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Menedżerowie dużych hoteli, właściciele pensjonatów, kwater 
prywatnych, małych biznesów, ale także lokalni włodarze. 
Wszyscy oni zacierają ręce w oczekiwaniu na rekordowy sezon.
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Szpital z nową 
sterylizatornią

W Szpitalu Puckim oddano do użytku nową sterylizatornię. - Obiekt o wartości 
ponad miliona złotych stanowi inwestycję w bezpieczeństwo – zapewniają 
przedstawiciele lecznicy. 

Oficjalne otwarcie zmoderni-
zowanej części Szpitala Puc-
kiego zorganizowane zosta-
ło tuż przed świętami. Na za-
proszenie dyrekcji lecznicy 
i władz powiatu puckiego od-
powiedziało kilkanaście osób, 
w tym między innymi dyrek-
tor pomorskiego oddziału Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
i dyrektor Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Gdańsku.

Szansa i bezpieczeństwo
- Bardzo dobrze, że Rada Po-
wiatu Puckiego podjęła de-
cyzję o sfinansowaniu tego 
przedsięwzięcia  - zapew-
nia Elżbieta Rucińska-Kulesz 
z NFZ. - Niewątpliwie nowa 
sterylizatornia w Szpitalu 
Puckim była bardzo potrzeb-
na, bo skuteczna dezynfek-
cja i sterylizacja sprzętu me-
dycznego odgrywają podsta-
wową rolę w procesie zapo-
biegania zakażeniom szpital-
nym chorych oraz pracowni-
ków medycznych.
Całkowity koszt powsta-
nia nowej sterylizatorni wy-
niósł 1,1 mln zł. – Ta inwesty-
cja to przede wszystkim bez-
pieczeństwo, ale też szansa 
na dodatkowe środki finan-
sowe dla szpitala, bo będzie-
my mogli oferować usługi ko-
mercyjne dla podmiotów ze-
wnętrznych, choćby salonów 
fryzjerskich – zapewnia We-
ronika Nowara, prezes Szpi-
tala Puckiego. 

Nowe zadania w planach
Budowę sterylizatorni sfinan-
sował samorząd powiatu puc-
kiego, który na terenie lecz-
nicy już od dłuższego czasu 
planuje realizację kolejnych 
przedsięwzięć. - Chcieliby-
śmy przede wszystkim prze-
prowadzić termomoderniza-
cję, w związku z czym złożyli-
śmy wniosek do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej – za-
pewnia Jarosław Białk, staro-
sta pucki. - Być może w cią-
gu najbliższych kilku miesięcy 
okaże się, czy otrzymaliśmy 
wsparcie, o które zabiegamy.
W planach jest także budowa 
nowego bloku operacyjnego, 

Zbliżają się 
eurowybory
Wybory do Parlamentu Europejskie-
go zbliżają się wielkimi krokami. Eu-
rodeputowanych wybierzemy już 
w najbliższą niedzielę. Jak to zrobić? 

Lokale wyborcze czynne będą w godz. od 7 do 21. Standardo-
wo wyborcy w Polsce głosują w miejscu swojego zameldowa-
nia, w obwodowych komisjach wyborczych. Każdy został wpi-
sany do rejestru wyborców na podstawie stałego zameldowa-
nia. Jeśli jednak zmieniało się miejsce zamieszkania w ostat-
nim czasie, lepiej sprawdzić, czy zostało się dopisanym do 
„nowego” rejestru wyborców. 

Kto może głosować?
Zagłosować będzie mógł każdy, kto najpóźniej w dniu wybo-
rów ukończy 18 lat. W trakcie głosowania trzeba mieć przy 
sobie dowód osobisty albo paszport, ponieważ członkowie 
komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić tożsamość gło-
sującego.

Jak skreślać?
W eurowyborach głosujemy tylko na jedną listę kandyda-
tów, stawiając krzyżyk, tj. co najmniej dwie linie przecinające 
się w obrębie kratki, przy nazwisku osoby, którą chcemy po-
przeć. Jeśli postawimy krzyżyk przy więcej niż jednym kan-
dydacie z tej samej listy, głosowanie będzie ważne (nasz głos 
otrzyma osoba najwyżej na liście). Jeśli natomiast skreślimy 
nazwiska kilku osób z różnych list, głos będzie nieważny. 

Dlaczego warto głosować?
Parlament Europejski podejmuje istotne decyzje, m.in. jak 
rozwijać gospodarkę, jak ograniczyć zużycie energii, jak za-
pewnić bezpieczeństwo żywności. Oddając głos, wybierasz, 
kto będzie podejmować powyższe decyzje i czy będą one 
kształtować świat, w jakim chcesz żyć. Jeżeli nie głosujesz, 
nie masz nic do powiedzenia. 
WA

ElżbiEtA RucińskA-kulEsz,
dyrektor pomorskiego oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia

Program dostosowawczy szpitali wymaga 
zaadaptowania systemu bezpieczeństwa 
szpitalnego w taki sposób, aby pacjent miał 
pełne poczucie tego, iż wszystkie proce-
dury wykonywane są przy zastosowaniu 
właściwego i całkowicie bezpiecznego pod 
względem epidemiologicznym sprzętu. 

Taką pewność daje nowa sterylizatornia, dzięki której w Szpitalu 
Puckim mogą być realizowane kolejne przedsięwzięcia. 

który ma stanowić odpowiedź 
na potrzeby oddziałów gineko-
logiczno-położniczego i chirur-
gicznego. Warto przypomnieć, 

że w ubiegłym roku lecznica 
wzbogaciła się o nowy łącznik 
wraz z windami.

Anna Walk
A może...
ogłoszenie 
w rAmce?
zadzwoń:
660 731 138
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Cudze chwalicie, swojego nie 
znacie? Wręcz przeciwnie. Oka-
zuje się, że Polacy coraz chętniej 
planują wakacje w kraju. O urlo-
pie w Polsce częściej myślą też 
turyści z zagranicy. Od stycznia 
do kwietnia o 32 procent wię-
cej Polaków szukało noclegów 
na lato w Polsce w porównaniu 

z tym samym okresem ubiegłe-
go roku - podaje Kayak.pl.   

Atrakcyjne Pomorze
- Zarówno Polacy, jak i turyści 
z zagranicy coraz częściej de-
cydują się na spędzenie waka-
cyjnego urlopu w Polsce – za-
pewnia Aleksandra Sowa-Frąc-

kowiak, rzecznik prasowy Kay-
ak.pl. - Najchętniej z opcji tej 
korzystają mieszkańcy Wielkiej 
Brytanii, USA i Hiszpanii. Za-
skakuje jednak, jak daleko się-
ga popularność Polski. Najwięk-
sze wzrosty lotami widać w Ko-
rei Południowej, Libanie i Mon-
golii. Rosnące zainteresowa-

nie zaobserwowaliśmy również 
wśród turystów z Islandii, Ara-
bii Saudyjskiej czy Chile, co jest 
naprawdę niezwykłe. Latem tu-
rystycznym liderem jest Pomo-
rze. - Jesteśmy regionem bar-
dzo atrakcyjnym, szczególnie 
pod względem stosunku cen do 
jakości w zakresie usług nocle-

gowych – przekonuje Dominika 
Czechowska, menedżer kierun-
ku Turystyka i Rekreacja w Wy-
żej Szkole Bankowej w Gdyni. - 
Ceny usług gastronomicznych 
są już na europejskim poziome, 
w związku z czym ich konkuren-
cyjność nie jest atrakcyjna, ale 
usługi zdrowotne oraz pielęgna-
cyjne są obowiązkowe wśród 
gości zagranicznych. Doceniana 
jest ich jakość i wysoka empatia 
personelu. Poziom wzrostu pro-
centowego liczby turystów bę-
dzie zależał w dużej mierze od 
pogody oraz oferty atrakcji kul-
turowych i imprez. 

Sezon trwa cały rok
Hotelarze na terenie powiatu 
puckiego kuszą potencjalnych 
gości różnymi udogodnieniami 
i bogatymi ofertami. Staramy się 
zapewniać atrakcje całym rodzi-
nom, wówczas mamy pewność, 
że nawet w przypadku niesprzy-
jających warunków atmosfe-
rycznych, nasi goście w cieka-
wy i urozmaicony sposób mogą 
spędzić swój urlop nad morzem 
- mówi Aleksandra Jeka–Gier-
czak, marketing manager Hote-

lu Astor w Jastrzębiej Górze. - 
To przynosi oczekiwane rezul-
taty w postaci wysokiej lojalno-
ści osób, które korzystają z na-
szych usług. Nasi goście z chę-
cią też polecają ofertę Hotelu 
Astor innym, co jest ogromnym 
powodem do satysfakcji.
Jak zapewniają specjaliści, Bał-
tyk cieszy się zainteresowaniem 
przez cały rok. - Różne są oczy-
wiście nasilenia przyjazdów, 
niemniej jednak gospodarka tu-
rystyczna funkcjonuje w trybie 
całorocznej oferty turystycz-
nej – zapewnia Krystyna Har-
tenberger-Pater, dyrektor Po-
morskiej Organizacji Turystycz-
nej. - Majówka zapoczątkowała 
nam sezon wysoki, który zapo-
wiada się bardzo optymistycz-
nie. Od kilku lat region pomor-
ski notuje dynamiczne wzrosty 
przyjazdów zarówno z kraju, jak 
i zagranicy dlatego biorąc pod 
uwagę stałe poszerzanie wa-
chlarza ofertowego, konkuren-
cyjność cen czy dostępność ko-
munikacyjną spokojnie możemy 
twierdzić, że w tym roku odno-
tujemy kolejne wzrosty. 

Anna Walk

Roboty budowlane obejmowały wymianę nawierzchni z elemen-
tów prefabrykowanych na beton asfaltowy na drodze gminnej 
(Przybyszewskiego) na odcinku od ulicy Przemysłowej do prze-
jazdu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 213 Reda-Hel. Oprócz 
samej nawierzchni wraz z umocnieniem wykonano także dwa 
zjazdy publiczne. Koszt inwestycji wyniósł blisko 150 tys. zł.

WA

W ramach obecnie realizo-
wanego zadania wybudowa-
na zostanie droga rowerowa 
o powierzchni 1 862,50 m2 
i szerokości stałej 2 metrów, 

a na promenadzie nabrze-
ża – zmiennej, tj. 2-3 metrów. 
Inwestycja obejmuje także 
przebudowę umocnień wału, 
wykonanie rozbieralnej ba-

rierki ochronnej, montaż ta-
blic informacyjnych, czy też 
wprowadzenie stałej organi-
zacji ruchu. Przewiduje odcin-
ki trasy o nawierzchni asfalto-

To może być rekordowy 
sezon turystyczny

Rośnie zainteresowanie wypoczynkiem nad polskim morzem. Wstępne dane dotyczące obłożenia hoteli na terenie 
powiatu puckiego wskazują, że tegoroczny sezon może być rekordowy. Osoby, które zarabiają na turystyce, zacierają ręce.  

asfalt Zamiast 
płyt drogowych

Nowa ścieżka rowerowa

Połączenie ulic Przybyszewskiego 
i stadionowej we Władysławowie 
zyskało nową nawierzchnię.

Amatorzy „dwóch kółek” powinni być zadowoleni. Popularna 
trasa rowerowa na Półwyspie Helskim jeszcze w maju 
uzupełni się o odcinek w chałupach.
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wej, jak i z kostki brukowej. 
Ponadto w ramach zadania 
powstaje przystanek rowe-
rowy z wiatą, ławkami, sto-
jakami, przybornikiem, ta-
blicą informacyjną i koszem 
na śmieci.
Koszt wykonania robót, tj. 
budowy ścieżki i przystan-
ku, wynosi blisko milion zło-
tych. Zadanie realizowa-
ne jest zgodnie z projektem 
„Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodo-
wym R10 i Wiślana Trasa Ro-
werowa R9 - Gmina Włady-
sławowo” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020.
Przypomnijmy, że równolegle 
do ścieżki w Chałupach pro-
wadzone są prace budowla-
ne drogi rowerowej wzdłuż 
DW 215 na odcinku od Wła-
dysławowa do ul. Uzdrowi-
skowej w Jastrzębiej Górze. 
Wcześniej także uzupełnio-
ny został brakujący odcinek 
ścieżki przy ul. Błękitnej Ar-
mii we Władysławowie.

WA
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W Pucku będzie 
się sporo działo

O przygotowaniach do sezonu, obecnie realizowanych zadaniach inwestycyjnych i planowanych 
imprezach wakacyjnych z burmistrz Pucka, Hanną Pruchniewską, rozmawia Anna Walk.

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. 
czy kalendarz letnich imprez jest już 
zapełniony?

Praktycznie tak. Wystartował już sezon że-
glarski. W długi weekend majowy zorganizo-
wane zostały regaty KS Zatoka Puck , któ-
re stanowiły eliminacje do tegorocznych 
Mistrzostw Europy i świata. Zmagania były 
dla nas w pewnym sensie sprawdzianem or-
ganizacyjnym, bo uczestniczyło w nich po-
nad czterystu żeglarzy klasy Optimist. Nad-
to odbywały się regaty windsurfingu, o któ-
rych mówię nie bez przyczyny, bo stano-
wią one jedną z imprez przygotowawczych 
do mistrzostwa świata w formule Foil, któ-
re na początku wakacji zorganizowane zo-
staną w Pucku. Spodziewamy się najwyższej 
klasy zawodników z całego świata, w związ-
ku z czym już od pewnego czasu przygo-
towujemy się do ich przyjęcia i przeprowa-
dzenia zmagań. W Pucku zorganizowane zo-
staną również Mistrzostwa Świata Masters 
w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. To bę-
dzie również wysokiej rangi impreza, która 
do naszego miasta przyciągnie kilkuset za-
wodników z całego świata. Oprócz zmagań 
rangi międzynarodowej w Pucku zorganizo-
wane zostaną mistrzostwa Polski i regaty 
o różnych klasach oraz zasięgu. Latem spo-
ro będzie się działo w zakresie sportu, ale 
nie zabraknie też imprez kulturalno-rozryw-
kowych. W niemal każdy wakacyjny week-
end odbywały się będą różnego rodzaju wy-
darzenia. Sezon rozpoczynamy od Morskiej 
Pielgrzymki Rybackiej, która ma ścisły zwią-
zek z dziedzictwem kulturowym naszego re-
gionu. Artystycznie w plenerze okres letni 
rozpocznie Studio Sztuki Da Capo Al Fine, 
które na scenie zaprezentuje program pn. 
„I to Polska właśnie!”. W wakacje do Pucka 
przyjadą m.in. raper O.S.T.R , Daria Zawia-
łow, Muniek Staszczyk, Ania Wyszkoni oraz 
Patrycja Markowska. Jeżeli zaś chodzi o im-
prezy cykliczne, to już dziś zapraszamy do 
udziału w wydarzeniu pn. „Cieszyn w Puc-
ku”, a także Lotniczym Pucku, czy też Puc-
kim Dniu Kapra, w ramach którego będziemy 
obchodzili 15-lecie partnerstwa z niemiec-
kim miastem Stein. Dodatkowo po raz ko-
lejny w Pucku zorganizowane zostanie Lato 
z Radiem, Discopolowanie, Weekend na Roc-
kowo. Z naszego miasta nadawana będzie 
również kultowa Lista Przebojów Trójki. Nie 
zabraknie także wydarzeń organizowanych 
z myślą o najmłodszych. Na pewno w Pucku 
będzie się sporo działo. Bardzo cieszy mnie 
fakt, iż  przedsiębiorczy i osoby prywatne 
coraz częściej przyczyniają się do posze-
rzania oferty kulturalno-rozrywkowej. Dzię-
ki nim w Pucku organizowanych jest między 
innymi więcej koncertów. Bardzo doceniam 
również współpracę z organizacjami poza-
rządowymi, które działają  aktywnie i or-
ganizują bądź współorganizują wiele wyda-
rzeń. Zawsze można na nie liczyć.

Przed sezonem też sporo się dzieje, 
zwłaszcza w zakresie realizacji za-
dań inwestycyjnych. Jakie działania 
prowadzone są w celu poprawy infra-
struktury turystycznej?

Wyremontowana została częściowo przy-
stań jachtowa, na co przeznaczyliśmy bli-
sko 700 tys. zł. W ramach przeprowadzo-
nych robót odnowiono elewację i moderni-
zację toalet czynnych już całodobowo. Pra-
ce związane z przygotowywaniem miasta 
do sezonu letniego, zwłaszcza w rejonie 
puckiej plaży, cały czas trwają. Najważniej-
sza jednak inwestycja związana jest z roz-
budową mariny. Zgodnie z harmonogramem 
realizacja inwestycji powinna rozpocząć się 
w tym roku, a zakończyć w ciągu najbliż-
szych trzech lat.

za nami newralgiczne prace związa-
ne z budową kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej. kiedy mieszkańcy, a tak-
że przyjezdni mogą spodziewać się 
finiszu robót?
Zgodnie z harmonogramem roboty powinny za-
kończyć się 30 czerwca. Inwestycję realizujemy 
wspólnie ze spółką Pucka Gospodarka Komunalna. 
Prowadzone prace polegają na rozdziale kanalizacji 
ogólnospławnej. Zadanie zakłada również odtwo-
rzenie bądź budowę nowej nawierzchni. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że mieszkańcy coraz bardziej 
się niecierpliwią, ale chcemy, aby wszystkie robo-
ty były prawidłowo przeprowadzone, a to wymaga 
czasu. Z drugiej strony w wielu miejscach, m.in. na 
ul. Hallera i Męczenników Piaśnicy, można już ko-
rzystać z nowej, lepszej nawierzchni. Przypomnę, iż 
rozpoczęliśmy tę inwestycję tuż po ostatnim sezo-
nie, 3 września i zakończymy przed tegorocznym.

Równolegle w Pucku realizowane są 
inne inwestycje. Na jakim etapie jest 
chociażby modernizacja targowiska?

Zgodnie z planem inwestycja powinna zostać 
zrealizowana do końca roku. Prace prowadzone 
są etapami, aby zminimalizować uciążliwości. 
Obecnie trwają roboty w pierwszej z czterech 
części, gdzie powstają nowe stanowiska. Już 
można je dostrzec. W ramach przedsięwzięcia 
dodatkowo wybudowana zostanie nowa na-
wierzchnia. Powstaną też miejsca parkingowe, 
toalety  i zamontowane będzie oświetlenie. Je-
żeli już mowa o inwestycjach, to warto wspo-
mnieć, że na ul. Pokoju prowadzone są prace 
związane z budową Puckiego Centrum Wspar-
cia. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
to do końca tego miesiąca budynek będzie go-
towy w stanie surowym. Następnie roboty pro-
wadzone będą wewnątrz obiektu i ruszą pra-
ce związane z adaptacją podwórka. Jednocze-
śnie w Pucku prowadzone są projekty, które 
zmierzają do poprawy infrastruktury rowero-
wej. Przy Szkole Podstawowej na ukończeniu 
są prace związane z budową parkingu rowero-
wego, który powstaje w ramach budżetu oby-
watelskiego na wniosek radnej Justyny Thiel. 
Nadto realizowane są roboty związane z po-
wstaniem trzech miejsc postojowych dla ro-
werzystów, które są efektem realizacji projek-
tu unijnego pn. „Pomorskie trasy rowerowe”. 
Rozpoczęła się też rewitalizacja, co widać po 
budynku komunalnym Hallera 13 czy budyn-
ku wspólnoty Gdańska 3. Prowadzone są też 
mniejsze przedsięwzięcia, wiążące się między 
innymi z poprawą infrastruktury drogowej.

Maj to miesiąc świętowania 15-lecia 
członkostwa Polski w unii Europejskiej. 
z tego, co dzieje się w Pucku, można 
odnieść wrażenie, że miasto czerpie 
pełnymi garściami z korzyści, wynika-
jących z integracji. czy dużo jest praw-
dy w tym stwierdzeniu?

Oczywiście tak. Przez te 15 lat Puck pozyskał 
kilkadziesiąt milionów zł wsparcia unijnego. 
Najbardziej zauważalne są wszystkie tzw. pro-
jekty twarde, infrastrukturalne. W Pucku nie 
brakuje tego typu inwestycji, do których należy 
zaliczyć między innymi powstanie Przedszko-
la Samorządowego, czy też termomodernizacje 
Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry Sportu i Rekreacji. Trzeba jednak też wspo-
mnieć o zadaniach, które są nieco mniej wi-
doczne, ale również bardzo ważne. W tym przy-
padku chodzi o projekty, walczące między in-
nymi z wykluczeniem cyfrowym, czy też przy-
czyniające się do podnoszenia kwalifikacji. Są 
też zadania, które doprowadzają do integra-
cji międzynarodowej i wymiany doświadczeń. 
Unia coraz bardziej przenika do Polski, a Polska 
przenika do Unii. Bardzo istotny jest swobodny 
przepływ osób i kapitału oraz zmiany mental-
ne. Pamiętajmy, że i my wzbogacamy wspólno-
tę, zwłaszcza w kontekście czynnika ludzkiego.
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O zamiarze likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Celbowie infor-
mowaliśmy kilka miesięcy temu. 
Wówczas radni podjęli uchwały 
intencyjne nie tylko o zamia-
rze likwidacji placówki w Cel-
bowie, ale też Werblini. Dodat-
kowo wstępnie zdecydowali, że 
przekształcone zostaną szko-
ły w Rekowie Górnym i Połczy-
nie. Co na to pomorski kurator 
oświaty? Monika Kończyk po-
zytywnie zaopiniowała wyłącz-
nie zamiar likwidacji placówki 
w Celbowie. Sprzeciwiła się na-
tomiast zmianom, które miały 
dotyczyć pozostałych szkół. 

z celbowa do Darzlubia
- Mieliśmy możliwość złożenia 
odwołania do ministra eduka-
cji, ale nie skorzystaliśmy z ta-

kiej ewentualności, w związku 
z czym placówki w Werblini, Re-
kowie Górnym i Połczynie funk-
cjonować będą bez zmian – wy-
jaśnia Tadeusz Puszkarczuk, wójt 
gminy Puck. - Jeżeli zaś chodzi 
o szkołę w  Celbowie, to radni na 
przedostatniej sesji podjęli decy-
zję o likwidacji tej placówki. 
Część nauczycieli ze szkoły 
w Celbowie ma znaleźć pra-
cę w placówkach, które funk-
cjonują na terenie gminy Puck. 
Uczniowie z likwidowanej pod-
stawówki od nowego roku 
szkolnego mają uczęszczać do 
szkoły w Darzlubiu. Sam budy-
nek ma nadal służyć lokalnej 
społeczności. Włodarze gmi-
ny Puck wyszli z inicjatywą, 
aby w obiekcie funkcjonował 
Dzienny Dom Pobytu Seniora.

Radni podejmą decyzję
- Na funkcjonowanie tego typu 
placówek obecnie jest ogrom-
ne zapotrzebowanie - mówi Ta-
deusz Puszkarczuk. - Doskona-
le zdajemy sobie z tego spra-
wę, w związku z czym wystąpi-
liśmy z pomysłem utworzenia 
Dziennego Domu Pobytu Se-
niora, w którym zespół specja-
listów prowadziłby szereg ćwi-
czeń czy rehabilitację.
To nie jedyny pomysł na zago-
spodarowanie budynku w Celbo-
wie. O przejęcie obiektu obecnie 
zabiegają przedstawiciele dwóch 
firm, którzy noszą się z zamiarem 
utworzenia Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej. O przyszłości bu-
dynku w czerwcu mają zdecydo-
wać radni Rady Gminy Puck.

Anna Walk

Co z budynkiem 
szkoły w Celbowie?

Ruszył proces likwidacji samorządowej Szkoły Podstawowej w Celbowie. Budynek likwidowanej placówki ma nadal służyć 
mieszkańcom. Radni niebawem zdecydują, w jaki sposób zostanie zagospodarowany.  

REKLAMA 12/2019/PR-MEDiA-GRoUP/RL



6 | Wtorek, 21 maja 2019 expressy.pl

Nowe tablice informacyjne, które zawierają plany miast, 
atrakcyjne miejsca do odwiedzenia, zdjęcia „kiedyś” i „dziś” 
pojawiły się na terenie gminy Władysławowo.

Zamontowano nowe 
tablice informacyjne

Dla wczasowiczów przyjeżdża-
jących nad morze, obok planów 
z google maps, to jeden z najważ-
niejszych kierunkowskazów do 
poruszania się po mieście. Mowa 
oczywiście o tablicach z plana-
mi miejscowości, na których zna-
leźć można m.in. ulice, przystan-
ki autobusowe i kolejowe, pobli-
skie atrakcje, czy wreszcie drogę 
do obiektu noclegowego. 
– Sukcesywnie poprawiamy za-
równo przestrzeń publiczną, jak 

i znakowskazy na terenie gminy - 
zapewnia Roman Kużel, burmistrz 
Władysława. - Dwa lata temu na 
78 wejściach na plażę od Chałup 
po Karwię wykonaliśmy oznako-
wanie kąpielisk z obrazkiem, teraz 
aktualizujemy tablice informacyj-
ne. Chcemy, aby turyści każdego 
roku dostrzegali u nas przyjazne 
i praktyczne elementy, które po-
zwolą na lepszą komunikację, a za 
tym i spokojniejszy wypoczynek.
Tablice informacyjne zamontowa-

ne zostały w centralnych i najbar-
dziej uczęszczanych punktach. 
Oprócz samych planów miast 
przedstawiają okoliczne atrakcje 
oraz porównanie fotografii wybra-
nych miejsc z przeszłości i współ-
czesności. Większość plansz za-
stąpiła te zniszczone. W sumie na 
terenie gminy Władysławowo za-
instalowano jedenaście nowych 
tablic z planami miast. Koszt reali-
zacji przedsięwzięcia wyniósł nie-
spełna 14 tys. zł. uM

place Zabaw 
doposażoNe
Najmłodsi mieszkańcy gminy kosako-
wo powinni być zadowoleni. Miejsco-
we place zabaw zostały doposażone.

W Suchym Dworze pojawiła się nowa huśtawka metalowa, a w Dę-
bogórzu zamontowano linarium obrotowe, podwójną huśtawkę, 
karuzelę tarczową oraz metalową huśtawkę wagową.
O nowe urządzenia, a dokładniej potrójną huśtawkę metalo-
wą, karuzelę tarczową, metalową huśtawkę wagową, spręży-
nowiec wzbogacił się kosakowski plac zabaw. Podwójna meta-
lowa huśtawka i karuzela tarczowa pojawiły się w Pierwoszy-
nie, a w Mechelinkach i Mostach zamontowane zostały meta-
lowe zestawy zabawowe. Do korzystania z doposażonych pla-
ców zabaw zachęcają urzędnicy. - Pociechy na pewno będą 
się świetnie bawić – zapewniają. 
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Joanna Pajkowska jako pierwsza Polka samotnie opłynęła świat bez zawijania do portów. Oficjalne powitanie popularnej 
żeglarki w kraju zorganizowane zostało w Pucku.

Puck przywitał Pajkowską
18 maja 2019 roku na długo 
zapisze się w historii polskie-
go żeglarstwa i pamięci wie-
lu mieszkańców Pucka. To za 
sprawą Joanny Pajkowskiej, 
która po raz pierwszy po opły-
nięciu kuli ziemskiej zawinę-
ła do polskiego portu. Wybra-
ła Puck, gdzie gorące powita-
nie sprawili jej bliscy, mieszkań-
cy i miłośnicy żeglarstwa z róż-
nych części kraju.

Upominki i odznaczenia 
- Muszę przyznać, że zupełnie 
nie spodziewałam się tak cie-
płego i radosnego przywitania 
– mówiła wzruszona żeglarka. 
- Przybyło wiele osób i usły-
szałam mnóstwo ciepłych 
słów. Puck jest mi bardzo bli-
ski, bo tu żegnałam się przed 
wypłynięciem. Cieszę się, że 
ponownie tutaj jestem.  
Joanna Pajkowska na sce-
nie otrzymała klucze do mia-
sta i tytuł honorowego kapra. 
Dodatkowo odznaczona zo-
stała między innymi medalem 
za zasługi dla Ligii Morskiej 

i Rzecznej „Pro Mari Nostro”. 
Otrzymała też ostatnie wy-
danie książki „Z goryczy soli 
moja radość” ze specjalną de-
dykacją, a nawet beczkę z ru-
mem i tradycyjną zupę rybną. 

W 216 dni dookoła świata
W samotny rejs Joanna Paj-
kowska wypłynęła 23 wrze-
śnia 2018 roku. Glob opłynęła 
bez zawijania do portów. Tra-
sa, którą wybrała, biegła wo-
kół trzech przylądków, tj. Do-
brej Nadziei, Leeuwin oraz 
Horn i. Rejs rozpoczęła i za-
kończyła w Plymouth w Wiel-
kiej Brytanii. Cała wyprawa 
trwała 216 dni. 
- Były momenty trudne i fan-
tastyczne, ale najbardziej cie-
szę się, że spełniłam swoje naj-
większe marzenie – wspomina-
ła żeglarka. - Nie ukrywam, że 
był to rejs mojego życia, z któ-
rego jestem bardzo zadowo-
lona. Przez cały czas byłam 
w swoim żywiole, co sprawiało 
mi mnóstwo satysfakcji.

 WA

REKLAMA U/2019/PR

Fo
t. 

U
M

 w
 P

uc
ku



8 | Wtorek, 21 maja 2019 expressy.pl

Świętowali ochotnicy 
i mieszkańcy powiatu

Były medale za zasługi, podziękowania za starania, muzyka na żywo i integracyjna 
zabawa. W Połczynie świętowali strażacy ochotnicy z powiatu puckiego. 

Na miejscowym boisku spo-
tkali się nie tylko druhny i dru-
howie. Do Połczyna przyby-
li też lokalni samorządowcy, 
mieszkańcy powiatu puckie-
go, a także przedstawiciele 
instytucji, które współpracu-
ją z członkami Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Słowa uznania
- Dzisiaj jest okazja do podzię-
kowania Wam za Waszą pracę 
i za to, że zawsze jesteście go-
towi do niesienia pomocy – mó-
wił wójt Tadeusz Puszkarczuk. - 
W szczególności dziękuję stra-
żakom z gminy Puck, bo dzięki 
ich ogromnej aktywności i za-
angażowaniu nie brakuje ludzi 
młodych, którzy lgną do Straży. 
To dobry prognostyk na przy-
szłość, który pozwala przypusz-
czać, że strażacy ochotnicy jesz-
cze przez długi czas będą dzia-
łać bardzo aktywnie. 
Słów uznania dla działalności 
członków Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych nie szczędził rów-
nież poseł Kazimierz Plocke. - 
Spotykamy się dzisiaj w Połczy-
nie, żeby świętować i dziękować 
– mówił do zebranych. - Dzięku-
jemy Wam za Waszą służbę, za 
poświęcenie i trud, który wkła-
dacie w ratowanie mienia i życia 
ludzkiego. Życzę Wam dalszego 
rozwoju, rozbudowy Waszych 
strażnic, nowych samochodów 
i nowoczesnego sprzętu. Mam 
nadzieję, że Wasze marzenia zo-

uczniowie Powiatowego centrum za-
wodowego i ustawicznego w Pucku, 
kształcący się w zawodach technik 
informatyk oraz technik logistyk, po 
raz drugi w tym roku szkolnym odby-
wali praktyki zawodowe w Hiszpanii. 

UcZyli się i ZwiedZali

Ich pobyt w Maladze zorganizowany został w ramach pro-
jektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwen-
tów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego na 
zasadach Programu Erasmus+.
Jak zapewniają organizatorzy praktyk, w hiszpańskich fir-
mach informatycznych uczniowie Powiatowego Centrum Za-
wodowego i Ustawicznego w Pucku zdobywali nowe umie-
jętności, m.in. instalowanie i uruchamianie oprogramowania 
użytkowego, a także konfigurowanie urządzeń peryferyjnych. 
Przyszli logistycy sporządzali dokumenty dotyczące prze-
pływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku angiel-
skim i hiszpańskim, a także nadzorowali przebieg procesów 
magazynowych, organizowali czynności związane z przygo-
towaniem ładunku do przewozu i przechowywania oraz za-
poznawali się z dokumentowaniem procesów logistycznych.
- Niewątpliwą wartością jest pogłębienie umiejętności po-
sługiwania się językiem obcym, w tym także zawodowym 
– przekonują organizatorzy praktyk w Hiszpanii. - Wyjazd 
z pewnością wzbogacił wszystkich uczestników w niezapo-
mniane i bezcenne przeżycia, a także wzmocnił ich pewność 
siebie i wiarę we własne możliwości – dodają.
Uczniowie otrzymali europejskie certyfikaty, które stanowią 
potwierdzenie zdobytych kwalifikacji i zwiększą szansę na 
odniesienie sukcesu zawodowego.
Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach uczniowie 
Powiatowego Centrum Zawodowego i Ustawicznego w Puc-
ku również będą mieli okazję odbywania praktyk za grani-
cą. Kolejny projekt ma być realizowany zarówno w Hiszpa-
nii, jak i Włoszech.
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staną zrealizowane, bo sprzyja 
temu dobry klimat współpracy, 
który panuje między władzami 
samorządami, rządowymi i dzia-
łaczami społecznymi.

Odznaczenia i wyróżnienia
Uroczystości w Połczynie po-
przedzone zostały mszą świę-
tą, która odprawiona zosta-
ła w Swarzewie. - Tradycyj-
nie maj jest miesiącem, w któ-
rym obchodzimy Dni Ochrony 

Przeciwpożarowej – wyjaśnia 
Halina Hirth, prezes zarzą-
du powiatowego OSP. - W tym 
okresie strażacy organizują 
uroczystości, w których trak-
cie wręczane są odznaczenia 
i wyróżnienia. Tak dzieje się 
między innymi na terenie po-
wiatu puckiego, gdzie uroczy-
stej akademii towarzyszy oko-
licznościowy festyn. 
Dla mieszkańców to okazja do 
porozmawiania ze strażaka-

mi i zapoznania się ze sprzę-
tem, którym dysponują. Uro-
czystość w Połczynie Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Pucku zorganizo-
wał przy współpracy z Zarzą-
dem Miejsko-Gminnym Związ-
ku OSP RP. Wydarzenie odby-
ło się przy wsparciu m.in. Sta-
rostwa Powiatowego w Pucku 
i Urzędu Gminy Puck.
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Uczcili Dzień Flagi
Przyrządzasz regionalne dania 
i produkty? Weź udział w konkursie 
kulinarnym o bursztynowy laur!

bUrsZtyNowy laUr 
do Zdobycia

W zmaganiach o prestiżowe wyróżnienie mogą wziąć udział 
producenci żywności, koła gospodyń wiejskich, gospo-
darstwa rolne oraz restauratorzy. Uczestnicy zmierzą się 
w dwóch kategoriach, tj. potrawa i produkt, a w katego-
rii produkt oceniane będą dodatkowo cztery podkategorie. 
Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja.

Made in Pomerania
W konkursie o wyróżnienie w kategorii produkt mogą sta-
rać się pomorscy przedsiębiorcy, koła gospodyń wiejskich, 
szkoły gastronomiczne, stowarzyszenia, gospodarstwa rol-
ne i agroturystyczne. Z kolei kategoria potrawa dedykowana 
jest restauracjom i innym stałym placówkom gastronomicz-
nym, w tym agroturystycznym. Oceniane będą m.in. produk-
ty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, przetwory owoco-
we i warzywne, przetwory z grzybami oraz produkty zbożo-
we, a także napoje alkoholowe oraz miody.
Zgłaszane do konkursu potrawy i produkty powinny być 
przygotowane według regionalnych tradycji i z lokalnych su-
rowców. – W ten sposób chcemy promować kulinarne dzie-
dzictwo naszego regionu, uchronić od zapomnienia daw-
ne przepisy, a nawet inspirować szefów kuchni – mówi Jó-
zef Sarnowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – 
Chcemy również, żeby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do re-
gionalnej żywności wysokiej jakości. Taką okazją jest m.in. 
Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego, gdzie można ku-
pić wędliny, ciasta, nalewki czy miody – dodaje Sarnowski.

Zasady są proste
Zwycięzca każdej kategorii poza statuetką i dyplomem 
otrzyma nagrodę w wysokości tysiąca złotych. Natomiast 
pozostali finaliści otrzymają 400 zł brutto za każdy produkt 
lub potrawę. By wziąć udział w konkursie, należy przesłać 
kartę zgłoszenia wraz z unikatowym przepisem na pomor-
ski produkt lub potrawę oraz zdjęcie. Z udziału w konkursie 
wykluczone są potrawy i produkty nagrodzone Bursztyno-
wym Laurem Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomor-
skie Smaki” w poprzednich edycjach. Każdy uczestnik może 
zgłosić do nagrody maksymalnie dwa produkty.
Konkurs o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Po-
morskiego „Pomorskie Smaki” kultywuje i popularyzuje dzie-
dzictwo kulinarne regionu. Eksponuje regionalną różnorod-
ność i dziedzictwo lokalnych społeczności. Dzięki nim moż-
na zdobyć wiedzę o produktach i potrawach wytwarzanych 
tradycyjnie i z lokalnych surowców. Kolejna edycja konkursu 
powinna przyczynić się do budowy produktu turystycznego 
i marki regionu. Jest to przedsięwzięcie podkreślające atrak-
cyjność i konkurencyjność regionu. Finał Konkursu Kulinarne-
go o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego 
„Pomorskie Smaki” odbędzie się 9 czerwca podczas XIII Po-
morskiego Święta Produktu Tradycyjnego w Gdańsku. 

uM

Przemarsz z flagami, a następnie poczęstunek i możliwość wykonania torby 
z patriotycznym motywem – w ten sposób mieszkańcy gminy Kosakowo przyłączyli 

się do obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Choć wietrzna pogoda nie 
zachęcała do spacerów, to 
w Mechelinkach spotkało 
się kilkadziesiąt osób, aby 
wspólnie celebrować jedno 
z najmłodszych świąt pań-
stwowych. Biało–czerwony 
przemarsz brzegiem morza 
zakończył się w Rewie, a do-
kładniej w siedzibie Kosa-
kowskiego Centrum Kultury, 
gdzie zorganizowany został 
okolicznościowy piknik. Jed-
ną z atrakcji spotkania była 
możliwość wykonania torby 
z patriotycznym motywem, 

o co zadbał radny z Pogórza 
– Michał Przysiecki. Uczest-
nicy kosowskich obchodów 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej mogli liczyć również 
na poczęstunek w posta-
ci domowego ciasta i chleba 
ze smalcem, a także upomin-
ki ufundowane przez wój-
ta gminy Kosakowo, gdań-
ski oddział IPN, Bibliotekę 
Publiczną Gminy Kosakowo, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oraz Kosakowskie 
Centrum Kultury. 
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To już szósta edycja najwięk-
szej akcji w Polsce, która pro-
muje zdrowy tryb życia i zrów-
noważoną mobilność wśród 
dzieci przedszkolnych, uczniów 
szkół podstawowych oraz gro-
na pedagogicznego. Łącznie 
w projekcie uczestniczy 47 
miast. To oznacza, że w 873 
szkołach i przedszkolach do-
jazd do szkoły rowerem, hulaj-
nogą, na rolkach bądź desko-
rolce jest nie tylko mile widzia-
ne, ale i odnotowywane w „ro-
werowych dzienniczkach”. 

Duże zainteresowanie
Jeżeli chodzi o powiat pucki, to 
do tegorocznej edycji akcji przy-
łączyło się kilkanaście placówek 
z terenu gminy Władysławowo, 
Jastarni i Pucka. Do szkoły ro-
werem, na rolkach bądź hulaj-
nodze dojeżdżają między innymi 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Mariusza Zaruskiego w Puc-
ku, gdzie akcja organizowana 
jest już trzeci rok z rzędu. 
- Muszę przyznać, że zaintere-
sowanie wśród uczniów jest bar-
dzo duże – mówi Zdzisław Pruch-
niewski, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Mariusza Zaruskiego 

w Pucku. - Rowerów przed szko-
łą jest tyle, że brakuje wolnych 
miejsc. Bardzo cieszy mnie fakt, 
iż uczniów nie trzeba namawiać 
do jazdy na rowerze, czy też rol-
kach bądź hulajnodze. 

Powstaje parking
Z dużym sukcesem akcja „Ro-
werowy Maj” prowadzona jest 
również na terenie pozosta-
łych puckich placówek oświato-
wych. Chodzi o Szkołę Podsta-
wową „Małe Morze”, Przedszko-
le Samorządowe, Niepubliczne 
Przedszkole „Małe Morze”, Nie-
publiczne Przedszkole im. Jana 
Brzechwy, Pierwsze Przedszko-
le Integracyjne oraz Przedszkole 
Niepubliczne „Pod Tęczą”. 
- W związku z rosnącą popular-
nością rowerów wśród uczniów 
przy Szkole Podstawowej  im. 
Mariusza Zaruskiego powstaje 
parking rowerowy – mówi Han-
na Pruchniewska, burmistrz 
Pucka. - Inwestycja realizowa-
na jest w ramach budżetu oby-
watelskiego na wniosek radnej 
Justyny Thiel i dzięki mobiliza-
cji w głosowaniu rodziców oraz 
całych rodzin. Prowadzone 
prace są już na ukończeniu.

Korzyści z kampanii
Zasady kampanii są proste, 
a zabawa trwa przez cały maj. 
Każdy uczeń bądź przedszko-
lak, który przyjedzie do szko-
ły na rowerze, deskorolce, hu-
lajnodze lub rolkach, otrzymu-
je dwie naklejki. Jedną z nich 
przykleja do swojego „rowe-
rowego dzienniczka”, a dru-
gą na klasowy plakat Rowero-
wego Maja. Dla najaktywniej-
szych uczestników, klas i pla-

cówek przewidziane są atrak-
cyjne nagrody. 
- To kampania, która przyno-
si same korzyści – zapewnia 
Hanna Pruchniewska. - Zachę-
ca dzieci do aktywności fizycz-
nej, propaguje ekologiczną ko-
munikację i przyczynia się do 
ograniczenia emisji spalin. Cie-
kawa jest też sama forma akcji, 
która łączy elementy zabawy, 
rywalizacji oraz edukacji.

Anna Walk

Trwa zdrowa rywalizacja uczniów i przedszkolaków. Ogólnopolska kampania pn. 
„Rowerowy Maj”prowadzona jest między innymi na terenie Pucka. 

Rowerowy Maj 
opanował Puck

Główne cele akcji:
• zachęcenie dzieci do jazdy 
rowerem oraz regularnego 
dojeżdżania nim do szkoły, 
w tym jako dawka codzien-
nego ruchu poprawiająca 
zdrowie i zwiększająca od-
porność na choroby; 
• nauka bezpiecznych za-
chowań na drodze poprzez 
regularne poruszanie się 
na rowerze i ćwiczenie 
umiejętności jazdy; 
• kształtowanie postaw 
ekologicznych, rozumienie 
roli i znaczenia roweru jako 
przyjaznego dla otoczenia 
środka transportu.

sprawny rower to:
• dobrze działające hamulce,
• dokręcone śruby,
• napięty łańcuch,
• sprawnie działające prze-
rzutki,
• prawidłowo napompowa-
ne koła,
• odpowiednio wysoko 
ustawione siodełko (noga 
powinna być lekko ugię-
ta w kolanie w momencie, 
gdy pedał jest w pozycji 
najbliżej ziemi),
• dzwonek,
• odblaski: biały z przodu, 
czerwony z tyłu.

Wybory do Europarlamentu lada 
dzień. Aby zachęcić jak najwięcej 
osób do udziału w nich, zorganizowa-
no konkurs dla młodzieży. 

„weź ZagłosUj” 
i wygraj!

Konkurs „Weź zagłosuj”, mający na celu zwiększenie frekwen-
cji w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskie-
go organizowany jest przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot. Ideą przedsięwzięcia jest spowodowanie zain-
teresowania młodych osób oraz ich rodzin i otoczenia udzia-
łem w wyborach, zachęcenie do twórczej interpretacji zna-
czenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz pokazania 
korzyści wynikających z funkcjonowania we Wspólnocie Euro-
pejskiej – zarówno w małych gminach, jak i dużych miastach.
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 21 
lat, mieszkającej lub uczącej się na terenie Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Akcję promującą udział 
w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego na-
leży zrealizować do 26 maja.  
Uczestnik konkursu sam wybiera formę inicjatywy, którą może 
być: kampania w mediach społecznościowych lub akcja prze-
prowadzona w “realu”, np. flash mob, debata, happening itp.
Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach: 
jako osoba indywidualna (w wieku 18 do 21 lat) lub jako ze-
spół złożony z 2 do 5 osób (w wieku 14-21 lat).
Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody. W kategorii 
„inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną” – 3 rów-
norzędne nagrody w postaci dwóch 2/3-miesięcznych biletów 
Interrail dla laureata/laureatki oraz osoby towarzyszącej oraz 
stypendium na podróż w wysokości 5000 zł.
W kategorii „inicjatywa przygotowana przez zespół” – 6 równo-
rzędnych nagród w postaci 2-dniowego wyjazdu całego zwy-
cięskiego zespołu do Parlamentu Europejskiego. 
Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej bez 
kategorii w postaci wyjazdu do Warszawy - zwiedzanie Par-
lamentu RP.
Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie 
internetowej www.wezzaglosuj.pl lub na portalu społeczno-
ściowym www.facebook.com/wezzaglosuj. Zasady i warunki 
udziału w konkursie określone są w regulaminie. Zgłoszenia 
można wysyłać do dnia 28 maja.

/raf/
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Ogromna integracja, 
radość, pomoc i zabawa

Były występy artystyczne, nie zabrakło też pokazów sportowych, a nawet loterii z nagrodami. Majowy festyn 
integracyjny pn. „Wiosna zakwita na seZamkowej 5 ” był pełen atrakcji.

Do uczestnictwa w tej wyjąt-
kowej imprezie mieszkańców 
zachęcali członkowie Stowa-
rzyszenia Rodziców i Przyja-
ciół Osób Niepełnosprawnych 
w Pucku oraz pracownicy Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego. Choć mają oni 
już doświadczenie w organiza-
cji różnego rodzaju wydarzeń, 
to imprezę z okazji Dnia Walki 
z Dyskryminacją Osób Niepeł-
nosprawnych zorganizowali po 
raz pierwszy. Chcieli stworzyć 
barwne i radosne wydarzenie, 
które przyciągnie uwagę puc-
czan, integrując osoby niepeł-
nosprawne z pełnosprawnymi. 

Atrakcji nie brakowało
- Udało nam się zjednoczyć 
przedstawicieli różnych instytu-
cji, prywatnych firm i mieszkań-
ców wokół jednej wspólnej spra-
wy, która opiera się na wsparciu 
osób niepełnosprawnych, prze-

łamywaniu stereotypów i dąże-
niu do akceptacji odmienności - 
mówi Jolanta Podhajska, dyrek-
tor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Pucku.
Przygotowania do majowego 
wydarzenia trwały kilka mie-
sięcy. Pomysłodawcy przedsię-
wzięcia szukali partnerów, dzię-
ki którym festyn mógł zostać 
zorganizowany z dużym roz-
machem. Na scenie cały czas 
coś się działo, a na płycie ryn-
ku rozstawione zostały stoiska, 
do których ustawiały się kolej-
ki. Można było wspomóc dzia-
łalność Stowarzyszenia Rodzi-
ców i Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych, a jednocześnie 
w wyjątkowy sposób spędzić 
wolny czas.

Duże zainteresowanie
- Bardzo dobrze, że organizo-
wane są tego typu wydarzenia 
– zapewnia pani Justyna, któ-

ra w festynie integracyjnym 
uczestniczyła wraz z córką. - 
Trzeba pokazywać, że wśród 
nas są osoby niepełnospraw-
ne, które mają swoje pasje 
i chcą być akceptowane. Tego 
typu imprezy są świetną lek-
cją tolerancji, podczas której 
przezwyciężamy bariery wo-
bec osób niepełnosprawnych. 
Festyn, który spotkał się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców, 
ma być kontynuowany. - Nie jest 
to jednak jedyna impreza, którą 
organizujemy lub współorgani-
zujemy – zaznacza Beata Rebic-
ka, prezes  Stowarzyszenia Ro-
dziców i Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych. - Niebawem odbę-
dzie się Dzień Dziecka, w ramach 
którego przy naszym udziale 
zorganizowane zostaną Igrzy-
ska Olimpijskie Osób Niepełno-
sprawnych, na które już dziś ser-
decznie zapraszamy.

Anna Walk 

/Expressy.plBądź 
na Bieżąco!
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Urodził się z niezwykle poważną wadą genetyczną. Wyłącznie kosztowna operacja może sprawić, że 2-letni Wojtek będzie żył 
normalnie. Aby mogła dojść do skutku, potrzeba ponad 400 tys. zł.

Wojtuś potrzebuje 
Twojej pomocy!

Na placu zabaw, w parku, a może w domu?  
Pokaż nam, gdzie wypoczywa twoje dziecko 
i zagarnij wejściówkę do funparku crocusiowa 
Przystań w Pucku.
Czekamy na zdjęcia ze spacerów, wyjazdów, zabaw w domu, czy też spotkań z naj-
bliższymi. Fotografie wraz z imieniem i nazwiskiem oraz informacją o miejscu wypo-
czynku należy przesyłać bezpośrednio na adres: czytelnicy@expressy.pl. Spośród 
nadesłanych zdjęć wybierzemy autorów pięciu fotografii, którym przekażemy wej-
ściówki „no limit” do funparku Crocusiowa Przystań w Pucku.
Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca. Zwycięzcy o wygranej powiadomieni zo-
staną drogą elektroniczną. Zaznaczamy, że nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na jego publikację na łamach Expressu Powiatu Puckiego. Do-
datkowo osoba nadsyłająca oświadcza, że jest autorem fotografii i dysponuje do 
niej prawami autorskimi.

WA

wejściówki do Zdobycia
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Wojtek ze Swarzewa urodził 
się 21 grudnia 2016 roku bez 
kości promieniowych oraz 
z małą ilością płytek krwi. 
Okazało się, że choruje na 
bardzo rzadką chorobę gene-
tyczną, jaką jest zespół TAR. 
Jego ręce są zdeformowa-
ne, układają się w kształt li-
tery „L”. Chłopczyk wymaga 
specjalistycznej pomocy, sta-
łej rehabilitacji oraz operacji 
obu rąk. Co się stanie, jeże-
li nie zostanie zoperowany? 
Choroba będzie postępowała, 
krzywiąc dalej rączki, a na-
wet nóżki i sprawiała coraz 
większy ból.  

Niezbędna operacja
- Szukaliśmy pomocy w Pol-
sce i Europie, ale jedynym le-
karzem, który zagwaranto-

wał nam to, że Wojtuś będzie 
sprawny, jest dr Paley ze Sta-
nów Zjednoczonych – przeko-
nują rodzice Wojtka. - Cena za 
zdrowie Wojtusia jest ogromna, 
ale nigdy nie zaśniemy spokoj-
nie, jeśli nie zrobimy wszyst-
kiego, aby ją zapłacić. Prosimy 
o pomoc, bo tylko z nią nasz 
synek nie będzie skazany na 
niepełnosprawność. 
Brak operacji najpewniej spra-
wi, że w przyszłości Wojtek bę-
dzie musiał poruszać się za 
pomocą wózka inwalidzkiego. 
- Kiedy nasz syn zaczął cho-
dzić, zaczęły krzywić się rów-
nież jego nóżki – wspominają 
rodzice chorego chłopca. - Te-
raz, kiedy Wojtuś jest jeszcze 
mały, niewiele rozumie, ale bę-
dzie rósł i będzie zadawał co-
raz więcej pytań. W przedszko-

lu zobaczy, że wygląda inaczej 
niż pozostałe dzieci. 

Możesz pomóc
Operacja, która może sprawić, 
że Wojtek będzie żył normalnie, 
oszacowana została na 412 tys. 
zł. Dzięki ogromnej liczbie dar-
czyńców rodzicom Wojtka uda-
ło się już wpłacić niezbędną za-
liczkę. Teraz mieszkańcy Swa-
rzewa zbierają brakujące środ-
ki. - Oczami wyobraźni widzi-
my, jak Wojtuś podbiega do nas 
z wyciągniętymi w naszą stronę 
rączkami – mówią rodzice cho-
rego chłopczyka. - Operacja 
będzie bardzo skomplikowana, 
ale warta sprawności naszego 
dziecka – zapewniają.
Chcesz mieć swój wkład w po-
wrót do zdrowia Wojtka? Ko-
niecznie wpłać pieniądze na 

konto nr 89 2490 0005 0000 
4530 6240 7892 Fundacji 
Siepomaga, która organizuje 
zbiórkę środków dla dwulatka. 
W tytule przelewu należy wpi-
sać „17044 Wojciech Kasprzyk 
darowizna”. Każda, nawet naj-
mniejsza kwota, może pomóc.

Anna Walk

Zespół TAR to rzadka, ge-
netyczna choroba krwi 
i kości. Krew nie krzepnie 
tak, jak u zdrowych ludzi, 
może dochodzić do cięż-
kich, zagrażających życiu 
krwawień do mózgu i in-
nych narządów. Brak ko-
ści promieniowych spra-
wia natomiast, że rączki 
są mocno zdeformowane.

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

PRENUMERATA:
p.ruszewski@expressy.pl

oNLiNE:

/ Express Biznesu
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Oficjalne otwarcie Forum Miast 
Partnerskich odbyło się w Ze-
spole Szkół nr 1 we Władysła-
wowie. Gości z Lamstedt, Sca-
lei i Makowa Podhalańskiego 
przywitał burmistrz Roman Ku-
żel. Następnie zebranym przed-
stawione zostały krótkie filmy, 
ukazujące walory turystyczne, 
krajobrazowe i atrakcje gminy 
Władysławowo, a także inwe-
stycje zrealizowane przy wspar-
ciu środków unijnych. Z oka-
zji obchodów 15-lecia członko-
stwa Polski w Unii Europejskiej 
slajdy i ciekawe informacje nt. 
Wspólnoty przedstawił nauczy-
ciel Tomasz Bieszke. Przed pre-
zentacjami miast partnerskich 
Władysławowa nastąpiła prze-
rwa, jaką melodyjnie wypeł-

nił Józef Roszman z zespo-
łem, do którego dołączyli wło-
scy muzycy. Druga część inau-
guracji Forum rozpoczęła się 
od przedstawienia przez burmi-
strza Lamstedt, Holgera Mey-
era, uroków gminy i wspomi-
nek obchodów trwającej już bli-
sko trzydzieści lat współpracy 
z Władysławowem. Po nim głos 
zabrali przedstawiciele z wło-
skiej Scalei. W trakcie przed-
stawianych prezentacji ukaza-
li oni uroki przepięknej Kalabrii, 
organizowane tam imprezy, wy-
darzenia sportowe, jak i możli-
wości spędzania wolnego cza-
su. Jako ostatni uroki Makowa 
Podhalańskiego zaprezentował 
burmistrz Paweł Sala. Poszcze-
gólne wystąpienia przeplatane 

były muzycznymi przerywni-
kami, charakterystycznymi dla 
poszczególnych regionów.
Pierwszego dnia odbywał się 
kiermasz i degustacja regional-
nych produktów spożywczych 
z Włoch, Niemiec i polskich gór. 
Równolegle odbywały się liczne 
występy artystyczne. Zwień-
czeniem wspólnej zabawy był 
przygotowany przez Studio 
Sztuki „Da Capo al Fine” pro-
gram artystyczny, zawierający 
fragmenty wcześniej prezento-
wanego mieszkańcom spekta-
klu „O sole mio”. 
Druga odsłona Forum Miast 
Partnerskich odbywała się pod 
znakiem obchodów Dnia Fla-
gi. Delegacje z flagami państw 
ustawiły się przed bramą Cen-

tralnego Ośrodka Sportu Ośrod-
ka Przygotowań Olimpijskich 
„Cetniewo” w barwnym koro-
wodzie wraz ze szczudlarzami, 
mieszkańcami i turystami. Cało-
ści przewodziła i rytm nadawała 
Miejska Orkiestra Dęta z Włady-
sławowa. Pierwszy przystanek 
nastąpił na Alei Gwiazd Spor-
tu, gdzie uruchomiono fontan-
nę z ogniem. Następnie zgroma-
dzeni w wiwatującym szyku uda-
li się pod Urząd Miejski. To tam 
odegrano hymny państwowe, 
jak i Unii Europejskiej. Przed-
stawiciele samorządów dodat-
kowo wypuścili gołębie pokoju. 
Potem obecni przeszli pod es-
tradę miejską, gdzie odbywały 
się prezentacje wozów i sprzętu 
strażackiego. Nadto serwowa-

no darmowy poczęstunek w po-
staci kiełbasek z grilla, wojsko-
wej grochówki oraz pysznych 
ciast Koła Gospodyń z Włady-
sławowa. Tę część Forum zwień-
czył koncert na scenie w wyko-
naniu Piotra Kajetana Matczuka 
z zespołem „Piramidy”. W godzi-
nach popołudniowych delegacje 
odbyły jeszcze objazd po gmi-
nie, podczas którego mogły zo-
baczyć zrealizowane w ostatnim 
czasie inwestycje, poprawiające 
jakość i estetykę przestrzeni pu-
blicznej gminy Władysławowo.
Ostatniego dnia wizyty, tj. 3 
maja, goście z miast partner-
skich mieli okazję do modlitwy 
i refleksji w Lasach Piaśnic-
kich, gdzie ofiarą ludobójstwa 
z rąk nazistów padło, wedle 

szacunków, nawet 14 tys. osób. 
W gronie ofiar znaleźli się licz-
ni przedstawiciele polskiej in-
teligencji z Pomorza Gdańskie-
go, a także osoby narodowo-
ści polskiej, czeskiej i niemiec-
kiej, przywiezione z głębi Rze-
szy. Delegacje wspólnie złoży-
ły kwiaty i znicze, modląc się 
w intencji pomordowanych.
Spotkania w ramach Forum 
Miast Partnerskich ukierun-
kowane były na wymianę do-
świadczeń, poznanie histo-
rii i kultury regionów, a tak-
że wartości oraz problemów 
Unii Europejskiej. Wydarzenie 
współfinansowane było w ra-
mach unijnego programu „Eu-
ropa dla obywateli”.

uM

Atrakcyjne i huczne
Forum Miast Partnerskich

Za nami Forum Miast Partnerskich. Do Władysławowa przyjechali przedstawiciele Makowa Podhalańskiego, Lamstedt (Niemcy) 
i Scalei (Włochy). Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia historii, kultury i kulinariów poszczególnych regionów.
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w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

PoMÓż NAM PoMAGAĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WAżNE tElEFoNY

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

ToWARZYSKiE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NiERUCHoMoŚCi 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NiERUCHoMoŚCi KUPiĘ: EXP.NKU.

NiERUCHoMoŚCi 
Do WYNAJĘCiA:

EXP.NDW.

MoToRYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MoToRYZACJA KUPiĘ: EXP.MKU.

MoToRYZACJA iNNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

Masz 
firmę?
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

oNLiNE:

/ Express Biznesu

/E
xp

re
ss

y.
pl

A może...
ogłoszenie 
w rAmce?
zadzwoń:
660 731 138

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS! redakcja@expressy.pl

REKLAMA U/2019/RL

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

Wafelek

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

Uwielbia się wygodnie wy-
ciągnąć na hamaczku i łapać 
promyki słońca. Już nie ucie-
ka przed głaszczącą ręką.

NIERUCHOMOŚCI

sPRzEDAM

sPRzEDAM działkę ogrodniczą 
w Gościcinie, tel. 538 443 446

WYNAJMĘ

PokÓJ do wynajęcia, Rumia, tel. 
694 642 709

WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokojowe 
w bloku, Wejherowo, tel. 517 159 871

PoszukuJĘ WYNAJĄĆ

kuPiĘ

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

MOTORYZACJA

sPRzEDAM

skuP, kasacja aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

skoDA 105S, 38lat, iGaS(BRC), 
cytryna, cena: 2222zł, Tczew, tel. 
574 797 077

JAWA 50, typ 220i223, obie po 
42lat, cena 4204 zł i 2204 zł, 
Tczew tel. 574 797 077

PiAGGio/Vespa Ciao, skuter, 

1os.2T, 1995r czarny, cena 1900 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

sPRzEDAM Volkswagen Polo 
2001r., czerwony, stan bardzo do-
bry, Wejherowo, tel. 517 159 871

kuPiĘ

iNNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAkoWANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

sEx-sex-sex to lubię, gorąca 
Blondi pozna Panów sponsorów, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

blAcHY, stal, do wypieku, 40-60 
cm, tel 694 642 709

FotElo tapczan 1 osobowy i fotel 
gratis, 110 zł, tel. 600 667 860

DMucHAWA, stan dobry, 550 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

DREWNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

słoMA w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

szliFiERkA 450 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

PRzYczEPA do kostek 6 m., stan 
dobry, 2600 zł, Szemud, tel. 510 751 
837

PłuG 3 skiby i brony 5 zawieszane, 
750 zł, tel. 600 667 860

złotA rączka, regulacja okien pcw, 
malowanie, panele, krany, armatura, 
naprawy, itd., Rumia, tel. 518 204 992

złotA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

sPRzEDAM duży, rozsuwany stół +8 
krzeseł, Wejherowo, tel. 600 994 348 

sPRzEDAM rower dla dziecka 
70zl, dwa fotele lekkie oraz stolik 
kawowy, Wejherowo, tel 538 443 
446 

sPRzEDAM lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

sPRzEDAM rowery damskie, mę-
skie, młodzieżowe, dziecinne, oraz 
przyczepkę rowerową, od 100 zł, tel. 
603 661 240

sPRzEDAM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

sPRzEDAM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

sPRzEDAM grobowiec w Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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W centralnym ośrodku sportu ośrodku 
Przygotowań olimpijskich im. Feliksa stamma 
cetniewo odbędzie się prestiżowy Para Polish 
open 2019.

W środę, tj. 22 maja, staruje młodzieży turniej ittF Junior 
circuit Premium Polish Junior & cadet open.

Polscy pięściarze pokonali 18:6 Niemców w towarzyskim me-
czu na terenie centralnego ośrodka sportu ośrodka Przy-
gotowań olimpijskich „cetniewo”.

para polish opeN 2019

rUsZają prestiżowe ZmagaNia

Nie Zwlekaj! 
ZapisZ się jUż dZiś!

polska pokoNała Niemcy

W Centralnym Ośrodku Sportu 
Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich im. Feliksa Stamma Cet-
niewo przez pięć dni rywalizo-
wało będzie ponad trzystu za-
wodników z blisko trzydziestu 
państw. W ponad 80-osobowej 
polskiej reprezentacji znaleźli 
się m.in. Samuel Kulczycki, Ma-
ciej Kubik (ubiegłoroczny mistrz 
Europy kadetów z Cluj-Napoca 
Węgrzyn), Anna i Katarzyna Wę-
grzyn (srebrne medalistki w grze 
podwójnej Mistrzostw Europy 
U-21 z Gondomar 2019), a także 
Anna Brzyska, Ilona Sztwiertnia 
oraz Miłosz Redzimski. 

WA

Rywalizacja przeprowadzo-
na została w ramach Świato-
wej Konfrontacji Boksu Olim-
pijskiego. Polacy bardzo do-
brze rozpoczęli spotkanie, 
a niejednogłośnie na punk-
ty swoje walki wygrali Jakub 

Słomiński (52kg), Jarosław 
Iwanow (56kg) i Radomir Ob-
ruśniak (60kg).
W kategorii 64kg odbyły się 
dwa pojedynki, w których 
zdecydowanie triumfowali 
Mateusz Polski i Damian Dur-

Takiego turnieju jeszcze 
w Polsce nie było. Polski 
Związek Tenisa Stołowe-
go pierwszy raz w histo-
rii jest organizatorem ran-
kingowego, międzynaro-
dowego turnieju dla za-
wodników niepełnospraw-
nych. Zmagania startują 
30 maja i trwały będą trzy 
dni. W turnieju uczestni-
czyć będzie ponad dwustu 

zawodników z 34 państw, 
wśród których znajdu-
ją się utytułowani Polacy, 
m.in. Karolina Pęk (aktu-
alna wicemistrzyni świa-
ta niepełnosprawnych-
klasa 9), Krystyna Łysiak 
(aktualna wicemistrzy-
ni świata niepełnospraw-
nych-klasa 11), Dorota Bu-
cław (brązowa medalistka 
mistrzostw świata 2018–

klasa 1), Patryk Chojnow-
ski (aktualny mistrz świa-
ta niepełnosprawnych-
klasa 10), a także Rafał 
Czuper (aktualny wice-
mistrz świata niepełno-
sprawnych- klasa 2) oraz 
Marcin Skrzynecki (brązo-
wy medalista mistrzostw 
świata 2018-klasa 8).

WA

MicHAł koWAlski,
dyrektor COS OPO Cetniewo

Polacy wypadli bardzo dobrze, 
pokazując świetną formę przed 
Turniejem im. Feliksa Stamma, który 
tydzień później zorganizowany 
został w Warszawie. Do osiągnięcia 
dobrych wyników na pewno repre-
zentantom Polski przysłużył się 
obóz w Cetniewie, podczas którego 

udało nam się stworzyć bardzo dobre warunki poby-
towo-szkoleniowe. Poziom meczu był bardzo wysoki, 
a cała impreza zakończyła się sukcesem zarówno spor-
towym, jak i frekwencyjnym. W przyszłości będziemy 
chcieli częściej organizować podobne spotkania.

kacz. Biało-czerwoni prowadzi-
li 10:0 i zanosiło się na pogrom 
rywali. Tymczasem porażki Fi-
lipa Wąchały i Kamila Holki 
(obaj 69kg), a także Ryszarda 
Lewickiego (75kg) sprawiły, że 
Niemcy „złapali” kontakt i koń-
cowy wynik wciąż był otwartą 
sprawą. Sytuacja zmieniła się 
po zwycięstwach na punkty 
Rafała Perczyńskiego (75kg) 
i przed czasem Sebastiana 
Wiktorzaka (81kg) z Angelo 
Schenkiem. W wadze ciężkiej 
Tomasz Niedźwiecki pokonał 
Nino Kolicicia, a w supercięż-
kiej Adam Kulik, który zastąpił 
w składzie Aleksandra Stawi-
reja, wygrał z Kenanem Huso-
viciem. Warto nadmienić, że po 
raz pierwszy w spotkaniu mię-
dzypaństwowym polskich pię-
ściarzy prowadził trener Irene-
usz Przywara. 

info: Pzb

Od tegorocznego sezonu 
na Krótkiej Pętli obowią-
zuje osobny start dla pań. 
Wzbudza to kontrowersje, 
jednak ostatecznie zachę-
ca zawodniczki do wzięcia 
udziału w zawodach. Naj-
lepszy czas wśród męż-
czyzn na ponad 40km osią-
gnęli trzej uczestnicy, któ-
rzy jednocześnie pokonali 
ten dystans w ciągu 1:01:41: 
Chmielewski Maciej (Sta-
rogard), Korzeniak Patryk 
(Toruń), Barikiewicz Do-
rian (Toruń). Wśród kobiet 
najlepsza była Alfia Kare-
eva z Kaliningradu (1:11:53)  
Na długim dystansie zacię-

ta rywalizacja rozpoczęła 
się już na początku. Paweł 
Gołębicki i Jakub Średziń-
ski zawiązali ucieczkę, któ-
rej udało się zgubić peleton 
aż na 60 km. Ostatecznie 
na ostatnim podjeździe do 
śmiałków doskoczyli Piotr 
Rzeszutek i Jakub Ruciń-
ski, którzy na mecie zaję-
li odpowiednio dwa pierw-
sze miejsca. Trzecia lokata 
przypadła Jakubowi Śre-
dzińskiemu. W klasyfika-
cji kobiet zwyciężyła Beata 
Modlińska. Drugie miejsce 
zajęła Wioleta Górska-Sie-
rońska, a trzecie Kinga To-
maszewska. WA

Blisko 450 zawodników 
na starcie zmagań

Niemal 450 amatorów kolarstwa szosowego zdecydowało się na start w drugiej z sześciu 
edycji serii Energa Cyklo Cup. Wyścig rozegrany w Krokowej należał do Piotra Rzeszutka i Beaty 
Modlińskiej na długim dystansie oraz Macieja Chmielewskiego i Alfii Kareevy na krótkim.

to będzie gratka dla fanów 
ekstremalnych wrażeń. trzeba będzie 
zmierzyć się nie tylko z dystansem, 
ale i wymyślnymi przeszkodami. 

W ostatnią niedzielę maja na 
terenie koszarów pierwoszyń-
skich zorganizowany zostanie 
Bieg Przełajowy z Przeszko-
dami. - Na czterokilometro-
wej trasie będą do pokonania 
przeszkody, tj. od sześciu do 
ośmiu stacji – informują orga-
nizatorzy zmagań. 
Zawodnicy mają startować 
w 25-osobowych grupach, 
co 10 minut. Podział na gru-
py zależeć ma od kolejno-
ści zgłoszeń. Na mecie każ-
dy otrzyma pamiątkowy me-
dal. Kobiety i mężczyźni kla-
syfikowani mają być osobno. 

Dodatkowo organizatorzy Biegu przewidzieli nagrody dla 
najszybszych mieszkańców gminy Kosakowo.
Zapisy oraz regulamin zmagań dostępne są na stronie:
www.icc-time.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie 
zwlekaj i zapisz się już dziś! 

WA
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