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GMINA NAbyłA port lotNIczy

Gmina Kosakowo złożyła ofertę w przetargu nieograniczo-
nym na zakup upadłego przedsiębiorstwa Port Lotniczy Gdy-
nia-Kosakowo Spółka z o.o. znajdującego się w upadłości 
likwidacyjnej. Oferta gminy Kosakowo w kwocie 7.150.000 
zł była jedyną złożoną i została zatwierdzona nieuprawo-
mocnionym postanowieniem Sędziego Komisarza.
str. 3

Budżet oBywatelski po raz 5

Ruszyła piąta już edycja Budżetu 
Obywatelskiego w mieście Puck. 
Mieszkańcy znów mogą zgłaszać 
swoje pomysły na realizację cieka-
wych projektów. Dzięki inicjatywie 
w mieście powstało m.in. boisko, 
parking rowerowy, zielona szkoła 
czy plac zabaw dla dzieci.   
str. 2

Będą dwa punkty szczepień

Zgodnie z zapowiedzią pełno-
mocnika rządu ds. Narodowego 
Programu Szczepień w każdym 
powiecie powstać ma przynaj-
mniej jeden Punkt Szczepień Ma-
sowych. W naszym regionie będą 
to dwa punkty - w Pucku i Włady-
sławowie. 
str. 7
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Po rocznej przerwie spowodowanej 
zagrożeniem epidemicznym w związku 
z rozprzestrzeniającym się koronawiru-
sem SARS-CoV-2 samorząd miejski przy-
stępuje ponownie do realizacji działań 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

- To już po raz piąty będzie szansa na 

zmianę swojego najbliższego otoczenia 
i realny wpływ na rozwój naszego mia-
sta oraz realizację wymarzonego pomy-
słu – podkreślają przedstawiciele urzędu 
miasta. - Od początku kwietnia br. moż-
na składać wnioski na projekty inwe-
stycyjne. Pomysły mogą dotyczyć m.in. 

oznakowania ciekawych miejsc w Pucku, 
budowy bądź doposażenia placów zabaw, 
zagospodarowania terenów zielonych lub 
miejsc do odpoczynku i integracji spo-
łecznej. Jest także możliwość by podnieść 
atrakcyjność plaży miejskiej, mola i okolic 
lub zrealizować pomysł na doposażenie 
miejsc mających służyć rozwojowi kultu-
ry fizycznej i relaksu lub by pojawiły się 
elementy małej architektury. W ramach 
Budżetu Obywatelskiego można także 
pomyśleć o zmianie nawierzchni istnieją-
cych chodników czy parkingów.

Wszelkie wymagania, jakie powinien 
spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego, 
a także szczegółowy katalog zadań, który 
jest możliwy do realizacji w zakresie BO 
2022 zawiera uchwała nr XXII/9/2020 
podjęta przez Radę Miasta Puck w dniu 7 
lutego 2020 r. Wynika z niej także, iż mak-
symalny koszt jednego projektu inwesty-
cyjnego nie może przekroczyć 100 tys. zł. 
Łączna kwota przeznaczona na realizację 
zadań wynosi 300 tys. zł.

By zgłosić projekt należy wypełnić 
formularz zgłoszenia projektu, który 
dostępny jest w wersji elektronicznej na 

stronie Urzędu Miasta (miastopuck.pl) 
w zakłądce Mieszkaniec/Budżet Obywa-
telski oraz na stronie BIP, a także w wer-
sji papierowej w Biurze Obsługi Klienta 
w pokoju nr 2 na parterze budynku 
Urzędu Miasta. Po przygotowaniu pro-
jektu, który powinien być poparty przez 
co najmniej 10 mieszkańców Pucka . 
Uchwały, komplet dokumentów należy 
złożyć w BOK-u. Termin składania upły-
wa z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Ważną informacją jest, że każdy miesz-
kaniec Pucka ma prawo złożyć tylko je-
den projekt.

Wniosek, załączniki i treść uchwały moż-
na znaleźć na stronie: http://miastopuck.
pl/piata-edycja-budzetu-obywatelskiego/.

Przypomnijmy, że w ramach BO zreali-
zowano już wiele projektów, jak choćby 
parking rowerowy, boisko, plac zabaw, 
zieloną szkołę i inne. 

/raf/

Budżet Obywatelski po raz piąty
PUCK | Ruszyła piąta już edycja Budżetu Obywatelskiego w mieście Puck. Mieszkańcy znów mogą zgłaszać swoje pomysły na realizację ciekawych projektów. 
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Gmina Kosakowo złożyła ofertę 
w przetargu nieograniczonym na zakup 
upadłego przedsiębiorstwa Port Lotniczy 
Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. znaj-
dującego się w upadłości likwidacyjnej. 
W toczącym się przed Sądem Rejono-
wym w Gdańsku postępowaniu upadło-
ściowym wyznaczona została cena wywo-
ławcza w wysokości 7.138.000 zł. Oferta 
gminy Kosakowo w kwocie 7.150.000 zł 
była jedyną złożoną i została zatwierdzo-
na na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia br. 
nieuprawomocnionym postanowieniem 
Sędziego Komisarza.

Spółka Port Lotniczy Gdynia - Kosako-

wo została powołana w 2007 roku przez 
samorządy miasta Gdyni i gminy Kosa-
kowo. Głównym celem podjętych dzia-
łań było utworzenie lotniska cywilnego 
w oparciu o istniejącą infrastrukturę 
wojskowego portu lotniczego. W 2014 r. 
Komisja Europejska wydała decyzję, na 
mocy której orzekła, że finansowanie in-
westycji ze środków publicznych stano-
wiło w tym przypadku naruszenie unij-
nych zasad pomocy państwa. Pomimo 
zaskarżenia decyzji przez miasto Gdynię 
i gminę Kosakowo, do dziś nie zapadło 
prawomocne orzeczenie w przedmioto-
wej sprawie. 

Warto przypomnieć, że zdecydowana 
większość powierzchni portu zlokalizo-
wana jest w granicach administracyjnych 
gminy Kosakowo, która jest również bene-
ficjentem umowy użyczenia ponad 250 ha 
terenów zlokalizowanych na terenie lot-
niska. Umowa ta została zawarta w 2010 
r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezen-
towanym przez Wojewodę Pomorskiego, 

a gminą Kosakowo i kończy się w 2040 r.
– Zatwierdzenie wyboru gminy Ko-

sakowo jako nabywcy przedsiębiorstwa 
upadłego Portu Lotniczego Gdynia-Ko-
sakowo Spółka z o. o. w upadłości likwi-
dacyjnej niewątpliwie zakończy toczące 
się od 2014 r. postępowanie upadłościowe 
spółki – mówi Wójt Gminy Kosakowo, 
Marcin Majek. – Docelowo doprowadzi 

również do rozwiązania rozpatrywanego 
obecnie przez Komisję Europejską zagad-
nienia niedozwolonej pomocy publicznej, 
ale przede wszystkim spowoduje urucho-
mienie lotniskowej i okołolotniskowej 
działalności na terenie po upadłym przed-
siębiorstwie z zachowaniem zasad konku-
rencyjności i wolnorynkowości.

/UGK/

Gmina Kosakowo nabyła Port Lotniczy!
GM. KOSAKOWO | Nabycie przez gminę Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Spółka z o.o.
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Nagroda została przyznana gminie 
już w grudniu 2020 r., jednak 
z uwagi na sytuację pandemiczną 
przekazanie tytułu nastąpiło dziś 
podczas kameralnego spotkania 
członka Zarządu Województwa 
Pomorskiego, Józefa Sarnowskiego 
gratulującego sukcesu w imieniu 
Marszałka Województwa.
Przypomnijmy, Nagroda Pomor-
ska Gryf Gospodarczy jest jedną 
z najbardziej cenionych nagród 

regionalnych, przyznawanych 
wspólnie przez organizacje samo-
rządu gospodarczego i marszałka 
województwa pomorskiego. Orga-
nizatorem konkursu nieprzerwanie 
od 2000 roku jest Pomorska Rada 
Przedsiębiorczości.
Celem konkursu jest m.in. pro-
mocja postaw przedsiębiorczych, 
wsparcie i inicjowanie przedsię-
wzięć innowacyjnych i prorozwojo-
wych, szczególnie takich, które są 

zbieżne z celami Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030, 
a także upowszechnianie dobrych 
praktyk w biznesie.
Do konkursu mogą przystąpić nie 
tylko przedsiębiorcy, ale też pod-
mioty budujące otoczenie biznesu, 
wpływające na rozwój przedsiębior-
czości w regionie czy szerzące edu-
kację biznesową wśród młodzieży.
Zwieńczeniem konkursu jest uroczy-
ste wręczenie nagród, sprzyjające 

okazji do nawiązania wartościowych 
kontaktów oraz integracji środo-
wiska przedsiębiorców, polityków 
i lokalnych organizacji. Udział w kon-
kursie jest bezpłatny.
8 grudnia 2020 r. wyłoniono zwy-
cięzców 21. edycji konkursu o Na-
grodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 
2020. Ze względu na ograniczenia 
związane z pandemią, wyniki ogło-
szono drogą internetową.
Tytuł nagrody „Gryf Gospodarczy 
2020” w kategorii Gmina Przyjazna 
Przedsiębiorcom trafił do Gdyni, 
wyróżnienia w tej kategorii otrzy-
mały: Gmina Kosakowo i Gmina 
Miejska Człuchów.
Nagroda w kategorii GMINA PRZY-
JAZNA PRZEDSIĘBIORCOM to 
nagroda skierowana do samorządów 
lokalnych na terenie województwa 
pomorskiego, które: konsekwentnie 
i systematycznie prowadzą działania 
na rzecz rozwoju i wspierania przed-
siębiorczości na swoim obszarze, 
poprawiają jakość i dostępność 
usług oferowanych przedsiębiorcom, 
prowadzą działalność edukacyjną 
w obszarze przedsiębiorczości.
– Pomorska Nagroda Gryf Gospo-
darczy to niezwykle prestiżowa 
nagroda, którą samorząd woje-
wództwa przy pomocy kapituły, 
przy pomocy ekspertów dokonuje 
wyboru tych przedsiębiorców, 
którzy słyną ze swoich zaintereso-
wań dotyczących innowacji, myślą 

o odnawialnych źródłach energii, 
regulują wszystkie zobowiązania 
wobec Państwa, dbają o pracowni-
ków i ich rodziny, a także sprzyjają 
lokalnym środowiskom, często 
wspierając sport, kulturę czy sferę 
opieki społecznej. Warto takich 
przedsiębiorców wyróżniać. Warto 
o nich mówić i warto pokazywać ich 
jako świetne przykłady dla innych 
przedsiębiorców- mówił podczas 
wirtualnego wystąpienia Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczy-
sław Struk.
/UGK/

Wyróżnienie dla gminy W ramach nagrody Pomorski gryf gosPodarczy
gm. kosakoWo | Wójt gminy marcin majek odebrał wyróżnienie w ramach nagrody Pomorski gryf gospodarczy.

fot. UG Kosakowo
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Pomorze walczy ze smogiem
― Już za kilka lat nie będzie wolno ogrzewać swoich domów za pomocą kotłów węglowych 
– to jeden z elementów polityki realizowanej przez samorząd województwa pomorskiego. 

Jakie jeszcze działania są i będą podejmowane w naszym województwie?  ―

Od października 2020 roku, na 
mocy przyjętych przez Sejmik Wo-
jewództwa Pomorskiego uchwał 
antysmogowych, podejmowane 
są działania związane z eliminacją 
zanieczyszczeń powietrza. Stare 
kotły węglowe są przyczyną po-
wstawiania smogu, dlatego trzeba 
pilnie je wymieniać. Mieszkańcy 
Pomorza, jeśli mają taką możli-
wość, podłączają się do sieci cie-

płowniczych (w miastach również 
gazowych) lub wymieniają paliwa 
stałe na źródła nisko- lub bezemi-
syjne. Jeszcze inne zasady obowią-
zują w Sopocie, który ma charak-
ter uzdrowiska.

▶ Element strategii
Poprawa jakości powietrza i walka 
ze smogiem jest wpisana w Strategię 
Województwa Pomorskiego 2030. 

– Przypominamy o konieczności 
wymiany kotłów pozaklasowych 
tzw. kopciuchów, bo za cztery lata 
nie powinno być w Polsce żadne-
go takiego pieca – mówi Tadeusz 
Styn, zastępca dyrektora Depar-
tamentu Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego. – Czas 
leci, a nadal jest jeszcze sporo do 
zrobienia. Pomocą w wymianie 
kotłów mają być różnego rodzaju 
dotacje gminne oraz z progra-
mów ogólnopolskich takich, jak 
Czyste Powietrze czy Stop Smog.

▶ Jak to jest w miastach?
Uchwały antysmogowe zakładają, 
że mieszkańcy miast, którzy mają 
możliwość podłączenia się do 
sieci ciepłowniczej lub gazowej, 
po datach określonych uchwałą, 
nie mogą stosować paliw stałych. 
Wybór sposobu ogrzewania leży 
po stronie właściciela instalacji, 
może to być podłączenie do sie-
ci, ogrzewanie gazowe, olejowe, 
elektryczne czy OZE.

▶ Uchwały dla wsi
Na wsiach zasady są podobne, 
tyle że zakaz stosowania paliw sta-
łych dotyczy tylko terenów z dostę-
pem do sieci ciepłowniczej. Nie 

ma obowiązku korzystania z gmin-
nych sieci gazowych. Podobnie jak 
w miastach obowiązuje wymiana 
źródeł ciepła na niskoemisyjne.

▶ Terminy są bardzo ważne
Ważne są obowiązujące Pomo-
rzan terminy. Już od 1 stycznia 
2020 roku zakazane jest stosowa-
nie paliw najgorszej jakości, np. 
mułów węglowych, flotokoncen-
tratów, węgla brunatnego, torfu, 
mieszanin paliw z dodatkiem lub 
bez dodatku innych substancji, 
zawierających mniej niż 85 proc. 
węgla kamiennego oraz paliw za-
wierających biomasę o wilgotno-
ści powyżej 20 proc.
Kotły pozaklasowe i nieposiadają-
ce tabliczki znamionowej należy 
wymienić do 1 września 2024 
roku. Z kolei kotły, które spełniają 
wymagania w zakresie standardów 
emisyjnych w klasie 3 i 4, powinny 
zostać wymienione na nowe do 1 
września 2026 roku. Jako ostatnie, 
bo do 1 lipca 2035 roku, trzeba 
wymienić kotły spełniające wyma-
gania w klasie 5.

▶ Indywidualna droga Sopotu
W Sopocie program likwida-
cji źródeł niskiej emisji trwa 
od 1996 roku. Już w 2019 roku 

wszystkie lokalne kotłownie wę-
glowe zostały zlikwidowane. So-
pot jest uzdrowiskiem, dlatego 
jakość powietrza jest tam szcze-
gólnie ważna. W związku z tym 
Sejmik Województwa Pomorskie-
go w lutym 2020 roku przyjął 
uchwałę zobowiązującą miesz-
kańców do zmiany systemów 
ogrzewania. Zgodnie z nią od 
1 stycznia 2024 roku w Sopocie 
będzie już żadnego pieca na wę-
giel lub drewno, a zostaną one 
zastąpione ogrzewaniem na gaz, 
lekki olej opałowy lub OZE.
Jeszcze do końca 2021 roku So-
pocianie mogą skorzystać ze 100-
proc. samorządowych dopłat do 
likwidacji urządzeń grzewczych 
na paliwo stałe. Od 2022 roku 
będzie to 80 proc. kosztów, a od 
2023 roku 60 proc.
Więcej informacji o możliwo-
ściach finansowania i terminach 
znaleźć można w obowiązują-
cych uchwałach antysmogowych 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Na stronie BIP znajdują się także 
przygotowane przez Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego materia-
ły informacyjne na temat uchwał 
antysmogowych, w postaci ulotek 
i plakatów.
/raf/

Panele fotowoltaiczne na 
dachach domów to coraz 
częstszy widok w naszym 
kraju, także w województwie 
pomorskim. Czy energia pozy-
skiwana ze słońca to przy-
szłość? Czym jest fotowoltaika 
i jak to działa? 

Fotowoltaika to po prostu 
przetwarzanie światła słonecz-
nego w energię elektryczną, 
czyli inaczej wytwarzanie 
prądu elektrycznego z promie-

niowania słonecznego przy 
pomocy odpowiednich ogniw 
fotowoltaicznych. 
W dzień panele produkują 
prąd, który odbiorca wyko-
rzystuje na bieżąco, nato-
miast w monecie, gdy słońce 
przestaje świecić lub energii 
wytworzonej już nie wystarcza 
na pokrycie zapotrzebowania, 
pobierana jest energia z sieci. 
W sytuacji, gdy produkcja 
prądu jest większa niż zapo-
trzebowanie, nadwyżki energii 

są odsprzedawane do zakładu 
energetycznego. System foto-
woltaiczny jest tym bardziej 
opłacalny, im większe jest 
zużycie prądu. 
Producenci wciąż dążą do 
poprawienia efektywności 
modułów tak, aby zmniejszyć 
wymiary paneli przy zachowa-
niu tej samej mocy. Zakładana 
żywotność instalacji to min. 
30 lat - można potraktować to 
więc za lokatę kapitału. 
/raf/

Czysta energia ze słońca

fot. pixabay.com
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Tak naprawdę 
liczy się człowiek

Robert Firkowski - 
Prezes Słupskiej Izby 
Przemysłowo-Han-
dlowej, założyciel 
i właściciel firmy Fira. 
W tym roku mija 10 
lat, od kiedy zaczął 
działać w Izbie. 
Dziś - już jako Prezes 
– mówi o tym, dlacze-
go warto być zrze-
szonym w Izbie, jak 
ważne w biznesie są 
relacje międzyludz-
kie oraz o wyklucze-
niu komunikacyjnym 
części województwa 
pomorskiego.

Z Tyberiuszem Narkowiczem, 
burmistrzem Jastarni, rozma-
wiamy o rozwoju turystyki 
wodnej, planach dalszej rozbu-
dowy mariny oraz wyzwaniach 
stojących przed samorządem.

Jastarnia  jest gminą i miastem 
turystycznym. Jakie do tej pory 
największe i najważniejsze 
projekty, które mają znaczenie 
z punktu widzenia rozwoju tury-
styki, udało się zrealizować?
- Rozbudowa portów i przystani 
morskich w Jastarni i Kuźnicy 
realizowane na przestrzeni ostat-
nich 30 lat z różnych środków ale 
skupiających się wokół dużych 
projektów, najpierw „Pierścienia 
Zatoki Gdańskiej” a potem „Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. 
Obok nich wymieniłbym budowę 
ścieżek  rowerowych.
Jednym z takich przedsięwzięć 
jest „Rozwój oferty turystyki 
wodnej w obszarze Pętli Żuław-
skiej i Zatoki Gdańskiej”. Dlacze-
go to istotne dla miasta i gminy?
- Dla naszej Gminy to dalsza 
rozbudowa mariny portowej o 40 
nowych stanowisk cumowniczych 
oraz rozbudowa jej zaplecza 
sanitarnego. 
Więcej: Expressbiznesu.pl

Moja przygoda z Izbą zaczęła się 
w 2011 roku, czyli minęło już 10 
lat. W tamtym czasie nawet nie 
myślałem, że po iluś latach zosta-
nę Prezesem Izby. Na początku 
chyba jak każdy miałem nadzieję, 
że jak będę członkiem Izby, to 
nagle wszyscy członkowie zo-
staną moimi klientami. Okazało 
się jednak, że to tak nie działa. 
Poczułem wtedy rozczarowanie. 
Część osób w takim momencie 
rezygnuje, tłumacząc sobie, że to 
im nic nie daje. Zwykły błąd zało-
żenia. Bardzo lubię czytać a ostat-
nio słuchać książek i podcastów. 
W jednej z książek już nie 
pamiętam, w której przeczytałem 
„W biznesie zaufanie nie liczy się 
ilością wspólnie wypitego alko-
holu, lecz tym, że mogę liczyć na 
Ciebie i wcale nie musimy być na 
TY”. Ludzie lubią współpracować  
z ludźmi, których lubią. Mój biz-
nes zaczął się zdecydowanie lepiej 
rozwijać, gdy ludzie zaczęli mnie 
poznawać. Bo tak naprawdę liczy 
się człowiek. Moje spotkania 
zaczęły się wydłużać. Teraz na 
spotkanie rezerwuję od dwóch 
do trzech godzin. Twierdzenie, 
że szefowie nie mają czasu, 
uważam za błędne. Nie mają 
czasu, jeśli będziemy mówić 
tylko o sobie. Jeśli spotykałem 
się z przedsiębiorcami, którzy też 
są członkami naszej Izby, zawsze 
rozmawialiśmy o niej i tak jest do 
dzisiaj. Przez cały czas uczestni-
czyłem w życiu Izby, aż zostałem 
wybrany do Rady Izby potem 
Zarządu Izby, a od grudnia 2019 
roku zostałem wybrany Prezesem 
Izby. Bardzo sobie cenię to, że 
zostałem obdarzony zaufaniem 
przez ludzi biznesu. W obecnym 
zarządzie, który składa się z czte-

rech mężczyzn i jednej kobiety 
jestem najstarszy. Choć różnimy 
się między sobą, jako zespół 
współpracuje się nam bardzo 
dobrze, każdy zajęty jest swoimi 
tematami zawodowymi, a jednak 
potrafimy znaleźć czas dla Izby. 
Jestem bardzo wdzięczny im za 
to. Współpraca z nimi to sama 
przyjemność.
Często jestem pytany, co daje mi 
Izba?  Przy pierwszych takich 
pytaniach próbowałem  ubrać 
odpowiedź w szczytne cele, ale 
to nie było moje. W tym, co 
może dać nam Izba, posłu-
żę się przykładem. W 2019 
roku zaczęliśmy organizować 
Wieczory Biznesowe, podczas 
których oprócz prelekcji 
zaproszonego gościa jest też 
czas na networking. Podczas 
jednego z takich wydarzeń 
poznałem przedsiębiorcę, 
który był w Izbie pierwszy raz. 
Po jakimś czasie zadzwonił do 
mnie z prośbą, czy będę w stanie 
mu pomóc. Udało się, akurat 
w naszej Izbie jest firma, która 
ma rozwiązanie, które mogło 
pomóc. I tak Panowie poroz-
mawiali sobie i znaleźli wspólne 
rozwiązanie. Ważne jest to, co 
się zadziało. Firma szukająca 
rozwiązania znalazła je, firma 
mająca rozwiązanie pozyskała 
klienta, Izba pozyska nowego 
członka. Dodatkowo wydarzyła 
się jeszcze jedno, o czym nie 
myślałem w całym tym procesie, 
na koniec i moja firma pozyskała 
nowego klienta. Cztery strony 
wygrały, niesamowite!

Cały artykuł można przeczytać 
w najnowszym, 94 numerze 
magazynu Express Biznesu

Jakie największe zadania, które udało się 
zrealizować w ostatnich latach, uważa Pan 
za największy sukces?
Gmina Puck jest gminą, która dużo inwestuje 
i prężnie się rozwija. Trudno jednoznacz-
nie wskazać, które z zadań realizowanych 
w ostatnich latach było największym 
sukcesem. Tak naprawdę – każde z wykona-
nych zadań jest już samo w sobie sukcesem – 
chociażby przez to, że dzięki podejmowanym 
działaniom staramy się, najlepiej jak może-
my, odpowiadać na potrzeby mieszkańców, 
poprawiać jakość ich życia oraz budować 
u mieszkańców poczucie przynależności do 
społeczności Gminy Puck.

Jeśli mówimy o inwestycjach, to należy też 
wspomnieć o środkach zewnętrznych. Czy 
Gmina Puck chętnie sięga po takie środki, 
ile pieniędzy i na jakie dziedziny (inwestycje 
drogowe, ochrona środowiska, ochrona 
zdrowia itp.) udało się pozyskać?
Gmina Puck często korzysta z dofinanso-
wań zewnętrznych, zarówno ze środków 
krajowych, jak i europejskich. Dofinansowa-
nia wspierają budżet, dzięki czemu możemy 
rozwijać się jeszcze szybciej oraz dokonywać 
inwestycji, które bez dodatkowego wsparcia 
finansowego zostałyby wykonane za wiele 
lat, a nawet istnieje szansa, że niektóre z nich 
nie byłyby wykonane wcale. Pozyskujemy 
środki na wiele zadań, obejmujących tak 
naprawdę wszystkie dziedziny związane z ży-
ciem naszych mieszkańców. Sądzę, że warto 
wspomnieć m.in. o środkach pozyskanych na 
budowę i modernizację dróg – za przykład 

mogą nam posłużyć budowa drogi 
Mechowskiej w Starzynie oraz 
budowa układu drogowego z pod-
łączeniem obiektów handlowo-
produkcyjnych i ulicy Słonecznej 
do układu dróg publicznych wraz 
ze skrzyżowaniem DW 216 
w Rekowie Górnym. Gmina 
dofinansowuje w dużej mierze 
Powiat w zakresie budowy dróg 
np. remont drogi Małe Błądzi-
kowo- Rzucewo – Osłonino czy 
Starzyno - Parszkowo. 

Jeżeli chodzi o wspomnianą przez Pana 
ochronę środowiska, to największym pro-
jektem realizowanym przez Gminę Puck jest 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Darzlubie, Brudzewo, Mecho-
wo, Mrzezino, Leśniewo oraz Sławutowo. 
To naprawdę duża inwestycja ( ok. 40 mln 
zł), na którą środki w wysokości ok. 16 mln 
zł pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Dodatkowe wsparcie na to zadanie uzyska-
liśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. W dziedzinach 
oświaty i sportu przykładami mogą być 
inwestycje takie, jak powstanie pierwszego 
w gminie Samorządowego Żłobka w Sta-
rzynie, zwiększenie liczby miejsc w edukacji 
przedszkolnej poprzez utworzenie przed-
szkoli w Mieroszynie, Połchowie i Żelistrze-
wie. Udało nam się także rozbudować Szkołę 
Podstawową w Łebczu i wybudować przy 
niej nowoczesną salę gimnastyczną, aktualnie 
remontujemy także salę gimnastyczną 
w miejscowości Gnieżdżewo. Na oba te za-
dania otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
programu Sportowa Polska edycja 2020.
W trudnym czasie epidemii COVID-19, 
Gmina wsparła także uczniów w zakresie 
edukacji zdalnej. Dzięki finansowemu wspar-
ciu przekazanemu przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa w ramach programów „Zdal-
na Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” współfinan-
sowanemu przez Unię Europejską i budżet 
państwa, zakupiliśmy w 2020 roku 284 szt. 
tabletów oraz 4 szt. laptopów, które obecnie 
służą realizacji programu nauczania zdalnego 
we wszystkich szkołach z naszego terenu.

Przyszłość
łączymy z morzem

BIZNeS

O kierunkach rozwoju 
decydują mieszkańcy

Władze powiatu kartuskiego wspól-
nie z gminą Żukowo rozpoczęły dzia-
łania w kierunku realizacji nowego 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
hali widowiskowo – sportowej 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy Zespole Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących oraz Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Żukowie”. 
Wyłoniono już wykonawcę, któ-
rego zadaniem będzie przygoto-

wanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla budowy hali widowiskowo 
- sportowej w Żukowie.

Budują nową halę sportową

Rozmowa z Tadeuszem Puszkarczukiem, 
wójtem gminy Puck, o sukcesach, 
zrealizowanych inwestycjach, 
pozyskanych pieniądzach z funduszy 
unijnych oraz wyzwaniach, jakie stoją 
przed samorządem.
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Dlaczego tak się spieszymy ze szczepie-
niami?

Szczepienia to obecnie jedyna skuteczna 
droga do zażegnania pandemii. Im szyb-
ciej uda się zaszczepić około 70 procent 
społeczeństwa, tym szybciej zapewni nam 
to tzw. odporność populacyjną. Szybciej 
zaczniemy wracać do normalnego życia 
i więcej istnień ludzkich uda się uratować. 

Co jest normalną reakcją poszczepienną?
Przyjęcie szczepionki zawsze wywołu-

je reakcje organizmu. Warto pamiętać, 
że na skutek zaszczepienia produkowane 
są przeciwciała i komórki odpornościo-
we, co u niektórych osób wywołuje także 
reakcje układu odporności pod postacią 
odczynów poszczepiennych. Odczyn po 
szczepieniu jest zazwyczaj spodziewaną 
reakcją. Wiele zależy od rodzaju podanej 
szczepionki oraz indywidualnych uwarun-
kowań organizmu. Najczęściej występują 
tzw. odczyny łagodne, w miejscu wkłucia. 
Zazwyczaj w postaci obrzęku czy zaczer-
wienienia. Często także występuje miejsco-
wa bolesność. 

A co z tzw. niepożądanymi odczynami 
poszczepiennymi?

Niepożądany odczyn poszczepien-
ny (NOP) oznacza nasilone reakcje, które 

utrzymują się, zwykle przez kilka dni. Np. 
zaczerwienienie obejmujące całe ramię. 
Rzadziej dochodzi do ogólnych NOP, jak 
gorączka, gorsze samopoczucie, osłabienie. 
Co ważne, miejscowe i ogólne NOP nie są 
przeciwwskazaniem do dalszego szczepie-
nia. Zwykle ustępują samoistnie bez dal-
szych konsekwencji dla zdrowia. Poważne 
odczyny poszczepienne jak omdlenie, za-
burzenie przytomności, bardzo wysoka go-
rączka (40ºC) w ciągu dwóch dni po szcze-
pieniu, wysypka, rumień skórny, drgawki 
zdarzają się bardzo rzadko. Jeśli już, to po-
jawiają się zazwyczaj w ciągu kilku - kilku-
nastu minut po szczepieniu, dlatego zaleca 
się obserwację pacjenta przez pewien czas 
po podaniu szczepionki. Jeśli zauważyli-
śmy coś niepokojącego, nietypowego – po-
winniśmy poinformować lekarza. 

Czy każdy powinien się zaszczepić prze-
ciwko COVID-19?

Zasadniczo każdy, bez względu na to czy 
przechorował COVID-19 czy nie, chyba 
że znajdzie się w grupie, której dotyczy 
przeciwskazanie do szczepień. Powszechne 
szczepienia mają umożliwić szybkie naby-
cie odporności tym, którzy są najbardziej 
narażeni na zakażenie i mogli by cięż-
ko przechorować COVID-19, a to może 
zwiększać ryzyko zgonu. 

Czy powinniśmy się szczepić gdy mamy 
choroby współistniejące?

Bezpieczeństwo i skuteczność szcze-
pionek p/COVID-19, w tym również 
w grupach ryzyka osób z chorobami prze-
wlekłymi, są potwierdzone badaniami kli-
nicznymi. Lista chorób przewlekłych, któ-
re nie są przeciwskazaniem do szczepienia 
przeciw może się zmieniać wraz z nowymi 
dowodami naukowymi oraz informacjami 
instytucji oceniających i dopuszczających 
na rynek kolejne szczepionki przeciwko 
COVID-19. Lista chorób współistnieją-
cych obejmuje: przewlekłe choroby nerek, 
deficyty neurologiczne (np. demencja), 
choroby płuc, choroby nowotworowe, 
cukrzycę, POChP, choroby naczyń mó-
zgowych, nadciśnienie tętnicze, niedo-
bory odporności, choroby układu serco-
wo-naczyniowego, przewlekłe choroby 
wątroby, otyłość, choroby związane z uza-
leżnieniem od nikotyny, astma oskrzelo-
wa, talasemia, mukowiscydoza, anemia 
sierpowata. Pacjenci, u których występują 
ww. choroby, mogą zgłosić się do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą 
o wystawienie e-skierowania niezależnie 
od grupy wiekowej.

A przyjmowane leki mogą być przeciw-
skazaniem do zaszczepienia?

Nie, systematyczne przyjmowanie leków 
z powodu chorób przewlekłych nie jest 
przeciwwskazaniem do szczepienia.

Czy szczepienia w ciąży są bezpieczne 
i co z matkami karmiącymi?

Okresy ciąży i laktacji nie są wymienione 
w przeciwwskazaniach podanych w Cha-
rakterystykach Produktów Leczniczych 
zarejestrowanych szczepionek mRNA 
przeciw COVID-19. Aktualnie nie ma jed-
nak informacji na temat bezpieczeństwa 
i skuteczności szczepionek u kobiet w cią-
ży i karmiących piersią. Dlatego eksperci 
m.in. Amerykańskiego Centrum Ochrony 
i Zapobiegania Chorób (CDC) i zespołu 
ds. Szczepień (ACIP) pozostawiają decy-
zję o szczepieniu kobiecie, po konsultacji 
z lekarzem. Chodzi o analizę korzyści i ry-
zyka oraz stopnia narażenia na zakażenie 
SARS-COV-2 (grupy objęte priorytetem 
to pracownice ochrony zdrowia i matki 
wcześniaków przebywających w szpitalu). 
Badania nie wykazy szkodliwego wpływu 
na ciążę, rozwój płodu, poród lub rozwój 
po urodzeniowy. Dodatkowo mechanizm 
działania szczepionek mRNA pokazuje, że 
jest to jeden z najbezpieczniejszych rodza-
jów szczepionek. 

Czy szczepionki zawierają wirusy? Czy 
mogą one zaszkodzić szczepionym?

Żadna ze szczepionek dostępnych na 
rynku nie zwiera żywego wirusa. Infor-
macje o ich składzie znajdują się w opi-
sie produktu. Szczepionki na COVID-19 
możemy podzielić na trzy rodzaje: szcze-
pionki mRNA, w których wykorzystuje 
się sekwencję kwasu RNA, szczepionki 
wektorowe bazujące na fragmentach (po-
zbawionych zakaźności) innych wirusów, 
a także szczepionki podjednostkowe, 
które w swoim składzie zawierają oczysz-

czone białka wirusowe. Polska podpisała 
umowy na zakup pięciu różnych szcze-
pionek, w tym trzech szczepionek mRNA 
(marki Pfizer/BioNTech, Moderna oraz 
CureVac), a także dwóch szczepionek 
wektorowych (marki Astra Zeneca oraz 
Janssen Pharmaceutica NV). 

Czy osoba, która chorowała na COVID, 
powinna się zaszczepić? Jeśli tak, to 
kiedy?

Według amerykańskiego Centrum 
Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) 
i PHE (Public Health England) przeby-
cie choroby nie jest przeciwwskazaniem 
do szczepień. W miarę uzyskiwanej wie-
dzy o wirusie SARS-CoV-2 wielokrotnie 
zmieniano rekomendacje dotyczące czasu 
szczepienia ozdrowieńców. Od 11.03.2021 
r. reguluje to rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 26 lutego 2021 r. Osoby, które 
przebyły chorobę, są szczepione nie wcze-
śniej niż 3 miesiące od dnia pozytywnego 
testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. 
Nie dotyczy to osób w stanach zwiększają-
cych ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-
19 m.in. : dializowanych z powodu prze-
wlekłej niewydolności nerek, z chorobą 
nowotworową, u których od 2020 roku 
prowadzono leczenie chemioterapią lub 
radioterapią, poddawanych przewlekłej 
wentylacji mechanicznej, po przeszcze-
pach komórek, tkanek i narządów, u któ-
rych prowadzono leczenie immunosupre-
syjne, u których diagnozowano chorobę 
nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia, 
lub zakwalifikowano do leczenia chemio-
terapią lub radioterapią ale nie rozpoczęto 
leczeni czy oczekujących na przeszczep.

Czy można zachorować na COViD po 
podaniu szczepionki? 

Szczepionki na COVID-19 nie działają 
od razu po podaniu. Nie zapewniają też 
100 proc. ochrony przed zakażeniem ko-
ronawirusem. W związku z tym istnieje 
ryzyko, że pomimo przyjęcia któregoś 
z preparatów, zachorujemy. Poza scena-
riuszem, że dojdzie do zakażenia przed 
podaniem lub po podaniu pierwszej daw-
ki, po podaniu obu dawek szczepionki 
(w przypadku preparatów dwudawko-
wych), może także dość do zachorowania 
przed wytworzeniem pełniej odporności 
po szczepieniu. Są już wyniki badań, które 
wskazują że przebieg zachowania na CO-
VID-19 u osób zaszczepionych, może być 
znacznie łagodniejszy niż w przypadku 
tych, które nie przyjęły preparatu. 

Dlaczego szczepionki powstały tak szyb-
ko i czy w związku z tym są wystarczająco 
dobrze przebadane i bezpieczne?

W odróżnieniu od tradycyjnych szcze-
pionek szczepionki mRNA mogą mieć 
krótszy okres produkcyjny. To efekt tego, 
że zamiast wstrzykiwać białka wirusowe, 
nasz organizm wykorzystuje instrukcje 
do samodzielnego ich tworzenia. W skró-
cie, nowoczesna technologia szczepionki, 
pozwala także stosować szybszą techno-
logię produkcji. Za dopuszczenie do ob-
rotu szczepionek pandemicznych odpo-
wiada Komisja Europejska, po uzyskaniu 

pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych 
u Ludzi (CHMP). Prace nad szczepion-
kami p/COVID-19 były wspierane przez 
szereg mechanizmów międzynarodo-
wych, przyspieszających proces dopusz-
czania do obrotu. 

Czy to prawda, ze AstraZeneca jest gor-
szą szczepionką?

Dopuszczone i wykorzystywane w Pol-
sce do szczepień p/COVID-19 są różne 
preparaty. Trudno mówić o tym, któ-
ra szczepionka jest lepsza lub gorsza. 
Szczepionki firm Pfizer/BioNTech i Mo-
derna to szczepionki oparte na techno-
logii mRNA wymagające szczególnych 
warunków przechowywania. Szczepionka 
firmy AstraZeneca, podobnie jak Johnso-
n&Johnson, to szczepionka wektorowa, 
która jest mniej wymagająca jeżeli chodzi 
o warunki termiczne. To różne produkty 
lecznicze, które łączy jednak to, że są bez-
pieczne i skuteczne. 

Czym jest płyn z którego w większości 
składa się szczepionka?

W skład szczepionek wchodzą antygeny, 
substancje pomocnicze, substancje wystę-
pujące w ilościach śladowych będące po-
zostałościami po procesie produkcyjnym 
oraz… woda. Skład poszczególnych szcze-
pionek p/COVID-19 określają producenci 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

Czy szczepionka może powodować np. 
autyzm, zakrzepicę, trombocytozę lub 
inne ciężkie choroby?

Nie ma rzetelnych badań naukowych, 
potwierdzających czy nawet uprawdopo-
dabniających teorie, że jakakolwiek szcze-
pionka, może powodować takie choroby. 
Są za to wyniki wiarygodnych badań, które 
obalają tego typu twierdzenia. Podstawo-
wym wymogiem każdego produktu leczni-
czego jest jego bezpieczeństwo sprawdzane 
w ramach wieloetapowych badań. 

Czy za kilka lub kilkanaście lat szczepie-
nie może okazać się szkodliwe, mogą po-
jawić się jakieś skutki uboczne? 

Teorie spiskowe, szerzone przez zago-
rzałych przeciwników szczepień istnieją, 
ale trudno dawać im obecnie wiarę. Szcze-
pionki i inne produkty lecznicze są pod-
dawane wnikliwym procesom weryfiku-
jącym ich bezpieczeństwo. Na przestrzeni 
ostatniego stulecia szczepienia uratowały 
miliony istnień ludzkich i spowodowa-
ły, że ludzie na długo zapomnieli o tra-
gicznych w skutkach epidemiach, które 
dziesiątkowały społeczeństwa. Nie ma 
obecnie żadnych podstaw aby twierdzić, 
że w przypadku przyszłych efektów szcze-
pień p/COVID-19 będzie inaczej. Oczy-
wiście, że mamy do czynienia z wirusem 
znanym od niedawna, i że w rekordowym 
czasie wprowadzono na rynek szczepion-
ki. Nie może być to jednak podstawą do 
szczerzenia fake newsów o szkodliwości 
tych produktów, które mają ściśle określo-
ny reżim produkcji. Twierdzenia, że mogą 
przynieść negatywne skutki dla zdrowia 
w długim okresie czasu są bezpodstawne.

Nie bójmy się szczepień!
Wokół szczepień przeciwko SARS-COV-2 narosło wiele mitów, plotek i półprawd. Tymczasem lekarze i naukowcy są zgodni: obecnie jedynie powszechne 
szczepienia pozwolą opanować pandemię. Potwierdzają to dane z krajów, w których zaszczepiono już około ¾ społeczeństwa – zachorowalność w tych 
krajach znacząco spadła, można też było odwołać większość ograniczeń. O tym, czy powinniśmy bać się szczepionek rozmawiamy z Tomaszem Augusty-
niakiem, zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
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Zgodnie z zapowiedzią pełnomocnika rządu 
ds. Narodowego Programu Szczepień, 
Michała Dworczyka w każdym powiecie po-
wstać ma przynajmniej jeden Punkt Szcze-
pień Masowych. W naszym regionie będą to 
dwa punkty - w Pucku i Władysławowie:
- Punkt Szczepień Masowych w Hali Po-
wiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 
w Pucku ul. Morskiego Dywizjonu Lot-
niczego 18, 84-100 Puck – nadzorowany 
przez Szpital Pucki Sp. z o.o. 
- Punkt Szczepień Masowych w Sali 
Gimnastycznej Zespołu Szkół Numer 1 we 
Władysławowie ul. Morska 1, 84-120 Włady-

sławowo – nadzorowany przez Remedia Sp. 
z o.o. NZOZ Przychodnia w Ratuszu.
Ich działalność zostanie wsparta przez 
podmioty wykonujące szczepienia 
populacyjne, tak by móc szczepić 1000 
osób dziennie, jeśli tylko deklarowana 
ilość szczepionek zostanie dostarczona. 
Z komunikatu Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów wynika, że Punkty Szczepień 
Masowych miałyby rozpocząć pracę mię-
dzy 19 a 24 kwietnia. Szczegóły dotyczące 
funkcjonowania i sposobu rejestracji do 
Punktów Szczepień Masowych zostaną 
przedstawione w przeciągu dwóch tygodni.
Dziś natomiast ruszyła rejestracja na 
szczepienia dla osób z rocznika 1963. 
Każdego następnego dnia (do 24 kwiet-
nia) otwierać się będzie rejestracja dla 
kolejnych grup wiekowych zgodnie z in-
formacjami na grafice.
Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej, 
całodobowej, działającej 7 dni w tygodniu 
infolinii Narodowego Programu Szczepień 
przeciw COVID-19. Dzwoniąc na numer   
989 można zapisać się na szczepienie oraz 
otrzymać aktualne i wiarygodne informacje 
w temacie.
Rejestracja odbywa się również na stronie: 
http://pacjent.gov.pl. Można również za-
rejestrować się na szczepienie, wysyłając 
SMS o treści “SzczepimySie” na numer 880 
333 333 (więcej informacji na stronie www.
gov.pl w zakładce „Szczepienie przeciwko 
COVID-19”).
/raf/

dWa Punkty szczePień W PoWiecie
PoWiat | samorządy ziemi Puckiej organizują szczepienia masowe przeciw coVid-19. 

fot. pixabay.com

Jest praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 
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Informujemy, iż od poniedziałku 19 kwietnia br. wszystkie refe-
raty Urzędu Gminy Kosakowo będą realizowały obsługę interesanta 
w zadaniach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Ob-
sługa w tych przypadkach realizowana będzie przy pulpicie podaw-
czym zlokalizowanym tuż przy wejściu do Urzędu z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności.

Zachęcamy Państwa również do przesyłania informacji drogą elek-
troniczną poprzez: e-PUAP, e-mail lub pocztą tradycyjną. Wykaz 
bezpośrednich numerów telefonicznych znajdą Państwo na stronie 
internetowej urzędu: gminakosakowo.pl/kontakt.

Prosimy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego In-
spektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólnie minimalizujmy 
ryzyko zakażenia.

/UGK/

Zmiana organizacji 
pracy urzędu
GM. KOSAKOWO | Uwaga – od minionego poniedziałku nastąpiła 
zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Kosakowo.
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Tu Polacy chcą zamieszkać
GM. KOSAKOWO | Gmina Kosakowo znalazła się na dwudziestej pozycji w rankingu “Dokąd Polacy 
najchętniej się przeprowadzają”.

Ranking został napisany na podstawie ostat-
nich danych dotyczących migracji we wszyst-
kich polskich gminach (to dane za I półrocze 
2020 r.). W zestawieniu uwzględniono saldo 
migracji, czyli różnicę między liczbą przepro-
wadzających się do danego miasta/gminy a licz-
bą osób wyprowadzających z niego: od liczby 
osób przeprowadzających się do miasta/gminy 
odjęto liczbę ludzi, którzy się z niego wyprowa-
dzili. Na poniższej liście podano również saldo 
migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, 
które pokazuje te miejscowości, w których naj-
szybciej ich przybywa. Opracowano jeszcze ze-
stawienie miast i gmin z najwyższym dodatnim 
saldem migracji na 1000 mieszkańców.

Warto zaznaczyć, że dane GUS obejmują 
tylko osoby, które zameldowują się w danym 
mieście/gminie lub z niego się wymeldowu-
ją. Ale gdyby uwzględnić także tych, którzy 
po przeprowadzce nie meldują się w nowym 
miejscu zamieszkania i nie wymeldowują ze 
starego, to lista wyglądałaby niemal identycz-
nie – jak wynika m.in. z badań prowadzonych 
przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Za-
kładu Geografii Miast i Ludności w Instytucie 
Geografii i Zagospodarowania Przestrzenne-
go Polskiej Akademii Nauk.

Miasta i gminy, które miały największą 
nadwyżkę osób przeprowadzających się do 
nich nad liczbą osób wyprowadzających się 
z tych miast gmin (uwzględnione są także 
osoby emigrujące za granicę) – dane GUS za 
I półrocze 2020 r.

Na 1 miejscu znalazła się Warszawa: +2526 
(nadwyżka osób przeprowadzających się 
do tego miasta nad liczbą osób wyprowa-
dzających się z niego) / +2,8 (saldo migracji 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców), póź-
niej Kraków: +1368 / +3,5, Wrocław: +638 / 

+2 i na 4 miejscu Gdańsk: +622 / +2,6. Gmina 
Kosakowo na 20. miejscu: +337 / +42,7. 

Gminy i miasta z najwyższym dodatnim sal-
dem migracji w przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców – dane GUS za I pierwsze półrocze 
2020 r.: Pozycja 7 - Gmina Kosakowo (okolice 
Gdyni): +42,7 (saldo migracji w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców) / +337 (nadwyżka 
osób przeprowadzających się do tej gminy/
miasta nad liczbą osób wyprowadzających się 
z niej/niego). 

/Źródło: tuwartomieszkać.pl/
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1092 km biegiem w dwa tygodnie!
POMORZE | Niemal 80 kilometrów dziennie, dzień w dzień przez dwa tygodnie, to spore wyzwanie dla niejed-
nego rowerzysty. Tymczasem Wiolka chce pokonać taką trasę... biegiem! Niedługo wyrusza w trasę.  

Ci, którzy mieli okazję spróbować 
swoich sił w bieganiu, doskonale zda-
ją sobie sprawę, jak ogromnie trudne 
wyzwanie postawiła przed sobą bie-
gaczka z Pomorza – Wiolka Czuryń-
ska. Chce pokonać aż 1092 kilometry 
w zaledwie 14 dni. Taki bieg to nie 
tylko gigantyczny wysiłek fizyczny, 
ale też codzienne, wielogodzinne 
zmaganie się z własną psychiką. 

Wiolka niedługo skończy 45 lat. Jak 
sama o sobie mówi, jest mamą, żoną, 
ultramaratonką, autorką książki dla 
dzieci „Tronditle” i jedną z siedmiu 
bohaterek książki Anny Maruszeczko 
„7-dróg, rozmowy o poszukiwaniu 
życiowej misji”.

- Jestem kobietą żyjącą w zgodzie 

ze sobą, pielęgnującą własne pasje 
i dzienne rytuały – wyjaśnia Wiol-
ka. - Śpię długo, bo lubię i już. Szy-
dełko, wyrzynarka, wkrętarka, łopata 
i laptop to moje ulubione przedmioty. 
Uwielbiam gotować i jestem fanką 
życia. Biegam dla Kobiet, aby przypo-
mnieć im swoją historią, że w życiu 
mogą osiągnąć wszystko co zdecydują 
się zrealizować. Mają tę moc, potrze-
bują sobie tylko o tym przypomnieć.

Bieg dookoła województwa pomor-
skiego wydaje się (i jest) czymś nie-
zwykłym, dla wielu wręcz niewyobra-
żalnym do osiągnięciem. Tymczasem 
dla biegaczki to dopiero... test! Ale 
w takim razie - test przed czym?

- Podczas biegania zrodziło się we 

mnie marzenie, które szybko zmieni-
łam w cel, a później w projekt do re-
alizacji – mówi Wiolka. - Jako pierw-
sza kobieta, jako pierwszy człowiek 
obiegnę Polskę dookoła, możliwie 
blisko jej granic. Szacuję, że trasa tego 
biegu to ponad 4000 km. 

Niedługo biegaczka rozpoczyna 
bieg dookoła województwa pomor-
skiego. Po pokonaniu ponad 1092 km 
i 14 dniach chce dotrzeć na metę 5 
maja, w dniu swoich 45 urodzin.

- Przygotowuję się do wielkiego 
testu sprawdzającego moje możliwo-
ści przed celem głównym – wyjaśnia 
Wiolka. - 22 kwietnia wystartuję 
z Gdyni, aby po 14 dniach i poko-
naniu ponad 1092 km obiec dookoła 

województwo pomorskie. 
Biegaczka chce wystartować o godz. 

8.00 rano z Gdyni, prawdopodobnie 
z okolic Bulwaru Nadmorskiego. 
Wyznaczyła sobie trasę przez wie-
le pomorskich miejscowości, m.in. 
przez powiat pucki (Rewę, Puck, 
Jastarnię, Hel), wejherowski (Lubia-
towo), lęborski (Łeba), słupski (Ust-
ka, Słupsk), chojnicki, człuchowski, 
tczewski, kwidzyński, sztumski, no-
wodworski, gdański, Sopot i w końcu 
chce dotrzeć z powrotem do Gdyni. 
Szczegółową trasę oraz więcej infor-
macji o biegaczce oraz jej niezwy-
kłym wyzwaniu można znaleźć na 
stronie wiolkaczurynska.pl. 

Rafał Korbutfo
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Trwa remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem, szat-
niami, natryskami i łazienkami w Szkole Podstawowej 
w Gnieżdżewie (gm. Puck). Program realizowany jest 
dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Sportu. 
Jak podkreśla Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Puck, 
inwestycja byłą długo wyczekiwana zarówno przez 
mieszkańców Gnieżdżewa, jak również przez kadrę 
pedagogiczną oraz samych uczniów. 
- Prace przebiegają bardzo sprawnie, do końca maja 
zostaną zakończone i od nowego roku szkolnego dzieci 
będą mogły korzystać z nowej sali, całego zaplecza 
socjalnego i szatni – mówi wójt Puszkarczuk. - To 
wszystko będzie przygotowane na przyjęcie uczniów we 
wrześniu – mam nadzieję, że rok szkolny rozpocznie się 
już bez pandemii koronawirusa. 
Koszt całej inwestycji to 600 tys. zł, z tego połowa (czyli 
300 tys. zł) to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, 
reszta pochodzi z budżetu gminy. 
- To zadanie wpłynie na poprawę jakości zarówno bazy 
sportowej w naszej gminie, jak i poprawę jakości na-
uczania naszych uczniów – podsumowuje wójt. 
/raf/

sala jak noWa 
na noWy rok szkolny
gm. Puck | remont sali gimnastycznej oraz zaplecza 
sanitarno–szatniowego w szkole Podstawowej 
w gnieżdżewie. 

fot. UG Puck


