były wyświetlane tematyczne 

filmy, a każdy uczestnik sprzą-
tania mógł się poczęstować 
wege burgerem i babeczkami.
Podczas pracy czas szybko pły-
nął i nawet się nie obejrzano, 
a w ciągu zaledwie kilku go-
dzin zebrano tonę śmieci. 

(RED)

Posprzątano Cypel
AKCJA | Stowarzyszenie Alternatywny Cypel już po raz czwarty zorganizowało akcję sprząta-
nia Półwyspu Helskiego. 

Od  18 października obo-
wiązuje nowy rozkład jazdy 
pociągów regionalnych na 
trasie Gdynia – Hel i Hel – 
Gdynia. 

Pociągi regionalne Gdynia 
– Hel kursują w pełnych rela-
cjach: Gdynia Główna – Hel 
i Hel –  Gdynia Główna (9 
par pociągów) oraz Gdynia 

Główna – Władysławowo (1 
para).

Dobrą informacją jest skró-
cenie czasu przejazdu pocią-
gów o 2 do 5 minut. Czas 
przejazdu większości pocią-
gów na całej trasie Gdynia 
– Hel będzie teraz wynosił 
teraz 1 godz. 25 min.

(RED)

nowy rozkłaD 
jazDy pociągów 

KOLEJ | Obowiązuje już nowy rozkład jazdy pociągów 
kursujących na trasie Gdynia – Hel i Hel – Gdynia. Pojedziemy 
kilka minut krócej.

fo
t. 
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Część z narkotyków znajdo-
wała się w zatrzymanym do 
kontroli volkswagenie, którym 
podróżowali 33-letni sopo-
cianin i 44-letni mieszkaniec 
powiatu puckiego. W bagaż-
niku auta przewozili pojemnik 
z płyt styropianowych, a w nim 
ukrytych 41 paczek z suszem 
roślinnym. Kolejne narkoty-
ki funkcjonariusze znaleźli 
w jednej z hal magazynowych 
na terenie miasta, gdzie w sty-
ropianie schowanych było 28 

paczek z marihuaną oraz waga 
elektroniczna.

- Łącznie strażnicy graniczni 
ujawnili prawie 17 kg narko-
tyków o szacunkowej wartości 
ponad 740 tys. zł. Do spra-
wy zatrzymano także dwóch 
mieszkańców Gdyni (30 l. i 27 
l). W trakcie przeszukań miesz-
kań zatrzymanych mężczyzn 
funkcjonariusze zabezpieczyli 
dodatkowo telefony komór-
kowe, nośniki danych i ponad 
13 tys. zł w gotówce- tłuma-

czy por. SG Andrzej Juźwiak  
rzecznik prasowy Komendan-
ta Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Gdańsku

Postanowieniem Sądu Okrę-
gowego w Gdańsku 33- i 44-
latek na trzy miesiące trafili do 
aresztu. Grozi im kara nawet do 
12 lat pozbawienia wolności. 
Dwaj mieszkańcy Gdyni po 
przesłuchaniu zostali zwolnieni. 
Śledztwo w tej sprawie prowa-
dzą funkcjonariusze Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej 

w Gdańsku pod nadzorem Pro-
kuratury Okręgowej w Gdań-
sku. To kolejna tak duża ilość 
narkotyków zajęta w tym roku 
przez funkcjonariuszy Mor-
skiego Oddziału Straży Gra-
nicznej. W czerwcu na terenie 
jednej z nadmorskich posesji 
strażnicy graniczni znaleźli 36 
kilogramów haszyszu, w sumie 
od początku roku zabezpieczy-
li przeszło 62 kg narkotyków 
o wartości ponad 3,6 mln zł.

(GB)

Marihuana w samochodzie
STRAŻ GRANICZNA | Blisko 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości przeszło 740 ty-
sięcy złotych przechwycili  funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Do sprawy 
zatrzymano czterech mieszkańców województwa pomorskiego, dwóch  z nich  trafiło na  trzy 
miesiące do aresztu.
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W pierwszych dniach paź-
dziernika we Władysławowie 
miała miejsce inauguracja 
nowego roku wykładowego 
2016/16 Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku to propozycja dla 
osób przebywających najczę-

ściej na emeryturze. Celem 
działania UTW jest poprawa 
jakości życia osób starszych, 
aktywizacja tych osób, a tak-
że wykorzystanie ich poten-
cjału – wiedzy, umiejętności 
i doświadczenia – dla rozwo-
ju gospodarczego i społecz-
nego. (RED)

UTw zainaUgUrował 
wykłaDy
SENIORZY | Na początku października w Urzędzie Miej-

skim we Władysławowie odbyło się spotkanie inaugurują-
ce nowy rok wykładowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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- 6 Sopockie Targi Seniora, 
okazały się wspaniałym wy-
darzeniem, które jak pokazu-
je frekwencja jest potrzebne 
pomorskim seniorom. Mamy 
nadzieję, że tegoroczne tar-
gi sprostały oczekiwaniom 
uczestników oraz wystawców 
– mówi Joanna Woźniczka, 
prezes Spółdzielni Socjalnej 
Kooperacja, współorganizator 
targów. Było nam niezmier-
nie miło widzieć uśmiechnięte 
twarze i pełne sale warsztato-
we. Energia i zaangażowanie 
jakie pokazali podczas minio-
nego weekendu seniorzy były 
naprawdę imponujące. Pro-
gram tegorocznych targów był 
bardzo bogaty i nawiązywał 
do hasła targów „Innowacje 
i inspiracje”. Inspirowaliśmy 
do aktywności w różnych 
dziedzinach życia a także 
promowaliśmy nowoczesne 
rozwiązania podwyższające 
jakość życia osób starszych – 
dodaje Joanna Woźniczka.
Ofi cjalnie 6 Sopockie Tar-
gi Seniora zostały otwarte 
przez Pana Pawła Orłow-
skiego, Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktu-
ry i Rozwoju, Pana Michała 
Owczarczaka, Wicewojewodę 
Pomorskiego, Pana Tadeusza 
Adamejtisa, pełnomocni-
ka Marszałka Województwa 
Pomorskiego ds. polityki se-
nioralnej oraz Panią Joannę 
Cichocką – Gula, Wiceprezy-
dent Miasta Sopotu. Ofi cjalni 
goście uczestniczyli również 

w rozstrzygnięciu konkursu na 
Super Seniora 2015. Tytuł ten 
otrzymały seniorki i seniorzy 
zgłoszeni przez mieszkańców 
Pomorza – osoby pełne pozy-
tywnej energii, aktywne, dla 
których nie ma rzeczy nie-
możliwych i swoją postawą 
potwierdzają, że nigdy nie jest 
za późno aby realizować swo-
je pasje i marzenia. W katego-

rii sport i rekreacja tytuł Super 
Senior 2015 otrzymała Pani 
Ludmiła Meksiak z Sopotu, 
w kategorii kultura, edukacja, 
sztuka Pani Władysława An-
drzejewska – Kessler z Gdyni 
a w kategorii działalność spo-
łeczna, sopocianin Pan Józef 
Abratański. Przyznano rów-
nież 3 wyróżnienia. Wszyscy 
laureaci otrzymali koszulki 

Super Seniora 2015 a oso-
by nagrodzone vouchery na 
wycieczki ufundowane przez 
sponsorów.
Osoby odwiedzające targi, na 
ok. 60 stoiskach mogły zapo-
znać się z różnorodną ofertą 
produktów oraz usług skie-
rowanych do osób starszych, 
zarówno tych aktywnych, 
jak i wymagających wspar-

cia. - W tym roku chcieliśmy 
zwrócić szczególną uwagę na 
nowinki technologiczne, które 
wspierają samodzielność i bez-
pieczeństwo osób starszych, 
dlatego do udziału w targach 
zaprosiliśmy naukowców 
z Politechniki Gdańskiej, któ-
rzy prezentowali stworzone 
przez siebie urządzenia – mówi 
Anna Jarosz, dyrektor Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie, organizator 
Targów. Mamy nadzieję, że te 
urządzenia będą w powszech-
nym użyciu, podobnie jak tele-
opieka, system przywoławczy, 
który daje możliwość wezwa-
nia pomocy w przypadku za-
grożenia życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa. Urządzenia 
te testowane są obecnie m.in. 
przez sopockich seniorów – 
dodaje Anna Jarosz. 
Uczestnicy targów mieli oka-
zję spotkać się z inspirującymi 
osobami, które opowiadały 
o swoich pasjach i o tym co 
ich motywuje do aktywności 
a także skorzystać z bezpłat-
nych badań oraz porad specja-
listów. Seniorzy chętnie brali 
udział w zajęciach ruchowych, 
dostosowanych do ich wieku 
i sił. Uczyli się tańczyć, ćwi-
czyli na specjalnych piłkach 
a także tai-chi i qigong oraz 
uczestniczyli w treningu ra-
zem z siatkarkami z PGE Ato-
mu Trefl a Sopot.
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia ogrod-
nicze i warsztaty kulinarne.
Nowym, ciekawym przedsię-
wzięciem były Szybkie rand-
ki, które przyciągnęły wielu 
seniorów i umożliwiły im na-
wiązanie nowych znajomości. 
Panie chętnie uczestniczyły 
w warsztatach z makijażu 
a pokaz mody w nowocze-
snych modnych stylizacjach 
spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem publiczności. 

Inspirujące Targi Seniora 
RELACJA | Seniorzy, którzy tłumnie przybyli na 6 Sopockie Targi Seniora, udowodnili, że jesień życia ma wiele barw, i że może być pełna opty-
mizmu i pozytywnej energii. Aktywnie uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich atrakcjach. Były inspirujące spotkania, warsztaty, kon-
certy i pokazy, porady specjalistów i bezpłatne badania.

PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk
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skie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazo-
we, tel. 501 175 330

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, po-
miary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SEX – sex – sex to lubię. 
Gorąca blondi pozna Panów 
sponsorów, Sopot. Tel: 514-
120-213

RÓŻNE

SPRZEDAM drewno do 
CO i gałęziówkę. Możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

POMOC mam 5 - cioro 
dzieci. Potrzebuję ubrań, 
środków czystości, artyku-
łów szkolnych. Z góry dzię-
kuję. Tel: 788-245-594

SPRZEDAM dwa czarne 
kaski jak nowe, silnik 7,5kw 
oraz piłę motorową marki 
Makita. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM tapczan mało 
używany, tanio. Tel: 608-
325-376

MATA dla dziecka do leże-
nia i przewijania, kolor po-
marańczowy, wym.85 cm 
x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-
567-034

SPRZEDAM fotelik 50 zł, 
krzesełko 150 zł,  łóżeczko 

30 zł, tel. 505-567-034

SPRZEDAM sofę 2 os. roz-
kładaną, pojemnik na po-
ściel, 190x112, welur, stan 
idealny, 450 zł, tel. 517-782-
024

SPRZEDAM łyżwy fi guro-
we, 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, róż-

ne 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: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

WYNAJMĘ mieszkanie. Tel: 
888-845-156

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 Bło-
tach, 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 

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

OKAZJA! Wynajmę sklep 
spożywczo – monopolowy 
w Rumi, bardzo dobrze pro-
sperujący. Udokumentowa-
ne obroty wg kasy fi skalnej. 
Zysk gwarantowany, tel. 536 
999 149

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja awaryj-
ne otwieranie aut, pomoc 
drogowa, auto części, tel. 
789 345 593

INNE

SPRZEDAM komplet kół 
zimowych 15” oryginalne 
do Fiata Grande Plus, orygi-
nalne kołpaki. Felgi i kołpa-
ki stan idealny, Gościcino, 
cena 720zł. Tel: 695-230-
080

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fi 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 

TELEFONY

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
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W wydarzeniu nie mogło za-
tem zabraknąć również repre-
zentantów Yacht Clubu Rewa 
oraz Gminy Kosakowo. Z za-
służonego miejsca na podium 
ekipa w składzie Krzysztof 
Stromski za sterem, Karol 
Dettlaff i Aleksander Wons, 

na pewno była zadowolo-
na, z przebiegu rywalizacji 
– radość mieszała się z roz-
czarowaniem, bowiem do 
pierwszego miejsca zabrakło 
dwóch punktów: po dwóch 
zwycięstwach zdecydował 
pechowy falstart w trzecim 

wyścigu. 
Z eglarze z Yacht Clubu Rewa 
odrobili 19 miejsc do upra-
gnionego zwycięstwa w kla-
syfikacji generalnej trochę 
jeszcze zabrakło. Zwycięstwo 
przysłowiowym rzutem na 
taśmę zgarnął Jacek Ludwi-

czak (notabene również z YC 
Rewa) z załogą: Grzegorz 
Szreder, Kamil Stromski, 
Izabela Reschke, a na najniż-
szym stopniu podium stanęli: 
Tomasz Gumiński, Elżbieta 
Kocon, Ewa Budziszewska. 
(UG)

Regaty Zamknięcia Sezonu
ŻEGLARSTWO |  24 załóg stawiło się na starcie Regat Zamknięcia Sezonu 2015 o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta Puck. Wydarzenie zorganizowano w sobotę 3 października na 
wodach Zatoku Puckiej.

Z propozycji uczestnictwa 
w Teście Coopera skorzy-
stało kilkadziesiąt osób. 
Miłośnicy aktywnego 
spędzania czasu nie znie-
chęcili się nawet trudnymi 
warunkami pogodowymi.

Test Coopera to próba 
wytrzymałościowa opra-
cowana przez amerykań-
skiego lekarza Kennetha 
H. Coopera na potrze-
by armii USA w 1968 
roku, polegająca na 12-
minutowym nieprzerwa-
nym biegu. Aktualnie taki 
test jest szeroko stoso-
wany do badania spraw-
ności fizycznej przede 
wszystkim sportowców. 
Jego celem jest określenie 
maksymalnej wydolno-
ści tlenowej (tzw. pułap 
tlenowy V02max), która 
jest wyznacznikiem kon-
dycji fizycznej. Kondycję 
fizyczną, w zależności od 
wieku i płci określa się 
na podstawie pokonanego 
dystansu. 
(GB)

Test Coopera we Władysławowie
BIEGI | Jesienną edycję  Testu Coopera zorganizowano we Władysławowie na bieżni sta-
dionu COS OPO Cetniewo.
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o Turniej zakończył się zwy-
cięstwem Zygfryda Klebba 
(OSP Mrzezino) przed Mar-
kiem Radtke (Kontra Rado-
szewo) oraz Lucjanem Ferra 
(OSP Gnieżdżewo). W kla-
syfikacji drużynowej turnieju 
zwyciężyła drużyna Kontra 
Radoszewo grająca w skła-
dzie: Marek Radtke, Franci-
szek Radtke, Jan Kromlicki, 
Michał Drzeżdżon oraz Sta-
nisław Klein przed drużyną 

Gran Krokowa oraz ekipą 
OSP Mrzezino. Najwyżej 
sklasyfikowaną kobietą zosta-
ła Anna Ceszke (Białogóra), 
która zajęła piętnaste miejsce 
w klasyfikacji ogólnej.
Piętnastu najlepszych za-
wodników, najwyżej skla-
syfikowana kobieta, pięć 
najlepszych drużyn zostało 
uhonorowanych nagrodami 
rzeczowymi i pucharami. 
(GB)

rywalizacja 
w kaszUbską baśkę
WYNIKI | Aż 113 zawodników z 21 drużyn rywalizowało 
w Kaszubską Baśkę w Wiejskim Klubie Kultury w Mecho-
wie. 10 października zorganizowano tam drugi turniej 
Puckiej Ligi Baśki sezonu 2015/2016.

– Zagraliśmy naprawdę do-
bre spotkanie – ocenia Mi-
chał Rohda, prezes klubu-
OKSiT Gmina Puck.
Drugi turniej kręglarskiej 
ligi międzyokręgowej od-
będzie się w sobotę 7 listo-
pada. OKSiT Gmina Puck 
powalczy o utrzymanie 
pierwszego miejsca. Tym 
razem będzie łatwiej niż we 
Wronkach, bo zawody odbę-
dą się wkręgielni MOKSiR 

Puck.Wstęp dla kibiców jest 
wolny.
OKSiT Gmina Puck to cał-
kowicie nowy klub krę-
glarski w powiecie puckim. 
Sportowcy już rozpoczęli  
regularne rozgrywki. Debiu-
tujący zespół rozpoczął gry 
w lidze międzyokręgowej, 
czyli tzw. pierwszej. Jeśli ją 
wygra, awansuje do kręglar-
skiej ekstraklasy. Pierwszy 
krok został zrobiony.

oksiT gMina pUck 
na poDiUM
KRĘGLE | Zespół OKSiT Gmina Puck wygrał inaugu-
racyjny turniej w sezonie 2015/2016, który rozegrano 
we Wronkach.Pucczanie rywalizowali z zespołami KK 
Dziewiątka Amica Wronki, OSiR Vector Tarnowo Podgór-
ne I i TKKF Platan UTECH Pleszew (na turniej nie stawiła 
się drużyna SGLK Gostyń).
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