
Wtorek, 23 lipiec 2019 r.
Nr 7 (83) | NAKŁAD 10 000 EGZ. powiatu puCKiEGo

Twój 
darmowy
magazynex

pr
es
s

p
o

w
ia

t
u

 p
u

C
K

iE
G

o expressAktualności | kultura | samorządy | na sygnale | fotorelacje | ogłoszenia | sport

Lawinowo rośnie liczba złożonych online wniosków 
w ramach rozszerzonego programu „Rodzina 500 plus”.
Po raz pierwszy świadczenie przysługuje wszystkim 
dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

500+ z rekordowym 
zainteresowaniem
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Puck z myślą 
o rowerzystach

Na ukończeniu są prace związane z budową trzech miejsc postojowych dla rowerzystów. 
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”.

Na rowerzystów czeka tutaj wygodna i bezpieczna ścieżka ro-
werowa, która prowadzi do Jastrzębiej Góry. Drogę rowerową 
i ciągi piesze wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 215 wybudowano 
przy wsparciu z Unii Europejskiej w ramach zadania pn. „Po-
morskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9”. Koszt wykonania robót wy-
niósł blisko 6 mln zł.
Trasa, biegnąca równolegle do Morza Batyckiego, w sąsiedz-
twie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego jest niezwykle urokli-
wa i atrakcyjna. Użytkownicy chwalą sobie szczególnie asfaltową 
nawierzchnię, dzięki której przejazd ścieżką o łącznej długości 
6200 metrów odbywa się w sposób płynny i komfortowy. 
Przypomnijmy, że równolegle do ścieżki Władysławowo - Ja-
strzębia Góra, przy popularnym „Szperku”, wzdłuż Zatoki 
Puckiej w Chałupach wykonany został brakujący odcinek tra-
sy rowerowej. Wcześniej uzupełniono fragment trasy przy ul. 
Błękitnej Armii we Władysławowie.

nowa, wygodna 
i bezpieczna
Nie masz planów na weekend? Weź ro-
wer i przyjedź do Władysławowa!

Na terenie województwa pomorskiego 
rozpoczął działalność policyjny zespół 
Speed. Specjalna grupa ma walczyć 
z piratami drogowymi. 
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Przedsięwzięcie sfinansowane 
zostało z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Na terenie Pucka 
powstały w sumie trzy przy-
stanki, które są w pełni dosto-
sowane do potrzeb miłośników 
jednośladów.

Pełna infrastruktura
Pierwszy z obiektów, tj. Puck 
Rozgard, znajduje się na kli-
fie. Miejsce postojowe składa 
się z zadaszonej wiaty z ławo-
stołem, dwóch ławek, sześciu 
stojaków rowerowych, a także 
kosza na śmieci i tablicy infor-
macyjnej. Nadto obiekt wypo-
sażony został w taras widoko-
wy, który zabezpieczony jest 
barierką. Kolejny z przystan-
ków, jadąc w kierunku Włady-
sławowa, znajduje się w Par-
ku Nowowiejskiego w pobliżu 
strzeżonej plaży. Puck Zielo-
ny Mostek składa się nie tyl-

ko z zadaszonej wiaty oraz in-
frastruktury służącej do relak-
su i wypoczynku, ale też stacji 
naprawy rowerów i toalet - jed-
nej dostosowanej do osób nie-
pełnosprawnych i drugiej, ty-
powo dziecięcej.
Trzecim, a zarazem ostatnim 
miejscem postojowym, jest 
Puck Zatopiony Port, który po-
wstał niedaleko zakładu prze-
mysłowego i Urzędu Skarbowe-
go. Obiekt wyposażony został 
w zadaszoną wiatę, dwa ławo-
stoły, dziewięć stojaków rowero-
wych, ławeczkę, kosze na śmieci 
oraz tablice informacyjne.

Tablice i znaki
Całość zagospodarowania tere-
nu została zachowana w spój-
nym i harmonijnym wzornictwie, 
który nawiązuje do standardów 
całego przedsięwzięcia, jakim 
jest budowa Pomorskich Tras 
Rowerowych o znaczeniu mię-
dzynarodowym R10.

HaNNa PrucHNieWSka,
burmistrz Pucka

Zapotrzebowanie na infrastrukturę 
rowerową stale rośnie, co uzmy-
sławia nam między innymi akcja 
Rowerowy Maj. Aby zrealizować 
wszystkie przedsięwzięcia, brakuje 
środków, a często dodatkowo ogra-
niczają nas możliwości techniczne, 
bo w centrum miasta ze względu na 

zwartą zabudowę trudno wybudować pełnowymiarową 
ścieżkę rowerową. Mimo tych  przeszkód w Pucku sta-
ramy się zaspokajać potrzeby rowerzystów, realizując 
stopniowo kolejne zadania.

Warto zaznaczyć, że w ramach 
zadania oznakowana zostanie 
również trasa rowerowa Euro-
Velo 10/13 na terenie Pucka. 
Oprócz znaków rowerowych 
pojawią się tablice informujące 
o najbliższej stacji rowerowej 
i znaki, które kierowały będą 
rowerzystów do najważniej-

szych atrakcji turystycznych.
Całkowity koszt inwestycji wy-
nosi 362 300 zł, w tym 200 
000 zł stanowi unijne dofi-
nansowanie. Wszystkie prace 
w ramach przedsięwzięcia po-
winny zostać zakończone jesz-
cze w tym miesiącu.

anna Walk

Sprawdź inne nasze tytuły na:

policyjna grupa 
Speed już w akcji

W skład powołanego przez komendanta wojewódzkiego zespo-
łu weszli wytypowani policjanci komórek ruchu drogowego ko-
mend miejskich i powiatowych województwa pomorskiego. Ich 
działanie ma być ukierunkowane na ujawnianie kierujących, 
którzy dopuszczają się agresywnych zachowań oraz szczegól-
nie niebezpiecznych wykroczeń, tj. przekraczania dopuszczal-
nej prędkości, nieustępowania pierwszeństwa przejazdu, czy też 
niepoprawnego wyprzedzania.
Prezentacja zespołu Speed, która poprzedzona została odpra-
wą służbową, inicjującą działanie grupy, odbyła się w miniony 
piątek. Przeszkolonych funkcjonariuszy będzie można spotkać 
w nieoznakowanych i oznakowanych radiowozach marki BMW, 
które wyposażono w wideorejestratory. Mundurowi mają działać 
na terenie całego garnizonu pomorskiego.

Wa



3|Wtorek, 23 lipca 2019expressy.pl

Nowe rozdanie
500 plus w regionie

Od 1 lipca można ubiegać się o świadczenie w ramach rozszerzonego programu 
„Rodzina 500 plus”. Składanie wniosków drogą elektroniczną cieszy się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców powiatu puckiego. 

dokumentacja 
pod modernizację
rozstrzygnięty został przetarg na 
przygotowanie dokumentacji dla pro-
jektu „Poprawa przepustowości na li-
nii nr 213 reda – Hel”.

Miejsce, które stworzone zo-
stało nie tylko z myślą o miesz-
kańcach, ale i przyjezdnych 
nawiązuje do nadmorskiego 
charakteru sołectwa. Inwesty-
cja obejmowała wykonanie na-
wierzchni utwardzonych w po-
staci ścieżek spacerowych oraz 
zagospodarowanie placów. 
W miejscach zabaw dla dzieci 
i siłowni zewnętrznej zamonto-
wano bezpieczne, poliuretano-
we podłoże. Pojawiły się tak-
że nowe urządzenia i zabawki, 
które uzupełniły elementy ma-
łej architektury, tj. ławki, kosze 
na śmieci oraz stojaki rowero-
we. Nadto teren został ogro-
dzony. Pojawiły się też trawniki 
i nasadzono rośliny.

Koszt inwestycji wyniósł po-
nad 700 tysięcy złotych, 
z czego 300 tysięcy złotych to 
środki unijne. Projekt pn. „Mo-
dernizacja i rozbudowa ogól-
nodostępnej, małej architek-
tury poprzez remont, budowę 
oraz wyposażenie w nawiąza-
niu do morskiego i rybackie-
go charakteru we wsi Ostro-
wo” realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjne-
go „Rybactwo i Morze” na lata 
2014-2020. 
Kolejny etap przedsięwzięcia, 
który zakłada budowę sce-
ny i boiska wielofunkcyjnego, 
zrealizowany zostanie w ciągu 
najbliższych miesięcy.

Wa

Skwer zoStał zagoSpodarowany 
W Ostrowie powstało nowe miejsce służące do rekreacji. Na skwerze przy ul. 
Bielawskiej funkcjonuje plac zabaw, który uzupełniają elementy małej architektury. 
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Po raz pierwszy świadczenie 
wychowawcze 500 plus przy-
sługuje wszystkim dzieciom do 
18. roku życia, bez względu na 
dochody uzyskiwane przez ro-
dzinę i bez wymogu ustalania 
alimentów na dzieci od drugiego 
rodzica, w przypadku osób sa-
motnie wychowujących dzieci.  

Dużo więcej
Przez pierwsze trzy tygodnie 
lipca do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Pucku wpły-
nęło blisko 2 tys. wniosków. - 

W porównaniu z ubiegłym ro-
kiem ubiegających się o świad-
czenie 500 plus jest dużo więcej 
- zapewnia Katarzyna Maciejew-
ska z GOPS w Pucku. - Na dzień 
16 lipca 2018 roku wniosków 
było 257, a obecnie jest ich bli-
sko dziesięć razy więcej. 
Jeżeli wniosek o 500 plus zo-
stanie złożony w okresie od 1 
lipca do 30 września, świadcze-
nie będzie przyznane z wyrów-
naniem od 1 lipca. W przypad-
ku, gdy rodzic dziecka złoży 
wniosek po 30 września, świad-

czenie będzie przysługiwało od 
miesiąca złożenia wniosku. 

Dobry start
- W tym roku zainteresowa-
nie składaniem wniosków drogą 
elektroniczną jest zdecydowanie 
większe, w związku z czym po-
trzebujemy więcej czasu na ich 
rozpatrzenie - mówi Katarzyna 
Maciejewska. - Warto wiedzieć, 
że mimo natłoku obowiązków 
pierwsze wypłaty już ruszyły. 
Nad wnioskami pracujemy suk-
cesywnie, więc kolejni klienci nie-

bawem otrzymają świadczenie. 
Przypominamy, że od 1 lipca 
można także składać wnioski 
online o tzw. wyprawkę szkol-
ną w ramach programu „Dobry 
start”. Świadczenie jest przyzna-
wane w wysokości 300 zł i przy-
sługuje raz w roku na dziecko 
uczące się w szkole, aż do ukoń-
czenia przez nie 20. roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne, uczą-
ce się w szkole, mogą otrzy-
mać świadczenie do ukończenia 
przez nie 24. roku życia.

anna Walk

Linia kolejowa nr 213, której dotyczy zamówienie, obejmuje 
trasę o długości 62,827 km z Redy na Hel. Ma ona istotne zna-
czenie przede wszystkim dla ruchu turystyczno-rekreacyjne-
go skierowanego na Półwysep Helski oraz na Wybrzeże, od 
Władysławowa do Karwi, Jastrzębiej Góry czy Dębek.
Celem inwestycji jest poprawa przepustowości linii Reda – Hel. 
Trasa jest popularna przez cały rok. Natomiast największe poto-
ki pasażerskie występują przede wszystkim w okresie wakacyj-
nym, podczas którego kursują po niej oprócz pociągów regional-
nych także dalekobieżne. Ze względu na ograniczoną – przez in-
frastrukturę – przepustowość linii obecnie częstotliwość kurso-
wania pociągów jest niewystarczająca, a czas przejazdu długi.
Opracowaniem dokumentacji przygotowawczej dla projektu 
„Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda – Hel” zajmowa-
ła się będzie firma Multiconsult Polska. To ma być istotny ele-
ment całego przedsięwzięcia, niezbędny w trakcie ubiegania 
się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
- Naszym zadaniem jest dostarczenie PKP PLK dokumentacji 
przygotowawczej, która zostanie wykorzystana do podjęcia 
decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie zakresu realiza-
cji projektu – informuje Renata Mordak, dyrektor Pionu Trans-
portu Multiconsult Polska. - Ponadto materiały, które przygo-
tujemy, będą stanowić podstawę do ogłoszenia przetargu na 
prace projektowe i budowlane. 
Spółka ma również zarekomendować optymalne rozwiąza-
nie inwestycyjne dla projektu. Powinno ono uwzględniać 
prognozy odnoszące się do przewozów – ze szczególnym 
uwzględnieniem ruchu sezonowego – oraz przyszłych po-
trzeb eksploatacyjnych linii. Co więcej, w zakresie jej obo-
wiązków jest również zaprezentowanie szczegółowych roz-
wiązań funkcjonalnych w postaci modelu mikrosymulacyjne-
go dla analizowanej linii.
- Przed nami szczegółowa analiza co najmniej czterech opcji in-
westycyjnych – mówi Renata Mordak. - Dołożymy wszelkich sta-
rań, aby wybrać ten wariant, który w przyszłości możliwie jak naj-
lepiej zda egzamin z dopasowania rozwiązań do specyfiki trasy.  
Kontrakt PKP PLK z firmą Multiconsult Polska ma wartość 1 417 
000,00 zł netto i przewidywany jest do współfinansowania ze 
środków Unii Europejskiej, a dokładniej Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Miejsce na
Twoją reklamę
660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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Wotum zaufania to nowy wy-
móg wprowadzony przez 
przepisy. Głosowanie poprze-
dza przedstawienie rapor-

tu o stanie miasta i debata 
na jego temat. Od teraz po-
dobne dyskusje odbywały się 
będą co roku.

Praca zespołowa
Raport o stanie Gminy Miasta 
Puck liczy ponad sto stron. 
Dokument zawiera informacje 

na temat tego, jak rozwijał się 
samorząd w 2018 roku. Wiado-
mości podzielone zostały na 
bloki tematyczne, do których 

należy zaliczyć między innymi 
realizację programów i stra-
tegii, uchwał Rady Miasta 
oraz budżetu obywatelskie-
go. Przyjęcie raportu w trak-
cie czerwcowej sesji poprze-
dziła krótka debata. Ostatecz-
nie radni przyznali burmistrz 
Hannie Pruchniewskiej jedno-
głośne wotum zaufania.
- Dziękuję Państwu w imie-
niu całego zespołu, bo jak już 
wielokrotnie to podkreśla-
łam, jest to praca wielu osób, 
w tym pracowników urzędu, 
służb i wszystkich jednostek 
oraz wielu ludzi dobrej woli, 
którzy gromadzą się wokół 
naszych działań – mówiła pod-
czas obrad burmistrz Pucka. – 
Naprawdę wiele osób pomaga 
nam w budowaniu potencjału 
naszego miasta, w który za-
wsze wierzyliśmy.

Trudny rok
Udzielenie absolutorium po-
przedzone zostało sprawoz-
daniem z wykonania budżetu 
i sprawozdaniem finansowym 
za ubiegły rok. Dokumen-
ty poparte były pozytywny-
mi opiniami komisji rewizyjnej 
i Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Głosowanie na sesji 
było wręcz formalnością. „Za” 
udzieleniem burmistrz abso-

lutorium z tytułu wykonania 
ubiegłorocznego budżetu glo-
sowali wszyscy radni.
- Jednogłośne absolutorium 
oznacza, że wspólnie podą-
żamy we właściwym kierun-
ku i dobrze wywiązujemy się 
ze swoich obowiązków – wy-
jaśnia Hanna Pruchniewska. 
- To był trudny rok, głów-
nie ze względu na to, że bar-
dzo dużo środków musieli-
śmy przeznaczyć na wkła-
dy własne do projektów unij-
nych, które w trakcie roku 
należało zwiększyć ze wzglę-
du na podwyżki cen na ryn-
ku usług, zwłaszcza budow-
lanym. Z drugiej strony środ-
ki z Unii Europejskiej są nie-
zbędne do tego, abyśmy mo-
gli dalej się rozwijać. Bez 
wsparcia z zewnątrz po pro-
stu wielu zadań nie udałoby 
się nam zrealizować.
Dochody budżetu Pucka 
w ubiegłym roku wyniosły 
61 mln 153 tys. zł, czyli 93,6 
proc. planu, a wydatki 66 mln 
661 tys. zł, czyli 94,9 plano-
wanych. Dochody budżetowe 
miasta w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca wyniosły 5 
597 zł i mają tendencję rosną-
cą, gdyż w roku 2017 była to 
kwota 5 055 zł.

anna Walk

Od marca w systemie zarejestro-
wało się prawie 120 tys. użyt-
kowników. 30 czerwca liczba 
wypożyczeń rowerów przekro-
czyła milion, a ich użytkownicy 
przejechali w sumie ponad trzy 
miliony kilometrów, co oznacza, 

że okrążyli ziemię 75 razy. 

Rano i po południu
Jak pokazują dane, mieszkań-
cy Obszaru Metropolitalnego, 
korzystają z rowerów głów-
nie na krótkich trasach. Czas 

trwania pojedynczego wypo-
życzenia roweru to niespełna 
24 minuty. Do najpopularniej-
szych dni tygodnia należą śro-
da i poniedziałek w godzinach 
porannych między 7 a 8 i po-
południowych między godziną 
15 a 17. Aktywność w weeken-
dy jest niewiele mniejsza.
Do najczęściej używanych sta-
cji należą: Galeria Bałtycka, Bul-
war Gdynia, molo Sopot oraz 
molo Brzeźno. Chętnie rowe-
ry też wypożyczamy i zwraca-
my na stacjach przy gdańskim 
centrum biznesowym OBC oraz 
obok Politechniki Gdańskiej.

Młodzi najaktywniejsi
Wśród zarejestrowanych użyt-
kowników Mevo jest aż 57 proc. 
panów. Statystyczny miejski ro-

werzysta to 29-letni mężczy-
zna, który korzysta z Mevo głów-
nie od poniedziałku do piątku, na 
krótkich, 24-minutowych trasach. 
Dwie najaktywniejsze grupy wie-
kowe to 19-25 oraz 25-35 lat. 

Nie tylko do pracy
Ciekawym zjawiskiem jest wyko-
rzystanie roweru Mevo do noc-
nych powrotów do domu między 
piątkiem a sobotą oraz sobotą 
a niedzielą. Użytkownikami są 
głównie ludzie młodzi, w grupie 
wiekowej 19-25 lat. Interesujący 
jest też udział osób w wieku po-
nad 56 lat - jak pokazują dane, 
korzystają one z rowerów rów-
nie chętnie, co inne grupy wie-
kowe, chociaż najczęściej wypo-
życzają rowery w weekendy. 

Wa

ponad milion wypożyczeń mevo
Do pracy, po imprezie i dla przyjemności jeździmy rowerami Mevo. Przez 
pierwsze trzy miesiące w Systemie roweru Metropolitalnego zanotowano 
milion wypożyczeń i trzy miliony przejechanych kilometrów.
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Burmistrz Hanna Pruchniewska 
z jednogłośnym wotum zaufania

Stuprocentowym poparciem wśród radnych cieszy się burmistrz Pucka. Hanna Pruchniewska otrzymała w trakcie 
czerwcowej sesji jednogłośne wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

pieniądze z unii
W Pucku odtworzona zostanie 
nawierzchnia placu, ukazującego 
miejsce funkcjonowania 
średniowiecznego ratusza. 
To efekt przedsięwzięcia, które Stowarzyszenie „Aktywny Puck” 
będzie realizowało przy współpracy z Urzędem Miasta. W ra-
mach zadania istniejąca nawierzchnia placu zostanie zastąpiona 
kamieniem polnym, ciętym, promieniowanym. Przy placu planuje 
się umieszczenie dwóch mosiężnych płyt o wymiarach 60×80 cm, 
pokazujących dwie fazy historycznych przebudów ratusza. Na 
płytach umieszczony zostanie wygląd ratusza, krótki opis oraz 
kody QR. We wschodniej części placu zamontowana zostanie mo-
siężna makieta miasta, ukazująca historyczny Puck na podstawie 
mapy z XIV wieku. Makieta zawierała będzie m.in. oznaczenia naj-
ważniejszych elementów miasta. 
- Historyczny układ urbanistyczny i komunikacyjny stanowią war-
tość kulturową – zapewniają puccy urzędnicy. - Działania inwesty-
cyjne realizowane będą z zachowaniem historycznego wnętrza 
urbanistycznego oraz tradycyjnej nawierzchni placu – dodają. 
Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacowa-
ny koszt inwestycji to 225 tys. zł, a wysokość dofinansowania wy-
nosi 200 tys. zł. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane na prze-
łomie 2020 i 2021 roku. 

Wa
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Za nami Festiwal Lato 
z Radiem w Pucku

Koncerty, spotkania z artystami, różnorodne warsztaty i ćwiczenia fizyczne. W Pucku odbyła się impreza pn. „Lato z Radiem Festiwal”. 
Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców stolicy powiatu puckiego, jak i turystów.
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Kto wystąpił w ramach im-
prezy? W piątek o godz. 20 
na stadionie miejskim za-
prezentowało się Warszaw-
skie Combo Taneczne Jan-
ka Młynarskiego, które za-
grało szlagiery przedwo-
jennej Warszawy. Następ-
nie scenę przejęła Kapela 
ze Wsi Warszawa. W sobo-
tę o godz. 18 koncert roz-
począł Chopin University 
Big Band pod dyrekcją Pio-
tra Kostrzewy. Publiczność 
z aplauzem przyjęła go-
ścinny występ Sławka Unia-
towskiego, który zaprezen-
tował m.in. piosenki Zbi-
gniewa Wodeckiego w big-
bandowych aranżacjach 
Wojciecha Kostrzewy. Ra-
dykalna zmiana klimatu na-
stąpiła, gdy na scenie po-

jawiła się Kasia Kowalska. 
Artystka zaśpiewała swo-
je największe przeboje, po-
rywając pucką publiczność. 
Finał wieczoru należał do 
Darii Zawiałow. 
Koncerty prowadzili Mar-
cin Kusy (wicedyrektor Ra-
diowej Jedynki), Piotr Metz 
(dyrektor artystyczny festi-
walu) oraz dziennikarze mu-
zyczni Polskiego Radia: Piotr 
Baron, Damian Sikorski, Ula 
Kaczyńska i Paweł Siwek.
Przypomnijmy, że przez dwa 
festiwalowe dni w Pucku 
działały Strefy Festiwalowe, 
tj. Muzyczna, gdzie odbywa-
ły się spotkania z artysta-
mi; Relaksu, w której można 
było zażyć ruchu z prowa-
dzącą „Gimnastykę poranną” 
w radiowej Jedynce, Olą Że-

lazo; a także Familijna, która 
stworzona została z myślą 
o rodzinach z dziećmi. 
Swoją publiczność miały też 
audycje „na żywo”. „Lato 
z Radiem” nadawane było 
z centrum miasta w piątek 
i sobotę. W sobotę po po-
łudniu Stary Rynek przejął 
Program 2 Polskiego Radia 
ze swoją audycją „Dwójka 
na miejscu”. „Lista Przebo-
jów Trójki”, którą poprowa-
dził Piotr Baron, zgromadziła 
tłum fanów audycji. W sobo-
tę ze studia na molo plene-
rowe audycje miało Polskie 
Radio Dzieciom, a od godz. 
15 ekipa radiowej Czwórki 
zachęcała do wspólnej za-
bawy oraz poprowadziła au-
dycję „PlenAir”.

Wa
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Wotum zaufania dla włodarza 
gminy to nowość w samorzą-
dowych realiach. Głosowanie 
w powyższej sprawie odby-
ło się po raz pierwszy, a rad-
ni mieli też możliwość zapo-
znania się z raportem o sta-
nie gminy Puck w 2018 roku. 
Dokument został przyjęty po 
krótkiej dyskusji, większością 
głosów. 

Bardzo dobry rok
Absolutorium udzielane jest 
z tytułu wykonania budżetu za 
ubiegły rok. Pozytywną opi-
nię w tej sprawie wydała Re-
gionalna Izba Obrachunkowa 
w Gdańsku. Wniosek o udziel-
nie absolutorium wójtowi gmi-
ny Puck przedstawiła Komi-

sja Rewizyjna. Głosowanie na 
sesji było już tylko formalno-
ścią. Wójt otrzymał absoluto-
rium bezwzględną większo-
ścią głosów.
- Ubiegły rok dla gminy Puck 
był bardzo dobrym okresem - 
mówi wójt Tadeusz Puszkar-
czuk. - Udało nam się zreali-
zować mnóstwo zadań inwe-
stycyjnych, których wartość 
opiewa na ponad 32 mln zł. 
Powyższe środki przeznaczy-
liśmy między innymi na budo-
wę kanalizacji, szkoły, chodni-
ków i dróg, a także stworzenie 
miejsc przeznaczonych do re-
kreacji i wypoczynku. Bez po-
zyskania środków zewnętrz-
nych wielu zadań nie udałoby 
się zrealizować. 

Oczekiwane efekty
Budżet gminy Puck za 2018 rok 
zamknął się kwotą 134 mln 476 
tys. zł po stronie dochodów, na-
tomiast po stronie wydatków 
kwota ta wyniosła 149 mln 036 
tys. zł, co stanowi 90 proc. pla-
nu. Łączna kwota zadłużenia na 
koniec 2018 roku to 12 mln 300 
tys. zł, co stanowi 9,14 proc. wy-
konanych dochodów ogółem.
- Polityka, którą realizujemy 
wspólnie z Radą Gminy, przy-
nosi oczekiwane efekty – za-
pewnia Tadeusz Puszkarczuk. 
- W celu poprawy jakości ży-
cia mieszkańców gminy Puck 
stawiamy na systematycz-
ność, a do finansów podcho-
dzimy rozważnie i rozsądnie. 

anna Walk

Wójt z absolutorium 
i wotum zaufania

Wójt gminy Puck został rozliczony za 2018 rok. W trakcie czerwcowej sesji otrzymał wotum zaufania i absolutorium z tytułu 
wykonania ubiegłorocznego budżetu. 
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 W pierwszy weekend lipca na 
terenie Władysławowa można 
było spotkać wybitnych spor-
towców. To za sprawą dwudzie-
stej edycji odsłonięcia emble-
matów w Alei Gwiazd Sportu, 
która w tym roku powiększy-
ła się o kolejne nazwiska. Najja-

śniej zdawała się świecić gwiaz-
da Andrzeja Gołoty. Choć popu-
larny pięściarz nigdy nie zdobył 
tytułu mistrza świata, to zawsze 
cieszył się ogromnym uznaniem 
i szacunkiem wśród kibiców. 
- Bardzo dziękuję wszystkim 
z głębi serca za to, że zosta-

łem zaproszony do odsłonięcia 
swojej gwiazdy - mówił Andrzej 
Gołota. - To dla mnie ogromny 
zaszczyt znaleźć się w tak za-
cnym gronie – podkreślał. 
W podobnym tonie o uhonoro-
waniu wypowiadali się też inni 
sportowcy. - Nigdy nie przy-
puszczałem, że dostąpię takie-
go wielkiego zaszczytu, jakim 
jest gwiazda we władysławow-
skiej alei – mówił Zbigniew Pa-
celt. - To dla mnie wielkie wy-
różnienie – podkreślał. 
Aleja Gwiazd Sportu to pierw-
sza w Polsce aleja poświęcona 
polskim i zagranicznym spor-
towcom. Została utworzona 
w 2000 roku z inicjatywy Je-
rzego Szczepankowskiego, 
Macieja Baranowskiego oraz 
ówczesnego burmistrza Wła-
dysławowa - Adama Drzeżdżo-
na. Jej ideą jest złożenie hołdu 
zawodnikom i osobom związa-
nym ze sportem, którzy dzięki 
ciężkiej pracy, ogromnym ta-
lentom i niezłomnym charakte-
rom zapisali się na kartach hi-
storii polskiego sportu. 

Wa
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Aleja Gwiazd Sportu 
powiększyła się

Koszykarki Agnieszka Bibrzycka i Małgorzata Dydek, kolarz Mieczysław Nowicki, siatkarz Paweł Zagumny, 
pięściarz Andrzej Gołota, himalaista Andrzej Marciniak, pięcioboista Zbigniew Pacelt oraz dziennikarz 

Tadeusz Olszański od niedawna mają swoje gwiazdy we Władysławowie.

Odznaczeni w alei 
Gwiazd Sportu:

Agnieszka Bibrzycka – ko-
szykarka, wielokrotna repre-
zentantka Polski, czterokrot-
na mistrzyni Polski, cztero-
krotna mistrzyni Rosji, mi-
strzyni Turcji, zwyciężczyni 
Euroligi w 2007 roku, najlep-
sza koszykarka Europy 2003 
roku w plebiscycie „La Gaz-
zetta dello Sport". 

Małgorzata Dydek – koszy-
karka, wielokrotna reprezen-
tantka Polski, mistrzyni Eu-
ropy z 1999 roku, dziewięcio-
krotna mistrzyni Polski, czte-
rokrotna mistrzyni Hiszpa-
nii, wicemistrzyni FIBA, wi-
cemistrzyni WNBA, liderka 
wszechczasów WNBA w licz-
bie bloków. 

Andrzej Gołota – bokser, 
brązowy medalista olimpijski 
z Seulu (1988) i mistrzostw 
Europy z Aten (1989). Zawo-
dowy mistrz Ameryki Północ-
nej federacji IBF, czterokrotny 
mistrz Polski w wadze cięż-
kiej. W karierze amatorskiej 
stoczył 114 walk (99 wygrał), 
a w karierze zawodowej - 52 
walki, odnosząc 41 zwycięstw 
(33 przez nokaut). 

Andrzej Marciniak – hima-
laista, pierwszy z Pomorzan 
zdobywca Mount Everest. Je-
dyny ocalały z sześciooso-
bowej, tragicznej wyprawy 
z 1989 roku. Zginął podczas 
wspinaczki w słowackich Ta-
trach w 2009 roku.

Mieczysław Nowicki – ko-
larz szosowy i torowy, mistrz 
świata i wicemistrz olimpijski 
w drużynowej jeździe na czas, 
brązowy medalista olimpijski 
w jeździe indywidualnej. 

Tadeusz Olszański – dzienni-
karz sportowy, aktywny od lat 
50. XX wieku. Wieloletni szef 
redakcji sportowej „Sztanda-
ru Młodych”, publicysta „Spor-
towca”, Telewizji Polskiej, Kra-
jowej Agencji Wydawniczej 
i „Polityki”. Inicjator sportowej 
nagrody Fair-Play oraz pomy-
słodawca i założyciel Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. 

Zbigniew Pacelt – pływak 
i pięcioboista, wielokrotny 
mistrz oraz 30-krotny rekor-
dzista Polski w pływaniu. Wi-
cemistrz Polski i dwukrot-
ny drużynowy Mistrz Świata 
w pięcioboju, trener reprezen-
tacji Polski w pięcioboju no-
woczesnym podczas Igrzysk 
w Barcelonie w 1992 roku. 

Paweł Zagumny – siatkarz, 
rozgrywający reprezentacji 
Polski, dla której zagrał 427 
meczów. Mistrz i wicemistrz 
świata, mistrz Europy, zwy-
cięzca Ligi Światowej. Jedy-
ny z polskich siatkarzy, który 
wystąpił na czterech Igrzy-
skach Olimpijskich. Fo
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Rowerem przez całe Pomorze

Porty będą większe
i nowocześniejsze

O tym, jak ogromne znaczenie 
dla całego Pomorza mają 
porty w Gdyni i Gdańsku, 

nie trzeba nikogo przekonywać. Nic 
więc dziwnego, że konferencja po-
święcona przyszłości portów wzbu-
dziła ogromne zainteresowanie. 

Na specjalnej konferencji poświęco-
nej tematyce portowej regionu bałtyc-
kiego pod hasłem „Uwarunkowania 
rozwojowe portów Gdańska i Gdyni” 
spotkali się przedstawiciele branży 
morskiej, ministerstw gospodarki 
morskiej, inwestycji i infrastruktury, 
samorządowcy oraz przedsiębiorcy. 
Rozmawiali m.in. o tym, w jakim kie-
runku zmierza branża i jak rozwijać 
trójmiejskie porty.

 – Gospodarka morska jest jedną 
z kluczowych branż województwa 
pomorskiego – powiedział Mieczy-
sław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – W latach 2014-
2018 łączne obroty ładunkowe 
Gdańska i Gdyni wzrosły o 37 proc., 
co daje około 10 proc. wzrost każ-
dego roku. Musimy zwrócić uwagę 
na to, że około 40 proc. naszego 
handlu zagranicznego obsługiwane 
jest przez polskie porty.

Trójmiejskie porty, mimo bar-
dzo dobrych wyników, zmagają się 
z kilkoma trudnościami. To: silna 
konkurencja, niewystarczająca 
dostępność transportowa do polskich 
portów, wysokie koszty dostępu do 
infrastruktury kolejowej, zbyt płytkie 
zaplecze pomorskich portów oraz 
znikoma rola połączeń tranzytowych. 

Co zatem musi się zmienić? 

Przedstawiciele portów w Gdańsku 
i Gdyni podczas konferencji zdra-
dzili plany inwestycyjne.

W planach gdyńskiego portu jest 
zwiększenie przeładunków o 10 proc. 
W najbliższych latach zmodernizowa-
nych zostanie 13 km dróg i 2 przejazdy 
kolejowo-drogowe. Powstanie 356 
nowych rozjazdów. Planuje się też bu-
dowę 2 nowych wiaduktów kolejowych 
i przebudowę istniejącego mostu. 
Wyjazd samochodów do portu ma 
być lepiej zarządzany, zaś na terenie 
gm. Kosakowo powstanie nowa strefa 
logistyczna, a port wyjdzie w morze. 
Dzięki temu niemal dwukrotnie 
zwiększy swoją powierzchnię. Plano-
wane jest także pogłębienie i moderni-
zacja nabrzeży tak, by Gdynia stała się 
portem głębokowodnym. Ponadto przy 
Muzeum Emigracji powstaje właśnie 
nowy terminal pasażerski, a Port 
Morski Gdynia zmierza w kierunku 
komercyjnego bunkrowania statków 
płynnym gazem LNG oraz wykorzysta-
nia nowoczesnych baterii LNG.

Duże plany ma także gdański 
port. Obecne inwestycje portu pro-
wadzone są na kwotę około 0,5 mld 
zł. To m.in. inwestycja dotycząca 
przebudowy i rozbudowy układu 
drogowo-kolejowego, inwestycje 
w nowe nabrzeża czy pogłębienie 
toru wodnego w porcie wewnętrz-
nym. Trwają prace nad udostępnie-
niem obszaru 100 ha, które do tej 
pory były porośnięte lasem. 

Obecnie trwają także prace prowa-
dzone przez PKP PLK nad poprawą 
dostępu do portów morskich.

To świetna wiadomość dla 
miłośników jazdy na rowerze - 
powstanie Subregionalna Trasa 
Rowerowa, która stanie się 
elementem międzynarodowej 
sieci tras EuroVelo.

Nowe drogi, modernizacja kolei, innowacyjne technologie oraz zwiększenie powierzchni – takie są 
plany rozwoju portów w Gdyni i w Gdańsku.

Trzydziestu samorządow-
ców z Pomorza podpisało 
list intencyjny w sprawie 

współpracy na rzecz realizacji, 
promocji i utrzymania Subregio-
nalnej Trasy Rowerowej. 
Ma być to szlak rowerowy, biegnący 
w centralnej części województwa 
pomorskiego, który wkomponuje 
się w planowaną międzynarodową 
trasę wiodącą z Berlina do Tallina. 
Będą też połączenia z istniejącymi 
trasami EuroVelo 9 i 10.

Samorządowcy zobowiązali 
się do współpracy realizacji, 
utrzymania i promocji długo-

dystansowej trasy rowerowej. 
Szlak zostanie przygotowany na 
podstawie „Koncepcji rozwoju 
sieci tras rowerowych w centralnej 
strefie województwa pomorskie-
go”. Projekt powstał na zlecenie 
województwa pomorskiego.

Nowa funkcja 
nasypów kolejowych

Nowa Subregionalna Trasa Ro-
werowa obejmować będzie połu-
dniowe Kaszuby, Kociewie, Powi-
śle i Żuławy. Poprawi atrakcyjność 
turystyczną regionu, dzięki czemu 
sezon turystyczny przedłuży się 
poza miesiące letnie. Oprócz war-
tości turystycznej i rekreacyjnej, 
przyczyni się do rozwoju przed-
siębiorczości związanej z obsługą 
turystów rowerowych. 

– Trasa prowadzić będzie 
w dużej części dawnymi nasypa-
mi kolejowymi, co z pewnością 
wpłynie na jej walory krajobrazo-
we – tłumaczy Michał Bieliński 
z Departamentu Turystki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. – Dużym atutem 
jest to, że przebieg obejmuje 
aż cztery pomorskie subregio-
ny: Kaszuby, Kociewie, Żuławy 
i Powiśle. Zatem rowerzyści 

przemierzając całość szlaku będą 
mogli doświadczyć tej różnorod-
ności kulturowej i krajobrazowej 
naszego województwa. Liczymy 
też, że w przyszłości uda się 
wpisać ją w europejską sieć Euro 
Velo. Jesteśmy po uzgodnieniach 
z sąsiednimi województwami: 
ze strony województwa zachod-
niopomorskiego i warmińsko-
mazurskiego będzie zachowana 
kontynuacja trasy.

Na dwóch kołach 
przez pięć państw

Szlak rowerowy wkomponuje 
się w planowaną międzynaro-
dową trasę wiodącą z Berlina 
do Tallina, przebiegającą przez 
pięć państw: Niemcy, Polskę, 
Litwę, Łotwę i Estonię. Łączyć się 
będzie także z trasami EuroVelo 
9 i 10. W przyszłości ma stać się 
elementem europejskiej sieci tras 
rowerowych Euro Velo.

Do końca tego roku przygo-
towane i sprecyzowane zostaną 
analiza finansowa tego przedsię-
wzięcia oraz standardy rowerowe. 
Planowane jest także umieszcze-
nie  projektu w Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030.

/raf/
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portem głębokowodnym. Ponadto przy 
Muzeum Emigracji powstaje właśnie 
nowy terminal pasażerski, a Port 
Morski Gdynia zmierza w kierunku 
komercyjnego bunkrowania statków 
płynnym gazem LNG oraz wykorzysta-
nia nowoczesnych baterii LNG.

Duże plany ma także gdański 
port. Obecne inwestycje portu pro-
wadzone są na kwotę około 0,5 mld 
zł. To m.in. inwestycja dotycząca 
przebudowy i rozbudowy układu 
drogowo-kolejowego, inwestycje 
w nowe nabrzeża czy pogłębienie 
toru wodnego w porcie wewnętrz-
nym. Trwają prace nad udostępnie-
niem obszaru 100 ha, które do tej 
pory były porośnięte lasem. 

Obecnie trwają także prace prowa-
dzone przez PKP PLK nad poprawą 
dostępu do portów morskich.

To świetna wiadomość dla 
miłośników jazdy na rowerze - 
powstanie Subregionalna Trasa 
Rowerowa, która stanie się 
elementem międzynarodowej 
sieci tras EuroVelo.

Nowe drogi, modernizacja kolei, innowacyjne technologie oraz zwiększenie powierzchni – takie są 
plany rozwoju portów w Gdyni i w Gdańsku.

Trzydziestu samorządow-
ców z Pomorza podpisało 
list intencyjny w sprawie 

współpracy na rzecz realizacji, 
promocji i utrzymania Subregio-
nalnej Trasy Rowerowej. 
Ma być to szlak rowerowy, biegnący 
w centralnej części województwa 
pomorskiego, który wkomponuje 
się w planowaną międzynarodową 
trasę wiodącą z Berlina do Tallina. 
Będą też połączenia z istniejącymi 
trasami EuroVelo 9 i 10.

Samorządowcy zobowiązali 
się do współpracy realizacji, 
utrzymania i promocji długo-

dystansowej trasy rowerowej. 
Szlak zostanie przygotowany na 
podstawie „Koncepcji rozwoju 
sieci tras rowerowych w centralnej 
strefie województwa pomorskie-
go”. Projekt powstał na zlecenie 
województwa pomorskiego.

Nowa funkcja 
nasypów kolejowych

Nowa Subregionalna Trasa Ro-
werowa obejmować będzie połu-
dniowe Kaszuby, Kociewie, Powi-
śle i Żuławy. Poprawi atrakcyjność 
turystyczną regionu, dzięki czemu 
sezon turystyczny przedłuży się 
poza miesiące letnie. Oprócz war-
tości turystycznej i rekreacyjnej, 
przyczyni się do rozwoju przed-
siębiorczości związanej z obsługą 
turystów rowerowych. 

– Trasa prowadzić będzie 
w dużej części dawnymi nasypa-
mi kolejowymi, co z pewnością 
wpłynie na jej walory krajobrazo-
we – tłumaczy Michał Bieliński 
z Departamentu Turystki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. – Dużym atutem 
jest to, że przebieg obejmuje 
aż cztery pomorskie subregio-
ny: Kaszuby, Kociewie, Żuławy 
i Powiśle. Zatem rowerzyści 

przemierzając całość szlaku będą 
mogli doświadczyć tej różnorod-
ności kulturowej i krajobrazowej 
naszego województwa. Liczymy 
też, że w przyszłości uda się 
wpisać ją w europejską sieć Euro 
Velo. Jesteśmy po uzgodnieniach 
z sąsiednimi województwami: 
ze strony województwa zachod-
niopomorskiego i warmińsko-
mazurskiego będzie zachowana 
kontynuacja trasy.

Na dwóch kołach 
przez pięć państw

Szlak rowerowy wkomponuje 
się w planowaną międzynaro-
dową trasę wiodącą z Berlina 
do Tallina, przebiegającą przez 
pięć państw: Niemcy, Polskę, 
Litwę, Łotwę i Estonię. Łączyć się 
będzie także z trasami EuroVelo 
9 i 10. W przyszłości ma stać się 
elementem europejskiej sieci tras 
rowerowych Euro Velo.

Do końca tego roku przygo-
towane i sprecyzowane zostaną 
analiza finansowa tego przedsię-
wzięcia oraz standardy rowerowe. 
Planowane jest także umieszcze-
nie  projektu w Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030.

/raf/
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Już po raz kolejny w Pucku moż-
na było podziwiać przystrojone 
łodzie i kutry. Rybacy w ten spo-
sób przybyli na odpust św. Pio-
tra i Pawła. Nabożeństwu na wo-
dach Zatoki Puckiej i późniejszej 
Eucharystii sprawowanej w in-
tencji rybaków przewodniczył 
metropolita gdański. W homilii 
hierarcha przypomniał postać 
św. Piotra, patrona rybaków. 

Wspólny obchód liturgiczny 
- To On jak Wy, drodzy ryba-
cy, dzień po dniu zarzucał sie-
ci i był w godzinie, kiedy noc-
ny połów zakończył się fia-
skiem - mówił abp Sławoj Le-
szek Głódź. - Bywa tak, że jest 
zmaganie z falami, morzem, 
zimnem bądź upałem, a sieci 
są puste. Piotr wówczas zarzu-
cił powtórnie sieci na poleca-

nie Jezusa i jakże wielkie było 
zdziwienie jego i rybaków, kie-
dy wyciągnęli pełne sieci. 
Metropolita podkreślił też zna-
czenie wspólnego obchodu li-
turgicznego św. Piotra i Pawła. 
–Otrzymali różne zadania, ale 
działali dla tego samego Chry-
stusa – zaznaczał abp Sławoj 
Leszek Głódź. - My również róż-
nimy się od siebie, ale podobnie 

jak patroni dzisiejszego świę-
ta, jesteśmy tutaj, bo wierzy-
my w miłosiernego Jezusa. Bez 
wiary nasza obecność przy oł-
tarzu nie miałaby sensu. 

Bardzo duchowe przeżycie 
Dla rybaków pielgrzymka sta-
nowi prośbę o dobrobyt i spo-
kój dla tych, którzy nie wróci-
li z połowów. - To bardzo du-

chowe przeżycie – zapewnia 
Józef z Władysławowa. - Jako 
rybacy jesteśmy tutaj każdego 
roku. Modlimy się o Boże bło-
gosławieństwo.
Tradycja puckich pielgrzymek 
wodnych sięga 1217 roku, kie-
dy Puck otrzymał przywilej 
urządzania jarmarków w dzień 
patronów parafii. Mieszkańcy 
Półwyspu Helskiego nie mieli 

możliwości dotarcia na jarmark 
drogą lądową, ruszali więc ło-
dziami. Potem na wiele lat zwy-
czaj ten zniknął. Morskie piel-
grzymki reaktywowano w 1981 
roku za sprawą ks. Gerarda 
Markowskiego, proboszcza pa-
rafii w Kuźnicy oraz znanego 
szkutnika, żaglomistrza - Alek-
sandra Celarka z Chałup.
Wa

O opiekę, dobre połowy i bezpieczne powroty modlili się rybacy na wodach Zatoki Puckiej. Morska Pielgrzymka Rybaków
do Pucka przyciągnęła nie tylko ludzi trudniących się rybołówstwem, ale i mieszkańców oraz turystów. 

Fo
t. 

Rybacy modlili się na 
wodach Zatoki Puckiej

Za nami nowe wydarzenie na 
mapie polskich festiwali filmo-
wych. Ideą Baltic Independent 
Film Festival jest promowanie 
młodych twórców oraz ich fil-
mów, które są bezkompromi-
sowe, aktualne i autorskie. Te-
matyką festiwalu jest pojęcie 
„niezależności” i jej znaczenie 
w kontekście kina oraz   rozu-
mienie niezależności i odna-
lezienie jej we współczesnym 
świecie.
W ramach konkursu czterech 
zwycięzców wyłoniono spo-
śród dwustu zgłoszeń z ca-
łego świata. W kategorii „Fa-
buła” zwyciężył francuski film 
„Yasmina”. Najlepszy „Ekspe-
rymentem” okazała się nie-
miecka produkcja „After Si-

lence”, a „Animacją” polskie 
dzieło „Colaholic”. W kategorii 
„Dokument” zwyciężył polski 
film „LOVE 404”. 
- Festiwal odbył się w naszej 
nadmorskiej miejscowości, Me-
chelinkach – mówi Marcin Ma-
jek, wójt gminy Kosakowo. - Ka-
meralność tego miejsca spra-
wiła, że pobyt uczestników wy-
darzenia i jego gości na tere-
nie gminy Kosakowo był wspa-
niałym przeżyciem. Było mi 
niezmiernie miło ugościć nie-
zwykłego, polskiego reżysera 
i scenarzystę, pana Krzysztofa 
Zanussiego, który objął patro-
natem całe wydarzenie.
Warto zaznaczyć, że w ramach 
festiwalu odbyły się również 
spotkania z pasjonatami sztu-

ki filmowej, panele dyskusyjne 
i wykłady tematyczne. Kolejny 
Baltic Independent Film Festi-

val w Mechelinkach  zorganizo-
wany zostanie już za rok.

Wa

Mechelniki na dwa dni przekształciły się w nadmorską stolicę kina niezależne-
go. W ostatni weekend czerwca na terenie gminy kosakowo zorganizowany zo-
stał  Baltic independent Film Festival. 

Baltic independent Film FeStival za nami

Fo
t. 
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Mężczyzna zajmował 
się sprawami mająt-

kowymi. Był za-
tem bezpośrednio 
odpowiedzia lny 
za wydatkowa-

nie otrzymanych 
przez fundację pie-

niędzy. Oskarżony 
nie przyznaje się do po-

pełnienia zarzuconych mu przestępstw. 
- Fundacja w 2016 roku otrzymała dotacje z Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister spor-
tu i turystki – wyjaśnia Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Dotacje w łącznej kwo-
cie przekraczającej 24 miliony złotych zostały przyznane w ra-
mach programów wspierających przedsięwzięcia z zakresu upo-
wszechniania sportu dzieci i młodzieży pod nazwą „Lokalny Ani-
mator Sportu”, „Mały Mistrz” oraz „Junior Sportu”.
W oparciu o materiał dowodowy zebrany w toku postępowania 
ustalono, że w okresie od kwietnia 2016 roku do marca 2017 
roku prezes fundacji nie dopełnił ciążących na nim obowiąz-
ków, wydając w zakresie poszczególnych programów część 
środków dotacji w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 
Chodzi między innymi o sfinansowanie wynagrodzeń dla wy-
kładowców i pracowników Ośrodka Fundacji Rozwoju Kultury 
Fizycznej, szkoleń dla koordynatorów niezgodnie z harmono-
gramem, czy też przekroczenie kosztów pośrednich oraz limi-
tów wydatków promocji w rozliczeniu końcowym.
- Skutkowało to zobowiązaniem fundacji do zwrotu części dota-
cji w kwocie 2.298.706, 05 złotych, a tym samym wyrządzeniem 
jej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – informuje Graży-
na Wawryniuk. - Jednocześnie wykorzystanie dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem naraziło finanse publiczne na uszczuplenie. 
Byłemu prezesowi Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej zarzucono 
popełnienie przestępstw z art. 296 § 1 i 3 k.k. (zagrożone karą od 
roku do 10 lat pozbawienia wolności) oraz 82 § 1 k.k.s. (zagrożone 
kara grzywny do 240 stawek dziennych). Nadto prokurator zarzucił 
oskarżonemu nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, obej-
mujących ewidencję księgową związaną z realizacją zadań współfi-
nansowanych ze środków publicznych. W ewidencji nie została bo-
wiem ujęta część poniesionych wydatków w kwocie 1.323.081, 26 
złotych. Jest to przestępstwo z art. 77 pkt. 1 ustawy o rachunkowo-
ści, które jest zagrożone karą grzywny lub karą pozbawienia wolno-
ści do dwóch lat albo obu tym karom łącznie.
Śledczy nie informują o szczegółach wyjaśnień, które oskarżony 
złożył w powyższej sprawie. Mężczyźnie grozi od roku do dziesię-
ciu lat pozbawienia wolności.

Wa

Dobre warunki atmosferyczne 
sprawiają, że kierowcy nagmin-

nie przekraczają dopuszczal-
ną prędkość, która jest głów-

ną przyczyną tragicznych zda-
rzeń drogowych. Zmienić nie-

chlubne statystyki ma akcja pn. 
„Bezpieczne wakacje”, która na 
drogach w całym kraju wystar-
towała 19 czerwca. W związ-
ku z prowadzonymi działaniami 
można spodziewać się kontroli 
prędkości, trzeźwości oraz sta-
nu technicznego pojazdu. 
- Zwrócimy także uwagę na inne 
wykroczenia, które przyczynia-
ją się do zdarzeń drogowych 
– informuje sierż. Ewa Bresiń-
ska, oficer prasowy Komendan-
ta Powiatowego Policji w Pucku. 
- Chodzi o nieprawidłowe wy-
przedzanie, nieustąpienie pierw-
szeństwa przejazdu, niekorzy-

stanie z pasów bezpieczeństwa, 
czy też urządzeń do przewozu 
dzieci. W przypadku tych wy-
kroczeń nie należy liczyć na po-
błażliwość policjanta.  
Uwaga mundurowych skiero-
wana jest również na kieru-
jących motocyklami. Jednak 
ostatecznie to kierowcy muszą 
zadbać o swoje bezpieczeń-
stwo, respektując przepisy ru-
chu drogowego. 
- Przede wszystkim apelujemy 
o rozsądek podczas letnich wy-
jazdów – zapewnia sierż. Ewa 
Bresińska. - Za kierownicę może 
wsiąść tylko osoba wypoczę-

ta oraz trzeźwa. Przed rozpo-
częciem jazdy sprawdźmy stan 
techniczny pojazdu. Dodatkowo 
zaplanujmy przerwy w trakcie 
podróży i pamiętajmy o regular-
nym piciu wody. 
Przypominamy, że czas letni to 
także więcej niechronionych 
uczestników ruchu na drogach. 
Dlatego należy zachować szcze-
gólną ostrożność, zwłaszcza 
w miejscach atrakcyjnych tury-
stycznie.  Rowerzyści natomiast 
powinni pamiętać o korzystaniu 
z kasku, który nie jest obowiąz-
kowy, ale potrafi uratować życie. 

Wa

Do 1 września prowadzone są działania w ramach akcji pn. „Bezpieczne wakacje”. - Ich głównym celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa podróżnym podczas wzmożonych przejazdów – wyjaśniają puccy policjanci.

Wakacje 2019. Trwa policyjna akcja

Do dziesięciu lat pozbawienia wolności 
grozi byłemu prezesowi Fundacji roz-
woju kultury Fizycznej w Pucku. 

Były prezeS z zarzutami
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K alendarium wydarzeń 

Sierpień 2019.
W regionie będzie się sporo 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 sierpniu. 

3 sierpnia
Inscenizacja 
Bitwy pod 
Świecinem
Świecino

Naprzeciw siebie staną 
wojska polskie pod 
wodzą Piotra Dunina 
oraz wojska krzyżackie 
dowodzone przez Fritza 
von Ravenecka.

3 sierpnia
Polskie Radio 
„Dwójka na 
miejscu”
Hel

Cykl plenerowych, waka-
cyjnych audycji z udzia-
łem zaproszonych go-
ści. Dziennikarze radiowej 
Dwójki podróżują po Pol-
sce i spotykają się ze słu-
chaczami w całym kraju.

4 sierpnia
Pucki Dzień 
Kapra
Puck, Zielona Plaża 
i kaperski plac zabaw

Impreza upamiętniająca 
historię kaperstwa nad 
Zatoką. Organizatorzy 
wydarzenia zapewnia-
ją wiele atrakcji zarówno 
dla dzieci, jak i osób do-
rosłych.

3 sierpnia
Disco 
polowanie
Puck, Zielona Plaża

Wystąpią: Cassel, Luka 
Rosi, Enjoy, Shazza

Kolejna edycja 
ogólnopolskiego cyklu 
festiwali, promujących 
muzykę taneczną.

3-4 
sierpnia

Dni Węgorza
Jastarnia, port 
rybacki

Dwudniowa impreza 
przybliżająca turystom 
rzemiosło rybackie. 
W ramach wydarzenia 
przeprowadzone zostaną 
liczne konkurencje.

9 sierpnia

Letnia Scena 
Muzyczna
Władysławowo, plac 
przy ul. Żeromskiego

Wystąpią: Kasia Kowal-
ska, Baranovski 

Organizator: Centrum 
Kultury, Promocji i Spor-
tu we Władysławowie

3 sierpnia

Letnia Scena 
Muzyczna
Władysławowo, plac 
przy ul. Żeromskiego

Wystąpią: Grzegorz 
Hyży, Sarsa

Organizator: 
Centrum Kultury, 
Promocji i Sportu we 
Władysławowie

4 sierpnia
XIII Jarmark 
Cysterski
Żarnowiec, boisko 
sołeckie

Jarmark jest 
zwieńczeniem 
odpustu świętej Anny 
w żarnowieckiej parafii. 
To nawiązanie do 
średniowiecznej tradycji 
organizowania zabaw 
z okazji religijnego święta.

9 sierpnia

Koncert Foliba

Hel, scena bulwaru 
nadmorskiego

Poczuj rytm i usłysz 
brzmienie afrykańskich 
bębnów na żywo! Wyda-
rzenie, którego nie moż-
na przegapić.
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15 sierpnia
Święto Chleba
Sławutowo (gm. Puck)

Przedsmak dożynek 
na terenie gminy 
Puck. Regionalny 
festyn poświęcony 
tradycyjnemu wypiekowi 
chleba. 

18 sierpnia
Dzień 
Bursztynu
Rzucewo, Park 
Kulturowy 

Wydarzenie ma nie 
tylko charakter 
popularyzatorski, ale 
i warsztatowy oraz 
muzyczny. Tematem 
przewodnim imprezy 
będzie tzw. złoto 
północy. 

24-25 
sierpnia
Mistrzostwa 
Polski w kl. 
Puck 
Puck, Harcerski 
Ośrodek Morski

Organizator: Polskie 
Stowarzyszenie Klasy 
Puck

10 sierpnia
Festyn 
Rodzinny
Tupadły, plac 
przy ul. Szkolnej

Gwiazda wieczoru: 
Freaky Boys

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

15-18 
sierpnia
Mistrzostwa 
Polski 
w Kitesurfingu
Puck, port jachtowy

Zatoka Pucka ponownie 
stanie się areną 
zmagań najlepszych 
kitesurferów. 

21-24 
sierpnia
D-Day Hel 
Hel

Fantastyczna 
inscenizacja bojowego 
desantu na Hel 
z udziałem pasjonatów 
historycznych 
rekonstrukcji 
wojskowych 

25 sierpnia
Dożynki 
Gminno-
Powiatowe
Połchowo, boisko 
gminne 

Tradycyjne święto 
plonów połączone 
zostanie z występami 
artystycznymi. 
Dodatkowo w ramach 
wydarzenia odznaczeni 
zostaną zasłużeni rolnicy.

14 sierpnia 

16–17 
sierpnia
Weekend na 
Rockowo
Puck, Zielona Plaża

Wystąpią: Patrycja 
Markowska, Specyficzni 

Prawdziwa gratka dla 
miłośników mocnych 
brzmień i pasjonatów 
doskonałej zabawy. 

23-25 
sierpnia
Projekt Plaża 
Władysławowo, plaża 
na wschód 
od wejścia nr 1

Po raz kolejny ekipa 
telewizji TVN wyrusza 
w wakacyjną podróż, 
aby bawić urlopowiczów 
podczas gorącego lata 
we Władysławowie. 

31 sierpnia
Nadmorska 
Scena 
Kabaretowa
Władysławowo, 
estrada miejska 

Wystąpią: Kabaret SMILE, 
Kabaret FiFa RaFa 

Organizator: 
Centrum Kultury, 
Promocji i Sportu we 
Władysławowie

14 sierpnia
Festyn 
Kultury 
Kaszubskiej
Władysławowo, Aleja 
Gwiazd Sportu

Na plenerową zabawę 
z kaszubską tradycją 
i współczesnością 
zaprasza Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie.

Festyn 
Rodzinny
Karwia, boisko 
przy ul. Wojska 
Polskiego

Gwiazda wieczoru: 
enej

W programie imprezy: atrakcje dla dzieci, konkursy 
z nagrodami i występy artystyczne. 
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Pasem nadmorskim z Jastrzę-
biej Góry przez Władysławowo, 
Jastarnię, Hel, Puck aż do Rewy 
przeszło kilkanaście osób, m.in. 
mieszkańców Inowrocławia, Świd-
nicy, Mogilna, Bydgoszczy, Kępna, 
Lublina, Rotmanki i Konina.

Wspólny wróg
Na pomysł zorganizowania on-
komarszu cztery lata temu wpa-
dła Magdalena Lesiewicz, prezes 
fundacji Onkorejs – Wybieram 
Życie. W organizację wydarze-
nia angażują się przedstawiciele 
różnych części kraju, w tym Lę-
borka, Kalisza, Konina, Słupska 
czy Sandomierza. Zazwyczaj się 

nie znają, ale mają wspólnego 
wroga, czyli raka, który dla jed-
nych jest wspomnieniem, a dla 
innych ciągłą walką.
– Właśnie po to jesteśmy, żeby 
wspierać się nawzajem – mówi 
Anna Krupińska, prezes Stowa-
rzyszenia Amazonek w Kołobrze-
gu. - Te marsze to nie są tylko 
marsze amazonek, ale ogólnie lu-
dzi chorych na nowotwory wsze-
lakiego typu. Pokazują siłę ludzi 
we wspólnej walce z rakiem.

Wybieram życie
Projekt zdejmuje stygmaty, ja-
kimi obciążona jest choroba on-
kologiczna. Pokazuje, że raka 

da się wyleczyć. Mimo choro-
by można żyć normalnie, praco-
wać, podróżować bądź działać 
na rzecz innych. Nie trzeba le-
żeć w łóżku, czekając na śmierć, 
ale można zrobić dla siebie i dla 
innych wiele dobrego. 
Organizatorem IV OnkoRejsu Gra-
nicami Polski była Fundacja On-
korejs – Wybieram Życie, wokół 
której powstała cała społeczność 
wspierająca uczestników onkorej-
sów. Załoganci, piechurzy i osoby 
po przejściach nowotworowych 
wspólnie prowadzą stronę inter-
netową www.onkorejs.pl i organi-
zują wiele innych inicjatyw.

Wa

Przez tydzień prawie dwieście osób pokonało w sumie 
blisko 1500 km po to, aby pokazać, że z rakiem można, 
a nawet trzeba żyć aktywnie. uczestnicy iV Onkorejsu 
Granicami Polski podczas marszu zorganizowali kilka-
dziesiąt spotkań profilaktycznych.

udowodnili, że rak to nie wyrok

Studio Sztuki Da Capo Al Fine zaprosiło zgromadzoną na Zielonej Plaży publiczność do podroży po Polsce. Prezentując
charakterystyczne stroje, utwory i tańce, twórcy wyjątkowego widowiska przybliżyli przybyłym poszczególne regiony kraju. 

A to Polska właśnie…
Po sukcesach poprzednich edy-
cji Studio Sztuki Da Capo Al Fine 
przygotowało kolejny Wehi-
kuł Czasu. Widowisko na Zielo-
ną Plażę w Pucku przyciągnęło 
nie tylko mieszkańców, ale i tu-
rystów. Wszyscy byli pod wra-
żeniem zdolności młodych arty-
stów i ogromu pracy, jaki włożyli 
w przygotowanie musicalu. 

Obcowanie z kulturą
- Widać, że wszyscy bardzo się 
starali, aby na scenie wypaść jak 
najlepiej – mówi Martyna Wilk, 
wczasowiczka. - Spektakl obej-
rzałam z przyjemnością, choć 
muszę przyznać, że pojawiłam 
się tutaj przez przypadek. Tego 

typu wydarzenia stwarzają moż-
liwość obcowania z kulturą, co 
bardzo sobie cenię. 
Widowisko pt. „A to Polska wła-
śnie…” powstawało przez kilka 
miesięcy. Za jego przygotowa-
nie odpowiadało Studio Sztuki Da 
Capo Al Fine oraz Stowarzysze-
nie Kultury i Sztuki Da Capo Al 
Fine. Wydarzenie nie odbyłoby się 
bez współpracy z Urzędem Mia-
sta w Pucku oraz Miejskim Ośrod-
kiem Kultury Sportu i Rekreacji.

Większy rozmach
- Przygotowania były niezwykle 
pracowite, bo w tym roku poku-
siliśmy się o tańce regionalne, 
które dla naszych podopiecz-

nych były nowością – wyjaśnia 
Katarzyna Bartoszewicz-Strom-
ska ze Studia Sztuki Da Capo Al 
Fine. - Cieszymy, że publicz-
ność dopisała, bo bez widowni 
nie ma przedstawienia. 
Fabuła opierała się na luźno sko-
jarzonych obrazach pełnych po-
pularnych utworów i wyjątko-
wych układów choreograficz-
nych. - Wehikuł Czasu stale się 
rozwija, głównie dlatego, że cały 
czas bardzo dużo młodych ludzi 
do nas przychodzi, w związku 
z czym rozmach widowisk jest 
coraz większy – podsumowu-
je Magdalena Gawin ze Studia 
Sztuki Da Capo Al Fine.

anna Walk



NIERUCHOMOŚCI

SPrZeDaM

SPrZeDaM 2 działki budowlane, Kę-
błowo Nowowiejskie 3km od Lęborka, 
pod lasem 1033 m2, cena 39 000, tel. 
602 306 210

WYNaJMĘ

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

POSZukuJĘ WYNaJĄĆ

POSZukuJĘ do wynaję-
cia mieszkanie 2 pokojowe, 
Wejherowo i bliskie okolice, tel. 
605 966 593

kuPiĘ

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

kuPiĘ mieszkanie, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem, 
szybka gotówka, tel. 791 715 131

MOTORYZACJA

SPrZeDaM

SkuP, kasacja aut, pomoc drogowa, 
tel 789 345 593

PiaGGiO/Vespa Ciao, skuter, 1os. 2T, 
1995r czarny, cena 1700 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

SkODa 105S, 38 lat, iGaS(BRC), cy-
tryna, cena: 2002 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

SPrZeDaM Citroen C3 Picasso 
2010r., benzyna+LPG, przebieg 160 
000 km, silnik 1.4, tel. 504 238 760
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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
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TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.
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MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.
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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.

BecZki plast. 200 l, na działkę, do 
wody, czyste lub pod rynny, tel 511 
841 826

BrYcZka na drewnianych kołach 
do odnowienia, 2100 zł, tel. 600 
667 860

Piła tarcZOWa, drewniana pia-
sta i koło pasowe, 180 zł, rozdrab-
niacz BAK z silnikiem 780 zł, tel. 
600 667 860

DMucHaWa, stan dobry, 750 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

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

ŻMiJka do zboża 3 m., 450 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

SiaNO 120x120, dobra, 70 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

SPrZeDaM rowery damskie, męskie, 
młodzieżowe, dziecinne oraz przy-
czepkę rowerową, tel. 603 661 240

SPrZeDaM betoniarkę w dobrym 
stanie, tel. 511 841 826

PłuG trzy skiby z możliwością do-
kręcenia czwartej skiby, 780 zł, tel. 
600 667 860

SPrZeDaM butlę do wina 50 l, 100 
zł, tel. 603 661 240

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

DreWNO opałowe, buk, sosna, i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, 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 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

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 oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

WDOWa pozna Pana od 65 do 70 
lat: bez nałogów, niezależnego fi-
nansowo i mieszkaniowo, zmoto-
ryzowanego. Na SMS nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

Sex-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

SPrZeDaM odkurzacz wielofunk-
cyjny, mało używany, do prania dy-
wanów i tapicerek, 850 zł, tel. 790 
290 835

PraSa Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477
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Festiwal Rzutów im. Kami-
li Skolimowskiej na stałe wpi-
sał się już w kalendarz lekkiej 
atletyki. Jeżeli pogoda dopi-
sze, w sobotę 3 sierpnia mogą 
paść rekordy. 
Organizatorzy zaplanowali 
w sumie pięć konkurencji. Na 
terenie Centralnego Ośrodka 
Sportu Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich Cetniewo wystą-
pią oszczepnicy, kulomioci 
i młociarze obojga płci, a tak-
że dyskobole.

Wa

Zwycięzcą zmagań okazał się 
Steve Allen z Australii. W su-
mie udało się przeprowadzić 
aż 21 wyścigów. Na wodach 
Zatoki Puckiej najliczniej re-
prezentowani byli Polacy. 
Od początku zawodów bar-
dzo dobrze radził sobie Maciej 
Rutkowski, który ostatecznie 
zdobył srebrny medal. Na trze-
cim miejscu uplasował się Woj-

ciech Brzozowski. W pierwszej 
dziesiątce znalazło się jesz-
cze czterech Polaków. Tuż za 
podium wylądował brązowy 
medalista igrzysk w Londy-
nie w klasie RS:X, Przemysław 
Miarczyński. Ósme miejsce za-
jął Bartłomiej Kwiek, dziewiąty 
był Paweł Tarnowski, a pierw-
szą dziesiątkę zamknął Piotr 
Myszka. 

Jeżeli chodzi o przedstawi-
cielki płci pięknej, to najlep-
sza okazała się Marina Ala-
bau z Hiszpanii, która w ogól-
nej klasyfikacji była trzydzie-
sta druga. Na drugiej pozycji 
w tym zestawieniu uplasowa-
ła się Blanca Alabau Neira (39. 
miejsce), a trzecia (45. miej-
sce) była Maja Dziarnowska. 

Wa

Blisko sześćdziesięciu zawodników z piętnastu 
krajów wzięło udział w Mistrzostwach Świata Formula 
Windsurfing Foil, które zorganizowano w Pucku. 

miStrzowie świata wyłonieni

Czołówka polskich miotaczy weźmie udział w siódmej 
edycji Festiwalu Rzutów im. Kamili Skolimowskiej, który 
zorganizowany zostanie na terenie COS OPO Cetniewo. 

REKLAMA 86/2019/RL

Znani miotacze 
w OPO Cetniewo

MicHał kOWaLSki,
dyrektor COS OPO Cetniewo

W Cetniewie będzie można podzi-
wiać najlepszych polskich mio-
taczy. Na starcie zawodów, które 
uhonorują pamięć Kamili Skoli-
mowskiej, mistrzyni olimpijskiej 
z Sydney, zobaczymy m.in. Malwinę 
Kopron, Pawła Fajdka, Piotra Mała-
chowskiego, czy też Konrada Buko-

wieckiego. Zachęcamy wszystkich fanów lekkoatletyki 
do podziwiania ich zmagań. 
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