
Rozbudowa puckiego poRtu

Już w czwartym kwartale 2023 roku w Pucku żeglarze i ry-
bacy będą mogli korzystać z rozbudowanego portu, w któ-
rym powstaną nowe miejsca do cumowania oraz falochron. 
Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych poprawi 
bezpieczeństwo i znacznie wpłynie na uatrakcyjnienie pod 
względem turystycznym puckiego portu. 
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Gmina KosaKowo w Grze

Odbyła się premiera gry Monopo-
ly Bałtyk, na której planszy mo-
żemy zobaczyć takie turystycznie 
atrakcyjne miasta jak Sopot, Wła-
dysławowo, Ustronie Morskie czy 
Chałupy ale zaraz obok na planszy 
kultowej gry znalazły się również 
Rewa i Mechalinki. 
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CyKl warsztatów

„Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie” oraz „Wakacje po Kaszubsku”. 
Taką nazwę mają cykle bezpłat-
nych warsztatów organizowanych 
przez Krokowskie Centrum Kul-
tury wydarzenie. Warsztaty te 
cykl spotkań z twórców lokalnych 
z uczestnikami spotkań. 
str. 7
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Przypominamy, że najbezpieczniejszą 
formą dokonania obowiązku spisowego 
jest samospis poprzez aplikację na stronie 
www.spis.gov.pl.

Ponadto, jeżeli do tej pory nie spisali się 
Państwo przez Internet, skontaktuje się 
z Państwem rachmistrz spisowy – dzwo-
niąc z numeru  22 279 99 99  lub 22 828 
88 88. Oprócz tego, rachmistrzowie mogą 
odwiedzać Państwa w domach. Tożsa-
mość rachmistrza można sprawdzić na 
stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/for-
mularz/ lub w Urzędzie Gminy w Pucku.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a 
ust. 1-3 ustawy  o Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 
r., nie można odmówić przekazania da-
nych rachmistrzowi kontaktującemu się 
z osobami fizycznymi objętymi spisem. 
Oznacza to, że czas na samospis mamy 
do momentu, gdy skontaktuje się z nami 
rachmistrz.

Nie czekajmy na ostatni moment, aby 
dokonać spisu. Pod koniec sierpnia i we 
wrześniu infolinia, rachmistrzowie, oraz 
aplikacja internetowa  - wszystkie kanały 
spisowe – będą bardzo obciążone, a co za 
tym idzie mogą wystąpić trudności tech-
niczne dotyczące spisania się. Zgodnie 
z ustawą o statystyce publicznej udział 
w Narodowym Spisie Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań jest obowiązkowy.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Puck!
Gm. Puck | Urząd Gminy Puck przypomina o trwającym do 30.09.2021 r. Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Już coraz mniej czasu 
pozostało na dokonanie spisu. 
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Inwestycja współfinansowana ze środków 
unijnych poprawi bezpieczeństwo i znacz-
nie wpłynie na uatrakcyjnienie pod wzglę-
dem turystycznym puckiego portu. 

Port zyska nowe oblicze, a korzystający 
z niego rybacy oraz zaglądający na puckie 
wody żeglarze docenią nowe jego walory. 

Umowę na dofinansowanie rozbudo-

wy portu podpisali 3 sierpnia 2021 roku 
Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego obraz Hanna Pruch-
niewska, burmistrz Pucka. 

– Ponad sześć lat ciężko pracowaliśmy 
przy tym projekcie, w międzyczasie wzro-
sły ceny usług i materiałów budowlanych 
i gdyby nie dodatkowe wsparcie z funduszy 

unijnych nie dalibyśmy rady – mówi Hanna 
Pruchniewska, burmistrz Pucka. – Rozbu-
dowa portu przyczyni się do rozwoju nie 
tylko miasta ale i całego regionu – dodaje.

W ramach pierwszego etapu prac roz-
budowany zostanie falochron północny, 
który przed falami ochrania basen rybac-

ki. Jednocześnie w części jachtowej wybu-
dowany zostanie stały pomost o długości 
180 metrów. Do niego zakotwiczone będą 
trzy pomosty pływające. Całość zosta-
nie wyposażona w przyłącza elektryczne 
i wodne, drabinki, stanowiska ze sprzętem 
ratowniczym. Łącznie powstanie 98 no-

wych miejsc do cumowania.
Łączna wartość prac budowlanych, któ-

re prowadzić będzie firm NDI S.A. to po-
nad 32,8 mln zł. Aż 83 proc., czyli ok. 22,2 
mln zł. stanowić będzie dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Rozbudowa puckiego portu
Puck | Już w czwartym kwartale 2023 roku w Pucku 
żeglarze i rybacy będą mogli korzystać z rozbudowanego 
portu, w którym powstaną nowe miejsca do cumowania 
oraz falochron.
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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 

Wymagania 18+

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

express Biznesu nr 99
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7 sierpnia w sobotę premierę miała gra 
Monopoly Bałtyk, na której planszy mo-
żemy zobaczyć takie turystycznie atrak-
cyjne miasta jak Sopot, Władysławowo, 
Ustronie Morskie czy Chałupy ale zaraz 
obok nich prezentują się też Rewa i Me-
chalinki. 

-To zdecydowanie dwie najbardziej roz-
poznawalne w skali kraju miejscowości 
naszej gminy, gdzie można świetnie spę-
dzić czas i turystycznie, i żeglarsko – mówi 
wójt gminy Kosakowo Marcin Majek – za-
leżało nam, by znaleźć się w edycji Mono-
poly Bałtyk w gronie najatrakcyjniejszych 
turystycznie miejscowości nadmorskich 
w Polsce. 

Producentem gry jest firma powstała 20 
lat temu w Anglii, Winning Moves, działa-

jąca również na terenie Polski. Planszów-
kę można kupić w sklepach internetowych 
oraz stacjonarnie np. w klepach Empik. 
Własne edycje gry w Polsce mają już m. 
in. Kraków, Wrocław, Gdynia, Poznań, 
Tatry i Zakopane czy Katowice. 

-Monopoly samo w sobie jest bardzo 
ciekawą grą i tu zachowaliśmy strate-
gię klasycznej wersji Monopoly znanej 
od dziesięcioleci na całym świecie. Wzbo-

gaciliśmy ją, wprowadzając elementy 
związane z Bałtykiem, nadmorskimi miej-
scowościami. To gratka dla mieszkańców 
tego regionu i osób, które kojarzą miej-
scowości ze swoich wakacyjnych pobytów 
– mówi Jan Jaźwiński z Winning Moves 
Polska w Gdańsku. – Jest wiele ciekawych 
miejsc na planszy i mam nadzieję, że każ-
dy fan odpoczynku nad Morzem Bałtyc-
kim znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Gmina Kosakowo ma swoje miejsce w grze
Gm. kosakowo | Rewa i Mechalinki znalazły się  na planszy kultowej gry. 
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ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM

Piszesz?
Robisz zdjęcia?

Nagrywasz filmy?
redakcja@expressy.pl
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W każdą środę i sobotę miesiąca, aż 
do 18 września, odbywają się Bezpłatne 
Spacery z Przewodnikiem po Władysła-
wowie. Zbiórka o godz. 17.00 przed Do-
mem Rybaka. 

Podobne spacery, z okazji 100-lecia ist-
nienia Jastrzębiej Góry, odbywają się wła-
śnie w Jastrzębiej Górze. Na ostatni spacer 
zapraszamy 22 sierpnia o godz. 17.00, 
start z Promenady Światowida.

W każdy czwartek sierpnia na Targowi-

sku Miejskim we Władysławowie przy ul. 
Morskiej odbywają się bezpłatne warsz-
taty artystyczne pod nazwą „Niecodzien-
ne wykorzystanie wzorów kaszubskich”. 
Uczestnicy warsztatów, zarówno dzieci 
jak i dorośli, mają okazję do poznania 
symboliki wzorów i kolorów kaszubskich 
poprzez technikę nakładania ich na różne 
surowce. W ten sposób mogą samodziel-
nie wykonać zdobienia np. na papiero-
wych torebkach. Do tej pory na targowi-

sku odbyły się także warsztaty ceramiki 
z wykorzystaniem gliny, podczas których 
można było stworzyć dowolne elementy 
z gliny i zabrać je z sobą jako pamiątkę 
znad morza. Zajęcia cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem.

Oprócz warsztatów odbywają się tu 
cykliczne wydarzenia kulturalne, kon-
certy i festyny kaszubskie, integrujące 
uczestników. W boksach handlowych 
rękodzielnicy i rzemieślnicy zapraszają 
do zakupu kaszubskich „geszeftów” i do 
rozsmakowania się w specjałach regio-
nalnej gastronomii.

Przypominamy o ostatnich nadchodzą-
cych wydarzeniach kulturalnych i sporto-
wych w Gminie Władysławowo:

- 20.08 Kino na leżakach „Był sobie 
pies 2”, estrada za Domem Rybaka, godz. 
21.00

- 21.08 Spotkania ze sztuką w OW Paleo, 
ul. Wyzwolenia 86, koncert fortepiano-
wy: Kinga Ceynowa, Angelika Grapp, Ma-
teusz Koselnik, Adrian Ładowski (ucznio-
wie z Władysławowa)

- 22.08 So!Salsa warsztaty i pokazy ta-
neczne, Aleja Gwiazd Sportu, godz. 17.00

- 22.08 koncert na Targowisku Miej-
skim we Władysławowie, ul. Morska, 
godz. 18.00, Przypadkowa formacja Tu-
rystyczna

-22.08 Ania Karwan, koncert, estrada 
miejska we Władysławowie, godz. 20.00 

- 25.08 Poranki z Jogą na plaży we Włady-
sławowie, godz. 8.00, wejście nr 10

- 26.08 Poranki z Jogą na plaży w jastrzę-
biej Górze, godz. 9.30, wejście nr 22

- 28.08 - Spotkania ze sztuką w OW 
Paleo, ul. Wyzwolenia 86, koncert: Nadia 
Rovenchuk – wokal

- 28.08 Biesiada Kaszubska, Władysła-
wowo, godz. 18.00

- 29.08 koncert na Targowisku Miejskim 
we Władysławowie, Manijoce, ul. Morska, 
godz. 19.00

Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłat-
ny, zapraszamy!

Wakacje w Gminie Władysławowo
władysławowo | Mimo, że wakacje powoli dobiegają końca, to lato jeszcze trwa, a wraz 
z nim wydarzenia w Gminie Władysławowo, na które serdecznie zapraszamy!
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie” 
oraz „Wakacje po Kaszubsku”

krokowa | Taką nazwę mają cykle bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Krokowskie Centrum Kultury wydarzenie. Warsztaty te cykl spotkań 
z twórców lokalnych z uczestnikami spotkań. 

Pozyskane środki jak co roku przezna-
czone zostały na realizację darmowych 
letnich warsztatów, które przede wszyst-
kim przybliżają kulturę i tradycję panu-
jące na Kaszubach zapoznając się m.in 
z językiem kaszubskim, podstawowymi 
kolorami, a także wzorami. Reasumu-
jąc projekty skupiły się na Warsztatach 
muzycznych przeprowadzonych przez 
lokalny zespół Manijoce oraz wystę-
pów Łukasza Jung, warsztatach zioło-
wych, malowaniu wzorów kaszubskich 
na szkle, warsztatach bursztynniczych, 
kaszubskich wycinanek, tworzeniu ma-
kram, kreatywnych popołudni, które 
pozwoliły uczestnikom uwiecznić wzór 
kaszubski na plecaku bawełnianym farb-
kami do tkanin, zajęć z gliną, spotkań 
historycznych a także emisji filmu „Ka-

merdyner”. Do wyjątkowych wydarzeń 
należy także wystawa Cassubia Visu-
ales, a więc nowoczesna sztuka kaszub-
ska, malowanie legend kaszubskich czy 
też zwiedzanie klasztoru w Żarnowcu. 
Prócz cyklu warsztatów w kalendarzu 
znalazł miejsce także plener rzeźbiar-
ski, a rzeźby z elementami kaszubskimi 
zdobić będą nadmorską miejscowość 
Dębki. Wszystkie zajęcia odbyły się 
w dwóch nadmorskich miejscowościach 
Białogórze oraz Dębkach, które w okre-
sie letnim cieszą się szczególnym zain-
teresowaniem zarówno przez turystów 
jak i mieszkańców. Zajęcia prócz funkcji 
dydaktycznej pozwoliły także na posze-
rzenie kontaktów, a przede wszystkim 
stworzyły niezapomnianą pamiątkę na 
długie lata. 

Przepiękny wschód słońca w Gminie Kro-
kowa, a dokładniej na przepięknej plaży 
w Białogórze. Dzięki współpracy ze stacją 
radiową RMF FM udało się zorganizować 
po raz pierwszy akustyczny koncert na 
plaży z udziałem Dawida Kwiatkowskiego. 
Istnieje mało wydarzeń w życiu dla których 
wstajemy o 4.30 jednak tego dnia warto było 
stawić się jak to powiedział artysta na swoim 
Instagramowym profilu „na naszych polskich 
Malediwach”. Już od 4 rano mogliśmy usły-
szeć w radiowej stacji Mateusza Opyrchał, 
który rozbudzał słuchaczy przed koncertem, 
natomiast o godzinie 4.30 rozpoczęliśmy 
koncert w niesamowitym romantycznym 
klimacie dzięki utworowi „Bez Ciebie”. Nie 
zabrakło także najnowszego utworu „Proste”, 
który tuż po swojej premierze znalazł miejsce 
na listach polskich przebojów.

Wschód słońca z daWidem KWiatKoWsKim
KroKoWa | Jeden z najlepszych 
wykonawców nowego pokolenia przywitał 
nowy dzień z mieszkańcami jak oraz 
turystami na plaży.
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Nosidło w parach, waga płaczu przo-
dem, rzuty workami 16kg, 18kg, 20kg, 
22kg i 24kg na wysokość 4,5m, hantel 90 
kg w 60 sekund w parach, uchwyt her-
kulesa oraz konkurencja zagadka - sumo, 
które polegało na wypchnięciu przeciw-
nika z okręgu lub przewróceniu go. To 
wszystko działo się podczas pierwszych 
współorganizowanych przez Fundację 
Strongman oraz WKKiSS Apollo zawo-
dów plażowych.

Swoje umiejętności podczas tego dnia 
zaprezentowali Tomasz Lademann, 
Oskar Ziółkowski, Krzysztof Kacnerski, 

Sławomir Toczek, Dariusz Wejer i Ma-
riusz Dorawa. Widowisko jakie stworzyli 
zawodnicy, którzy wzięli udział w zmaga-
niach pokazało, że prezentują się na naj-
wyższym poziomie sportowym. W rolę 
sędziów wcielili się wszystkim znani z te-
lewizyjnego show "Goggle Box" Krzysztof 
Radzikowski oraz Dominik Abus, którzy 
byli gośćmi specjalnymi wydarzenia.

Nie da się ukryć, że w konkurencjach 
bieganych utrudnieniem był na pewno... 
piasek, ciężko było złapać stabilizację 
niosąc potężny ciężar czy też rzucać wor-
kami. Jednak wszystko wskazuje na to, że 

na Dębki wrócimy już za rok i postara-
my się aby było jeszcze ciekawiej. Cieszy 
mnie, że Plażowy Puchar Polski Strong-
man został tak dobrze odebrany wśród 
bardzo aktywnej publiczności. - relacjo-
nuje Mateusz Ostaszewski.

Mistrzem niedzielnego turnieju oka-
zał się Oskar Ziółkowski, drugie miejsce 
wywalczyła legenda polskiego Strongman 
Sławomir Toczek, zaraz za nim na miejscu 
trzecim uplasował się Tomasz Lademann. 
Miejsce czwarte należy do Mariusza Do-
rawy, niestety nie obyło się bez kontuzji, 
których zaraz na samym początku zma-

gań doznali Krzysztof Kacnerski miejsce 
piąte oraz Dariusz Wejer miejsce szóste.

Muszę przyznać, że konkurencja 
„sumo” była dla nas niemałym zasko-
czeniem jednak myślę, że daliśmy radę. 
Rywalizacja była zacięta i każdy zawod-
nik próbował dać z siebie wszystko. Mnie 
udało się wywalczyć miejsce trzecie 
i mam nadzieję, że za rok wrócę na tą 
imprezę po jeszcze wyższą lokatę. - mówi 
Tomasz Lademann.

W przerwach między konkurencjami 
prowadzący wydarzenie Bartłomiej Szre-
der wyśmienicie radził sobie prezentując 
zadania przygotowane dla publiczno-
ści. Nie zabrakło zmagań w przeciąga-
niu liny, w których zmierzyły się dzieci. 
Natomiast dorośli sprawdzili swoją siłę 
w konkurencji „waga płaczu”.

Podczas zmagań kontuzji łydki już 
w pierwszej konkurencji doznał Krzysz-
tof Kacnerski, który na co dzień trenuje 

w Wejherowskim Klubie Kulturystycz-
nym i Sportów Siłowych Apollo. Za-
wodnik, mimo urazu, nie planuje prze-
rwania sezonu.

- W drodze powrotnej z nosidłem po-
czułem mocne szarpnięcie w nodze, pró-
bowałem kontynuować, ale stwierdziłem, 
że to zbyt niebezpieczne. Doskonale wiem 
jakie to uczucie, ponieważ zawodowo 
dźwigam już 15 lat i znam swoje cia-
ło wtedy także miałem świadomość, że 
łydka będzie odmawiała posłuszeństwa. 
W późniejszych konkurencjach najbar-
dziej doskwierała mi w unoszeniu hantla 
i rzutach workami, ponieważ trzeba pod-
czas tych zadań wykonywać bardzo dyna-
miczne ruchy. Jednak to jest walka dlatego 
szedłem dalej, gdybym czuł się naprawdę 
tragicznie - odpuściłbym. Po dokładnych 
badaniach okazało się, że jest to naderwa-
ny mięsień brzuchaty łydki. - skomento-
wał całą sprawę Krzysztof Kacnerski.

Puchar Polski Siłaczy zakończony
stronGman | Za nami Plażowy Puchar Polski Strongman, który zorganizowany został tym razem w Dębkach. W nadmorskiej miejscowości siłaczy 
można było obserwować podczas sześciu ciężkich konkurencji.
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Zawody te są uznawane za 
jedną ze sztandarowych 
imprez sportowych w Helu, 
którego organizatorem była 
Gmina Miejska Hel i Maciej 
Sośnicki. W zawodach udział 
wzięło ponad 80 zawod-
ników rywalizujących ze 
sobą równolegle na dwóch 
profesjonalnych stołach do 
Armwrestlingu w kategorii 
amatorów i zawodowców 
kobiet i mężczyzn. Dodatkową 
atrakcją podczas zawodów 
był pokaz rąbania drzewa 
na czas w wykonaniu najlep-
szych juniorów, dwóch braci 
Szymona i Mikołaja pod okiem 
ich ojca Jacka Groenwald. 
W programie pomiędzy wal-
kami finałowymi organizator 
przeprowadził także konku-
rencje sportowe dla dzieci 
i publiczności a także walki 
pokazowe w wykonaniu osób 
niepełnosprawnych Andrzeja 
Brożka i Dominika Zaorskiego 
przy których nie ustępował 
doping i gromkie brawa. 
W końcowej części zawodów 
mieliśmy okazję podziwiać 
walki kobiet w wykonaniu Na-
talii Kwiatkowskiej oraz Maji 

Stogowskiej.
Amatorki +65 kg ręka prawa
1. Natalia Matusiewicz
Open kobiet ręka prawa
1. Karina Dziech
2. Maria Juroszek
3. Aleksandra Troka
 Amator -80kg ręka prawa
1. Mykola Babych
2. Bartosz Rybacki
3. Stepaik Senchuk
 
Amator -90kg ręka prawa
1. Damian Kabus
2. Mariusz Kurr
3. Denis Jewtuszenko
 
Amator +90kg ręka prawa
1. Damian Maik
2. Łukasz Szpręgiel
3. Łukasz Dunajko
 
Zawodowcy -78kg ręka prawa
1. Mariusz Chodyna
2. Jerzy Skakowski
3. Ivan Mamryha
 
Zawodowcy -86kg ręka prawa
1. Dawid Bartosiewicz
2. Oleksandr Czerniak
3. Paweł Gawęda
 
Zawodowcy -95kg ręka prawa

1. Arkadiusz Bełbot
2. Maciej Kindler
3. Wojciech Waleśko
 
Zawodowcy +95kg ręka prawa
1. Adrian Cirocki
2. Bogusław Zdanowski
3. Dariusz Popiołek
 
Zawodowcy -78kg ręka lewa
1. Mariusz Chodyna
2. Jerzy Skakowski
3. Vieczeslav Jelczysezcer
 
Zawodowcy -86kg ręka lewa
1.Oleksandr Czerniak
2. Dawid Bartosiewicz
3. Marek Monachowicz
 
Zawodowcy -95kg ręka lewa
1. Maciej Kindler
2. Artur Tryba
3. Arkadiusz Bełbot
 
Zawodowcy +95kg ręka lewa
1. Bogusław Zdanowski
2. Robert Grotowski
3. Grzegorz Grębski
 
Open mężczyźni ręka prawa
1. Adrian Cirocki
2. Dawid Bartosiewicz
3. Oleksandr Czerniak

ogromna gratKa dla amatoróW siłoWania się na ręKę
armWrestling | na scenie Bulwaru nadmorskiego w helu odbyły się X mistrzostwa helu amatorów i zawodowców armwrestling hel 2021.
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Zakończyły się trzecie i tym samym 
ostatnie zawody Pucharu i Mistrzostw 
Polski w kitesurfingu i wingfoilu w ra-
mach Xiaomi Kite Cup driven by Land 
Rover. W Rewie, Krynicy Morskiej 
i Pucku, światowa czołówka kitesur-
ferów ścigała się na Bałtyku. Warunki 
w każdym z tych miejsc były bardzo 
różne, ale pozwalały na rozegranie za-
wodów w 4 głównych konkurencjach: 

Freestyle, Formula Kite, Arrows Open 
i tegorocznej nowości, Wingfoilu. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwał Polski Związek Kiteboardingu.

- Ogromnie cieszę się, że kitesurfing 
ma tak utalentowaną młodzież i coraz 
więcej fanów w Polsce. Ten rok i trzy 
edycje potwierdziły, że polscy zawod-
nicy to czołówka światowa. Kitesurfing 
zdecydowanie może być jedną z tych 

konkurencji sportowych, w której bę-
dziemy wiedli prym i nadal zdobywali 
najcenniejsze laury. Nie mogę się do-
czekać Igrzysk w Paryżu 2024, kiedy 
konkurencja Formula Kite odbędzie się 
po raz pierwszy. Mam nadzieję, że także 
dzięki udziałowi w XIAOMI KITE CUP 
driven by LAND ROVER reprezentan-
ci Polski doskonalą swoje umiejętności 
aby w przyszłości zdobywać medale na 

najważniejszych sportowych imprezach 
na świecie – powiedział Michał Zieliń-
ski, organizator Xiaomi Kite Cup driven 
by Land Rover.

Finałowe zawody XIAOMI KITE CUP 
driven by LAND ROVER rozgrywane 
w Pucku, potwierdziły świetną dyspo-
zycję polskich kiteboarderów. Aktualna 
mistrzyni świata Formula Kite Junior 
(kategoria wiekowa do 19 lat) Julia Da-
masiewicz w Pucku zdobyła Mistrzo-
stwo w kategorii U19 oraz kategorii 
Open wśród kobiet w kategorii, wygry-
wając z Magdaleną Woyciechowską. 

- Udało nam się rozegrać trzy dni za-
wodów na foil w Pucku, który uważam 
jest bardzo fajnym spotem do uprawia-
nia tego sportu, mieliśmy stabilne wy-
ścigi, chociaż wiatr czasami zaskakiwał. 
Już czekam na kolejną odsłonę zawo-
dów w Polsce, gdzie znowu wszyscy się 
spotkamy na wodzie- powiedziała Julia 
Damasiewicz Mistrzyni Polski U19 i ka-
tegorii Open.

Jan Koszowski, mistrz świata w kon-
kurencji Arrows Open do lat 17, w Puc-
ku potwierdził wysoką formę również 
wygrywając. Poza wyścigami w Formule 
Kite i Wingfoil Race warunki pozwoliły 
też na rozegranie spektakularnej kon-
kurencji – Freestyle. Dużych emocji 
dostarczyły dziewczyny, które stoczy-
ły zaciekły bój na wodzie, prezentując 
widowiskowe ewolucje wykonywane 
w powietrzu z dużą mocą. Wśród kobiet 
triumfowała Martyna Konkel przed Ka-
tarzyną Lange, zawodniczka, od wielu 

lat w światowej czołówce freestylerek. 
W kategorii Open Men najlepszy oka-

zał się Marek Rowiński wykonując trick 
Back mobe 5. Za nim na podium uplaso-
wali się Mateusz Włodarczyk i Wojciech 
Matysiak. Rowiński zdobył też Puchar 
Polski za cały sezon. Wśród młodzików 
w Pucku miejsca od 1 do 3 zajęli odpo-
wiednio Maksymilian Mielczarek, Krze-
simir Przybyłowski, Jakub Kapturski.

Wyjątkowo w tym roku zawodnicy, 
oprócz zdobycia najwyższych not i tytu-
łów, zadbali o środowisko i Bałtyk, który 
stwarza świetne warunki do uprawiania 
kiteboardingu. Każdy z nich miał zega-
rek MI Watch, który zliczał przepłynięte 
kilometry. Za 1 km organizatorzy prze-
kazali 3 zł na Fundację MARE, która 
zajmuje się ochroną Bałtyku. W sumie 
zawodnicy przepłynęli 10 087,3 km, a to 
oznacza, że na ochronę Bałtyku zostało 
przekazanych 30 261,90 zł.

- 99,7% powierzchni Polski leży 
w zlewni Morza Bałtyckiego. Oznacza 
to, że prawie każdy z nas, często nie 
zdając sobie z tego sprawy, ma wpływ 
na stan i zdrowie Bałtyku. Niestety, stan 
ekologiczny Morza Bałtyckiego jest na-
dal niezadowalający. Cieszę się, że Ci 
którzy spędzają na morzu tak wiele cza-
su, chcą o nie dbać i wspierać działania 
naszej Fundacji. Im więcej z nas będzie 
zdawało sobie sprawę z tego Bałtyk to 
nasze wspólne dobro, o które musimy 
dbać dla nas i dla przyszłych pokoleń 
– powiedziała Olga Sarna, Prezes Fun-
dacji MARE. 
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Przepłynęli łącznie 10 087,3 km. 
Za nami Puchar i Mistrzostwa Polski 
w kitesurfingu i wingfoilu

Powiat | 15 sierpnia zakończyło się Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover czyli Puchar i Mistrzostwa Polski w kitesurfingu i wingfoilu. Zawodnicy zmagali 
się na wodach Bałtyku w trzech kurortach: Rewie, Krynicy Morskiej i Pucku, w kilku konkurencjach. Po raz pierwszy w tym roku bodbyły się także zawody 
w wingfoilu. Zawodnicy przepłynęli łącznie 10 087,3 km, co oznacza, że organizatorzy przekazali 30 261,90 zł na rzecz ochrony Bałtyku i Fundacji MARE. 

PoKaz strongman W helu
hel | Przy scenie Bulwaru nadmorskiego w helu odbył się 
Pokaz strongman wraz z konkursami dla publiczności. 

Mimo niesprzyjającej 
pogody frekwencja do-
pisała i wszyscy wspa-
niale się bawili. W po-
kazie wzięło udział 
trzech wielokrotnych 
Medalistów Polski, 
którzy przed publicz-
nością prezentowali się 
wyśmienicie: Tomasz 
Lademann, Maciej 
Hirsz oraz Sebastian 
Kurek. Oprócz pokazów 

organizator przewi-
dział także konkuren-
cje dla publiczności 
w kategorii mężczyzn: 
spacer z nosidłem na 
czas, spacer Buszme-
na, wyciskane belki, 
uchwyt Herkulesa. 
Kobiety miały ograni-
czone konkurencje do: 
waga płaczu przodem, 
uchwyt Herkulesa
Norbert Górski
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W Szpitalu Specjalistycznym w Ko-
ścierzynie powstało Centrum Infor-
macyjno-Koordynacyjne Volontarius. 

Ma pomagać osobom, które chorowa-
ły na COVID-19. Są pierwsi zaintere-
sowani?

- W ciągu niespełna trzech tygodni 
zgłosiło się już ponad 50 osób. W tej 
chwili przygotowywane są dla nich in-
dywidualne harmonogramy rehabilita-
cyjne.

Z jakimi problemami najczęściej się 
borykają?

Większość ma problemy oddechowe. 
Pacjenci potrzebują też wsparcia psy-
chologicznego. Trzeba pamiętać, że dla 
wielu ozdrowieńców wyjście z choroby 
to dopiero pierwszy krok na drodze do 
pełnej sprawności. Według szacunków 
specjalistów co najmniej jedna trzecia 
ozdrowieńców ma powikłania pocovi-
dowe. Są to nie tylko problemy związa-
ne z układem oddechowym, ale również 
pogorszenie ogólnej sprawności organi-
zmu, zaburzenia lękowe a nawet depre-
syjne. Takie osoby potrzebują konkret-
nej, skoordynowanej pomocy. Projekt 
Pomorskie Wspiera wychodzi naprze-
ciw tym potrzebom. 

Na jaką pomoc konkretnie mogą liczyć 
takie osoby?

Wsparcie oferowane w ramach pro-
jektu obejmuje usługi i porady fizjote-
rapeutów, poradnictwo psychologiczne, 
szczepienia przeciwko pneumokokom 
czy edukację zdrowotną. Będzie też 
można skorzystać z pomocy wolon-
tariuszy. Co ważne, dla każdej osoby 
biorącej udział w projekcie, zostanie 
opracowany indywidualny plan wspar-
cia, dostosowany do potrzeb uczestni-
ka. Chodzi o liczbę zabiegów i rodzaj 
wsparcia. Dzięki temu osoby po choro-
bie szybciej odzyskają sprawność i siły, 
co umożliwi im powrót do codzien-
nych aktywności, w tym aktywności 
zawodowych.

Ile osób będzie mogło skorzystać z po-
mocy?

- Zakładamy, że ze wsparcia skorzy-
sta co najmniej 3 tysiące mieszkańców 
naszego województwa. Koszt całego 
projektu to ponad 7 milionów złotych. 
I będzie realizowany przez najbliższe 
dwa lata, czyli do połowy 2023 roku. 
Doświadczenia zebrane w tym czasie 
będziemy też na pewno chcieli wyko-
rzystać przy realizacji kolejnych pro-
jektów, tworzonych w szczególności 
w ramach nowego programu pod nazwą 
Fundusze Europejskie dla Pomorza. Jed-
nym z naszych celów na najbliższe lata 
jest to, aby na Pomorzu jak najwięcej 
świadczeń udzielanych było w sposób 
spersonalizowany oraz możliwie jak 
najbardziej kompleksowy. Ważne jest 
ponadto zaangażowanie wolontariuszy 
oraz stymulowanie jeszcze większego 
zaangażowania podmiotów leczniczych 
w działania związane z prewencją cho-
rób, czyli z profilaktyką.

W Centrum znajdą pomoc także osoby, 
które nie chorowały na COVID-19…

– Zgadza się. Pomorskie Wspiera to 
projekt skierowany również do osób na-
rażonych w szczególny sposób na ciężki 
przebieg COVID-19, które są zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym. Dotyczy 
to przede wszystkim seniorów, osób 
z niepełnosprawnościami i chorobami 
przewlekłymi. Już w tej chwili seniorzy 
są zainteresowani szczepieniami profi-
laktycznymi przeciwko pneumokokom. 
Na pojawienie się tej szczepionki trze-
ba jeszcze chwilę poczekać. Gdy tylko 
będzie dostępna, będziemy o tym sze-
roko informować, w tym poprzez stro-
nę internetową CIK. Proszę tam zatem 
zaglądać.

Jak można dostać się do projektu?
- Wystarczy skontaktować się z Cen-

trum Informacyjno-Koordynacyjnym 
Volontarius. Można zadzwonić, napisać 
e-maila lub zgłosić się osobiście. Cen-
trum jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.25-15.00. Znajduje się 
w bloku A szpitala w Kościerzynie. Waż-
ne też, żeby wyraźnie podkreślić, że pro-
jekt Pomorskie Wspiera jest realizowany 
na terenie całego województwa pomor-
skiego, nie tylko w Kościerzynie. Pomoc 
dotrze zatem do każdego, kto spełni wa-
runki projektu, bez względu na miejsce 
zamieszkania na terenie Pomorza.

Centrum poszukuje też wolontariu-
szy…

- Tak, to niezwykle istotne. Każdy, kto 
chce pomagać jest mile widziany. Chodzi 
o pomoc osobom znajdującym się w trud-
nej sytuacji społeczno-gospodarczej, często 
chorym, którym trudno jest zaplanować 
codzienne obowiązki. Pomoc wolontariu-
szy będzie dla nich ogromnym wsparciem. 
Osoby, które chciałyby się w taki sposób 
włączyć do projektu, prosimy o kontakt 
z Centrum Volontarius. Bardzo zachęcam.

centrum informacyJno-
KoordynacyJne Volontarius

telefon 58 686 01 00,

w godz. 8.00-15.00, 

e-mail: cik@szpital-koscierzyna.pl,

kontakt osobisty, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.25-15.00: Centrum 
Informacyjno-Koordynacyjne Volon-
tarius, Szpital Specjalistyczny w Ko-
ścierzynie (Blok A).

Chorowałeś na COVID- 19 – zgłoś 
się do fizjoterapeuty i psychologa. 

W ramach projektu Pomorskie Wspiera samorząd województwa pomorskiego przeznaczył ponad 7 milionów złotych na pomoc dla ozdrowieńców oraz osób nara-
żonych na ciężki przebieg choroby. Rozmowa z Agnieszką Kapałą-Sokalską, członkinią Zarządu Województwa Pomorskiego.

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że od 4 sierpnia do 30 września 2021 r. trwają KONSULTACJE projektu programu Fun-
dusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Z pełną treścią projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz doku-
mentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej https://strategia2030.pomorskie.
eu Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu. 
Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konsultacje FEP 2021-2027" lub 
na adres poczty elektronicznej fep21-27@pomorskie.eu do 30 września 2021 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.
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Kaszubskie Morze w Borach
Tucholskich
―  Wdzydze to nazwa wielkiego jeziora, powstałego 
z połączenia pięciu jezior: Wdzydze, Radolne, Gołuń, 
Jelenie i Słupinko.  ―

Nazywane bywa również Wielką 
Wodą, Szerzawą, a także mo-
rzem kaszubskim. Leży w Borach 
Tucholskich na terenie Kaszub 
Południowych, w województwie 
pomorskim.
Jezioro Wdzydzkie, obok jeziora 
Turkusowego i jeziora Hańcza, to 
można śmiało powiedzieć, naj-
piękniejsze jezioro w Polsce. Naj-
większe wrażenie robi ogromna 
rozległość jeziora, na które składa 
się tak naprawdę aż pięć połączo-
nych ze sobą akwenów: Wdzydz-
kiego, Jelenia, Radolnego, Gołuń 
i Słupinko. Głębokość jeziora 
Wdzydze dochodzi do 68 me-
trów, a jego ogólna powierzchnia 
wynosi 1570,3 hektarów, co ozna-
cza, że jest to największe rozlewi-
sko na Pojezierzu Kaszubskim.
Kaszubskie Morze, jak nazywane 
bywa jezioro, zostało całkowicie 
objęte obszarem Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego. Co cieka-
we, Wdzydze nie ma stałego po-
łączenia z Morzem Bałtyckim, ale 
żyją w nim trocie. Naszą uwagę 
przykuł także fakt, że jezioro na 
mapie swoim kształtem przypomi-
na krzyż. 
Pochodzenie jeziora wiąże się 
z najmłodszym okresem epoki 
lodowcowej na ziemiach Polski, 

zwanym zlodowaceniem bałtyc-
kim. Jezioro tworzą dwie potężne 
i przecinające się rynny. Jedna 
z nich biegnie w kierunku równo-
leżnikowym, druga zaś w południ-
kowym. Obie rynny zostały wytwo-
rzone na szlaku skrzyżowania się 
dwóch systemów odpływu wód, 
które przepływały w okresie zlodo-
wacenia pod czaszą lodowca. 
Wody te płynąc pod lodem, znaj-
dowały się pod ciśnieniem hy-
drostatycznym powodując erozję 
wgłębną i przyczyniając się do 

znacznej i zróżnicowanej głębo-
kości zbiornika (od średniej wy-
noszącej 15,2 m do maksymalnej 
- 72 m). Ogromne bryły martwego 
lodu, pochodzące z rozpadu lądo-
lodu i oddzielone od głównego 
lodowca, zaległy w obniżeniach 
terenu i zakonserwowały je. Gdy 

klimat uległ znacznemu ociepleniu 
bryły lodu zagrzebane w materia-
le morenowym, w sandrowych pia-
skach i żwirach wytopiły się, a za-
chowane rynny wypełniła woda. 
W ten sposób powstało podłużne 
jezioro rynnowe o nietypowym 
kształcie i urozmaiconej linii brze-
gowej. Silnie rozwinięte brzegi 
Jezior Wdzydzkich częściowo po-
kryte są lasem i miejscami wzno-
szą się na wysokość od 7 do 10 
m ponad lustro wody. Linia brze-
gowa charakteryzuje się ponadto 
dużą liczbą półwyspów i zatok. 
Największe półwyspy krzyża to 
Kozłowiec, Zabrody (między któ-
rymi, jak przez bramę, wpływa 
się na jezioro Wdzydze) i Lipa 
(na wschodnim brzegu jeziora 
Wdzydze, między Lipą a wyspą 
Ostrów Wielki jezioro osiąga naj-
większą głębokość).
Z jeziora Wdzydzkiego wyłaniają 
się 4 wyspy, z których największa 
nosząca nazwę Wielki Ostrów jest 
zamieszkała. Wody całego kom-
pleksu Jeziora Wdzydzkiego ukła-

dają się w kształt gigantycznego 
krzyża, widocznego ze wzgórza 
stanicy PTTK we Wdzydzach Ki-
szewskich. Cztery ramiona tworzą 
jeziora rynnowe: Radolne, Jele-
nie, Gołuń i Słupinko. W pobliżu, 
w otoczeniu wzgórz i sosnowych 
lasów, rozlewa się jeszcze kilkana-
ście mniejszych jezior, co w efek-
cie tworzy wyjątkowo malowniczy 
krajobraz.
Cała okolica to prawdziwy raj dla 
żeglarzy i kajakarzy, na których 
czeka szlak rzeki Wdy biegnący 
przez Jezioro Wdzydzkie. Rów-
nież wędkarze będą zachwyceni, 
bowiem jest to jedyne miejsce 
w Polsce, gdzie żyje populacja 
wielkiej troci – odmiana łoso-
sia. Turyści przybywający nad 
Jezioro Wdzydze zatrzymują się 
zwykle w miejscowości Wdzydze 
Kiszewskie, słynącej z wielu atrak-
cji, ale w pobliżu znajdują się też 
inne ciekawe miejscowości: Go-
łuń, Borsk oraz Wiele (Kalwaria 
Wielewska). 
G.Adamczewski
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Fach w ręku
coraz bardziej cenny

Piwowar, ludwi-
sarz, brukarz, 
cieśla, guwer-
nantka czy dekarz 
– to zawody, które 
wracają do łask. 
Sprzyja im m.in. 
rosnący deficyt 
specjalistów 
z fachem w ręku 
na rynku pracy 
czy powracająca 
moda na rze-
miosło. W wielu 
profesjach już 
teraz zarobki są 
satysfakcjonujące, 
a w przyszłości 
można jeszcze 
liczyć na podwyżki 
– wynika z raportu 
Personnel Service. 

Pozyskiwanie, przetwarzanie 
i wykorzystywanie danych sate-
litarnych – takie będzie główne 
zadanie centrum operacyjnego 
Polskiej Agencji Kosmicznej, 
które ma powstać w Gdańsku. 
Szacunkowy koszt inwestycji 
wynieść ma około 20 milionów 
euro, a realny termin realizacji 
to rok 2026. 

Budowa centrum operacyjnego POL-
SY ma być finansowana z Krajowego 
Planu Odbudowy oraz Krajowego 
Programu Kosmicznego. Jest to tylko 
jedna z niewielu planowanych inwe-
stycji w sektor kosmiczny. W naj-
bliższych latach Polska Agencja 
Kosmiczna będzie miała do dyspo-
zycji budżet inwestycyjny wynoszący 
nawet 170 mln euro. Część tej kwoty 
zostanie zainwestowana w centrum 
operacyjne w Gdańsku. 

Lokalizacja nie jest przypadkowa. To 
właśnie w Gdańskim Parku Naukowo 
– Technologicznym mieści się główna 
siedziba POLSY, na Pomorzu prężnie 
działają firmy z sektora kosmicznego 
i jest tutaj duży potencjał naukowy za 
sprawą uczelni wyższych, kierunków 
studiów i samych studentów. 

- Chcemy rozwijać działalność Pol-
skiej Agencji Kosmicznej tutaj na 
miejscu w Gdańsku. Chcemy, żeby 
Pomorze było ośrodkiem, gdzie dzięki 
dostępności kadr i dobrej lokalizacji 
będzie można tę działalność rozwijać 
zarówno po stronie przemysłu, jak 
i po stronie nauki - mówi wiceminister 
rozwoju pracy i technologii Robert 
Tomanek.

Dokładna lokalizacja centrum opera-
cyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej 
nie jest jeszcze znana. Ta sprawa jest 
przedmiotem konsultacji z władzami 
samorządowymi. Centrum operacyj-
ne ma się głównie zajmować się po-
zyskiwaniem, przetwarzaniem, prze-
chowywaniem danych satelitarnych, 
udostępnianiem ich uczelniom, fir-
mom czy administracji państwowej. 

Reformy oświaty w Polsce po 
zmianie ustroju przypominają 
stąpanie po polu minowym, 
a niemal każda poważna zmiana 
to eksperyment na żywym or-
ganizmie. Największą wadą tych 
zmian jest krótkowzroczność 
i brak umiejętności przewi-
dywania, jakie skutki reforma 
może przynieść w dalszej 
przyszłości. Tak było m.in. ze 
szkołami zawodowymi, które 
masowo były likwidowane po 
roku 2000. W efekcie dzisiaj 
w Polsce brakuje specjalistów 
z fachem w ręku, a wielu z tych, 
którzy ten fach mają wybrało 
lepiej płatną pracę za granicą. 
I choć dzisiaj młodzi ludzie nie-
koniecznie garną się do takich 
zawodów jak cieśla czy dekarz, 
eksperci Personnel Service 
wskazują, że dla wielu jest to 
lepsza ścieżka kariery niż nadal 
popularne kierunki, jak np. 
ekonomia czy socjologia. 
- Umiejętność wykonywania 
czegoś konkretnego, daje zde-
cydowanie więcej możliwości 
nie tylko na zatrudnienie się 
w jakiejś firmie lokalnej, ale też 
i na uruchomienie samodziel-
nej działalności gospodarczej 
- mówi Jolanta Kosakowska ze 
Związku Rzemiosła Polskiego.
Piwowar, ludwisarz, kowal, 
dekarz i brukarz – osoby, które 
zdecydują się na kształcenie 
w tych zawodach mogą spać 
spokojnie. W perspektywie naj-
bliższych 5-10 lat istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że ich 
zarobki będą rosnąć. A już teraz 
nie należą do niskich. Piwo-
war, czyli osoba zajmująca się 
warzeniem piwa może obecnie 

zarobić od 4 do 6 tys. zł brutto, 
do tego należy doliczyć różnego 
rodzaju dodatki i benefity. 
Ludwisarze, którzy wykonują 
m.in. odlewy dzwonów czy 
posągów, już kilka lat temu 
zarabiali ponad 5 tys. zł. brutto, 
a z roku na rok ich pensje 
rosną. Z niewiele mniejszym 
wynagrodzeniem, ale również 
z dużymi szansami na podwyż-
kę są brukarze oraz kowale – 
szczególnie wyspecjalizowani, 
tacy jak kowale artystyczni czy 
materiałoznawcy. 
- Duża szansa na wzrost wyna-
grodzeń to pochodna rosnącego 
popytu na te zawody. W ostat-
nich latach browarnictwo staje 
się coraz bardziej popularne, 
podobnie rośnie moda na wzor-
nictwo użytkowe. Branża bu-
dowlana również nie zwalnia, 
w związku z czym nadal będą 
potrzebni brukarze czy dekarze, 
przy czym ci ostatni mają szansę 
na większe zarobki w związku 
z rozwojem fotowoltaiki, która 
montowana na dachach zyskuje 
coraz większą popularność – za-
uważa Krzysztof Inglot, Prezes 
Zarządu Personnel Service.
Średnie szanse na wzrost wy-
nagrodzeń mają guwernantki, 
cieśle, stolarze i kamieniarze. 
Nadal jednak w tych profesjach 
zarabia się całkiem nieźle. 
Aktualne zarobki guwernantek 
osiągają poziom nawet 8 tys. 
zł brutto. Wszystko zależy od 
kompetencji danej osoby.

Więcej w najnowszym, 99 
numerze magazynu Express 
Biznesu

Widoczne gołym okiem rezultaty wyma-
gają wielomiesięcznej, a nawet kilkuletniej 
pracy. Tak też było w przypadku współpracy 
lokalnego dewelopera, Krzysztofa Cwajdy 
z władzami pelplińskiego samorządu. Przy-
gotowanie zaplecza w postaci dokumentacji 
planistycznej, przeprowadzenie procedury 
przetargowej, żmudne prace projektowe, 
wreszcie sam proces budowlany. Wielu 
komentowało, że to nie ma sensu, że współ-
praca tego rodzaju w tak małym mieście jak 
Pelplin, tym samym z inwestycją na niespoty-
kaną dotąd skalę, nie powiedzie się, a jednak 
dokładnie 4 marca 2021 r., kiedy uroczyście 
otwarto pierwszy etap tejże inwestycji. Jej 
efektem jest 47 nowych lokali mieszkalnych, 
42 komórki lokatorskie, 7 lokali usługowych 
oraz 49 stanowisk w hali garażowej.

Kreowana przez Gminę Pelplin zintegro-
wana polityka mieszkaniowa ma za zadanie 
tworzyć jak najlepsze warunki do zapewnie-
nia mieszkańcom możliwości zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych. Co istotne, są one 
nastawione na aspiracje i możliwości eko-
nomiczne gospodarstw domowych. W tym 
celu gmina stosuje odpowiednie instrumenty, 
czego przykładem jest nawiązanie współpracy 
z Krajowym Zasobem Nieruchomości. 

Rozpoczęcie wspólnych działań miało miejsce 
13 kwietnia bieżącego roku, kiedy to Bur-
mistrz Pelplina Mirosław Chyła oraz Zastępca 
Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości 
Jarosław Pucek, w obecności Posła na Sejm 
RP Magdaleny Sroki oraz Zastępcy Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Pelplinie Zdzisła-
wa Kamienieckiego, podpisali porozumienie 
o współpracy. 

Podczas majowego posiedzenia Rady Miej-
skiej w Pelplinie przyjęte zostały stosowne 
uchwały, które zezwalają na utworzenie przez 
Gminę Pelplin spółki celowej Społeczna Ini-
cjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. 
z o. o.. Jej udziałowcem będzie także Krajowy 
Zasób Nieruchomości, a sam sposób funk-
cjonowania spółki określony jest w ustawie 
z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości. 
Na początku lipca br. Burmistrz Miasta 
i Gminy Pelplin skierował do ministra wła-
ściwego do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa wniosek o sfinansowanie 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa  działań dotyczących objęcia 
przez Gminę Pelplin udziałów w tworzonej 
spółce celowej. Ostatecznie, gmina na ten cel 
uzyskała 3 mln zł.

Wśród planów na najbliższe miesiące 
w zakresie kreowania zintegrowanej polityki 
mieszkaniowej jest utworzenie przez samo-
rządy województwa pomorskiego, w tym 
Gminę Pelplin, wspomnianej już spółki. 
Podpisanie stosownej umowy ma nastąpić na 
początku września bieżącego roku. 

W Gdańsku ma 
powstać centrum 
operacyjne 
Polskiej Agencji 
Kosmicznej

BizneS

integracja polityki 
mieszkaniowej

Popyt na złoto ma się dobrze – analiza global-
nego rynku złota w II kwartale 2021 roku Złoto 
to pewna inwestycja w niepewnym czasie. Kiedy 
świat wciąż obawia się kolejnych fal związanych 
z pandemią koronawirusa, cena kruszcu utrzy-
muje się wysoko, a inwestorzy i banki nadal 
decydują się ulokować swój kapitał właśnie w tym 
kruszcu. Popyt na złoto (bez OTC) w II kwartale br. był praktycznie na poziomie II kwartału 
2020 r. i wyniósł 955,1 t (-1%), natomiast w I półroczu br. zanotował spadek o 10% – wynika 
z raportu Gold Demand Trends 2Q 2021. Co istotne, w ujęciu wartościowym inwestycje 
w złote sztabki i monety w I półroczu wzrosły o 60%, tym samym osiągając najwyższy od 
ośmiu lat poziom 34 miliardów USD.

Analiza rynku złota

zintegrowana polityka mieszkaniowa 
stanowi jeden z instrumentów rozwoju 
lokalnego. Wiele pozytywnych 
impulsów pobudzających gospodarkę 
mieszkaniową można w ostatnim 
czasie znaleźć na Pomorzu, w Pelplinie, 
gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin 
Mirosław Chyła konsekwentnie realizuje 
wyznaczone na początku kadencji cele.
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Kolbudy w tym okresie, jak i w późniejszych 
latach, były jedynie przysiółkiem znacznie 
większej i zamożniejszej wsi - Bielkowa. Pod-
czas nadawania wsi Kartuzom, w Bielkowie 
było 45 włók, w Kolbudach zaś jedynie 5 
włók i młyn wodny. Mieszkańcy Kolbud jak 
i Bielkowa, w tym czasie, mieli być wolni od 
wszelkich ciężarów i zaciągów krzyżackich. 
Z młyna w Kolbudach korzystały wioski krzy-
żackie: Lublewo, Kowale i Żuławka, które były 
zobowiązane do posyłania tam zboża, tak jak 
miało to miejsce przed 1395 rokiem.
W 1399 roku Konwent Kartuzów wydał wieś 
Kolbudy osadnikom z Bielkowa, na prawie 
chełmińskim. Od tej pory mieli oni prawo 
pobierania dla siebie szarwarków, kar i in-
nych obowiązków, a klasztorowi byli zobo-
wiązani do płacenia czynszu.W II poł. XVI 
wieku tereny wsi Kolbudy były ciągle wła-
snością kościelną klasztoru w Kartuzach. 
Wiadomo też, że w tym czasie znajdowała 
się we wsi karczma (jedna z 34 karczm le-
żących na terytorium Kartuzów). W 1670 r. 
osadnicy płacili Kartuzom 3 złote i 10 gro-
szy za użytkowanie terenów wsi Kolbudy, 13 
złotych i 10 groszy za użytkowanie hamerni, 
plus pewną ilość żelaza.
Kolbudy dzielą się na dwie wsie: Kolbudy Gór-
ne - niem. Ober Kahlbude oraz Kolbudy Dol-
ne - niem. Unter Kahlbude. Według Słownika 
Geograficznego Królestwa Polskiego i Innych 
Krajów Słowiańskich, około 1880 r., wieś Kol-
budy Górne leżała w powiecie kartuskim, 3 
mile od Kartuz, przy bitym trakcie kościersko 
- gdańskim, nad strugą Reknicą, która w Kol-
budach wpada do Raduni, obracając koła mły-
na znajdującego się w tym miejscu. Kolbudy 
Górne były najniżej położoną osadą w całym 
powiecie kartuskim. Razem z wybudowa-
niami Podwidlino, wieś liczyła 767 morgów, 
mieszkało tu 149 katolików, 145 ewangelików, 
12 zagrodników i 3 gburów. Kolbudy Górne 
oddzielone były od Kolbud Dolnych mostem 
na rzece Raduni. Kolbudy Górne leżały po za-
chodniej stronie rzeki, zaś Kolbudy Dolne po 
wschodniej. W Kolbudach Górnych znajdo-
wała się szkoła katolicka i ewangelicka. Wieś 
należała do parafii katolickiej w Pręgowie, zaś 
ewangelickiej w Lublewie. We wsi znajdowało 
się wiele obiektów przemysłowych: były tu 4 
hamernie żelaza i stali, 2 młyny, 1 cegielnia i 1 
piec do wypalania wapna.

Według „Statystyki ludności kaszubskiej” 
S. Ramułta z 1899 roku, Kolbudy Górne 
wraz z przyległościami Poldwidlin, liczyły 
ogółem 405 mieszkańców, w tym 168 kato-
lików Kaszubów, 6 ewangelików Kaszubów, 
16 katolików Niemców i 215 ewangelików 
Niemców.
Kolbudy Dolne zaś, były wsią należącą do po-
wiatu gdańskiego, przy granicy powiatu kar-
tuskiego, leżącą nad rzeką Radunią. W Kol-
budach Dolnych znajdowały się 3 hamernie 
żelaza i stali oraz młyn wodny. Wieś leżała na 
bitym trakcie kościersko - gdańskim, 2 mile 
od Gdańska. Należała do parafii katolickiej 
w Pręgowie, poczty w Lublewie. Wieś jest 
pięknie położona w wąskiej dolinie otoczo-
nej wzgórzami. Radunia tworzy w tym miej-
scu liczne zakręty i wodospady.
W 1903 roku właścicielami terenów nale-
żących do wsi Kolbudy Górne, byli: Peter 
Holzrichter, posiadający młyn i hamernię 
żelaza, G. Monglowski posiadający ha-
mernię oraz Adolf Lorwein posiadający 
cegielnię.
W 1912 roku właścicielami tych terenów 
byli: H. Kuschel i H. Winkel posiadający 
młyn i cegielnię. W tym czasie poczta znaj-

dowała się w Kolbudach, parafia ewangelic-
ka w Lublewie, zaś katolicka w Pręgowie.
Kolbudy to także nadleśnictwo, które or-
ganizuje kompleks ścieżek rekreacyjnych, 
poprowadzone aż do Ostrzyc i obejmują 
obszar trzech gmin: Kolbud, Przywidza 
i Trąbek Wielkich tworząc Wielką Pętlę (li-
czącą ponad 200 kilometrów). Całość przy-
stosowana dla potrzeb turystyki rowerowej, 
pieszej i konnej, zimą zaś stanowią atrakcję 
dla miłośników narciarstwa biegowego.
Wielka Pętla nie zawsze ciągnie się lasem, 
często drogą polną, ale również fragmen-
tami ruchliwą, asfaltową szosą. W ten dość 
długi szlak można się też włączyć w do-
wolnym miejscu, i w dogodnym dla sie-
bie punkcie zrezygnować. W główną linię 
wplecione są boczne ścieżki pokrywające 
się często ze szlakami turystycznymi. Orga-
nizatorzy planują również ustawienie kilku 
wież widokowych.
Kompleks, jak zapowiada  nadleśnictwo, ma 
być wzbogacony o dobrze zagospodarowa-
ne parkingi (miejsca odpoczynku), gdzie 
można będzie coś przekąsić, napić się oraz 
wypożyczalnie rowerów lub kajaków.
Trakt prowadzi wokół Jeziora Otomińskie-

go (11-kilometrowy odcinek, z Wróblów-
ki do Otomina i wokół jeziora otwarty 18 
października 2001 roku), gdzie podziwiać 
można wiekowe dęby - pomniki przyrody. 
Dalej trasa wiedzie przez Sulmin i wzdłuż 
Jeziora Łapino (nad którym znajduje się 
elektrownia wodna zbudowana w 1925 
roku) i przez rezerwat Jar Reknicy. Ścież-
ka kończy się w Czapielsku. Osobny szlak 
wije się wokół Jeziora Przywidzkiego. 
W drugim etapie inwestycji trasy te zostaną 
połączone.
Mimo iż całość obejmuje spory obszar, 
nie sposób się tam zgubić, gdyż gęsto roz-
mieszczono białe znaki z wyrysowanymi 
na nich rowerami. Są też kierunkowskazy, 
dzięki którym tylko dwa kilometry poko-
nuje się tą samą trasą. W miejscach prze-
cięcia z drogami publicznymi ustawiono 
drewniane szlabany, pozwalające na prze-
jazd rowerom, a uniemożliwiające wjazd 
samochodom. Nad Radunią zbudowano 
drewniane kładki. Są też stoły i ławy pod 
niedużym zadaszeniem, a także miejsca, 
w których wolno palić ognisko.
Na polanie nieopodal Łapina planowane jest 
także urządzenie  pola biwakowego. Będzie 
też można organizować tu spływy kajakowe 
starym korytem Raduni.
Na terenie Gminy znajduje się także wspa-
niała atrakcja archeologiczna 
Rezerwat „Bursztynowa Góra” jest zabyt-
kiem archeologicznym. Znajduje się we wsi 
Bąkowo. Wjazd z drogi głównej na parking 
przy lesie, urządzony i oznakowany stara-
niem nadleśnictwa Kolbudy. Rezerwat o po-
wierzchni 5 ha urządzony został zarządze-
niem Ministra Leśnictwa w 1954 r. W celu 
zachowania w niezmienionym stanie danej 
kopalni bursztynu oraz wyrobisk wyeksplo-
atowanych szybów.
Była to kopalnia odkrywkowa. Pozostały po 
niej wyrobiska w postaci lejów. Największy 
ma około 40 m średnicy i 15 m głębokości. 
Rezerwat posiada wyraźne granice wyzna-
czone drogami leśnymi. Dostęp jest dla tury-
stów pieszych. Prowadzi tutaj szlak turystycz-
ny (około 1 km), który biegnie po grzbiecie 
wzniesienia umożliwiając obserwację wzro-
kową dawnej kopalni.
Wybierając się na wędrówkę, koniecznie 
trzeba odwiedzić Kolbudy. To gmina z klasą!

Gmina z klasą
―  Pierwsze wzmianki dotyczące Kolbud (niem. Obr./Unter Kahlbude) pochodzą z 1395 roku, 
kiedy to Wielki Mistrz Krzyżacki, Konrad von Jungingen nadał klasztorowi Kartuzów wieś 
Bielkowo wraz z przysiółkiem zwanym Kolbudami, gdzie znajdował się młyn wodny.  ―



Przespacerujemy się po uroczym Parku 
Oliwskim, a widok na Zatokę Gdańską po-
dziwiać będziemy ze wzgórza Pachołek. 
Niewątpliwie najsłynniejszym zabytkiem Oli-
wy jest katedra z jej rokokowymi organami. 
Każdego roku tysiące turystów z Polski i za-
granicy odwiedza najdłuższą świątynię w Pol-
sce ( (107 m.) Katedra oliwska służyła jako 
nekropolia książąt pomorskich i jest nazywa-
na Wawelem Północy. Wewnątrz świątyni mo-
żemy podziwiać liczne zabytki renesansowe, 
barokowe i rokokowe, w tym słynne organy.
Niezwykły instrument, dzieło Jana Wulfa 
z Ornety, ozdobiony jest figurami aniołów 
trzymających w rękach instrumenty. W cza-
sie koncertów i prezentacji zobaczymy poru-
szające się trąbki, flety oraz wirujące słońce 
i gwiazdy. Organy składają się z 7876 pisz-
czałek. W momencie budowy były najwięk-
szym tego typu instrumentem w Europie.
Zakon cystersów jest wciąż obecny w Oli-
wie. Po II wojnie zakonnicy otrzymali po-

ewangelicki kościół na ul. Polanki. Warto 
odwiedzić tę świątynię, ponieważ jest to 
jeden z najlepszych przykładów neogotyku 
na Pomorzu. W Oliwie znajdziemy też me-
czet z minaretem.
Odkrywanie uroków i tajemnic tej niezwykłej 
miejscowości, jaką jest Oliwa, niech będzie 
celem naszej wycieczki w czasie. Odkrywa-
jąc piękno i ciekawostki dawnego opactwa 
cystersów, cofniemy się do średniowiecza 
a następnie podziwiając niezwykłą architek-
turę i dzieła sztuki przemieścimy się do XIX 
wieku. Niezwykłe uroki parku i okolicznych 
lasów, niepowtarzalne brzmienie oliwskich 
organów, oryginalne zastosowanie wody 
w zabytkowej kuźni wodnej oraz pobliska lo-
kalizacja ogrodu zoologicznego powodują, 
iż jest to miejsce w planie miasta Gdańska , 
które koniecznie należy zobaczyć.
Czarująca, różnorodna, klimatyczna - taka 
jest gdańska Oliwa.
Grzegorz Adamczewski

Magiczna Oliwa
― Po drodze odwiedzimy zabytkowe kamienice, muzea i weźmiemy udział w koncertach 

i spektaklach, czy pospacerujemy wśród przepięknych wzgórz, wśród których poczujemy się, 
jak w Beskidach, czy magicznych Sudetach. ―

fo
t. 

G
rz

eg
or

z 
ad

am
cz

ew
sk

i

| wybieram pomorskie | | expressy.pl4



MOTORYZACJAZdROwie NIERUCHOMOŚCI

TOwARZYSKiePRACA

edUKACJA

USŁUGI

SKUP 
POJAZdów 

CIężaROwyCH

Tel. 792 xxx 978

KorEpEtyCjE 
języK 

niEmiECKi

ApArAty słuchowe

KosaKowo, ul, armii Krajowej 21
tel. 63 278 XX X9

 MIEjSCE zajęć dO 
UzGOdNIENIa

UMOwA Z NFZ

możliwość dofinansowania pcpr 
i uzyskania aparatu za darmo

JAN wiesiXXek

PUCK
 Ul. ZielONA 9

PRZYJMUJe 
w RAMACh 

UMOwY 
Z NFZ

wIAtA Do wyNAJĘcIA

tel. 693 XXX 933

165M KM. 
z kaNaŁEM SaMOCHOdOwyM 

I wySOką bRaMą

poKÓj

tel. 12 258 XX X6

hel
Ul. dŁUGa 15

W NOWOCZESNYM 
MIESZKANIU

wyNajMę 
MieSZKANie

tel. 507 XXX 390

PUCK

52M Kw. 
UMEblOwaNE

kUpIę MIlItaRIa

tel. 793 XXX 765

pŁatNOŚć GOtówką 
Od RękI

NaŁOGI

tel. 792 XXX 463

lEŚNIEwO Ul. dŁUGa 72 

Kupię

tel. 693 XXX 006

każde auto do 
1500zł, stan 
techniczy 
obojętny

KasaCja 
pojazdÓw 

tel. 603 XXX 742

SKUP POJAZdów 
POwYPAdKOwYCh, 

ZNiSZCZONYCh
wYSTAwiAMY 

zaŚwIadCzENIE 
O wYCOFANiU 

Z eKSPlOATACJi

daRMOwE badaNIa SŁUCHU

 STAwKA ZA 60 MiN/35Zl

Tel. 63 278 xx x3
Tel. 601 xxx 350

zatRUdNIę

tel. 602 XXX 165

dO SPAwANiA 

KONSTRUKCJi 

STAlOwYCh i AlUMiNiO-

wYCh 

wOlNY

Tel. 514 xxx 213

GaBinEt 
uroLoGiCzny

tel. 693 XXX 836

MeCheliNKi

-USG
-bEzOpERaCyjNIE

GABINet 
stomAtoLoGIcZNy

tel. 63 278 XX 79

PUCK
Ul. SkRzEtUSkIEGO 3 

SKUTECZNE I TRWAŁE 
UWOLNIENIE OD:

•DEPRESJI 
•PALENIA TYTONIU 

•NERWIC 
•ALKOHOLU 

•STRESÓW NARKOMANI 
•NIEPOWODZEŃ ŻYCIOWYCH

bIOENERGOtERapEŁta

RóżNE

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI

SPAwACZA

KOSAKOwO

tel. 501 XXX 246

reKlama@eXpressy.pl

bEz NaŁOGów
POZNA 
paNIą

aNtykI, paMIątkI 
Z ii wOJNY 

ŚwIatOwEj

MOSTY
ul. polna 2

hel
KOPeRNiKA 5

PUCK

wŁadySŁawOwO

Au
tor

ek
lam

a
potrzebujesz 

reklamy 

możesz tu być



expressy.pl Poniedziałek, 23 sierpnia 202112


