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Na Bałtyku może powstać jedna 
z największych inwestycji energetycznych 

w kraju. Port Gdynia, Kosakowo, Rumia 
i Gdynia podpisały list intencyjny 
w sprawie budowy morskich farm 

wiatrowych. Na terenie samorządów 
miałoby zostać zlokalizowane lądowe 

zaplecze budowy farm wiatrowych.
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Edukacja ekologiczna 
i ochrona środowiska

Blisko pół miliona złotych będzie kosztować ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza, która powstaje w Pucku. Realizacja inwestycji
ma przyczynić się między innymi do podniesienia poziomu edukacji ekologicznej.

Przypomnijmy. Do tej pory funkcję 
zastępcy burmistrza Pucka peł-
niła Lucyna Boike-Chmielińska, 
która z pracą w Urzędzie Miasta 
musiała pożegnać się w czerw-
cu. W sierpniu jej obowiązki prze-
jął Piotr Ciskowski, dotychczaso-
wy pracownik Referatu Inwesty-
cji Urzędu Gminy Krokowa.
- Pani Burmistrz obdarzyła mnie 
zaufaniem, oferując mi stanowi-
sko swojego zastępcy. Postaram 

się wywiązywać z powierzo-
nych obowiązków jak najlepiej, 
aby nie zawieść tego zaufania - 
mówi Piotr Ciskowski. - Pełnie-
nie funkcji zastępcy burmistrza 
jest dla mnie pewnego rodzaju 
wyzwaniem. Cechuje mnie jed-
nak duża pracowitość i sumien-
ność, więc mam nadzieję, że uda 
mi się sprostać wymaganiom.
Piotr Ciskowski ma 44 lata. Jest 
rodowitym mieszkańcem Wierz-

chucina. Ukończył Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olszty-
nie. Prowadził własną działalność 
gospodarczą, a w Urzędzie Gminy 
Krokowa, gdzie pracował ponad 
szesnaście lat, zajmował się m.in. 
inwestycjami i pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych. W ubie-
głorocznych wyborach kandydo-
wał na stanowisko wójta gminy 
Krokowa. Wolny czas lubi spędzać 
w sposób aktywny. WA

Piotr Ciskowski został nowym 
zastęPCą burmistrza PuCka
W Urzędzie Miasta zajmuje się sprawami inwestycyjnymi, gospodarką 
komunalną, mieszkaniową, nieruchomościami i zamówieniami publicznymi. Piotr 
Ciskowski od początku sierpnia sprawuje funkcję zastępcy burmistrza Pucka.

Zadanie realizowane jest w ra-
mach projektu pn. „Przystanki 
ścieżki dydaktyczno-przyrod-
niczej na terenie Miasta Puck”. 
Przedsięwzięcie ma służyć ka-
nalizacji ruchu turystycznego 
i posiadać charakter edukacyj-
ny, w szczególności w miejscach 
cennych przyrodniczo. Ścież-
ka przebiegała będzie równole-
gle do trasy rowerowej wzdłuż 
linii brzegowej. Położona bę-
dzie w bezpośrednim sąsiedz-
twie wód Zatoki Puckiej, Nad-
morskiego Parku Krajobrazowe-
go oraz obszaru Natura 2000. 
Na ścieżkę składać się będzie 
osiem stanowisk, które zawie-
rały będą treści związane z edu-
kacją ekologiczną. Przy każdym 
z przystanków pojawią się tabli-

ce informacyjne o danym miej-
scu, występujących gatunkach 
ptaków oraz zasobach Zatoki 
Puckiej. Atrakcją, w szczególno-
ści dla młodszej grupy odbior-
ców, będzie gra edukacyjna, wy-
korzystująca kody QR.
- Tematyka treści edukacyj-
nych umieszczonych na ścież-
ce będzie zawierała informa-
cje przyrodnicze dotyczące za-
równo przyrody ożywionej, jak 
i nieożywionej – zapewniają 
puccy urzędnicy. - Umieszczo-
ne zostaną między innymi plan-
sze związane z geologią i geo-
morfologią terenu. Zwrócona 
zostanie uwaga na ekosystem 
Zatoki Puckiej oraz Morza Bał-
tyckiego, jak również na formy 
ochrony przyrody znajdujące 

się na naszym terenie. 
Jak zapewniają władze Pucka 
oraz przedstawiciele Nadmor-
skiego Parku Krajobrazowego, 
wszystko będzie podane w no-
woczesny i przystępny sposób. 
Na ośmiu przystankach znajdą 
się m.in. gra edukacyjna o te-
matyce przyrodniczo-geolo-
gicznej, trójwymiarowa ma-
kieta pokazująca rejon Pucka 
wraz z terenem Zatoki Puckiej 
oraz Półwyspem Helskim oraz 
wystawa fotografii, ukazująca 
walory krajobrazowe okolicy, 
a w szczególności akwenu Za-
toki Puckiej oraz Wybrzeża. 
Projekt jest komplementarny 
z innym, partnerskim przedsię-
wzięciem realizowanym w ra-
mach środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego pt. „Po-
morskie Trasy Rowerowe o zna-
czeniu międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 
Partnerstwo Gminy Puck”. Po-

nadto Puck przystąpił do pro-
jektu CONTRA (Conversion of 
a Nuisance To a Resource and 
Asset), który został zatwier-
dzony do realizacji i współfi-
nansowany ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Pro-
gramu Unii Europejskiej Inter-
reg Region Morza Bałtyckiego 
2014-2020. 

WA

Zamieść swoją 
reklamę!

Zadzwoń:
660 731 138
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Oferują zaplecze do 
budowy farm wiatrowych
To może być jedna z największych inwestycji w historii polskiego przemysłu energetycznego. Port Gdynia, gmina Kosakowo, 
Rumia i Gdynia podpisali list intencyjny w sprawie budowy morskich farm wiatrowych na południowym wybrzeżu Bałtyku. 
Warte miliardy złotych przedsięwzięcie z biegiem lat może zapewnić nawet 20 proc. krajowego zapotrzebowania na energię. 
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Obecnie Krajowy System Elek-
troenergetyczny, którego łącz-
na moc przekroczyła 41 giga-
watów, jest w ponad 70 proc. 
oparty na elektrowniach opa-
lanych węglem. W najbliż-
szych latach wycofane zosta-
ną z eksploatacji najstarsze 
bloki energetyczne, co wynika 
z ich wieku oraz poziomu wy-
eksploatowania. To spowodu-
je, że do 2035 roku niezbędne 
będzie wyłączenie ponad 20-
gigawatowych źródeł wytwór-
czych. Rozwiązaniem tego pro-
blemu ma być rozwój energe-

tyki odnawialnej, która wypełni 
tę lukę, a jednocześnie wpisze 
się w unijne i światowe trendy. 
Rząd przygotował strategię po-
zyskania energii z nowych źró-
deł, a jednym z nich jest wiatr. 
Najlepszym miejscem jego wy-
korzystania jest obszar morski, 
gdzie wiatr wieje przez oko-
ło 330 dni w roku. Morskie far-
my wiatrowe na Bałtyku mają 
więc szansę odegrać kluczową 
rolę w transformacji energe-
tycznej Polski ku gospodarce 
niskoemisyjnej, przyczynić się 
do zagwarantowania bezpie-

czeństwa energetycznego kra-
ju oraz pomóc w walce z zanie-
czyszczeniami powietrza.

Duże możliwości rozwoju
Wyliczenia ekspertów pokazu-
ją, że zainstalowanie morskich 
farm wiatrowych o mocy 6 GW 
do 2030 roku stworzy 77 tysię-
cy miejsc pracy w całym kra-
ju, wygeneruje około 60 miliar-
dów złotych wartości dodanej 
do PKB i 15 miliardów wpływów 
z tytułu podatków CIT i VAT. 
Mają to być gigantyczne inwe-
stycje, do których zrealizowa-

nia potrzebny jest odpowied-
ni port oraz rozległe zaplecze 
przemysłowo-usługowe na lą-
dzie. Mając na uwadze plany za-
warte w Narodowym Programie 
Rozwoju Morskiej Energetyki 
Wiatrowej, Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia – we współpracy 
z Gdynią, Rumią i Kosakowem – 
zaangażował się w propagowa-
nie priorytetów rozwoju ener-
gii odnawialnej. Natomiast na 
terenie wspomnianych samo-
rządów miałoby działać lądo-
we zaplecze budowy farm wia-
trowych. Do portu będą wpły-

wać elementy konstrukcyjne – 
tam będą też składane i stam-
tąd wypłyną, by ostatecznie 
stanąć w morzu. Natomiast na 
terenie wspomnianych gmin 
mogą funkcjonować zakłady 
produkujące najróżniejsze ma-
teriały na potrzeby farm wia-
trowych oraz firmy obsługują-
ce budowę. 
– Gmina Kosakowo uchwałą 
Rady Gminy pozytywnie usto-
sunkowała się do poszerzenia 
działalności portowej na tere-
nach gminy. Daje to duże możli-
wości rozwoju w ramach projek-
tu „Dolina Logistyczna”, w tym 
potencjalne miejsca zatrudnie-
nia i rozbudowę infrastruktury 
drogowej - mówi Marcin Majek, 
wójt gminy Kosakowo. - Celem 
tego wspólnego projektu gmin 
Kosakowo, Rumia i Gdynia jest 
stworzenie obszaru inwestycyj-
nego w oparciu o sektor trans-
port – spedycja – logistyka, sta-
nowiącego zaplecze obsługi dla 
dynamicznie rozwijającego się 
portu oraz podjęcia działań na 
rzecz rozwoju Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Morskiej Ener-
getyki Wiatrowej.

Samorządy łączą siły
W wieloletniej perspektywie 
udział w tak ogromnym przed-
sięwzięciu powinien zapewnić 
nie tylko rozwój gdyńskiego 
portu, ale i całego regionu, któ-
ry będzie zaangażowany w pro-

ces budowy, eksploatacji oraz 
późniejszy serwis morskich 
farm wiatrowych. 
– Port Gdynia ma wieloletnie do-
świadczenie w obsłudze ładun-
ków ponadnormatywnych.
W latach 2007- 2016 były prze-
ładowywane konstrukcje farm 
wiatrowych – mówi Adam Mel-
ler, prezes zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A. – W związku 
z posiadanym potencjałem in-
frastrukturalnym i zdolnościami 
nawigacyjnymi, przeprowadzili-
śmy analizy możliwości adapta-
cji posiadanych terenów pod 
kątem przeładunku, składowa-
nia i montażu elementów mor-
skich elektrowni wiatrowych. 
Wyniki wskazują, że jesteśmy 
gotowi do obsługi morskich 
farm wiatrowych zarówno w fa-
zie budowy, jak i eksploatacji.
Rozpoczęcie budowy farm wia-
trowych planowane jest na 2022 
rok, związane z tym prace oraz 
obsługa serwisowa będą reali-
zowane nieprzerwanie przez co 
najmniej osiemnaście lat.
– Wspólnie z Gdynią, Rumią 
i Kosakowem podejmujemy ini-
cjatywę, mającą na celu roz-
wój wolnej od CO2 energetyki 
odnawialnej. Zarząd Morskie-
go Portu Gdynia oraz trzy sa-
morządy łączą siły, aby wspól-
nie prezentować swój potencjał 
inwestycyjny – podsumowuje 
wiceprezes zarządu Morskiego 
Portu Gdyni, Grzegorz Dyrmo.

Pierwsze kursy autobusów li-
nii nr 667 ruszyły wraz z po-
czątkiem sierpnia. Autobu-
sy na nowej trasie kursować 
będą przez cały rok, od po-
niedziałku do piątku, z wyłą-
czeniem sobót i niedzieli. Ich 
uruchomienie jest efektem 
współpracy lokalnych samo-
rządów, tj. gmin Kosakowo 
i Puck, a także miasta Puck 
oraz powiatu puckiego. 
Realizowanych jest pięć kur-
sów w ciągu dnia. Autobus 

ruszyło nowe PołąCzenie autobusowe
Wielomiesięczne działania przyniosły oczekiwany efekt. Uruchomione zostało 
nowe połączenie autobusowe z Pucka przez Mrzezino i Kosakowo do Pogórza. 

z Pucka odjeżdża o godzi-
nach: 6:00, 8:00, 11:30, 14:50 
i 16:10, a z Pogórza Górnego 
wrócić można o godz. 7:00, 
8:40, 12:10, 15:30 oraz 17:00. 
Warto wiedzieć, że odjaz-
dy autobusów z Pogórza – 
Pogórza Górnego do Pucka 
(w kierunku Kosakowa) od-
bywają się z przystanku ZKM 
(tj. przeciwnie do kierun-
ku jazdy). Jak informuje PKS 
Gdynia, po obsłużeniu przy-
stanku początkowego auto-
busy zawrócą i pojadą w kie-
runku Kosakowa, a następnie 
pojadą dalej do Pucka. 

Do obsługi nowego połącze-
nia skierowany został w po-
czątkowym okresie autobus 
o mniejszej pojemności (bus), 
w związku z czym ograniczona 
jest możliwość przewozu wóz-
ków dziecięcych i osób niepeł-
nosprawnych na wózkach. 
W autobusie linii 667 obo-
wiązuje odrębna taryfa opłat, 
zbieżna z obowiązującym 
cennikiem PKS Gdynia. Na 
całej trasie nie są honorowa-
ne bilety emitowane przez 
ZKM Gdynia, bilety metropo-
litalne oraz bilety ulgowe. 

WA
Fot. PKS Gdynia
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
p.ruszewski@expressy.pl

oNliNE:

/ Express Biznesu
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Funkcję drugiego zastępcy Piotr 
Neubauer pełni od początku 
sierpnia. Jednocześnie w Urzę-
dzie Gminy Puck nadal pracuje 
Jerzy Tkaczyk, który pełni funk-
cję pierwszego zastępcy. 
- Gmina Puck jest bardzo duża. 
Chodzi nie tylko o powierzch-
nię, ale i liczbę mieszkańców – 
wyjaśnia wójt Tadeusz Puszkar-
czuk. - Wiąże się z tym ogrom 
spraw i zadań z zakresu szkol-
nictwa, opieki społecznej czy 
inwestycji. Dlatego postanowi-
łem skorzystać z możliwości, 
którą daje mi ustawa i zatrudni-
łem drugiego zastępcę.
Nowy zastępca wójta ukończył 
Polsko-Francuski Program Stu-
diów Europejskich realizowany 
przez Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie i Instytut Studiów 
Politycznych w Paryżu. Jest 
specjalistą od współpracy mię-
dzynarodowej, zamówień pu-
blicznych i funduszy unijnych.
- Będę starał się nabytą wiedzę 

i dotychczasowe doświadczenie 
wykorzystać w taki sposób, aby 
na terenie gminy Puck żyło się 
jeszcze lepiej - zapewnia Piotr 
Neubauer, drugi zastępca wój-

ta gminy Puck. - Nie ukrywam, 
że bycie wicewójtem to nie tylko 
duże wyróżnienie, ale i ogromna 
odpowiedzialność. 
Piotr Neubauer ma 41 lat. Wraz 

z żoną i synami mieszka w Po-
łczynie Bis. Jak zapewnia, jest 
otwarty na wszystkie podpowie-
dzi i sugestie mieszkańców. 

WA

Wójt Tadeusz Puszkarczuk 
ma drugiego zastępcę

Piotr Neubauer został drugim zastępcą wójta Tadeusza Puszkarczuka. W Urzędzie 
Gminy Puck zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi, funduszem so-
łeckim, inwestycjami i zamówieniami publicznymi. 

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 najbliższymi. Fotografie 
wraz z imieniem i nazwiskiem oraz informacją o miej-
scu wypoczynku należy przesyłać bezpośrednio na 
adres: czytelnicy@expressy.pl. Spośród nadesłanych 
zdjęć wybierzemy autorów pięciu fotografii, którym 
przekażemy wejściówki „no limit” do funparku Crocu-
siowa Przystań w Pucku.
Na zgłoszenia czekamy do 15 września. Zwycięzcy 
o wygranej powiadomieni zostaną drogą elektronicz-
ną. Zaznaczamy, że nadesłanie zdjęcia jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na 
łamach Expressu Powiatu Puckiego. Dodatkowo oso-
ba nadsyłająca oświadcza, że jest autorem fotografii 
i dysponuje do niej prawami autorskimi.

WA

rozdajemy wejśCiówki
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Podczas spotkania insp. Krzysz-
tof Kozelan, zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku, podziękował wszyst-
kim policjantom i pracowni-
kom puckiego garnizonu za do-
brą służbę i trud, który wkładają 
w zapewnianie ładu oraz porząd-
ku publicznego. Podległym funk-
cjonariuszom za sumienną, odda-
ną i ofiarną służbę podziękował 
również insp. Rafał Kwapisiewicz. 
W swoim wystąpieniu Komen-
dant Powiatowy Policji w Pucku 
zwrócił się również do rodzin po-
licjantów po to, aby podziękować 
im za wsparcie i wyrozumiałość 
w dzieleniu z funkcjonariuszami 
trudów codziennej pracy.

Awanse dla funkcjonariuszy
- Poczucie bezpieczeństwa jest 

elementarną potrzebą każdego 
człowieka, a naszym podstawo-
wym zadaniem jest dbanie o to, 
aby mieszkańcy i turyści czuli 
się bezpiecznie – zapewnia insp. 
Rafał Kwapisiewicz. - Ze swoich 
obowiązków staramy się wywią-
zywać jak najlepiej. 
W trakcie ceremonii funkcjona-
riuszom wręczone zostały akty 
mianowania na wyższe stopnie 
służbowe. W ten sposób wyróż-
niono blisko pięćdziesięciu pra-
cowników Komendy Powiatowej 
Policji w Pucku, z czego czte-
rech funkcjonariuszy otrzymało 
awanse przedterminowo. 

Podziękowania i gratulacje
- Zależy nam na tym, aby miesz-
kańcy nie bali się zgłaszać na-
ruszeń prawa, które wpływa-

ją na zakłócenia ładu, spoko-
ju i porządku – mówi Tadeusz 
Puszkarczuk, wójt gminy Puck. - 
Świadomość faktu, że policjanci 
są naszymi przyjaciółmi, pogłę-
biała poczucie naszego bezpie-
czeństwa.
W policyjnych uroczystościach 
uczestniczyli między innymi 
burmistrzowie miast oraz wój-
towie gmin lub ich przedstawi-
ciele, a także inne służby mun-
durowe zaprzyjaźnione i współ-
pracujące na co dzień z puckimi 
stróżami prawa. Wszyscy skła-
dali policjantom podziękowania 
i gratulacje. Od organizatorów 
uroczystości zaproszeni goście 
otrzymali medale przyznawane 
z okazji stulecia powstania Poli-
cji Państwowej. 
WA

Ideą konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska 2019” jest przede 
wszystkim poprawa jakości ży-
cia na wsi, podniesienie atrak-
cyjności wypoczynkowej ob-
szarów wiejskich oraz ochrona 
wartości przyrodniczych i kul-
turowych. Jak zapewniają orga-
nizatorzy zmagań, ważna jest 
również aktywizacja i integra-
cja lokalnych społeczności. 

Nie po raz pierwszy
Komisja konkursowa ocenia-
ła między innymi architektu-
rę wsi, wygląd budynków oraz 

stan utrzymania terenów zie-
lonych. Liczyło się także pie-
lęgnowanie miejscowych tra-
dycji, zwyczajów i obrzędów, 
a także promowanie tradycyj-
nych produktów czy wyrobów 
rzemieślniczych. Dodatkowe 
punkty można było zdobyć za 
działania ekologiczne, w tym 
pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych.
Doceniając ogromny nakład 
pracy, zaangażowanie i pomy-
słowość uczestników konkur-
su, komisja najwyżej oceniła 
sołectwo Żelistrzewo. Warto 

zaznaczyć, że to nie pierwszy 
sukces Żelistrzewa w plebiscy-
cie „Piękna Wieś Pomorska”. 
W 2018 roku podczas uroczy-
stej gali wojewódzkiej miejsco-
wość otrzymała wyróżnienie 
w kategorii „Wieś”. Teraz Że-
listrzewo będzie miało okazję 
powtórzyć sukces, bo po raz 
kolejny reprezentowało będzie 
powiat pucki w wojewódzkim 
etapie konkursu. 

Bardzo wysoki poziom
W kategorii „Zagroda” punkto-
wane były m.in. stan technicz-

ny oraz ład i porządek siedli-
ska, a także stan sanitarny po-
sesji i jej wpływ na środowisko 
przyrodnicze oraz pielęgno-
wanie tradycji miejsca. W tym 
przypadku najwyżej oceniono 
zagrodę Mirosławy i Ryszarda 
Lipkowskich z Dębogórza. 
- Trzeba przyznać, że tego-
roczni laureaci nagród bardzo 
wysoko zawiesili poprzeczkę. 
Przepięknie zaprezentowali 
swoje wsie i zagrody, a przede 
wszystkim włożyli wiele serca 
w to, aby pokazać, jak toczy 
się życie w ich okolicy i domo-

stwach – podsumowują organi-
zatorzy zmagań.
Konkurs „Piękna Wieś Pomor-
ska” organizowany jest już po 
raz 26. Finał zmagań i wręcze-
nie nagród laureatom woje-
wódzkiego etapu konkursu od-
będzie się podczas uroczystej 
gali, która zorganizowana zo-
stanie w październiku. W 2018 
roku o zwycięstwo w etapie 
wojewódzkim rywalizowało je-
denaście wsi. Tytuł najpiękniej-
szej otrzymała Nowa Cerkiew 
w gminie Morzeszczyn. 

WA

Żelistrzewo najpiękniejszą 
wsią w powiecie puckim

Rozstrzygnięto powiatowy etap konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”. Najpiękniejszą wsią Ziemi Puckiej po raz kolejny okazało 
się sołectwo Żelistrzewo. Najbardziej zadbaną zagrodą pochwalić się mogą Mirosława i Ryszard Lipkowscy z Dębogórza. 

Kategoria „Wieś”:
I miejsce - Żelistrzewo 
(Gmina Puck)
II miejsce - Sławoszyno 
(Gmina Krokowa)

Kategoria „Zagroda”:
I miejsce – Mirosława 
i Ryszard Lipkowscy 
(Dębogórze)
II miejsce - Anna Przepióra 
– Nadolska (Karwieńskie 
Błoto Pierwsze)
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Były odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie i podzięko-
wania. W Domu Kultury w Żelistrzewie zorganizowane zo-
stały powiatowe obchody Święta Policji. Uroczystość połą-
czona została z obchodami stulecia istnienia formacji. 

PuCCy PoliCjanCi świętowali
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bezPieCzniej 
i wygodniej
Dobra wiadomość dla rowerzystów 
i pieszych. Trwają prace związane z bu-
dową ciągu pieszo-rowerowego na tra-
sie Puck – Błądzikowo. Inwestycję przy 
wsparciu z Unii Europejskiej realizuje 
Urząd Gminy Puck.

Nowy ciąg pieszo-rowerowy ciągnął się będzie wzdłuż ul. Polnej, od 
granic Pucka w kierunku Błądzikowa. Dotychczas rowerzyści zmu-
szeni byli do poruszania się jezdnią, co stwarzało wiele zagrożeń. 
- Prace nad ciągiem pieszo-rowerowym są już na bardzo zaawanso-
wanym etapie – zapewnia Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Puck. - 
Nowa ścieżka funkcjonowała będzie poza pasem drogowym, co po-
winno poprawić bezpieczeństwo. 
Łączna powierzchnia nowego ciągu pieszo-rowerowego wynie-
sie 5 tys. metrów kwadratowych. Ścieżka łączyć się będzie z nie-
dawno wybudowanym odcinkiem drogi rowerowej przy ul. Wy-
bickiego w Pucku.
- Realizujemy inwestycje rowerowe, bo oczekiwania mieszkań-
ców w tym zakresie są bardzo duże – wyjaśnia Tadeusz Pusz-
karczuk. - Pojawiła się nawet petycja z prośbą o drogę łącząca 
Łebcz, Strzelno i Mieroszyno.
Inwestycja realizowana jest w ramach programu pn. „Pomorskie 
Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Tra-
sa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck”. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia wynosi 1 mln 100 tys. zł.

WA  

Ma sprzyjać integracji lokalnej społeczności i podnieść walory turystyczne 
miejscowości. W Osłoninie powstaje budynek, który pełnił będzie funkcje punktu 
informacji turystycznej i miejsca spotkań mieszkańców.

Nowy obiekt dla 
mieszkańców i turystów

Obiekt został zlokalizowany 
przy trasie rowerowej, łączącej 
Puck z Kosakowem. Powstaje 
nie tylko z myślą o mieszkań-
cach, ale i turystach. 
- W nowo powstałym budynku 
znajdowała się będzie siedziba 
Wiejskiego Domu Kultury, któ-
ry obecnie działa w wynajętym 
pomieszczeniu - informuje Ta-

deusz Puszkarczuk, wójt gminy 
Puck. -  Będzie tam również funk-
cjonowało Koło Gospodyń Wiej-
skich. Wygospodarowane zosta-
nie również miejsce dla potrzeb 
punktu informacji turystycznej 
i organizacji pozarządowych. 
Powstanie obiektu ma wiązać 
się z nową ofertą rekreacyj-
ną dla dzieci, młodzieży i pozo-

stałych mieszkańców Osłonina. 
Dodatkowo zwiększy się możli-
wość organizowania imprez re-
kreacyjnych i kulturalnych 
- Realizując inwestycję, wycho-
dzimy naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, scalając działa-
nia grup działających w miejsco-
wości – wyjaśnia Tadeusz Pusz-
karczuk. - Chcemy, aby budynek 

był energooszczędny, więc bę-
dziemy wykorzystywać nowo-
czesne rozwiązania grzewcze.
Inwestycja realizowana jest w ra-
mach zadania pn. „Budowa bu-
dynku na potrzeby kulturalne i tu-
rystyczne w Osłoninie”. Prowadzo-
ne prace mają zostać zakończone 
w czerwcu przyszłego roku. 
WA
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Niemcy są liderem wśród 
państw, z którymi współpra-
cują polskie miasta i gminy. 
Formalnych, jak i nieoficjal-
nych partnerstw jest tak dużo, 
że trudno jest je zliczyć. Przy-
kładem owocnej współpra-
cy są miasta Stein i Puck, któ-
re w tym roku obchodzą jubi-
leusz partnerskich kontaktów. 
Włodarze obu miejscowości 
spotkali się w puckim ratuszu, 
gdzie podsumowali piętnasto-
lecie współpracy.

Wielowymiarowa współpraca
- Dzięki Wam my mieszkańcy 
Pucka mogliśmy szybciej i peł-
niej poczuć się częścią europej-
skiej rodziny – mówiła podczas 
uroczystości Hanna Pruch-
niewska, burmistrz Pucka. - 
Dla naszych partnerów ze Ste-

in zawsze ważny był nasz folk-
lor, tożsamość i kaszubskość 
(…). To, co bardzo nas łączy, to 
Jarmark Bożonarodzeniowy,  na 
którym możemy promować na-
sze regionalne wyroby.  
Współpraca miast odbywa się na 
różnych płaszczyznach i wszyst-
ko wskazuje na to, że nadal bę-
dzie kontynuowana. - Wymiana 
pomiędzy poszczególnymi or-
ganizacjami, grupami młodych 
ludzi i stowarzyszeniami odby-
wa się w sposób stały, co dobrze 
rokuje na przyszłość - mówi Kurt 
Krömer, burmistrz Stein. - Nie-
ważne, kto będzie burmistrzem 
Stein czy Pucka, przyjaźń mię-
dzy ludzi gwarantuje istnienie 
tego porozumienia.

Poznanie i zrozumienie
Partnerzy gościli u siebie mię-

dzy innymi uczniów i artystów, 
którzy mieli możliwość pre-
zentowania swojego dorob-
ku, a przy tym także promo-
cji miast. Nie sposób wymie-
nić wszystkich osób zaanga-
żowanych we współpracę oraz 
podtrzymywanie kontaktów. 
Część z nich wyróżniono pod-
czas uroczystej sesji.
- Z historii wiemy, że żadne 
pakty, porozumienia nie mają 
takiej wartości jak życzliwa 
współpraca między ludźmi – 
mówił w puckim ratuszu sena-
tor Sławomir Rybnicki. - Naj-
lepszym do tego celem jest 
wielowymiarowa współpraca 
miast, regionów i uczelni. Mi-
sternie tkana siatka wzajem-
nego zrozumienia i poznania – 
zaznaczał.

WA

Puck i Stein wspierają 
się już od 15 lat

Współpracują od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Puck i niemieckie miasto Stein świętują piętnastolecie partnerstwa. 
Z sukcesem wspierają się na wielu płaszczyznach. 



6 września
Międzynarodowe 
Spotkania 
Artystyczne
Puck, Stary Rynek

Na wystawę kończącą XVI 
Międzynarodowe Spotka-
nia Artystyczne zaprasza-
ją Stowarzyszenie Miast 
Partnerskich „Przyjaciele”, 
Miejski Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Puc-
ku oraz Urząd Miasta.

K alendarium wydarzeń 

Wrzesień 2019
W regionie będzie się sporo działo!
Bitwa o Wielką Wieś, Międzynarodowe Spotkania Artystyczne, Narodowe Czytanie czy Mistrzostwa 
Świata Masters w Piłce Siatkowej. To tylko część z wydarzeń, które w najbliższym czasie organizowane 
będą na terenie powiatu puckiego. Sprawdź, gdzie się wybrać, aby miło spędzić czas! 

7 września
II Pielgrzymka 
Rowerowa 
z Kuźnicy do 
Piaśnicy
Zbiórka: kościół 
w Kuźnicy

Pielgrzymka poświęco-
na pamięci księdza Ksa-
werego Szynalewskiego, 
pierwszego proboszcza 
w Kuźnicy.

15 września
IV Maraton 
Północy „Bieg 
Czterech 
Latarni”
Hel - Rozewie

Podczas imprezy na dy-
stansie maratońskim od-
będą się biegi sztafeto-
we, a także półmaraton 
nordic walking.

6–8 
września
Bitwa 
o Wielką Wieś
Władysławowo

Cykl rekonstrukcji 
historycznych, na 
który zapraszają 
CKPiS, Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej 
AA7 oraz Muzeum 
Techniki Militarnej 
i Historii Pomorza.

7-8 
września
Dzień 
Dziedzictwa 
Kulturowego
Rzucewo,

Europejski Dzień Dzie-
dzictwa Kulturowego to 
największy w Europie pro-
jekt społeczno-eduka-
cyjny promujący wartość 
dziedzictwa kulturowego. 

28 września
III Bieg na 
Rzecz Rodzi-
cielstwa Za-
stępczego 
Władysławowo

Wydarzenie ma na celu 
promocję oraz rozpo-
wszechnianie wiedzy na 
temat rodzicielstwa za-
stępczego. 

7 września
Narodowe 
Czytanie
Puck, Stary Rynek

Lekturą Narodowego 
Czytania 2019 są nowele 
polskie. W Pucku utwory 
czytać będą uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 
Mariusza Zaruskiego.

10–15 
września
World 
Masters 
Volleyball 
Championship
Puck

29 września
Dzień 
Ziemniaka
Celbowo, 

Celem imprezy jest 
integracja społeczności 
lokalnej wokół tradycji 
świętowania płodów 
rolnych. Festyn 
odbywa się w „zagłębiu 
ziemniaka”, gdzie 
funkcjonuje oddział 
Pomorsko-Mazurskiej 
Hodowli Ziemniaka.

Mistrzostwa Świata Masters w Piłce Siatkowej Kobiet 
i Mężczyzn Puck 2019 rozgrywane będą w hali 
sportowej MOKSiR przy ul. Lipowej oraz w hali POSM 
przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego. 
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d-day Hel 2019 
Pełen atrakCji
Pięć dni, kilkuset rekonstruktorów i kil-
kadziesiąt pojazdów wojskowych. W śro-
dę staruje kolejna edycja D-Day Hel. 
D-Day Hel to parada żywej historii, której uczestnicy w historycz-
nych mundurach i pojazdach odtwarzają sceny batalistyczne z cza-
sów II wojny światowej. Spektakularne widowiska z profesjonalną 
oprawą pirotechniczno-dźwiękową osadzone są w autentycznych 
fortyfikacjach i obiektach militarnych. Finał D-Day Hel stanowi in-
scenizacja lądowania na plaży. To niezwykłe widowisko przyciąga na 
helski cypel tysiące widzów. Rozmach inscenizacji można porównać 
do najbardziej kasowych hollywoodzkich produkcji filmowych.

UM

REKlAMA 23/2019/ZM

Poświęcają swój wolny czas, aby rozbudować infrastrukturę 
sportową. Mieszkańcy Łebcza budują boisko do gry w plażową 
piłkę siatkową i nożną. 

Nowe boisko
na ukończeniu
Na działce gminnej w Łebczu 
prowadzone są intensywne pra-
ce budowlane. Trwające roboty 
zmierzają do powstania nowe-
go obiektu sportowego. Działa-
nia stanowią odpowiedź na po-
trzeby młodych mieszkańców, 
którzy realizują się w sporcie. 
- Nowe boisko ma skupiać ludzi 
wokół sportu – informuje Prze-
mysław Grandicki, inicjator po-
mysłu. - Łebcz może pochwalić 

się silnym składem w siatkówkę. 
Nasi zawodnicy są świetni. Od 
wielu lat startują w zawodach 
i często znajdują się w „czubie” 
tabeli, wręcz na podium. 
Boisko ma być przeznaczone nie 
tylko dla sportowców, ale i dzieci, 
które chętnie grają w piłkę. Inwe-
stycję wspiera liczne grono spon-
sorów, którzy fundują materiały 
budowlane oraz sprzęt sportowy. 
- Ludzie chętnie zainteresowali 

się przedsięwzięciem – zapew-
nia Przemysław Grandicki. - Każ-
dy dołożył „cegiełkę” od siebie. 
To dzięki tym ludziom wkrótce 
będziemy mieli nowe boisko.
Prace budowlane są już na ukoń-
czeniu. W ubiegłym tygodniu 
mieszkańcy Łebcza pomagali 
w układaniu geowłókniny. Według 
założeń obiekt ma być oddany do 
użytku pod koniec sierpnia. 

KJ

Środa, 21 sierpnia
13:00 Ceremonia wciągnięcia flag państw aliantów zachodnich 
16:00 Inscenizacja „Szturm na Carentan” (port rybacki) 
18:00 Parada D-Day Hel 
20:00 Koncert orkiestry rozrywkowej „eM Band”

Czwartek, 22 sierpnia
10:00 - 15:00 „Strefa żywej historii D-Day Hel” 
16:00 Inscenizacja „Przedmieścia Sainte-Mère-Église” (port 
wojenny) 
17:30 Konkurs „Moda lat 40.” 
20:30 „Miłość i Wojna” - ciąg dalszy 
21:00 Projekcja filmu wojennego

Piątek, 23 sierpnia
10:00 - 15:00 „Strefa żywej historii D-Day Hel” 
16:00 Inscenizacja „Przełamanie D-Day +1” (Muzeum Obrony 
Wybrzeża) 
18:30 Parada D-Day Hel 
20:00 Koncert orkiestry rozrywkowej "eM Band"

Sobota, 24 sierpnia
10:00 - 15:00 „Strefa żywej historii D-Day Hel” 
16:00 Inscenizacja główna „Lądowanie na plaży Utah” (plaża na 
cyplu helskim) 
17:30 Ceremonia opuszczenia flag - oficjalne zakończenie 
D-Day Hel 
19:00 Parada D-Day Hel 
21:30 „Światło i dźwięk” - pokaz sztucznych ogni

Niedziela, 25 sierpnia
10:00 - 14:00 Ekspozycja zabytkowych pojazdów wojskowych 
z okresu II Wojny Światowej 
14:00 Msza święta polowa.
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Biznesowe centrum przy lotnisku

Kolejny rekord
na rynku pracy!

Stopa bezrobocia w całej Polsce 
utrzymuje się na poziomie 5,2 
procent (w czerwcu było to 5,3 

proc.). Natomiast bezrobocie w woje-
wództwie pomorskim w czerwcu br. 
roku wyniosło 4,4 proc. Nigdy do tej 
pory nie było tak niskie - tym samym 
został pobity rekord z ub. roku, kiedy 
to wynosiło  4,8 proc. 

Jak wynika z danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej na przestrzeni ostatnich 28 lat 
wskaźnik bezrobocia w czerwcu nie 
osiągnął tak niskiego poziomu, jak 
obecnie. Prawdopodobnie w lipcu 
wynik był jeszcze lepszy, ale dowie-
my się tego pod koniec sierpnia, gdy 
Główny Urząd Statystyczny poda 
swoje wyliczenia. 

Systematyczny spadek stopy bez-
robocia w województwie pomorskim 
(jak i w całym kraju) obserwowany 
jest od kilku lat, jednak dynamika 
tego spadku od zeszłego roku maleje. 
Wynika to ze zmniejszającej się liczby 
zarejestrowanych w urzędach pracy 
osób bezrobotnych, które coraz trud-
niej zachęcić do powrotu na rynek 
pracy. Jednocześnie w regionie pozo-
staje duża grupa osób tzw. „biernych 
zawodowo”, która nie wykonuje pracy 
zawodowej i nie widnieje w ewidencji 
powiatowych urzędów pracy.

– Patrząc na liczby i dane staty-
styczne można by uznać niską stopę 
bezrobocia za synonim doskonałej 
kondycji gospodarczej – mówi Mie-

czysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – Powinniśmy 
jednak przyjrzeć się wskaźnikom 
bezrobocia również pod innym 
kątem, a nawet przyznać, że nie 
jest to wyłącznie efekt poprawy ko-
niunktury gospodarczej w regionie, 
czego oczywiście byśmy sobie życzyli. 
Decyduje o tym też wiele innych 
czynników, jak demografia, okres 
wakacyjny, sprzyjający wyjazdom do 
pracy za granicę, a także podejmo-
wanie prac sezonowych w rolnictwie, 
turystyce, hotelarstwie, gastronomii 
i budownictwie. Z radością obser-
wujemy ten spadek, ale nie ustajemy 
w aktywizacji osób, zwłaszcza długo-
trwale bezrobotnych.

Według danych aż 70 proc. osób 
długotrwale bezrobotnych stanowią 
kobiety, a 2/3 z nich nie podjęło za-
trudnienia po urodzeniu dziecka.

Niskie bezrobocie generuje sporo 
problemów kadrowych w pomor-
skich firmach. Samorządowe służby 
zajmujące się w regionie rynkiem 
pracy podejmują działania, które 
wspierają pracodawców w efektywnej 
rekrutacji, rozwoju i zatrzymaniu 
pracowników w firmach. Jedną z te-
gorocznych inicjatyw, cieszących się 
powodzeniem wśród pracodawców, 
jest cykl Pomorskie. Dobre miejsca 
pracy, który realizuje Wojewódzki 
Urząd Pracy w Gdańsku. Od początku 
roku w spotkaniach udział wzięło 200 
pracodawców.

Takiej inwestycji jeszcze w Polsce 
nie było. Przy gdańskim lotnisku 
powstanie Airport City Gdańsk. 

Tak dobrze jeszcze nie było - bezrobocie na Pomorzu znów spadło i wynosi o niemal 1 proc. 
mniej, niż w skali całego kraju.

Przy gdańskim lotnisku 
powstanie aż siedem 
ekologicznych biurowców 

najwyższej światowej klasy. Całe 
Airport City Gdańsk kosztować 
będzie ponad miliard złotych. 
Inwestorem jest Port Lotniczy im. 
Lecha Wałęsy w Gdańsku. Łącz-
nie będzie to około 100 tys. mkw 
powierzchni biurowej.

To kolejny milowy krok w kie-
runku rozwoju lotniska. Przy-
pomnijmy, że Port Lotniczy im. 

Lecha Wałęsy stale się rozwija już 
od ćwierć wieku. 

Najnowsza inwestycja, czyli 
właśnie Airport City, będzie to 
nowoczesne centrum biznesowe, 
usługowe, gastronomiczne i hote-
lowe, zlokalizowane w bezpośred-
nim sąsiedztwie terminali.

Jest to całkowita nowość, 
gdyż do tej pory biurowe centra 
w Gdańsku powstawały w Cen-
tralnym Pasie Usługowym, wzdłuż 
linii Szybkiej Kolei Miejskiej. Air-
port City Gdańsk będzie zupełnie 
nowym miejscem na biznesowej 
mapie regionu, a położenie przy 
lotnisku i na linii Pomorskiej Ko-

lei Metropolitalnej jest wyjątkowe. 
– PKM okazała się rewolucją nie 

tylko w transporcie kolejowym, 
ale również stała się prawdziwym 
generatorem rozwoju – zaznaczył 
Ryszard Świlski, wicemarszałek 
województwa pomorskiego. – 
Co ważne, to będzie pierwsze 
centrum biznesowe położone poza 
centrum metropolii. A dzięki sys-
temowi PKM, który już niedługo 
będzie elektryfikowany, pracow-
nicy z regionu będą mieli krótszy 
i szybszy dojazd do pracy.

Docelowo ACG będzie się skła-
dać z siedmiu budynków. Wszyst-
kie nazywane będą alfabetem 
lotniczym. Pierwszym etapem 
inwestycji będzie budynek Aplha.  
Będzie to sześciopiętrowy biuro-
wiec, w którym zastosowane będą 
najnowsze systemy oszczędza-
nia energii. Na dachu budynku 
powstanie zielony taras, z którego 
będzie widać całe lotnisko. To 
będzie również idealne miejsce 
dla miłośników samolotów. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z har-
monogramem budynek oddamy 
do użytku w II lub III kwartale 
2019 r. Kolejne budynki będą 
powstawać w ciągu kilkunastu 
lat, zależnie od zainteresowania 
najemców.
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Polskie Radio stolicę powiatu 
puckiego odwiedziło w przed-
ostatni weekend lipca. Kon-
certy, które były główną atrak-
cją imprezy Lato z Radiem Fe-
stiwal 2019, wzbogacało wiele 
atrakcji. W ramach akcji „Dwój-
ka na Miejscu – Znaki Niepodle-
głej. Ostatnie lato ‘39” specjal-
ny pokaz przygotowało Nadle-
śnictwo Wejherowo. Uczestni-
cy wydarzenia mogli podziwiać 
warsztaty pirograficzne, czy-

li wypalania w drewnie. W pre-
zencie dziennikarzom Progra-
mu 2 Polskiego Radia Nadle-
śnictwo podarowało dwanaście 
młodych drzewek iglastych.
– Z radością przyjęliśmy ten 
„zielony” prezent i obiecaliśmy 
darczyńcom, że zasadzimy „wej-
herowsko-pucki las” na terenie 
Polskiego Radia – mówi Małgo-
rzata Małaszko-Stasiewicz, dy-
rektorka radiowej Dwójki.
Drzewka zostały zasadzone na 

trawniku przy al. Niepodległości 
oraz w ogrodzie radiowej Trójki 
przy ul. Myśliwieckiej.
– Te drzewka przypominać nam 
będą wspaniały czas spędzony 
nad Zatoką Pucką w trakcie Fe-
stiwalu Lata z Radiem oraz nie-
zwykłą gościnność gospodarzy, 
a wreszcie wzorową współpracę 
z pozostałymi antenami Polskie-
go Radia – podsumowuje Mał-
gorzata Małaszko-Stasiewicz.

WA

Kilkanaście drzewek iglastych pojawiło się pod siedzibą 
Polskiego Radia w Warszawie. Choinki wręczono radiow-
com w ramach Festiwalu Lato z Radiem, który zorganizo-
wany został w Pucku. 

wyjątkowa Pamiątka z Festiwalu 
w PuCku dla Polskiego radia

Było bardzo smacznie, wyjątkowo radośnie i nadzwyczaj kolorowo. W stolicy powiatu puckiego zorganizowany
został Pucki Dzień Kapra. Chodziło o to, aby w atrakcyjny sposób nawiązać do historii miasta. 

Historia puckich kaprów 
po raz kolejny ożyła

Pucki Dzień Kapra już na stałe 
wpisał się w kalendarz imprez or-
ganizowanych w Pucku. Wyda-
rzenie upamiętnia historię kaper-
stwa nad Zatoką Pucką. Barwne 
widowisko cieszy się dużym za-
interesowaniem zarówno wśród 
mieszkańców, jak i turystów. Go-
śćmi specjalnymi wydarzenia byli 
członkowie delegacji ze Stein, 
miasta partnerskiego Pucka.

Atrakcji nie brakowało
- Pucki Dzień Kapra przypomi-
na ważny epizod w życiu naszego 
miasta. To tutaj pod koniec szes-
nastego wieku znajdowała się 
baza królewskiej floty kaperskiej 
– mówiła do zebranych na Zielo-

nej Plaży burmistrz Hanna Pruch-
niewska – Bardzo się cieszę, że 
tyle osób jest dzisiaj z nami, bo 
atrakcji nie brakuje – zapewniała. 
Impreza rozpoczęła się od uciech 
dla dzieci. Na Kaperskim Placu Za-
baw przeprowadzone zostały licz-
ne gry i zabawy. W programie wy-
darzenia znalazły się również  ani-
macje, a także atrakcje artystycz-
ne. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie i nikt nie narzekał na nudę. 

Sporo się działo
- Dla dzieci była to prawdziwa fraj-
da i niesamowita przygoda – prze-
konuje pani Joanna, która na Ka-
perski Plac Zabaw przyszła z cór-
kami. - Bardzo dobrze, że organi-

zowane są tego typu wydarzenia. 
Wolny czas można spędzić w nie-
co odmienny sposób, bawiąc się 
w towarzystwie najbliższych.
Do jednych z barwniejszych 
punktów uroczystości należy za-
liczyć paradę w strojach kaper-
skich. Ze sporym zainteresowa-
niem przybyłych spotkała się 
również rekonstrukcja najazdu 
kaprów na Zieloną Plażę. Impre-
zę uatrakcyjniły liczne występy 
muzyczne i konkursy z nagroda-
mi. Na scenie zaprezentowała się 
między innymi orkiestra ze Ste-
in, miasta partnerskiego Pucka. 
Nadto każdy mógł zapoznać się 
z dawnym rzemiosłem i spróbo-
wać pysznych potraw. WA
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Wydarzenie na skalę ogólno-
polską pod hasłem: „Wierni 
Polsce” zorganizowane zosta-
ło jednocześnie w piętnastu 
miejscowościach na terenie 
całego kraju. Puck był jedy-
nym miastem w województwie 
pomorskim, w którym w ten 
sposób uczczono Święto Woj-
ska Polskiego. 

Sporo atrakcji
- Miasto Puck i Wojsko Polskie 
to są dwa nierozerwalne pod-
mioty – mówiła podczas im-
prezy Hanna Pruchniewska, 
burmistrz Pucka. - Po zaślubi-
nach Polski z morzem to tutaj 
powstała Baza Lotnictwa Mor-
skiego. Tu również rozpoczę-
ła się przygoda Marynarki Pol-

skiej, a później Wojennej. Tutaj 
stał pierwszy okręt Marynar-
ki Wojennej (…). Dziękujemy za 
Waszą obecność. 
Na Zielonej Plaży prezen-
towano pojazdy wojskowe, 
umundurowanie, wyposażenie 
i uzbrojenie. Hitem okazała 
się jednak grochówka, po któ-
rą ustawiła się długa kolejka. 

W trakcie Pikniku dorośli mo-
gli również dowiedzieć się, ja-
kie warunki trzeba spełniać, 
żeby zostać żołnierzem Woj-
ska Polskiego albo zasilić sze-
regi terytorialsów.

Duża przyjemność
- Możliwość obejrzenia pojaz-
dów i uzbrojenia z bliska jest 

dla mojego syna ogromną fraj-
dą – zapewnia pan Robert, któ-
ry do Pucka przyjechał z całą 
rodziną. - Muszę przyznać, że 
sam od lat interesuje się mi-
litariami, więc dla mnie to też 
duża przyjemność. Cieszę się, 
że z okazji Święta Wojska Pol-
skiego organizowane są tego 
typu wydarzenia.

Warto zaznaczyć, że czwartko-
wą uroczystość pod względem 
artystycznym uświetniły wy-
stępy Orkiestry Reprezentacyj-
nej Marynarki Wojennej, Kingi 
Włodarkiewicz, zespołów wo-
kalnych z klubu 3 Flotylli Okrę-
tów MW oraz Zespołu Wokalne-
go Klubu Marynarki Wojennej. 

Anna Walk

Udane obchody Święta 
Wojska Polskiego w Pucku

Można było obejrzeć saperski wykrywacz metali, wejść do opancerzonego pojazdu BRDM-2rs czy też zjeść gorącą grochówkę. 
W Puck zorganizowany został Piknik Wojskowy z okazji Święta Wojska Polskiego.
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System rowerów IV genera-
cji Mevo funkcjonuje na te-
renie Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk – Gdynia – So-
pot od 26 marca 2019 roku. 
Przeciętny użytkownik spę-
dza na rowerze Mevo 24 mi-
nuty i 12 sekund. Z danych 
firmy Nextbike Polska wy-
nika, że z jednośladów naj-
chętniej korzystają osoby 
w wieku 19-40 lat. Łącznie 
rowerzyści przejechali po-
nad 5 mln km, a w połowie 
sierpnia operator odnotował 
kolejny rekord wypożyczeń. 

mevo zanotowało 1,5 mln wyPożyCzeń
Padł kolejny rekord rowerów miejskich Mevo. W pierwszej połowie sierpnia 
odnotowana została okrągła liczba... 1,5 miliona wypożyczeń. 

– Półtora miliona wypoży-
czeń w tak krótkim cza-
sie to zdecydowany rekord 
w skali Polski. Cieszymy 
się, że mieszkańcy Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk – 
Gdynia – Sopot tak chęt-
nie korzystają z Mevo. Ro-
wer okazał się znakomitym 
i skutecznym uzupełnie-
niem transportu publiczne-
go – mówi Paweł Orłowski, 
prezes Nextbike Polska. 
Do końca lipca w systemie 
zarejestrowało się ponad 142 
tysiące użytkowników. - To 
dobry czas na testy i spraw-
dzenie, jakie rozwiązania są 
dla wypożyczających sa-

tysfakcjonujące, a co nale-
ży poprawić. Jedną z funk-
cjonalności, wymagających 
ulepszenia, okazał się spo-
sób rezerwacji. Już 14 sierp-
nia, testowo, powróciła funk-
cja rezerwacji, która pozwoli 
na skorzystanie z tego udo-
godnienia trzy razy dzien-
nie - informuje zespół pra-
sowy firmy Nextbike Polska. 
Jednoślady będą czekać na 
użytkownika przez 5 minut. 
Zgodnie z rodzajem taryfy 
maksymalna liczba zarezer-
wowanych rowerów to odpo-
wiednio 1, 2 lub 5 przy każdej 
z rezerwacji. 

WA
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SPRZEDAM

SPRZEDAM Jastrzębia Góra, 2 
pokoje, góra po remoncie, osob-
na kuchnia, ładne miejsce, bardzo 
dobra lokalizacja 238 000 tel. 505 
454 919

SPRZEDAM dom wolnostoją-
cy, 7pokoi, 140m2 wraz z działka 
516m2, koło Wejherowa, tel. 784 
950 657

WYNAJMĘ

RUMIA pokój dla 2 osób, do wyna-
jęcia, tel. 694 642 709 .

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

POSZUKUJĘ wynająć 2 pokojowe 
mieszkanie, 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

VOLKSWAGEN Polo 2001r., cze-
rowny, stan bardzo dobry, Wejhe-
rowo tel. 517 159 871

JAWA Typ 220, 1977r., farbig Blau-
Zitrone, 2T, 2os. OC, cena: 4000zł, 
Sopot tel. 574 797 077

KUPIĘ

PIAGGIO/Vespa LX 125 cm., uży-
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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”)
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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.

SIANOKISZONKA 120x120, dobra, 
90 zł, Szemud, tel. 510 751 837

SłOMA 120x120 50 zł, i siano te-
goroczne 70 zł, Częstkowo, tel. 510 
751 837

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

SPRZEDAM betoniarkę w dobrym 
stanie, tel. 511 841 826

SPRZEDAM stolik kawowy, pół-
okrągły, z szybą w środku, 180 zł, 
Wejherowo, 538 443 446

SPRZEDAM dwa domki Tomek 
i przyjaciele oraz ciuchcię do wy-
boru, Wejherowo, 538 443 446

SPRZEDAM rower, koła 20, stan do-
bry, 150 zł, Wejherowo, 538 443 446

SPRZEDAM meble kuchenne, 150 
zł, kanapę 160 zł, stolik RTV 80 zł, 
stolik barek, 80 zł, 538 443 446

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

wany, z salonu, 3-7 l., Tczew, tel. 
574 797 077

INNE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SPRZEDAM spodnie Apico roz-
miar 44/46, różne kolory, cena za 
sztukę 25 zł, tel. 660 731 138

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

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

DMUCHAWA, stan dobry, 750 zł, 
Szemud, 510 751 837
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Niezmiennie dużym zaintereso-
waniem cieszą się zawody siła-
czy. Nie inaczej było w Żelistrze-
wie, gdzie zorganizowany został 
Puchar Polski Strongman. Wyda-
rzenie na plac przy dawnym sta-
wie przyciągnęło całe rodziny. 

Sześciu siłaczy
- Podziwiam świetne przygotowa-
nie zawodników i ich nadludzką 

siłę – zapewnia pani Marta. - Kie-
dyś zawody strongmanów śledzi-
łam w telewizji, więc teraz z chę-
cią na żywo podziwiam tego typu 
zmagania – dodaje pani Krystyna. 
W Żelistrzewie zaprezentowało 
się w sumie sześciu utytułowa-
nych siłaczy, którzy do rywaliza-
cji przygotowywali się długo i in-
tensywnie. Przestrzegali diety, 
podnosili ciężary i ćwiczyli wy-

trzymałość. Wszystko po to, aby 
móc zmagać się z najlepszymi. 

Ogromne ciężary
- Siłownia to podstawa – zapew-
nia Krzysztof Schabowski, strong-
man. - Siły nie da się zbudować 
z dnia na dzień. To efekt inten-
sywnych i systematycznych tre-
ningów, w których trakcie podnosi 
się ogromne ciężary. Ciężka praca 

jednak popłaca, a zwłaszcza wte-
dy, gdy stajesz na podium.
W Żelistrzewie tryumfował To-
masz Lademann. Na drugim miej-
scu uplasował się Mariusz Dora-
wa, a trzeci był Marcin Wlizło. Za-
wody prowadził Piotr Woltman, 
a nad prawidłowym przebiegiem 
zmagań czuwał Sławomir To-
czek, jeden z najbardziej utytuło-
wanych siłaczy w kraju.

Mnóstwo emocji
- Muszę przyznać, że nie było 
łatwo wygrać, ale właśnie 
tego się spodziewałem – mówi 
Tomasz Laddeman, zwycięzca 
zmagań. - Zawodnicy byli bar-
dzo dobrze przygotowani. To 
bardzo mnie cieszy, bo dzię-
ki temu walka trwała do ostat-
niej konkurencji i emocji nie 
brakowało. 

Warto zaznaczyć, że pomię-
dzy poszczególnymi konku-
rencjami odbywały się kon-
kursy dla publiczności. Pu-
char Polski Strongman miał 
też charakter charytatywny. 
W trakcie zmagań w Żelistrze-
wie zbierano pieniądze na le-
czenie 2-letniego Wojtka ze 
Swarzewa.
Anna Walk

Strongmani w Żelistrzewie 
pokazali ogromną siłę

Za nami wyjątkowy festiwal siły i wytrzymałości. W Żelistrzewie zorganizowany został Puchar Polski Strongman.
Zwycięzcą kilkugodzinnych zmagań okazał się Tomasz Lademann, zawodnik z Rozewia. 

Za nami 7. Festiwal Rzutów im. Kamili Skolimowskiej. Z gospodarzem wydarzenia, 
dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu – OPO Cetniewo, rozmawia Anna Walk. 

sPort na najwyższym Poziomie

Siódmy Festiwal Rzutów im. 
Kamili Skolimowskiej przy-
ciągnął gwiazdy rzutu mło-
tem, dyskiem, oszczepem 
i pchnięcia kulą. Co sprawia, 
że do COS-OPO Cetniewo 
przyjeżdżają najlepsi?

To prawda, Cetniewo to miejsce 
szczególne, kuźnia polskich me-
dali olimpijskich i nie tylko. Do-
skonała lokalizacja, ale i również 
świetnie przygotowane obiekty 
sportowe, w tym rzutnia, na któ-
rej odbywał się festiwal, sprawia-
ją, że co roku do Władysławowa 
przyjeżdżają najlepsi lekkoatle-
ci konkurencji technicznych, ta-

kich jak rzut młotem, dyskiem, 
oszczepem czy pchnięcia kulą.

W Cetniewie zawodnicy za-
zwyczaj osiągają znakomite 
wyniki. Czy tegoroczna edy-
cja Festiwalu Rzutów im. Ka-
mili Skolimowskiej była rów-
nie udana dla sportowców? 

Jak najbardziej. Michał Haratyk 
wyrównał własny rekord Polski. 
Mistrz Europy z Berlina pchnął 
22,32 m. Wśród pań najlepsza 
okazała się Paulina Guba, któ-
ra zwyciężyła rezultatem 18,05 
m. W koronnej konkurencji mło-
tu zwyciężyli: Joanna Fiodorow 

(70,83 m) i Paweł Fajdek (80,88 
m). W rzucie dyskiem najlep-
si byli: Daria Zabawska (57,09) 
i Piotr Małachowski (65,35 m), 
a w rywalizacji oszczepników 
pierwsze miejsca zajęli: Taccia-
na Chaładowicz (61,66 m) i Mar-
cin Krukowski (83,68 m – rekord 
mityngu). Gratulujemy zwycięz-
com tak udanego startu równo-
czesnie dziękując za wszystkie 
emocje, które nam dostarczyli.

Cykliczne wydarzenie upa-
miętnia Kamilę Skolimow-
ską. Czy mistrzyni olimpij-
ska trenowała na terenie 
COS – OPO Cetniewo?

Kamila już jako młoda zawod-
niczka (juniorka i seniorka) 
odwiedzała nasz ośrodek i tu-
taj właśnie szlifowała formę 
m.in. do Igrzysk Olimpijskich 
w Sydney, podczas których 
startując w wieku niespełna 
osiemnastu lat, dość nieocze-
kiwanie została mistrzynią 
olimpijską z wynikiem 71,16 m. 
To była utalentowana zawod-
niczka o wielkim sercu do wal-
ki. Dlatego właśnie wspólnie 
z Fundacją jej imienia dbamy 
o pamięć o Niej i rokrocznie 
na obiektach COS OPO Cet-
niewo organizujemy Festiwal 
Rzutów jej imienia.
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