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Fantastyczne koncerty plenerowe, niezwykłe emocje sportowe i zabawne występy kabaretowe. W wakacje 
powiat pucki tętnił będzie życiem kulturalno-rozrywkowym. Na plenerowych scenach wystąpią gwiazdy 

polskiej sceny muzycznej, m.in. Ania Wyszkoni, Sławomir, Enej (zdjęcie poniżej) oraz Kasia Kowalska. 
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ich elektrycznych wersji. Nad-
to tworzą miejsce przezna-
czone do rekreacji na świeżym 
powietrzu. 

WA

Od września będzie 
żłobek w Starzynie

Trwają prace zmierzające do uruchomienia pierwszego, samorządowego żłobka na 
terenie gminy Puck. Placówka od września ma działać w Starzynie.

Profesjonalnie 
i bezPiecznie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Pucku stale podnosi stan-
dardy wsparcia rozwoju dziecka oraz 
edukacji i rewalidacji młodych ludzi.

Co to jest elektroławka? To 
ławka zasilana za pomocą 
energii słonecznej, przy któ-
rej można między innymi na-
ładować telefon komórkowy. 
Jej sekret samowystarczalno-
ści jest niewidoczny dla oczu 
przechodniów i skrywa się na 
daszku, w który wkomponowa-
ne zostały dwa moduły foto-
woltaiczne o mocy 276Wp każ-
dy. Wytwarzana energia ma-
gazynowana jest w zabudowa-
nym akumulatorze 12V24Ah. 
Jak twierdzi producent, fir-
ma z województwa podlaskie-
go, elektroławka stanowi „nie-
wyczerpywane” źródło energii 

dla oświetlenia oraz pozwala 
na ładowanie smartfonów, czy 
też zasilanie lodówek tury-
stycznych. We Władysławowie 
zmontowana została na okres 
testowy, podobnie jak w Au-
gustowie i Ełku. 
Warto zaznaczyć, że inteli-
gentne ławki solarne, wiaty 
piknikowe i rowerowe są co-
raz częściej spotykanym roz-
wiązaniem w przypadku zago-
spodarowywania przestrzeni 
miejskiej. Nie tylko pozwalają 
za darmo doładować urządza-
nia mobilne i turystyczne, ale 
również umożliwiają zaparko-
wanie rowerów i naładowanie 

ElEktroławka pojawiła się na szotlandziE
W tzw. elektroławkę wyposażony został „Skwer nad Zatoką”. Siedzisko na osiedlu Szotland we 
Władysławowie zamontowane zostało w ramach współpracy z firmą Alex Electro.

Dotrzyj Do większej 
ilości klientów!

zamieść swoją 
reklamę!
zadzwoń:
660 731 138
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Żłobek funkcjonował będzie 
od poniedziałku do piątku. Dla 
najmłodszych mieszkańców 
gminy Puck dostępny będzie 
przez dziesięć godzin dziennie. 
Jego utworzenie stanowi od-
powiedź na rosnące potrzeby 
mieszkańców w zakresie opie-
ki nad dziećmi do lat trzech.
- Nasze działania związane 
z utworzeniem żłobka wy-
nikają także z reorganizacji 
systemu edukacji – wyjaśnia 
Tadeusz Puszkarczuk, wójt 
gminy Puck. - Zlikwidowane 
zostały gimnazja, w związku 

z czym musieliśmy zagospo-
darować część pomieszczeń. 
Pojawił się pomysł utworze-
nia pierwszego, publicznego 
żłobka, na który udało nam 
się uzyskać niezbędne dofi-
nansowanie. 
Żłobek w Starzynie będzie 
pierwszą samorządową pla-
cówką, zapewniającą opie-
ką najmłodszym mieszkań-
com gminy Puck. Powstaje 
przy dofinansowaniu w wy-
sokości 827 tys. zł z Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go i wsparciu w ramach re-

sortowego programu rozwo-
ju instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 „Maluch 
+” 2019. - Środki z progra-
mu „Maluch +”, czyli 139 tys. 
złotych, są dodatkowymi pie-
niędzmi i stanowią uzupełnie-
nie wkładu własnego – wyja-
śnia Tadeusz Puszkarczuk. 
- Umowę o dofinansowanie 
z wojewodą pomorskim pod-
pisałem w minioną środę.
Obecnie ogłoszony został 
przetarg na wybór wykonaw-
cy robót, polegających na 
dostosowaniu pomieszczeń 

szkolnych do potrzeb naj-
młodszych mieszkańców gmi-
ny Puck. W wyniku realizacji 
inwestycji zostaną stworzo-
ne odpowiednie warunki opie-
ki nad dziećmi. Nadto zwięk-
szona zostanie aktywizacja 
zawodowa kobiet przy jedno-
czesnym zwiększeniu komfor-
tu pracy obojga rodziców i po-
wstaną nowe miejsca pracy. 
Żłobek Samorządowy w Sta-
rzynie ma oferować 35 miejsc 
dla dzieci od ukończenia 20 
tygodnia życia do 3 lat.

WA

W ostatnim czasie popularna placówka wprowadziła nową 
formę wsparcia, tj. terapię neurotaktylną, która jest meto-
dą pracy skierowaną do osób z neurodeficytami w psycho-
ruchowym rozwoju. Ośrodek doposażono w specjalistycz-
ny sprzęt, między innymi kabinę do integracji sensorycznej 
oraz podnośnik dla osób poruszających się na wózku inwa-
lidzkim. Podopieczni placówki otrzymali również estetyczne 
szafki uczniowskie. -Jesteśmy placówką, która łączy atrak-
cyjne metody i formy pracy z bezpieczeństwem – zapewnia-
ją przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Pucku.

WA
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Zarząd powiatu puckiego został rozliczony za 2018 rok. 
W trakcie czerwcowej sesji otrzymał wotum zaufania 
i absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. 

Zarząd powiatu 
z wotum zaufania

Jak podkreśla starosta Jaro-
sław Białk, 2018 rok był okre-
sem z bardzo dobrym budżetem 
w wysokości 109 mln zł, który 
przyniósł wiele inwestycji. Udało 
się między innymi wybudować 
drogę z Władysławowa do Łeb-
cza, przebudować skrzyżowa-
nie na ul. Chrzanowskiego w Ko-

sakowie, czy też odnowić drogę 
na trasie Goszczyno – Karwień-
skie Błota II. 2018 rok upłynął 
również pod znakiem prac ter-
momodernizacyjnych budyn-
ków użyteczności publicznej. 
Nie można też zapomnieć o na-
kładach poniesionych na Szpital 
Pucki, który zyskał nową stery-

lizatornię oraz sprzęt z przezna-
czeniem na blok operacyjny.
Warto zaznaczyć, że wotum za-
ufania zostało wprowadzone no-
welizacją ustawy o samorządzie 
gminnym. Poprzedza je raport 
o stanie powiatu za ubiegły rok, 
a potem dyskusja na ten temat. 
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REKLAMA 17/2019/ZM

nowy chodnik 
już gotowy
Zwiększyło się nie tylko bezpieczeń-
stwo pieszych, ale i poprawił się kom-
fort podróży kierowców. Przy ulicy 
Jachtowej we Władysławowie powstał 
chodnik z kostki brukowej.

Na terenie gminy Władysławowo trwa rozbudowa infrastruk-
tury drogowej. W ostatnim czasie do użytku oddano chodnik 
przy ul. Jachtowej we Władysławowie. 
– Sukcesywnie realizujemy inwestycje, które nie tylko popra-
wiają komunikację, ale i zwiększają bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu – zapewnia Roman Kużel, burmistrz Władysła-
wowa. - Ulica Jachtowa, głównie podczas wakacji, w połą-
czeniu z Drogą Chłapowską stanowi objazd dla oblegane-
go ronda przy ulicy Gdańskiej i dobre połączenie z osiedlem 
Cetniewo oraz zachodnią częścią gminy. To niezwykle istot-
ne, aby zapewnić tam swobodne i bezpieczne poruszanie się 
tak pieszych, jak i kierowców.
Przebudowa ul. Jachtowej, obejmująca wykonanie drogi as-
faltowej, zrealizowana została w 2017 roku. Teraz na całej 
długości uzupełniona jest chodnikiem z kostki brukowej. 
Standardowo przy tego typu inwestycji wykonano również 
zjazdy do posesji. Całkowity koszt zadania wyniósł niespeł-
na 130 tys. zł.
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Najwięcej rowerów Mevo 
przybędzie w lipcu. Do poło-
wy sierpnia dostępna ma być 
już pełna flota.
– Bardzo intensywnie pracuje-
my nad poprawą i doskonale-
niem systemu – zapewnia Pa-
weł Orłowski, prezes Nextbike 
Polska. - Nasz serwis działa 
dzień i noc, siedem dni w ty-
godniu, dbając o systema-
tyczne doładowywanie bate-
rii i naprawiając uszkodzone 
rowery. Robimy wszystko, aby 
mieszkańcy metropolii mogli 
korzystać każdego dnia przy-
najmniej z 98 proc. obecnie 
dostępnej floty.
Nowe rowery zostały ozna-
czone dodatkowymi naklejka-
mi i skrzydełkami z informa-
cjami o możliwości zgłaszania 
uwag do testowanych pojaz-
dów z drugiego etapu wdroże-
nia. Oznaczenia wyróżniają się 

także sześciocyfrową 
numeracją przygoto-
waną na czas testów. 
– Najbardziej cieszy 
mnie fakt, że użytkow-
nicy tak chętnie ko-
rzystają z Mevo. Na-
sze statystyki nie-
mal każdego dnia 
biją rekordy – 
dodał Paweł 
Orłowski.
Mevo to 
n a j n o w o -
c ze ś n i e j -
szy sys-
tem roweru 
miejskiego 
w Europie. 
Jest dosko-
nałym uzupeł-
nieniem transpor-
tu publicznego między 
innymi w Pucku i Władysła-
wowie. Mieszkańcy i turyści 

w trakcie swoich codziennych 
podróży mogą korzystać z jed-
nośladów wyposażonych m.in. 

w silnik elektryczny, moduły 
GPS, czy też elektrozamek. 

WA

REKLAMA U/2019/PR

Coraz więcej 
rowerów Mevo

Rowery Mevo biją rekordy popularności. Tylko w czerwcu średnio każdego dnia 
są wypożyczane od 15 do 16 tys. razy. Od ubiegłego tygodnia na ulicach pojawia-
ją się kolejne, nowe jednoślady. 

oToPaTrol 
zaPrasza
Dołącz do OTOPatrolu rezerwatu Beka!

– Rezerwat Beka ma wielu sympatyków wśród okolicznych 
mieszkańców, turystów i wielbicieli przyrody, którzy nie za-
wsze zdają sobie sprawę z konieczności przestrzegania za-
sad, obowiązujących na terenie rezerwatu – wyjaśniają przed-
stawiciele OTOPatrolu. – Ma to negatywny wpływ na przyro-
dę Beki, w tym ptaki znajdujące tu miejsca lęgowe i miejsca 
odpoczynku w trakcie sezonowych migracji – dodają. 
Dlatego powstaje zespół wolontariuszy, którzy pomogą 
w edukowaniu o przyrodzie Beki oraz instruowaniu osób, 
przebywających poza wyznaczonymi szlakami o zasadach 
przebywania w rezerwacie w sposób przyjazny dla przyrody.
– Uczestnikiem społecznego patrolu może być osoba, któ-
ra ukończyła 18 lat – zachęcają miłośnicy ptaków. – Jeśli 
chcesz pomóc, przyłącz się do OTOPatrolu!
Więcej informacji na temat naboru można zdobyć w Pomor-
skim Biurze OTOP lub pod nr 58 341 26 93.
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Cleo, Sławomir, Kamil Bed-
narek, Ania Wyszkoni i Ka-
sia Kowalska – to tylko część 
z popularnych artystów, któ-
rzy w trakcie wakacji wystąpią 
na terenie powiatu puckiego. 
Świetnie zapowiadających się 

koncertów jest tyle, że trudno 
zmieścić je w grafiku.

Koncerty i festyny
- Muszę przyznać, że w ubie-
głym roku ze względu na brak 
wolnego czasu przegapiłam 

kilka naprawdę fajnych wy-
stępów – mówi pani Kami-
la, mieszkanka Pucka. - Teraz 
postaram się lepiej zorganizo-
wać, bo doskonale zdaję so-
bie sprawę z tego, że część 
z artystów już tutaj nie wró-

ci, więc nie chce przegapić ich 
koncertów. 
Lista artystów, którzy latem 
pojawią się na terenie powiatu 
puckiego, jest naprawdę im-
ponująca. Co cieszy, plenero-
we koncerty są darmowe i nie-
mal zawsze towarzyszą im fe-
styny rodzinne, więc zadowo-
leni powinni być nie tylko mi-
łośnicy muzyki na żywo, ale 
i ich najbliżsi. 

Będzie się działo
- Puck, jak co roku, stara się 
dostosować kalendarz wyda-
rzeń do potrzeb mieszkań-
ców i turystów, więc stawia-
my na różnorodną ofertę – 
zapewnia Bartłomiej Kamiń-
ski, podinspektor ds. promo-
cji i współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi Urzędu 
Miasta w Pucku. - Wśród naj-
ważniejszych eventów warto 
wymienić bezpłatne koncerty 
na Zielonej Plaży. 7 lipca za-
gra O.S.T.R., ikona polskiego 
rapu, a blisko trzy tygodnie 
później gościć będziemy zna-
ną wokalistkę, Annę Wyszko-
ni. 16 sierpnia podczas „Week-
endu na rockowo” wystąpi 

między innymi Patrycja Mar-
kowska. Dużą atrakcją będzie 
również Lato z Radiem Festi-
wal 2019, które odbędzie się 
w dniach 19-20 lipca. Szcze-
góły dotyczące wszystkich 
wydarzeń znajdują się w ka-
lendarzu na stronie interneto-
wej www.miastopuck.pl.
Na różnorodność stawiają też 
przedstawiciele innych miej-
scowości, w związku z czym 
na scenach plenerowych w re-
gionie, nie zabraknie porząd-
nego rocka, modnego popu, 
ostrego hip-hopu, a nawet ta-
necznej muzyki disco. 

Nie zabraknie gwiazd 
- Już po raz ósmy zaprasza-
my do nas najbardziej popular-
nych artystów polskiej sceny 
muzycznej, 
reprezentujących różne gatunki 
i style, aby zadowolić i zaspo-
koić zróżnicowane upodobania 
muzyczne mieszkańców oraz 
odwiedzających nasze strony 
turystów – zapewnia Dominika 
Sułat-Jęcek z Centrum Kultu-
ry, Promocji i Sportu we Włady-
sławowie. - W ramach kolejnej 
edycji Letniej Sceny Muzycz-

nej we Władysławowie wystą-
pią m.in. Kamil Bednarek, Bede-
os, Grzegorz Hyży, Sarsa i Ka-
sia Kowalska. Festyny w miej-
scowościach gminnych, tj. Cha-
łupach, Chłapowie, Tupadłach 
i Karwi, za sprawą gwiazd po-
pularnej muzyki rozrywkowej 
zachęcają do wspólnej zabawy 
całe rodziny. W tym roku po raz 
kolejny zaśpiewa u nas uwiel-
biany przez wszystkich Sławo-
mir, a także Cleo, zespół Piękni 
i Młodzi oraz Enej.
Warto pamiętać, że waka-
cje wiążą się nie tylko z więk-
szą liczbą koncertów w ple-
nerze, ale też ogromną ilością 
rozgrywek sportowych zarów-
no o charakterze lokalnym, jak 
i międzynarodowym. W tym 
przypadku na czoło wysuwają 
się Mistrzostw Świata w Wind-
surfingu w klasie Formula Foil, 
które na przełomie czerwca 
i lipca przeprowadzone zosta-
ną w Pucku. Nie zabraknie też 
wydarzeń o charakterze histo-
ryczno-edukacyjnym, które już 
na stałe wpisały się w kalen-
darz imprez organizowanych 
na terenie powiatu puckiego.

Anna Walk

Wakacje zapowiadają
się koncertowo

Prawdziwa gratka dla miłośników muzyki na żywo. Tegoroczne lato obfitowało będzie w koncerty,
które we Władysławowie, Pucku, Jastarni czy Helu zagrają gwiazdy znane z ogólnopolskich rozgłośni radiowych.

Organizatorem konkursu był 
Obszar Metropolitalny Gdańsk
-Gdynia-Sopot. - Chcieliśmy, 
aby młodzież namawiała swoje 
środowiska lokalne do udzia-
łu w wyborach europejskich - 
mówił Michał Glaser z Obsza-
ru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot. - Do konkursu 
przystąpiło 137 osób, w tym 
37 zespołów i 10 uczestników 
indywidualnych. W przeważa-
jącej większości były to filmy. 
Młodzież widocznie uznała, że 
to narzędzie jest podstawową 
formą dotarcia do szerszej pu-
bliczności. Były też wystawy 
w przestrzeni publicznej, na 
terenie szkół czy performan-
sy – dodaje. 
Konkurs był skierowany do 
młodzieży w wieku od 14 do 21 
lat, mieszkającej lub uczącej 

Młodzi i krEatywni zostali nagrodzEni 
Kształtowanie postaw obywatelskich i zachęcenie do udziału w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego - to cele adresowanego do młodzieży konkursu „Weź zagłosuj!”. Uroczyste 
wręczenie nagród laureatom zmagań odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności.

się na terenie Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. Wręczenie nagród od-
było się w Europejskim Cen-
trum Solidarności w Gdańsku. 
Wśród nagrodzonych znaleź-
li się reprezentanci powia-
tu puckiego. Nagrodę głów-
ną w kategorii indywidual-
nej, czyli dwumiesięczny bi-
let Interrail, umożliwiający po-
dróż koleją po całej Europie 
oraz stypendium w wysoko-
ści 5.000 zł otrzymała Izabe-
la Zaprzalska z Pierwoszyna. 
W czołówce konkursu znala-
zła się również drużyna z Puc-
ka, która za sprawą projektu 
„Nie bój się głosować” wywal-
czyła wyjazd do Brukseli. 
Inicjatywa z całą pewnością 
spełniła pokładane w niej na-
dzieje. Frekwencja w tegorocz-
nych wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego w wojewódz-
twie pomorskim wyniosła 47,24 
procent, czyli o ponad 20 punk-
tów procentowych więcej niż 
w roku 2014. 
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Radosne i huczne święto
organizacji pozarządowych

Dbają o potrzebujących, zachęcają do aktywności fizycznej, organizują zajęcia kulturalne i wspierają rozwój pasji. Organizacje 
pozarządowe w powiecie puckim nie próżnują. Raz do roku spotykają się na Starym Rynku w Pucku, gdzie świętują wspólnie z mieszkańcami.

Święto Organizacji Pozarządo-
wych to impreza, która już na 
stałe wpisała się w kalendarz 
wydarzeń kulturalno-społecz-
nych organizowanych na te-
renie powiatu puckiego. Te-
goroczna dwudniowa edycja 
uroczystości zorganizowana 
została pod hasłem „Z pomy-
słem dla Ziemi Puckiej”. Kul-
minacyjnym punktem wyda-
rzenia było spotkanie na Sta-
rym Rynku w Pucku. Uczest-
niczyli w nim nie tylko przed-
stawiciele lokalnych stowa-
rzyszeń i mieszkańcy, ale też 
samorządowcy, którzy na każ-
dym kroku podkreślali, że nie 
wyobrażają sobie funkcjono-
wania bez działalności organi-
zacji pozarządowych.

Wielka radość
- Bardzo się cieszymy, że dzisiaj 
po raz kolejny odbywa się Świę-
to Organizacji Pozarządowych – 
mówiła w trakcie uroczystości 
Hanna Pruchniewska, burmistrz 
Pucka. - To jest wielka radość 
nie tylko dla wszystkich samo-
rządowców, ale i mieszkańców, 
bo bez Was nasze życie nie by-

łoby tak ciekawe i radosne. Wa-
sza działalność na terenie Ziemi 
Puckiej sprawia, że chce się tu 
żyć i działać. Jeżeli są wśród nas 
osoby, które nie należą do żad-
nego ze stowarzyszeń, a dys-
ponują wolnym czasem, to mam 
nadzieję, że niebawem zostaną 
członkiem którejś z organizacji 
i poczują się potrzebni.
Głos w trakcie uroczystości 
zabrał również senator Sła-
womir Rybicki. - Nie ma spo-
łeczeństwa obywatelskiego, 
nie ma pełnej demokracji bez 
działalności organizacji poza-
rządowych. To Wy tworzycie 
lokalne wspólnoty, uszlachet-
niacie je swoją działalnością 
i tworzycie tkankę społeczną 
w lokalnych społecznościach, 
za co serdecznie Wam dzięku-
ję. Jednocześnie życzę, aby-
ście mogli na co dzień reali-
zować swoją misję i w dobrym 
oraz przyjaznym otoczeniu 
dalej realizować swoje cele - 
mówił do zebranych. 

Pielgrzymka Amazonek
Tegoroczna uroczystość stano-
wiła nie tylko doskonałą okazję 

do podziękowań, ale i prezenta-
cji dokonań. Na stoiskach roz-
stawionych przez lokalne klu-
by i stowarzyszenia każdy mógł 
zaczerpnąć informacji i spędzić 
miło czas, bo poszczególne or-
ganizacje zadbały o to, aby 
swoją działalnością „zarazić” 
jak największą grupę osób.
- Na terenie powiatu puckie-
go funkcjonuje około dwustu 
organizacji pozarządowych, 
z których prężnie działa nieco 
ponad sto – mówi Marcin Se-
lonke, przewodniczący Powia-
towej Rady Organizacji Poza-
rządowych. - Wspólnie spoty-
kamy się dwa razy w roku, tj. 
w czerwcu podczas Święta Or-
ganizacji Pozarządowych i na 
początku roku w trakcie gali 
Bursztynowej Kogi. 
Warto zaznaczyć, że w przed-
dzień uroczystości na Starym 
Rynku zorganizowana zosta-
ła II Pielgrzymka Amazonek. 
W tegorocznej edycji Świę-
ta Organizacji Pozarządowych 
wzięło udział około czterdzie-
stu różnych stowarzyszeń, klu-
bów i towarzystw.

Anna Walk
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Przedstawiciele Urzędu Miejskiego we Władysławowie przypominają 
właścicielom obiektów noclegowych o obowiązku uiszczania tzw. 
opłaty miejscowej. - To składowa rozwoju gminy – zaznaczają. 

Ważna opłata 
klimatyczna

Opłata miejscowa pobierana jest 
w miejscowościach turystycz-
nych na całym świecie. Stanowi 
ona rekompensatę zwiększonych 
kosztów funkcjonowania w okre-
sie wzmożonego ruchu turystycz-
nego. Jeżeli chodzi o gminę Wła-
dysławowo, to dochody z tytułu 
opłaty miejscowej przeznaczane 
są m.in. na utrzymanie czystości, 
sprzątanie plaży specjalną maszy-
ną, większą ilość patroli służb mun-
durowych, renowację zejść na pla-

żę, czy też utrzymanie zieleni oraz 
budowę infrastruktury turystycz-
nej. Opłata miejscowa przekazy-
wana jest również na wsparcie 
działań promocyjnych. Gmina po-
trzebuje tych środków, bo turyści 
liczą na dobrą infrastrukturę i mają 
określone wymagania, którym sa-
morząd stara się sprostać. 
Przypominamy, że budżet gminy 
Władysławowo na rok 2018 wy-
niósł niecałe 99 mln zł, wpływy 
z tytułu opłaty miejscowej wy-

niosły 2 mln zł. Wynika z tego, że 
dochód z opłaty miejscowej sta-
nowi tylko 2 procent całego bu-
dżetu. - Tym bardziej znaczące 
jest jej rzetelne uiszczanie, dzię-
ki czemu, choć w pewnym stop-
niu możliwe jest zrekompenso-
wanie dodatkowych kosztów po-
noszonych w związku z organiza-
cją sezonu letniego – przekonują 
przedstawiciele Urzędu Miejskie-
go we Władysławowie. 

WA

nowE stacjE 
z Psim PakieTem
Na terenie Władysławowa stanęły trzy 
nowe stacje z tzw. „psimi pakietami”. 

To proste w obsłudze stanowiska z pojemnikami na psie 
odchody, niezbędne dla właścicieli czworonogów przy oka-
zji spacerów z pupilami. Dwie stacje umieszczone zosta-
ły w lasku przy plaży, pomiędzy wejściami nr 3 a 5, przy 
ul. Hryniewieckiego. Trzeci zestaw pakietów zamontowano 
przy placu zabaw na rogu ul. Przybyszewskiego i Młyńskiej 
we Władysławowie. 
Stacje są wykonane ze stalowej blachy, zostały ocynkowa-
ne. Oprócz woreczków na psie odpady zawierają śmietniki. 
Na terenie gminy Władysławowo zamontowano dotychczas 
blisko trzydzieści stacji.
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Twoją Reklamę

d.bieszke@expressy.pl,
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7 lipca
godz. 21:00

O.S.T.R.
Puck, Zielona Plaża

Polski raper, freestyle’owiec, 
muzyk i kompozytor, a także 
producent muzyczny 
i inżynier dźwięku.
Tego koncertu nie można 
przegapić! 

K alendarium wydarzeń 

2 lipca
Plażowe 
Mistrzostwa 
Budowniczych
Kuźnica, plaża

Wakacyjny event 
organizowany na 
popularnych plażach. 

13-14 lipca
Lotniczy Puck
Puck, Zielona Plaża

Przez dwa dni rekonstruktorzy 
związani ze Stowarzyszeniem 
Historycznym MDLot 
i członkowie grup 
rekonstrukcyjnych z innych 
części kraju przybliżają różne 
wątki związane z II wojną 
światową. 

14 lipca
Koncert Polskiej 
Filharmonii 
Kameralnej Sopot
Puck, Stary Rynek

Polska Filharmonia 
Kameralna Sopot jest 
instytucją kultury Miasta 
Sopot oraz Samorządu 
Województwa Pomorskiego. 

14 lipca
Letni Puchar 
Polski 
Strongman
Władysławowo, 
estrada miejska

Pokaz siły i wytrzymałości, 
który połączony zostanie 
z konkursami dla 
publiczności oraz pokazami 
kulturystycznymi. 

20 lipca
Festyn 
Rodzinny
Karwia, boisko przy 
ul. Wojska Polskiego 

Wystąpi: Sławomir

19-20 lipca
Lato z Radiem 
Festiwal 2019
Puck, stadion miejski

Sztandarowej letniej audycji 
Programu I Polskiego Radia 
będą towarzyszyć ciekawe 
koncerty, audycje na żywo 
oraz strefy na terenie miasta. 

14, 21, 28 
lipca
godz.: 20:30

XIV Cysterskie 
Lato Muzyczne
Żarnowiec, kościół

Organizator: 
Parafia Żarnowiec

27 lipca
Letnia Scena 
Muzyczna
Władysławowo, plac przy 
ul. Żeromskiego

Organizator: Centrum 
Kultury, Promocji i Sportu 
we Władysławowie

Wystąpią: Bedoes i Kamil 
Bednarek 

27 lipca
godz.: 21:00

Ania Wyszkoni
Puck, Zielona Plaża

Polska piosenkarka, 
wykonująca muzykę 
z pogranicza popu i rocka, 
wystąpi na scenie w Pucku.

21 lipca
Festyn 
„Łowisko”
Rzucewo, Osada 
Łowców Fok

Organizator: Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki 
Gminy Puck

Lipiec 2019.
Oj, będzie się działo!
Nie masz planów na najbliższe tygodnie? 
Nic nie szkodzi, bo na terenie powiatu 
puckiego sporo się będzie działo.
Poniżej prezentujemy wybrane z imprez, 
które organizowane będą w lipcu. 
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12 lipca
Tribute 
to Justin 
Timberlake
Władysławowo,
estrada miejska

To największe w Polsce 
muzyczne show z piosenkami 
Justina Timberlake’a. 

16 lipca
Koncert Cleo
Jastrzębia Góra, Namiot 
Sceny Kulturalnej przy 
Promenadzie Światowid

17 lipca
LemON
Jastarnia, port rybacki

LemON to grupa założona 
w 2011 roku przez wokalistę 
i kompozytora, Igora 
Herbuta.

20, 21 lipca
IV Puchar 
Bałtyku 
w Kulturystyce 
i Fitness
Jastarnia, port rybacki

Władysławowo, estrada 
miejska

20 lipca
godz.:14:30

Pielgrzymka 
wodno-piesza 
z Nadola 
do Żarnowca
Lubkowo, przystań

Organizator: 
Parafia Żarnowiec

31 lipca
Festyn 
Rodzinny
Chłapowo, 
boisko KS „Klif”

26-28 lipca
Dni Gminy 
Krokowa
Obchody rozpoczynają się 
od zabawy sportowej na 
plaży w Białogórze, Dębkach 
i Karwieńskich Błotach 
Drugich. Sobota to dzień 
koncertowy, a gwiazdą 
wieczoru będzie grupa 
Sound’N’Grace. 

7 lipca
Festiwal Pieśni 
Kaszubskiej
„Kaszëbsczé tóne nad 
Môlim Môrza”

Swarzewo, skwer przed 
Domem Kaszubskim

Organizator: Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki Gminy Puck

Organizator: Sołtys i Rada Sołecka Chłapowa oraz Centrum 
Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie

Wystąpią: Piękni i Młodzi
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Boisko wielofunkcyjne, mini 
skate park, plac zabaw oraz 
plenerowa siłownia - to tylko 
niektóre atrakcje, które cze-
kają na mieszkańców Pogórza 
w nowym kompleksie sporto-
wo-rekreacyjnym. Oficjalne 
otwarcie zagospodarowane-
go terenu, który znajduje się 
przy ulicy Kościuszki, odby-
ło się pod koniec maja. Sym-

bolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali włodarze gminy Ko-
sakowo oraz przedstawicie-
le spółek Euro Styl i Euro Styl 
Construction.

Sukces dzięki współpracy
- Cieszymy się wszyscy 
z otwarcia nowoczesnego, wie-
lofunkcyjnego terenu rekre-
acyjnego, z którego korzystać 

mogą wszyscy mieszkańcy – 
zapewniają przedstawiciele 
Urzędu Gminy Kosakowo. 
Inwestycja związana z budo-
wą kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego zrealizowana zo-
stała dzięki współpracy lokal-
nych władz z firmą Euro Styl, 
wykonawcą osiedla Beaufor-
ta. Deweloper zabezpieczył 
w swoich zasobach działki 

pod inwestycję, zrealizował ją, 
a następnie teren nieodpłat-
nie przekazał gminie Kosako-
wo. Całe przedsięwzięcie zre-
alizowane zostało z inicjatywy 
radnego Adama Fajksa.

Apel do mieszkańców
Uroczyste otwarcie nowocze-
snego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego połączone zo-

stało z piknikiem rodzinnym, 
w ramach którego rozegrany 
został turniej piłki nożnej. Do-
datkowo odbyły się między in-
nymi warsztaty crossfit, na-
uki jazdy na rolkach, desko-
rolkach i bmx-ach. Nie zabra-
kło również animacji dla naj-
młodszych, czy też darmowej 
lemoniady. Nadto w Pogórzu 
zaparkowały foodtracki, które 

serwowały mieszkańcom wy-
jątkowe dania. 
- Cieszymy się, że mieszkańcy 
gminy tak licznie uczestniczyli 
w pikniku – zapewniają przed-
stawiciele Urzędu Gminy Kosa-
kowo. Jednocześnie urzędnicy 
apelują do mieszkańców, aby 
dbali o kompleks po to, by dłu-
go wszystkim służył. 

WA

W Pogórzu oficjalnie oddany do użytku został nowy kompleks sportowo-rekreacyjny. Z tej okazji włodarze gminy Kosakowo 
oraz przedstawiciele spółki Euro Styl zaprosili mieszkańców do udziału w festynie rodzinnym.
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Kompleks sportowo-
rekreacyjny otwarty

W imprezie, która zorgani-
zowana została przy Gale-
rii Szperk, uczestniczyły całe 
rodziny. Wydarzenie „Z Pogó-
rza Lato Rusza” po raz kolejny 
zorganizowane zostało dzię-
ki współpracy Kosakowskiego 
Centrum Kultury, Urzędu Gmi-
ny Kosakowo, Galerii Szperk 
oraz gdyńskiej Rady Dzielni-
cy Pogórze.
Kilka godzin pozytywnych 
emocji pod gołym niebem to 
tym razem m.in. występy zna-
nych gwiazd – kabaret w wy-
konaniu Cezarego Pazury czy 
koncerty zespołu Afromental 
i Kasi Malendy, finalistki jed-
nego z ogólnopolskich, mu-
zycznych programów. Nie za-

brakło też stoisk z regionalny-
mi przysmakami, a dla dzieci 
nie lada atrakcją był dmucha-
ny plac zabaw. Na scenie swo-
je umiejętności prezentowa-
ły liczne zespoły lokalne oraz 
młodzi wokaliści z okolicznych 
szkół i przedszkoli. Gminę Ko-
sakowo reprezentowały m.in. 
Jantarki i Dębogórskie Kwiat-
ki. Wystąpiła również Orkie-
stra Dęta Gminy Kosakowo 
pod batutą kapelmistrza Zbi-
gniewa Kostrzewskiego.
Warto zaznaczyć, że w ramach 
wydarzenia kwestowano na 
rzecz gdyńskiego Stowarzy-
szenia Hospicjum im. św. Waw-
rzyńca w Gdyni. 

WA

Afromental, show Cezarego Pazury 
czy występ Kasi Malendy – to atrak-
cje, którymi Pogórze postanowiło 
w tym roku rozruszać lato. 

lato po raz kolEjny ruszyło z pogórza! atrakcji niE brakowało
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W zmaganiach udział wzięli 
wychowankowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Pucku, uczniowie klas 
integracyjnych ze Szkoły Pod-
stawowej im. M. Zaruskiego, 
dzieci z I Przedszkola Integra-
cyjnego w Pucku i Niepublicz-
nego Przedszkola „Grzybek”, 
a także podopieczni Ośrodka 
Adaptacyjnego „Razem” i Pla-
cówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej w Kłaninie. 

Udana impreza
Uczestnicy przedsięwzięcia na 
Starym Rynku w Pucku pokony-
wali tor przeszkód z warzywami, 
smakowali owoce, wąchali przy-
prawy, dopasowywali dania do 
poszczególnych krajów, czy też 
przygotowywali koktajle owoco-
we. Między poszczególnymi kon-
kurencjami młodzi ludzie mogli 

częstować się popcornem, watą 
cukrową, świeżutkimi pączkami, 
bigosem i napojami. 
- Igrzyska Osób Niepełno-
sprawnych po raz kolejny oka-
zały się udane – zapewnia Jo-
lanta Podhajska, dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Pucku. - Dopi-
sała nie tylko frekwencja, ale 
i pogoda. Zmagania dostarczy-
ły dzieciom mnóstwo emocji, 
satysfakcji i radości, co dla nas 
jest najważniejsze. 

Pomagali wolontariusze
Gościem specjalnym wyda-
rzenia była Anna Rybicka, jed-
na z najbardziej utytułowa-
nych polskich florecistek, któ-
ra uświetniła Igrzyska między 
innymi pokazem sprzętu uży-
wanego przez florecistów. Przy 
okazji srebrna medalistka olim-

pijska udzieliła wywiadu na te-
mat zdrowego odżywiania. 
XVI Igrzyska Osób Niepełno-
sprawnych Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Puc-
ku zorganizował przy współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Miast 

Partnerskich „Przyjaciele”. Po-
mocą uczestnikom służyli wo-
lontariusze z Powiatowego Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego oraz I Liceum 
Ogólnokształcącego w Pucku.

WA

W konkurencjach kulinarnych próbowali swoich sił uczniowie klas integracyjnych 
i podopieczni placówek szkolno-wychowawczych. W Pucku zorganizowane zostały XVI 
Igrzyska Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Olimpiada z kuchennymi rewolucjami”. 

Udana integracja 
i świetna zabawa
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JOLANTA PODhAJSKA,
dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Pucku

Głównym celem wydarzenia była integra-
cja środowiska dzieci niezwykłych z ich 
rówieśnikami ze szkół ogólnodostępnych. 
Uczestnikom Igrzysk Osób Niepełnospraw-
nych poprzez tego typu przedsięwzięcia 
stwarzamy możliwość osiągnięcia sukcesu 
i czerpania satysfakcji. Cieszymy się, że 

wydarzenie po raz kolejny okazało się udane, a sponsorzy nas 
nie zawiedli, dzięki czemu uczestnicy otrzymali między innymi 
pamiątkowe medale, a każdą z drużyn nagrodzono repliką piłki, 
którą rozgrywane były mecze Mistrzostw Świata w Rosji.

Do 30 czerwca można zgłaszać kan-
dydatów do nagrody za zasługi dla 
rozwoju turystyki.

trwa nabór kandydatów

W tym przypadku chodzi o promieniowanie najciekawszych 
wydarzeń, ofert i inwestycji turystycznych w wojewódz-
twie pomorskim. Nagroda marszałka województwa pomor-
skiego za zasługi dla rozwoju turystyki może być przyznana 
osobom, instytucjom oraz podmiotom gospodarczym, któ-
rych działalność w ubiegłym roku miała szczególnie istotny 
wpływ na rozwój pomorskiej turystyki. Jej celem jest promo-
wanie oraz wspieranie najciekawszych inicjatyw, podnoszą-
cych atrakcyjność turystyczną naszego regionu.
Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach, tj. wyda-
rzenie roku, innowacja w turystyce, oferta turystyczna, oso-
bowość roku oraz inwestycja w turystyce. Szczególnym wy-
różnieniem jest nagroda główna w postaci statuetki Gryfa 
Pomorskiego. Jest ona wręczana za całokształt działalności 
tym osobom, których pasja i zaangażowanie przekładają się 
na osiągnięcia, stanowiące ogromny wkład na rzecz kreowa-
nia marki turystycznej województwa pomorskiego.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawicie-
le jednostek samorządu terytorialnego, organizacje spo-
łeczne i zawodowe lub organizacje pozarządowe, działają-
ce w zakresie turystyki w województwie pomorskim. Zgło-
szenia można przesyłać wyłącznie pisemnie do 30 czerwca 
(decyduje data wpływu wniosku do urzędu) na adres Depar-
tamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego z dopiskiem „Nagroda Marszałka za zasługi dla 
rozwoju turystyki”. Wniosek można również złożyć osobiście 
w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2 (pokój nr 33).
Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania na-
gród wraz z wnioskiem, dostępne są na stronie internetowej 
Departamentu Turystyki. Ewentualne pytania ws. procedury 
zgłaszania kandydatów do nagrody można kierować na ad-
res e-mail: d.grabska@pomorskie.eu.
Nagrody marszałka województwa pomorskiego za zasłu-
gi dla rozwoju turystyki zostaną wręczone podczas Regio-
nalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbę-
dą się 4 października w Centrum św. Jana w Gdańsku. Te-
goroczne obchody przebiegać będą pod hasłem „Turystyka 
i miejsca pracy: lepsza przyszłość dla wszystkich”.
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Świętowanie rozpoczęło się 
punktualnie w samo południe. 
Z estrady miejskiej zebranych 
powitał burmistrz Roman Ku-
żel w towarzystwie Adama Bia-
łasa, przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Następnie w sali 103 
włodarz miasta otworzył werni-
saż prac dzieci, uczestniczących 
w warsztatach ceramicznych pn. 
„Co w naszym morzu pływa”. Tuż 
obok, w „Ogrodzie Zimowym”, 
odbyła się wystawa prac ma-
larskich i rękodzieła pracowni-
ków Urzędu Miejskiego we Wła-
dysławowie. Kwadrans po godz. 
12 rozpoczęło się pierwsze zwie-
dzanie Domu Rybaka (z czte-
rech zaplanowanych), które już 
tradycyjnie w barwny i cieka-
wy sposób prowadziła Bogumi-
ła Ceynowa-Kasprzyk, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
we Władysławowie. 

Sporo się działo
Tuż po godz. 13 na parking za 

Urzędem dostojnie wjecha-
ły zabytkowe oldtimery mar-
ki Volkswagen. Ich wizyta nie 
była przypadkowa i odbyła się 
na terenie gminy Władysławo-
wo nie po raz pierwszy (orga-
nizują doroczne zjazdy w Kar-
wi) za sprawą grupy „Klasyki 
Szos i Organizacja Wypraw”. 
Równolegle na scenie konkur-
sy sprawnościowe dla dzie-
ci organizowała siłownia Su-
per-Gym na czele z Katarzyną 
Adrian. Tuż po nich pierwszą 
odsłonę występów artystycz-
nych zainaugurowała uzdol-
niona młodzież z gminy Wła-
dysławowo, biorąca udział 
w warsztatach wokalnych 
prowadzonych już od kilku lat 
przez Piotra Kajetana Matczu-
ka z zespołu „Piramidy”.
Niezależnie od atrakcji na sce-
nie wokół całej estrady dzia-
ło się wiele. Były dmuchane 
zjeżdżalnie, cyrkowe atrakcje - 
szczudlarzy Mosaic, warszta-

ty ceramiczne Ania’s Ceramics, 
niezwykle popularne malowa-
nie buzi, czy też gry wielko-
formatowe i planszówki. Nad-
to Ośrodek Pomocy Społecz-
nej przygotował promocję akcji 
„Zmieniamy się, jesteśmy ak-
tywni” i informował o nowych 
zasadach Karty Dużej Rodziny 
oraz programu 500+. Obok es-
trady w Centrum Edukacji i Pro-
mocji „Merk” można było nie-
odpłatnie pozwiedzać multime-
dialną wystawę „Praca Rybaka: 
jak, gdzie, czym?”, udostępnio-
ną dzięki Północnokaszubskiej 
Lokalnej Grupie Rybackiej. Nie 
zabrakło także smakołyków 
w postaci waty cukrowej, po-
pcornu, czy ciasta.

Gorąco i energetycznie
W organizację wydarzenia za-
angażowały się również służby 
mundurowe. Liczne reprezenta-
cje policji, straży granicznej i po-
żarnej cieszyły się wielką popu-

larnością, a odgłosy syren sły-
szalne były niemal przez całą 
imprezę. Strażacy prezentowa-
li udzielanie pierwszej pomo-
cy, a momentem kulminacyjnym 
był widowiskowy pokaz piany 
i wody z działka wodno-piano-
wego oraz pianotwórczego. 
Punktualnie o godz. 15:30 na 
scenie zrobiło się napraw-
dę gorąco i energetycznie. To 
za sprawą pokazów tanecz-
no-sportowych, które na świa-
towym poziomie przedstawiły 
Cheerleaders Gdynia. Ich wy-
stępy przeplatane były, anga-
żującymi dziesiątki dzieci, ta-
necznymi animacjami i ćwicze-
niami, które doskonale prowa-
dziła Natalia Wojdak z Dream 
Dance. Organizatorzy wyda-
rzenia dziękują wszystkim part-
nerom i sponsorom za włącze-
nie się w przygotowanie Dnia 
Otwartego w Domu Rybaka 
i Gminnego Dnia Dziecka.

WA

Dopisała pogoda i spisali się organizatorzy. Udany okazał się  Dzień Otwarty
 w Domu Rybaka, który połączony został z Gminnym Dniem Dziecka. Impreza na teren 

przy estradzie miejskiej przyciągnęła całe rodziny.

Moc atrakcji dla 
małych i dużych

Prawie dwieście osób z chorobą no-
wotworową z całej Polski w tydzień 
pokona dwa tysiące kilometrów gra-
nicami Polski. 

przEz bałtyk po życiE

Pasem nadmorskim z Jastrzębiej Góry przez Władysławo-
wo, Jastarnię, Hel, Puck do Rewy, od 23 do 29 czerwca, przej-
dzie kilkanaście osób, m.in. z Inowrocławia, Świdnicy, Mogilna, 
Bydgoszczy, Kępna, Lublina, Rotmanki i Konina.
- Pokazujemy, że z rakiem można żyć aktywnie i zachęcamy 
do badań profilaktycznych - mówi Aldona Fredyk, koordyna-
torka trasy nadmorskiej OnkoRejsu. 
OnkoRejs Granicami Polski to ogólnopolski marsz dla osób 
chorych onkologicznie i wspierających ich osób zdrowych. 
Jego ideą jest aktywizacja osób chorych i nagłośnienie wagi 
badań profilaktycznych.
- Wszyscy jesteśmy po ciężkim leczeniu lub w jego trakcie, 
po operacjach onkologicznych, chemioterapii, radioterapii - 
mówi Aldona Fredyk. - Przeszliśmy podobną drogę, począw-
szy od szoku po diagnozie, po stawanie na nogi, a skończyw-
szy na leczeniu i walce o normalne życie. Mamy dzieci, rodzi-
ny chcemy i musimy dla nich oraz dla siebie żyć jak najdłużej. 
Od lat badam się profilaktycznie i dzięki temu w porę wykry-
to u mnie nowotwór. Maszerując, pokazujemy, że można wyle-
czyć się, żyć aktywnie i nawet realizować swoje marzenia.
Tegoroczny marsz obejmie siedemnaście tras. Na każdej z nich 
maszerować będą grupy około dziesięcioosobowe. Każdą tra-
są opiekują się koordynatorzy tras, tj. wolontariusze gdańskiej 
Fundacji Onkorejs Wybieram Życie, którzy są również osoba-
mi onkologicznymi lub ich bliskimi. Uczestnicy marszów zor-
ganizują podczas OnkoRejsu kilkadziesiąt spotkań profilak-
tycznych, by nakłonić do badań jak najwięcej osób i dać na-
dzieję tym, którzy usłyszeli już diagnozę.
- Mamy koszulki, ulotki, banery - dodaje Aldona Fredyk. - Wi-
dać nas, kiedy idziemy plażą i dołączają do nas różne oso-
by, aby przez jakiś czas wspólnie pomaszerować. Mówimy, że 
trzeba się badać, że można żyć z chorobą nowotworową, że 
można się wyleczyć – dodaje.

Fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

Trasa Okno Rejsu:
23 czerwiec – Jastrzębia Góra – Gwiazda Północy
(wymarsz do Władysławowa o godz. 10)
24 czerwiec – Władysławowo – Jastarnia
25 czerwiec – Jastarnia - Hel
26 czerwiec – Hel - Kuźnica
27 czerwiec – Kuźnica - Puck
28 czerwiec – Puck - Mrzezino
29 czerwiec – Mrzezino - Rewa – (Krzyż Morski - za-
kończenie marszu)

Sprawdź inne
nasze tytu ł y na:

express
p ow i at u pu C K i E G o
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Rekordowy Puck. 
Rowerowy Maj za nami

Siedem placówek, ponad siedemdziesiąt klas i blisko tysiąc uczestników. W Pucku podsumowano tegoroczną edycję kampanii pn. „Rowerowy Maj”. 
W akcji nagradzane są placówki 
z największą liczbą przejazdów 
i frekwencją, ale w tym przypad-
ku liczby wcale nie są najważniej-
sze. Liczy się główny cel Rowero-
wego Maja, czyli promocja wśród 
uczniów, a także nauczycieli i ro-
dziców, codziennych, aktywnych 
dojazdów do miejsc nauki ekolo-
gicznymi środkami transportu. 

Duże zainteresowanie
- Co roku Rowerowy Maj pozy-
tywnie nas zaskakuje – zapewnia 
Dariusz Thiel, koordynator akcji 
w Pucku. - Do tegorocznej edycji 
kampanii włączyły się wszystkie 
puckie placówki oświatowe, czy-
li pięć przedszkoli i dwie szkoły. 
W skali kraju frekwencja wynio-
sła 40 proc. Nam udało się prze-
kroczyć ten próg, co pokazuje, że 
wszyscy mamy wspólny cel, ja-

kim jest propagowanie proekolo-
gicznych zachowań.
O tym, że Rowerowy Maj to kam-
pania skutecznie promująca ak-
tywne podróże wśród najmłod-
szych świadczą wyniki i zdjęcia 
przepełnionych, przyszkolnych 
parkingów rowerowych. W po-
równaniu do ubiegłego roku 
w Pucku w rowerowej kampa-
nii wzięło udział ponad dwustu 
uczestników więcej. W sumie 
993 młodych ludzi wykręciło 
w tym roku 23 848 przejazdów.

Nowy parking
- Rower i hulajnoga stały się 
bardzo popularnymi środkami 
transportu w mieście - mówi 
Hanna Pruchniewska, bur-
mistrz Pucka. - W tym roku 
w ramach kampanii mieliśmy 
do rozdysponowania bardzo 

atrakcyjne nagrody, co dodat-
kowo mobilizowało uczniów do 
rowerowej aktywności. Bardzo 
się cieszę, że popularność Ro-
werowego Maja w Pucku ro-
śnie. To świadczy o tym, że 
mieszkańcy są coraz bardziej 
świadomi roli, jaką odgrywają 
ekologiczne środki transportu.
Uroczyste podsumowanie kam-
panii odbyło się w ramach Fe-
stynu Rodzinnego, który z oka-
zji Dnia Dziecka zorganizowa-
ny został w Szkole Podstawowej 
im. Mariusza Zaruskiego w Puc-
ku. W ramach uroczystości ofi-
cjalnie oddano do użytku par-
king rowerowy, który powstał 
przy placówce w ramach budże-
tu obywatelskiego, a dokładniej 
dzięki wnioskowi Justyny Thiel 
i aktywności mieszkańców.

Anna Walk

/Expressy.plBąDź 
na Bieżąco!
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Tegoroczne święto belony - Belonada 2019 za nami. Zmagania wędkarzy w Pucku uatrakcyjniały występy artystyczne. 

Najlepsi w poławianiu 
belony wyłonieni

Na scenie zaprezentowała się 
między innymi Orkiestra Dęta Zie-
mi Puckiej. W trakcie Ogólnopol-
skich Zawodów w Wędkarstwie 
Morskim z Łodzi w poławianiu be-
lony nie mogło zabraknąć też mu-
zyki szantowej, w związku z czym 
przybyli do Pucka mogli podzi-
wiać występ zespołu Kubryk. Mu-
zyczną gwiazdą wydarzenia była 
grupa Fucus z Wejherowa.

Trzydziestu pasjonatów
Oficjalnego otwarcia zmagań do-
konała Lucyna Boike-Chmielińska. 
- Miałam okazję poławiać belonkę 
i muszę przyznać, że to bardzo 
ciekawa rozrywka – mówiła do ze-
branych w porcie rybackim wice-
burmistrz Pucka. - To ryba, którą 
można przygotowywać na różne 
sposoby. Smakuje pod każdą po-
stacią – zapewniała. 
W dwudniowych zmaganiach 
udział wzięło w sumie trzydzie-

stu pasjonatów wędkarstwa. 
Komu udało się złowić najdłuż-
szą belonę? Rybę o długości 833 
mm i wadze 647 g złowił Manfred 
Olszewski. Najlepszym wędka-
rzem okazał się  Zbigniew Bar-
ra, a na drugim miejscu w klasy-
fikacji indywidualnej uplasował 
się Rafał Karlik. W trakcie zma-
gań świetnie też wypadł Miro-
sław Ciskowski, któremu udało 
się zająć trzecią pozycję.

Wyjątkowa promocja
- Ogólnopolskie Zawody w Węd-
karstwie Morskim z Łodzi w po-
ławianiu belony to już tradycja 
– zapewnia Henryk Hebel, pre-
zes Koła PZW nr 68 w Pucku. - 
W zmaganiach uczestniczą nie 
tylko wędkarze z województwa 
pomorskiego, ale i Sosnowca. 
To okazja do promocji akwenu 
Zatoki Puckiej. 
Patronat honorowy nad tego-

rocznymi zmaganiami objął 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. Be-
lonada 2019 została dofinanso-
wana przez Urząd Miasta i Sta-
rostwo Powiatowe w Pucku.

Anna Walk

Klasyfikacja indywidualna:
1. Zbigniew Barra,
2. Rafał Karlik,
3. Mirosław Ciskowski,
4. Krzysztof Chmura,
5. Jarosław Szczodrowski,
6. Rafał Wawrzyniak

Najlepsza drużyna:
1. Barakudy (Zbigniew Barra, 
Jan Lunk i Mirosław Ciskowski)
2. Carlos Team Sosnowiec 
(Rafał Karlik, Marcin Karlik 
i Krzysztof Chmura)
3. Jaraja (Jarosław Szczo-
drowski, Jacek Stachurski 
i Rafał Wawrzyniak)

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 lipca. Zwycięzcy o wygranej powiadomieni zostaną 
drogą elektroniczną. Zaznaczamy, że nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wy-
rażeniem zgody na jego publikację na łamach Expressu Powiatu Puckiego. Dodat-
kowo osoba nadsyłająca oświadcza, że jest autorem fotografii i dysponuje do niej 
prawami autorskimi.

WA

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

PRENUMERATA:
p.ruszewski@expressy.pl

ONLiNE:

/ Express Biznesu



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM dom w Kamieniu 420 
000 PLN, tel. 794 710 073

SPRZEDAM 2 działki budowlane 
Kębłowo Nowowiejskie, 3km od 
Lęborka pod lasem 1033m2, cena 
39 000, tel. 602 306 210

WYNAJMĘ

ODNAJMĘ garaż z działką o pow. 
616m2, Reda, 12 Marca, tel. 602 
306 210

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

POSZUKUJĘ wynająć 2 pok. 
mieszkanie, w rozsądnej cenie 
Wejherowo i bliskie okolice, tel. 
605 966 593

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

JAWA typ 220, 1977r. farbig Blau-
Zitrone, 2T, 2 o.s OC, cena 4000 
zł, Sopot, tel. 574 797 077

JAWA typ 223, 1977r. farbig Rote-
Creme, 2T, 2 o.s OC, BT, cena 2003 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

PIAggIO/Vespa Ciao, skuter, 1os. 
2T, 1995r czarny, cena 1780 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

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, 
sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Anna Walk 

SKŁAD: Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

ISSN 2299-0135

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
tel.fax 58 736 16 92
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

ZAADOPTUJ

OTOZ ANIMALS 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
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
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl
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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.

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

SłOMA w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach, z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

DREWNO opałowe, buk, sosna, 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, 
możliwy transport, tel. 506 250 
477

PRASA FERGUSON, duży podbie-
racz, cena 3000 zł, tel. 506 250 
477

ZłOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAM – beczki plastikowe 
200 l, na działkę, do wody, czyste, 
tel. 511 841 846

SPRZEDAM rury plastikowe 
250x10x05 szare, cena 5 zł szt., 
tel. 511 841 826

SPRZEDAM stół do jadalni, venge, 
90x200, po rozłożeniu 240, w bar-
dzo dobrym stanie, tel. 602 289 
023 

SPRZEDAM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, 
tel. 58 714 41 54

SPRZEDAM materac rehabilitacyj-
ny, 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 rozgrywkach wzięło udział 
osiem zespołów podzielo-
nych na dwie grupy. Do pół-
finałów awansowały po dwa 
zespoły z każdej z grup, 
które zgromadziły najwięk-
szą ilość punktów. W grupie 
A najlepsza okazała się dru-
żyna Dębogórze Wybudowa-
nie. W grupie B po dwóch ko-
lejkach komplet zwycięstw 
miały drużyny Celstan Kosa-
kowo i Sztorm II Kosakowo. 
W ostatnim spotkaniu gru-
powym kosakowskie druży-
ny stanęły naprzeciw siebie, 
w walce o pierwsze miejsce 
w grupie. Z powyższej rywa-
lizacji zwycięsko wyszła eki-
pa Celstan Kosakowo.
W pierwszym półfinale Dę-
bogórze Wybudowanie po-
dejmowało Sztorm II Kosa-
kowo, który przystąpił do 
tego spotkania zaraz po za-
kończeniu ciężkiego starcia 
w grupie. Ostatecznie Sztor-
mowcom zabrakło sił i ulegli 
w tym spotkaniu mocnej ka-
drowo drużynie z Wybudo-
wania 5:0. W drugim półfina-
le Mistral Pogórze zrewan-

żował się ekipie Celstana za 
porażkę w finale z turnieju na 
hali, wygrywając 4:0.
W meczu o trzecie miejsce 
spotkali się grupowi rywale, 
tj. Celstan i Sztorm II. Celstan, 
który od początku turnieju bo-
rykał się z problemami kadro-
wymi i swoje spotkania roz-
grywał bez zawodników rezer-
wowych, nie wytrzymał wyso-
kiego tempa turnieju. Osta-
tecznie Młodzi Sztormowcy 
wygrali to spotkanie aż 6:0, 
zdobywając tym samym Pu-
char Radnego Gminy Kosako-
wo Michała Przysieckiego. 
Finał pomiędzy drużyna-
mi Dębogórze Wybudowanie 
a Mistral Pogórze był niemniej 
zacięty niż pojedynek w gru-
pie. Tym razem zadecydowa-
ła jedna akcja. W samej koń-
cówce Dębogórze Wybudo-
wanie zdobyło zwycięskiego 
gola i sięgnęło po puchar wła-
ściciela firmy Celstan za trumf 
w turnieju. Mistral Pogórze po 
raz drugi z rzędu nie zwycię-
żył w spotkaniu finałowym 
i zdobył Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo Marcina Majek.

W Mostach rozegrano wiosenną 
edycję Kosakowiak Cup 2019 – 
Cztery Pory Roku.

Wśród kobiet najlepsza okazała 
się Kinga Tomaszewska z Gdyni 
(czas: 17:56). Drugie miejsce zaję-
ła Anna Jagoda z Rumi, a na trze-
ciej pozycji uplasowała się Wiole-
ta Syldatk z Mściszewic. W przy-
padku mężczyzn zwyciężył Irene-
usz Sywanczyk z Gdańska (czas: 
15:00). Drugie miejsce zajął Paweł 
Cybula z Kazimierza, a trzecie - 
Mariusz Kamiński z Kosakowo.
Każdy z uczestników, przekra-
czający linię mety, otrzymał oko-
licznościowy medal, a do pań 
dodatkowo trafiły słodkie upo-
minki, które wręczano z okazji 
Dnia Matki. Zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii otrzymali na-
grody rzeczowe, które wręczała 
Anna Padée, kierownik Referatu 
ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji 
Urzędu Gminy Kosakowo. 
- Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za przybycie i stworzenie 
tak niezapomnianej atmosfery 
w duchu fair play i dobrej zaba-
wy – podsumowują organizato-
rzy I Przełajowego Biegu w Ko-
szarach Pierwoszyńskich.

WA

kosakowiak
cuP 2019

Biegacze starli się
w Koszarach Pierwoszyńskich
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Za nami manewry w Koszarach Pierwoszyńskich, czyli I Przełajowy Bieg z Przeszkodami.
Biegacze musieli pokonać czterokilometrową trasę, która była dość wymagająca. 

REKLAMA 72/2019/RL


