
Film o ks. Janie kaczkowskim

Film pt. „Johnny”o księdzu Janie Kaczkowskim, m.in. w rolach 
głównych z Dawidem Ogrodnikiem i Piotrem Trojanem po-
wstawał również w Pucku. Od dnia 15go do 19go września 
na ulicach Pucka można było spotkać plan filmowy, którego 
praca zaczynała się o 6:00 rano i trwała nawet do 12 
godzin. 
str. 3
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Medycy uhonorowani

Podczas sesji Rady Powiatu Puc-
kiego doszło do miłej uroczystości. 
Medycy ze Szpitala Puckiego zo-
stali uhonorowani za walkę z pan-
demią Covid - 19. To nie koniec 
dobrych wiadomości dla perso-
nelu i pacjentów. Rozstrzygnięto 
przetarg na termomodernizację.
str. 5

Stypendia dla młodych

W Sali Ratuszowej odbyło się uro-
czyste wręczenie Stypendiów Rady 
Miasta Puck za wybitne osiągnię-
cia naukowe, artystyczne i spor-
towe - Edycja 2021/2022. Galę 
poprowadziła Podinspektor ds. 
oświaty Marzena Pałka. Wręczono 
listy gratulacyjne i upominki.
str. 8
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Uroczyste obchody Jubileuszu 
Gminy Puck

GM. Puck | Rok 2021 jest dla Gminy Puck rokiem Jubileuszowym. 30 lat temu, w wyniku podziałów administracyjnych, Gmina Puck oddzieliła się od 
miasta i od tamtej pory prężnie działa na rzecz i w interesie swoich mieszkańców.

Obchody tego wydarzenia rozpoczęły 
się w dniu 27 sierpnia, uroczystą Sesją 
Rady Gminy. W Wiejskim Domu Kul-
tury w Żelistrzewie spotkały się osoby 
związane z gminą Puck, mieszkańcy oraz 
włodarze z okolicznych miejscowości, 
powiatów i gmin, a także przedsiębiorcy 

z terenu gminy Puck oraz przedstawi-
ciele władz województwa pomorskiego. 
W trakcie piątkowego wydarzenia, Wójt 
Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk po-
dziękował wszystkim tym, którzy anga-
żowali się funkcjonowanie samorządu 
przez poprzednie lata, a także życzył 

realizacji kolejnych zadań wpływających 
na jakość życia mieszkańców Gminy.

30- lecia Gminy Puck to nie tylko uro-
czysta sesja, był to szereg wydarzeń to-
warzyszących, w których uczestniczyli 
mieszkańcy całej Gminy. 28 sierpnia na 
stadionie w Żelistrzewie odbył się wielki 
koncert jubileuszowy. Dla mieszkańców 
gminy wystąpili: Manijoce, Dawid |Ehr-
lich, Purtce, Weronika Korthals z zespo-
łem. Gwiazdami wieczoru były Leszcze 
z Maciejem Miecznikowskim oraz zespół 
Feel z Piotrem Kupichą. Wydarzenie 
zgromadziło wielu uczestników, którzy 
mogli m.in. skorzystać ze strefy gastro-
nomicznej i strefy dla dzieci. Dodatko-
wo mieszkańcy mogli śledzić zmagania 
sołectw w Turnieju Sołeckim o Puchar 
Wójta Gminy Puck, który wygrało sołec-
two Połczyno. Dla chętnych mieszkań-

ców dostępny był także mobilny punkt 
szczepień przeciwko COVID-19.

W dniu 29 sierpnia w sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Polskiego Morza 
w Swarzewie odbyła się dożynkowa uro-
czystość liturgiczna. Udział w podzięko-
waniach za plony wzięli zarówno rolnicy 
i włodarze Gminy Puck. Obecnych było 
17 delegacji sołeckich z wieńcami dożyn-
kowymi.

Wydarzenia towarzyszące obchodom 
jubileuszu Gminy Puck, zgodnie z kalen-
darzem trwały aż do 19 września 2021. 
W programie znalazły się także:

Wystawa Prac Konkursowych Kon-
kursu Fotograficznego „Moje Miejsce 
w Gminie Puck” w WKK w Leśniewie 
(27.08.2021),

Wernisaż Prac Konkursu Plastycznego 
„Moje Miejsce w Gminie Puck” w Swarze-

wie w Domu Kaszubskim (29.08.2021),
Pożegnanie Wakacji. Festyn rodzinny 

w Strzelnie (29.09.2021),
Kaszubskie Pożegnanie Lata. Festyn 

Rodzinny w Mieroszynie (04.09.2021), 
Plener Rzeźbiarski w Osadzie Łowców 

Fok w Rzucewie (04-11.09.2021)
Otwarte Mistrzostwa LZS Wojewódz-

twa Pomorskiego w Żeglarstwie- VI Re-
gaty o Puchar Wójta Gminy Puck, które 
odbyły się w Swarzewie (11.09.2021)

Europejskie Dni Dziedzictwa - Smaki 
Dziedzictwa 2021 (11-12.09.2021),

VII bieg Ziemi Puckiej na 10 km, Kąpi-
no – Połczyno, (19.09.2021).

W roku jubileuszowym życzymy 
Gminie Puck, jej włodarzom, radnym 
i wszystkim osobom związanym z Gmi-
ną Puck dalszych sukcesów w realizacji 
założonych zadań.
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Od dnia 15go do 19go września na uli-
cach Pucka można było spotkać plan fil-
mowy, którego praca zaczynała się o 6:00 
rano i trwała nawet do 12 godzin. To sce-
ny do filmu „Johnny”, który przedstawi 
postać nieżyjącego już ks. Jana, słynnego 
twórcę Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca 
Pio. W filmie bardzo ważną rolę odegra 
również osoba Patryka Galewskiego. Jest 
to chłopak z nizin społecznych, który 
właśnie do hospicjum trafił w ramach 
programu resocjalizacji. Jego życie wy-
wróciło się do góry nogami gdy na swojej 

drodze spotkał charyzmatycznego i zara-
zem śmiertelnie chorego kapłana.

W rolę ks. Jana, tytułowego Johnny’ego 
wcielił się Dawid Ogrodnik, który znany 
jest z takich filmów jak: „Rojst” czy „Je-
steś Bogiem”. Patryka natomiast gra Piotr 
Trojan, którego umiejętności aktorskie 
można było zobaczyć m.in. w „25 lat nie-
winności. Sprawa Tomka Komendy”.

Jak relacjonował program „Dzień do-
bry TVN” Ogrodnik opanował sposób 
chodzenia ks. Kaczkowskiego, a także 
jego wymowę. Aktor długo przygotowy-

wał się do tej roli. Na materiałach, które 
trafiły do sieci można także zauważyć, że 
bardzo mocno przypomina kapłana.

- Moja przygoda z księdzem Janem 
trwa bardzo długo, bo zaczęła się ze trzy 

lata temu, kiedy rozpocząłem przygoto-
wania - mówił Ogrodnik w wywiadzie 
z reporterem „Dzień Dobry TVN”. 

- Potem nasz nieunikniony i można 
by rzec szlachetny COVID, który nas 
zatrzymał, mnie również. Miałem moż-
liwość, żeby nie odczuwać tego tak dra-
matycznie, więc miałem te 3-4 miesiące 
z literaturą Jana, arcyciekawą. Plus doku-
mentacja i materiały wideo - dodaje.

O zakończeniu zdjęć poinformowała 
wczoraj Hanna Pruchniewska burmistrz 
Miasta Pucka.

- To będzie niezwykle wzruszający 
i ważny film. Zagrali w nim świetni ak-
torzy, pracują nad nim niezwykli twórcy. 
Jak dobrze było spotkać się z nimi, rodzi-
ną Jana, ekipą naszego hospicjum, Patry-
kiem Galewskim, Jurkiem Owsiakiem na 
planie, porozmawiać, zagrać w ostatniej 
grupowej scenie. W przyszłym roku film 

wejdzie na ekrany. Myślę, że wielu z nas 
nie może doczekać się tej opowieści o ks. 
Janie Kaczkowskim i jego dziele.” - czyta-
my na Facebookowym profilu.

Film na początku miał nosić tytuł „Na 
pełnej petardzie”. Ostatecznie do kin 
w 2022 r. trafi „Johny”. Za reżyserię od-
powiedzialny jest Daniel Jaroszek. 

Ks. Kaczkowski zmagał się z choro-
bą nowotworową. Zmarł w marcu 2016 
roku, w wieku 38 lat. Do końca pełnił 
posługę kapłańską: nie stronił od spo-
tkań z ludźmi, udzielał sakramentów, 
głosił kazania i tworzył publikacje, któ-
re wciąż wielu inspirują. Dla wielu był 
mentorem, podziwiały go zarówno oso-
by wierzące, jak i te dalekie od Boga. 
W masowej pamięci zapisał się jako nie-
banalny człowiek, który pomimo śmier-
telnej choroby znalazł siłę i przestrzeń, 
żeby pomagać innym. 

W Pucku Kręcili film o Ks. Janie 
Kaczkowskim
Puck | Film pt. „Johnny”o księdzu Janie Kaczkowskim, m.in. w rolach głównych z Dawi-
dem Ogrodnikiem i Piotrem Trojanem powstawał również w Pucku.
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Prasa może mieć charakter ogólny 
lub specjalistyczny, może mieć 
zasięg lokalny, taki jak gwe24.pl 
lub ogólnokrajowy i ma określony 
nakład w tym przypadku 12.000 
tys egzemplarzy, które jest kolpor-
towane w każdy piątek. Im większy 
nakład, tym większa szansa na 
dotarcie do odbiorcy docelowe-
go. Reklama prasowa może mieć 
formę drobnych ogłoszeń teksto-
wych, ze zdjęciami lub ilustracjami 
oraz reklamy modułowej  i jest to 
najczęściej występujący jej rodzaj. 
Poniżej przedstawiamy zalety 
reklamy w prasie.
Jeden egzemplarz gazety dociera 
do większej ilości osób, ponie-
waż są one często udostępniane 
w poczekalniach, w salonach 
fryzjerskich, kosmetycznych, czy 
w poczekalniach gabinetów lekar-
skich. Prasa bezpłatna jest również 

kolportowana w sklepach spożyw-
czych a jej dystrybucja odbywa 
się z samego rana. Egzemplarz 
gazety zakupiony prywatnie jest 
również udostępniany do czytania 
bliskim osobom z otoczenia. Mamy 
też dużo możliwości na promocję 
określonej usługi lub produktu ze 
względu na stosunkowo swobodny 
wybór miejsca reklamy w gazecie. 
Dużą rolę odgrywa także wybór 
konkretnego wydania. Reklama 
może zostać przykładowo opubli-
kowana w wiodącym wydaniu lub 
w dodatku do czasopisma. Mamy 
również jako klient dowolność 
w kreowaniu treści reklamy oraz 
jej formatu. Na końcu powinniśmy 
określić wybór czasu emisji, z moż-
liwością dużego wyprzedzenia, 
z wyborem interesującej nas czę-
stotliwości oraz reemisją reklamy 
w kolejnych terminach. 

Reklama w prasie jest odbierana 
pozytywnie, badania wykazują, że 
jest najmniej krytycznie przyj-
mowaną reklamą ze wszystkich 
dostępnych na rynku. Przy-
chylnie jest przyjmowana przez 
odbiorców także reklama kontek-
stowa, polegająca na powiązaniu 
reklamy produktu z artykułem 
na podobny temat. Reklama 
w czasopiśmie to nie tylko trady-
cyjna prasa papierowa, ale także 
reklama w e-gazetach, ma ona 
dynamiczny charakter w postaci 
animacji, filmów itp. Reklamę 
prasową często wykorzystuje się 
również w kampaniach, która jest 
doskonałą reklamą uzupełniającą 
do tej w telewizji, radio lub w In-
ternecie. Warto więc zaintereso-
wać się czy wydanie papierowe 
ma swój odpowiednik jako portal 
internetowy.

Dlaczego reklama w prasie jest tak barDzo istotna
puck | ciężko wyobrazić sobie sukces firmy bez odpowiednich działań, przesądza o nim całe mnóstwo czynników. jednym z nich jest wybór odpowiedniej formy reklamowej, który 
należy dobrze przemyśleć. gazety to jeden z najstarszych i najbardziej skutecznych przekaźników informacji - więcej na stronie 11.
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Podpisanie umowy na Chmielną/Paska 
oraz konferencja podsumowująca RFRD

kOSAkOWO | 24 września gmina Kosakowo była gospodarzem spotkania podsumowującego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2019 – 2021. 
Elementem spotkania było podpisanie umowy opiewającej na kwotę 8 780 160 zł na kluczową inwestycję drogową dla gminy – drogi łączącej miej-
scowości Suchy Dwór i Dębogórze.

Gośćmi spotkania byli sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury Marcin 
Horała, wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich, wicestarosta powiatu puckie-
go Tomasz Herrmann, dyrektor Zarzą-
du Drogowego dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego Robert Lorbiecki 
oraz przedstawiciele samorządów powia-
tu puckiego.

Spotykamy się w tym momencie, by 
podsumować doświadczenia, przedys-
kutować to, co przed nami. (…) Kolej-
ne transze nadchodzą, będą duże, więc 
musimy się do nich dobrze przygotować 
– mówił sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury Marcin Horała.

To spotkanie to dobra okazja do wy-
miany doświadczeń i rozmowy na temat 
priorytetów inwestycyjnych, dotowa-
nych z programów rządowych, w samo-

rządach – podkreślił wojewoda Dariusz 
Drelich. – Bardzo się cieszę, że możemy 
tu dziś z wójtem podpisać tą umowę, 
która była na pierwszym miejscu listy 
rezerwowej – dodał.

-Mamy dziś zaszczyt podpisać z woje-
wodą umowę o dofinansowanie budowy 
ulicy Chmielnej/Paska. To droga, któ-
ra przez wiele lat była powiatową, a kil-
ka lat temu w porozumieniu z Zarządem 
Powiatu Puckiego przejęliśmy ją w zasób 
dróg gminnych. Rozpoczęliśmy prace 
nad jej zaprojektowaniem, otrzymaliśmy 
wszystkie decyzje i staraliśmy się o dofi-
nansowanie tej inwestycji, które właśnie 
otrzymujemy. To bardzo duży projekt 
wart ponad 17 mln złotych. Dla gminy 
Kosakowo oznacza to stworzenie zupełnie 
nowej osi komunikacyjnej, na którą czeka 
wielu mieszkańców zarówno gminy, jak 

i całego powiatu puckiego – powiedział 
wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. 

O otrzymaniu dofinansowania na pro-
jekt budowy drogi łączącej miejscowości 
Suchy Dwór i Dębogórze z dofinanso-
waniem z Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych Gmina Kosakowo infor-
mowała już pod koniec kwietnia. Przypo-
mnijmy, że zakres projektu obejmuje bu-
dowę połączenia drogowego z Dębogórza 
do Suchego Dworu w ciągu ul. Gronowej, 
Chmielnej i Paska. Projekt zakłada bu-
dowę ww. ulic na odcinku 1880 m wraz 
z budową skrzyżowania typu małe rondo 
z ulicą Pomorską i Lnianą w miejscowości 
Dębogórze, budową skrzyżowania typu 
małe rondo z ulicami Reja, Szkolną i So-
wią w miejscowości Suchy Dwór oraz bu-
dowę zatok autobusowych w obrębie pro-
jektowanych skrzyżowań.

Projektowana szerokość drogi to 6m, 
wzdłuż niej przewidziano budowę chod-
nika od 2 do 2,5 m oraz na całej długości 
budowę ścieżki rowerowej o szerokości 
3,5 m. Projekt budowy drogi przewiduje 
odprowadzenie wód deszczowych do ist-
niejących zbiorników retencyjnych w Su-
chym Dworze oraz w Dębogórzu. Zakres 
inwestycji obejmuje również budowę 
oświetlenia wszystkich projektowanych 
dróg, doświetlenie przejść dla pieszych 
w głównych ciągach komunikacyjnych, 
budowę kanalizacji technologicznej wraz 
ze studniami oraz przebudowę infrastruk-
tury elektroenergetycznej znajdującej 
się w kolizji z projektowanymi układami 

drogowymi. Przy budowie nowej drogi 
przewidziano przebudowę istniejącej sie-
ci gazowej niskiego i średniego ciśnienia 
polegającą na zmianie trasy sieci tak, aby 
nie przebiegały one pod projektowaną 
jezdnią, krawężnikiem i żeby nie kolido-
wała z projektowaną infrastrukturą dro-
gową. Opracowaniem objęto także projekt 
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej, sieci wodociągowej w związku 
z kolizją projektowanej infrastruktury 
drogowej z istniejącymi sieciami. Nowo 
zaprojektowany ciąg komunikacyjny ma 
na celu polepszenie sytuacji drogową 
w gminie, odciążając główne arterie przy 
ulicach Żeromskiego i Derdowskiego.
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Budynek oraz teren szkoły podzie-
lony został na tematyczne strefy:
1. Strefa teatru – aktorzy przybli-
żają uczniom tematykę cyberbez-
pieczeństwa. W przystępny sposób 
pokazane są zagrożenia czyhający 
na nich w internecie.
2. Strefa bezpiecznego ruchu 
i rozrywki – pod czujnym okiem 
policjantów uczniowie ćwiczyli 
prawidłowe zachowanie na przej-
ściu dla pieszych, ulicy, trenowali 

jazdę na rowerze i uświadamiali 
sobie konieczność posiadania 
kasku. Największym powodzeniem 
cieszył się symulator dachowania 
samochodu – dzięki niemu dzieci 
mogły zdać sobie sprawę ze zna-
czenia prawidłowego zapięcia 
pasów bezpieczeństwa.
3. Strefa pierwszej pomocy – 
uczniowie poznawali zasady 
udzielania pierwszej pomocy. W to-
warzystwie ratownika medycznego 

ćwiczyli resuscytację krążeniowo-
oddechową, przypominali sobie, 
gdzie w razie potrzeby wezwania 
pomocy zadzwonić, kogo powiado-
mić. Sprawdzali również swoją wie-
dzę podczas turnieju wzorowanym 
na telewizyjnym show Familiada.
4. Strefa COVID – uczniowie przy-
pominali sobie zasady bezpiecz-
nego zachowania w warunkach 
pandemii, jak przenoszą się wirusy, 
jak z nimi walczyć.

akaDemia bezpieczeństwa w pogórzu
kosakowo | szkoła podstawowa w pogórzu (gm. kosakowo) znalazła się w gronie 13 szkół w polsce, które zostały przyjęte do programu akademii bezpieczeństwa Fundacji pzu. uczniowie 
przez cały dzień (21 września br.) zgłębiali swoją wiedzę z szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

fot. UG Kosakowo
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Ostatnie miesiące naznaczone były 
walką z pandemią Covid-19. Heroiczna 
walka medyków miała miejsce również 
w Puckim Szpitalu, który przez dłuższy 
czas przyjmował wyłącznie pacjentów 
zakażonych koronawirusem. Teraz gdy 
placówka wróciła do normalnego funk-
cjonowania, władze powiatu puckiego po-
stanowiły uhonorować medyków, którzy 
narażali swoje zdrowie i życie, by ratować 
innych. Do uroczystości doszło podczas 
ostatniej sesji Rady Powiatu. Uczestni-
czyli w niej m.in. starosta pucki, Jarosław 
Białk, jego zastępca, Tomasz Herrmann 
oraz przedstawiciele prezydium, Adam 
Zażembłowski i Anna Wojtunik. Wśród 

uhonorowanych znalazły się również trzy 
panie, które już wcześniej zostały doce-
nione przez marszałka województwa po-
morskiego, Mieczysława Struka podczas 
gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Są 
to: Magdalena Wawryniuk, Anna Thrun 
i Kazimiera Ellwart. Pozostając w tema-
cie wyróżnień, należy wspomnieć, że 
Szpital Pucki otrzymał złoty medal za 
zasługi w walce z Covid –19. Miało to 
miejsce podczas niedawnej, jubileuszo-
wej gali Pracodawców Pomorza. 

To nie koniec dobrych wiadomości 
dla pacjentów i pracowników Szpitala 
Puckiego. W dniu 17 września podpi-
sano umowę na termomodernizację 

dwóch budynków. Zwycięzcą przetargu 
została firma „Usługi Ogólnobudowlane 
i Handel Justyna Miesikowska”. War-
tość projektu szacowana jest na kwotę 
9 075 000,00. Środki udało się pozyskać 

z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (ponad 
4 mln zł) oraz Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (2 mln zł). Resztę 
w ramach wkładu własnego zapewnią 

władze powiatu puckiego. Rozpoczęcie 
robót planowane jest do końca września. 
Celem inwestycji jest obniżenie kosztów 
stałych koniecznych do utrzymania po-
wiatowej lecznicy. 

Medycy ze Szpitala Puckiego 
uhonorowani. Rozstrzygnięto 
przetarg na termomodernizację 
POWiAt | Podczas sesji Rady Powiatu Puckiego doszło 
do miłej uroczystości. Medycy ze Szpitala Puckiego zostali 
uhonorowani za walkę z pandemią Covid - 19. To nie koniec 
dobrych wiadomości dla personelu i pacjentów. W dniu 17 
września rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację 
dwóch budynków należących do szpitala. 
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W listopadzie 2020 r. Zarząd Wo-
jewództwa pomorskiego rozpoczął 
proces przygotowywania programu 
Fundusze Europejskie dla Pomorza 
2021-2027. Przyjęto go w sierpniu 
br. i skierowano do konsultacji 
społecznych, które potrwają do 
30 września. Bazą do stworzenia 
projektu był dokument o nazwie 
„Strategia Rozwoju Województwa 
pomorskiego 2030”. Zorganizo-
wane zostały cztery konferencje 
konsultacyjne. Jedna z nich odbyła 

się 7 września w Gdyni i była prze-
prowadzona z myślą o miastach 
na prawach powiatu. W spotkaniu 
wziął udział m.in. starosta pucki, 
Jarosław Białk. Dyskutowano na 
temat rozwoju w strategicznych 
dla Pomorza obszarach, czyli:
• środowiskowo-energetycznym,
• zdrowotno-społecznym,
• edukacyjno-kulturalnym,
• transportowo-cyfrowym,
• gospodarczo-turystycznym.
W perspektywie finansowej na lata 

2021-2027 do zagospodarowania 
jest 1,67 mld EUR. By wydać je 
w sposób zgodny z potrzebami 
mieszkańców Pomorza, niezbędna 
jest ich opinia. Szczegóły projektu 
oraz formularz konsultacyjny do-
stępny jest na stronie internetowej 
pod adres: www.strategia2030.po-
morskie.eu. Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców powiatu puckiego do 
składania uwag do projektu, który 
może wyznaczyć kierunek rozwoju 
Pomorza na kolejne lata. 

trwają konsultacje programu FunDusze europejskie Dla pomorza 2021 – 2027
pomorze | 7 września 2021 r. w gdyni odbyła się konferencja konsultacyjna do projektu programu Fundusze europejskie dla pomorza 2021-2027. przeznaczona była ona dla włodarzy miast na 
prawach powiatu. wziął w niej udział m.in. starosta pucki, jarosław białk. uwagi do projektu może złożyć każdy mieszkaniec pomorza. koniec konsultacji przewidziany jest na 30 września. 

fot. Starostwo Powiatowe w Pucku
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Dzięki obecności Polski w Unii Euro-
pejskiej możliwe jest m.in. pozyskiwanie 
funduszy umożliwiających upiększanie 
otaczającej nas przestrzeni. Np. w naj-
nowszej perspektywie finansowej na lata 
2021-2027 do wydania jest 1,67 mld EUR. 
Również podczas poprzedniego rozdania 
(lata 2014-2020) przy udziale Funduszy 
Europejskich udało się przeprowadzić 
w powiecie puckim szereg inwestycji, 
mających na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców. Jednym z priorytetów lo-
kalnych włodarzy jest edukacja, dlatego 
sukcesywnie remontują szkoły, będące 
pod ich opieką. Najlepsze potwierdzenie 
tej tezy stanowi nowopowstały Kam-
pus Edukacyjny Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go. To właśnie tam odbyły się uroczyste 

obchody Dni Otwartych Funduszy Euro-
pejskich. 

Oprócz tego flagowego projektu udało 
się poczynić kilka innych inwestycji, które 
powstały przy znacznym udziale środków 
zewnętrznych. Były to m.in.: 

„Utworzenie strefy Edu-Kampus na te-•	
renie Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku”

„Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra •	
przyszłość. Modernizacja infrastruktury 
i wyposażenia szkół zawodowych powiatu 
puckiego”

„Morze zysku – z Eko odzysku. Ter-•	
momodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej powiatu”

„Parking nad stawem – zapomniane •	
miejsce w nowej odsłonie”

„Podniesienie zdolności do przyszłe-•	

go zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP 
Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących 
się w branżach kluczowych dla powiatu 
puckiego”

Wszystkie te sukcesy zaproszonym go-
ściom z dumą prezentował gospodarz 
spotkania, starosta Jarosław Białk. Była 
również możliwość zwiedzania nowych 
pracowni znajdujących się na terenie Kam-
pusu Edukacyjnego oraz zapoznania się 
z bogatą ofertą kształcenia. Jeden z punk-
tów programu stanowiła prezentacja najno-

wocześniejszego w Polsce symulatora spa-
wania, który ułatwia młodzieży praktyczne 
przygotowanie do zawodu i płynne wejście 
na rynek pracy. Nie zabrakło czegoś na ząb. 
Oprócz degustacji lokalnych potraw doszło 
również do prezentacji wydawnictwa kuli-
narnego przygotowanego z okazji obcho-
dów Roku Partnerstwa Samorządowego, 
któremu poświęcony jest bieżący rok. 

Dla uwidocznienia skali zmian doko-
nanych dzięki środkom europejskim, 
w nowo powstałym łączniku przygotowa-

no wystawę fotografii ilustrujących inwe-
stycje przed i po jej zakończeniu. 

Ostatnim etapem uroczystości było wspól-
ne odśpiewanie hymnu Unii Europejskiej 
oraz zjedzenie żółto-niebieskich lodów. 

Obchody dni Funduszy Europejskich 
na terenie powiatu Puckiego były nie tyl-
ko okazją do prezentacji inwestycji, jakie 
udało się zrealizować przy udziale środ-
ków unijnych, ale także do promowania 
wartości, które wiążą się z przynależno-
ścią Polski do tej wspólnoty. 

Uczniowie szkół z terenu powiatu 
puckiego uczcili Dni Otwarte 
Funduszy Europejskich 
Puck | W dniach 17-19 września 2021 r. odbyła się VIII edycja ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszu Europejskich. Jej celem jest promowanie 
efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce. Z tej okazji w dniu 17 września władze powiatu puckiego zorganizowały wydarzenie pt. „Powiat 
Pucki w Unii Europejskiej”, adresowane do uczniów 8. klasy szkoły podstawowej.
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Swój udział w sadzeniu cebulek kwiatów 
mieli mieszańcy ze wszystkich grup wieko-
wych, każdy chciał posadzić swoją cebulkę, 
która na wiosnę następnego roku uwolni 
pięknego kwiatka. Chętni do sadzenia mo-
gli w Parku Kaszubskim w Pucku odebrać 
koszyczek z narcyzami, krokusami i tulipa-
nami, by wkopać je w miejscu wcześniej do 
tego zatwierdzonym przez Urząd Miasta. 
W sumie przygotowano 10 660 cebulek, 

czyli tyle ile jest mieszkańców Pucka. 
Mieszkańcy chwalą bardzo taką inicjatywę 
upiększania miasta.
-Ciągle niektórzy uważają, że ładnie to 
znaczy lepsze drogi, lepsze chodniki ,ja 
się z tym zgadzam, ale ładniej czy wyższa 
jakość życia to też oznacza, właśnie kolo-
rowo, wtedy kiedy czekamy na te kolory 
czyli wiosną. - mówiła Hanna Pruchniew-
ska, Burmistrz Miasta Puck. 

„wiosna pełna kolorów”, akcja saDzenia cebulek 
kultura | udział w tym przyszłościowym przedsięwzięciu wzięli nie tylko dorośli.

fot. UM Puck

W niedziele 29 sierpnia 2021 roku miesz-
kańcy Gminy Krokowa spotkali się w Brzy-
nie by wspólnie dziękować za tegoroczne 
plony. Uroczystość rozpoczęła się od prze-
marszu z delegacji sołectw Gminy Krokowa 
wraz z zaproszonymi gośćmi, od kapliczki 
na plac, na którym najpierw odbyła się uro-
czysta msza święta. Zaraz po niej rozpoczę-
ła się zabawa celebrująca kolejny rok plo-

nów. Podczas dożynek wręczono nagrody 
za konkurs Piękna Wieś: kolejny rok z rzę-
du pierwsze miejsce zajęła wieś Sławoszyno, 
drugie miejsce zdobyła Białogóra a trzecie 
Brzyno. W kategoria zagroda wyniki wy-
glądają następującą: Pierwsze miejsce zajęli 
Państwo Grzegorz i Anna Reska ze Sławo-
szyno, drugie miejsce Pani Anna Przepió-
ra- Nadolska z Karwieńskich Błot natomiast 

trzecie miejsce zdobyła Pani Agata Radzie-
jewska z Żarnowca.

Podczas dożynek nie zabrakło atrakcji dla 
dzieci oraz dożynkowych konkursów. Gwiaz-
da wieczoru był zespól Gesek i Boyfriend.

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej 
serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom 
i partnerom, którzy wsparli tegoroczne do-
żynki Gminy Krokowa. 

Dożynkowe atrakcje
POWiAt Pucki | Koncerty, konkursy i zabawy dla najmłodszych. Wszyscy bawili się doskonale, 
dziękując za tegoroczne zbiory. 

Wszystko zaczyna się o 11:00 na Cmentarzu Komunalnym 
przy mogile Obrońców Helu. Następnie wszyscy przema-
szerują w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej pod pomnik Obrońców Helu. Tam nastąpi odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej oficerów, podoficerów, mary-
narzy i pracowników wojska 9 Flotylli Obrony Wybrzeża. 
Po czym od 12:00 do 16:00 na placu przy Hali Sportowej 
odbędzie się pokaz sprzętu wojskowego oraz będzie 
można zjeść pyszną wojskową grochówę. W trakcie tego 
na Cyplu- bateria im. H. Laskowskiego, o 14:00 będzie 
prezentacja działoczynu, o 15:00 rekonstrukcja pojedynku 
artyleryjskiego pomiędzy baterią im. H. Laskowskiego 
a pancernikiem Schleswig Holstein, o 16:00 Kapitulacja 
Helu, a o 19:00 wirtualna podróż w czasie z rekonstrukcją 
zdarzeń- Bateria Cyplowa 1939. 
Całe wydarzenie odbędzie się 2 października 2021 r. 

32 Dni obrony Helu
Hel | weź aktywny udział w uroczystych obchodach 
obrońców Helu. program zapowiada się intrygująco.

fot. pixabay.com

Tylko do końca września będzie ona dostępna w porcie rybackim 
w Pucku. Należy ona do Pawła A. Nowaka, akordeonisty, bandone-
onisty, pedagoga, kompozytora, aranżera, animatora kultury i ko-
lekcjonera akordeonów. Koncertuje w kraju i Europie, grając od 50 
do 80 koncertów rocznie. Występuje solo, z orkiestrami oraz zespo-
łami takimi jak: Cuarteto Re!Tango, Klezmoret, L’Aperitif i Almost 
Jazz Group. Od 2009 roku współpracuje z Dorotą Lulką, tworząc 
z nią ceniony w całej Polsce projekt „Piaf po polsku”. Współpracu-
je także z Tomaszem Olszewskim, Leszkiem Dranickim, Orkiestrą 
Kameralną Progress i Bellcanti. Występował również z Richardem 
Galliano, Erwinem Schrottem, Kroke, Jackiem Cyganem i Leopol-
dem Kozłowskim.

Na swoim koncie ma kilkanaście płyt. Specjalizuje się w tangu, 
jazzie i – charakterystycznym dla akordeonu – francuskim stylu 
musette. Jako kompozytor stworzył kilkadziesiąt utworów, głów-
nie na akordeon solo. Komponuje także muzykę filmową, m.in. do 
takich tytułów jak: „Pod wspólnym niebem”, „Przygody Remusa”, 
„Kamienne serce” czy „Opowieści Babci Iwonki”. W listopadzie 
2016 roku został odznaczony medalem Ministra Kultury i dziedzic-
twa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
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Kolekcja 
akordeonów
Puck | Bezpłatnie można zwiedzać wyjątkową wystawę tych 
instrumentów.
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Znani z wielu produkcji telewizyjnych m.in. Paranienormal-
ni Tonight i Kabaret na żywo, gospodarze Płockich Nocy 
Kabaretowych oraz Polskiej Nocy Kabaretowej, uczest-
nicy wszystkich największych telewizyjnych festiwali 
kabaretowych. Ich żywiołem są jednak występy na żywo 
i bezpośredni kontakt z publicznością. To tu czują się jak 
ryby w wodzie, bawiąc widzów w sposób nieskrępowany 
i spontaniczny. Z chęcią podejmują się trudnej i ryzykownej 
rozmowy z publicznością, co przeradza się we wspólną 
i niepowtarzalną zabawę.
Za granicą żartu to najnowszy program Kabaretu Nowaki, 
w którym publiczność zostanie zabrana w daleką rozryw-
kową podróż. Nowaki wznoszą kabaret w zupełnie nowy, 
kosmiczny wręcz wymiar. Daleko za granicą tego, co znali-
ście dotychczas znajdziecie zupełnie nowe skecze, premie-
rowe postacie i śmiech jakiego jeszcze nie zaznaliście.
Impreza odbędzie się 30 września o 19:00 w hali sportowej 
MOKSIR przy ul. Księdza Stefańskiego 5, bilety w cenie 10 
zł, do kupienia w biurze MOKSIR-u , tel. 586752097.

kabaret nowaki
„za granicami żartu” 
jastarnia | kabaret tworzą adrianna borek, kamil piróg 
i tomasz marciniak. połączenie energii i kreatywności 
tych trzech artystów tworzy zupełnie nowatorską jakość 
na polskiej scenie kabaretowej.

Klub Honorowych Dawców Krwi 
w Pucu zaprasza wszystkich chętnych 
już 1 października by wziąć udział 
w zbiórce krwi. Rejestrować można się 
już od godziny 09:00 do 12:30. Rejestra-
cja może zakończy się szybciej w wyni-
ku dużej frekwencji chętnych osób. 

Oddawanie krwi w takich mobil-
nych punktach, ale i stacjonarnych, 
jest ogromnie ważne w obecnych 
czasach.

Pomóż innym, 
oddaj krew
Puck | Mobilny punkt poboru krwi stanie na Stary Rynku. 

Warsztaty organizowane są w ramach unijnego projektu Ri-
Connect, którego celem jest opracowanie Planu Mobilności 
dla Półwyspu Helskiego.
Warsztaty odbędą się w środę 6 października w Jastar-
ni (Aula SP im. Józefa Wybickiego, ul. Stelmaszczyka 
4) w godz. 10:00-13:30. Wspólnie z ekspertami, poruszymy 
kwestie transportu drogowego, wodnego, kolejowego oraz 
zrównoważonej mobilności.
Na podstawie wniosków wypracowanych podczas warsz-
tatów powstanie dokument, który wskaże najlepsze roz-
wiązania komunikacyjne dla Półwyspu Helskiego, a w przy-
szłości pomoże sięgnąć po środki unijne.
Zapisy na warsztaty są prowadzone w formie elektronicz-
nej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
wladyslawowo.pl do 4 października.

Droga na Hel bez 
DługicH sznurków aut
Hel | odkorkujmy Hel - takie hasło przyświeca warsz-
tatom, na które zaproszeni są mieszkańcy półwyspu, 
samorządowcy i wszyscy chętni. 

fot. pixabay.com

Burmistrz Miasta Puck, Hanna Pruchniew-
ska wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Mia-
sta Puck Amadeuszem Walke wręczyli stypen-
dystom listy gratulacyjne i upominki. 

Obecnych na uroczystości zachwyciły wy-
stępy artystyczne, Monika Bartoszak zaśpie-
wała utwór pt. „Hen, Hen” grając przy tym 
na ciekawym instrumencie jakim jest ukulele. 
Barbara Stromska zaśpiewała utwór pt. Sutra 
Serca, Julia Kleihsa przedstawiła taniec jaz-

zowy a Sabina Tomczyk wyrecytowała wiersz 
Ks. Jana Twardowskiego pt. „Śpieszmy się ko-
chać ludzi”.

Stypendia otrzymali uczniowie ze szkół:
podstawowych;
Wojciech Wittbrodt, Barbara Stromska, 

Filip Pieper, Zuzanna Osińska, Piotr Cyra, 
Jakub Borski, Zuzanna Lamparska, Zuzan-
na Krzyżańska, Karina Mudlaff, Marcel Liss, 
Weronika Białk, Jonatan Białk, Amelia Jasch-

ke, Monika Bartoszak
ponadpodstawowych;
Mikołaj Wargowski, Anna Korth, Kinga Koy, 

Sabina Tomczyk , Martyna Bistram , Domini-
ka Ciskowska , Olga Czaja , Damian Malottki , 
Julia Kleihsa , Kinga Borzyszkowska , Mateusz, 
Oberzig ,Milena Oberzig, Maksymilian Białk, 
Mikołaj Hewelt.

Na sali oczywiście oprócz samorządowców 
byli dumni rodzice uczniów. 

Stypendia dla 
utalentowanej młodzieży
kuLtuRA | W Sali Ratuszowej odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Miasta Puck za 
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe - Edycja 2021/2022. Galę poprowadziła Podin-
spektor ds. oświaty Marzena Pałka.
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Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmu pokazującego, w jaki 
sposób przedsiębiorcy z pasa nadmorskiego ograniczają produkcję od-
padów, wynikającą z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na projekt Chroń Morze, który 
jest opracowaniem aktualizacji programu ochrony wód morskich, oraz 
na potrzeby zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska morskiego. 

Zasady dotyczące pracy: 
-Maksymalny czas trwania filmu to 5 minut, ale nie krótszy niż 1 minuta. 
-Do udziału w konkursie zapraszamy osoby prowadzące działalność 

zarobkową w pasie nadmorskim.
-Nagrodą w konkursie jest 2000 złotych.
-Dla wszystkich biorących udział w konkursie, przewidziane zostały 

gadżety Chroń Morze.
Filmy należy wysyłać na adres mailowy: konkurs@chronmorze.eu. 

Czas trwania konkursu przewidziany jest do 4 października br. 

Konkurs „Chronię 
morze. Nie śmiecę” 
JAStARNiA | Konkurs filmowy ma zwrócić uwagę na projekt 
Chroń Morze. Nagrodą jest okrągła sumka. 

Polub nas
na facebook’u!

expressy.pl
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REKLAMA U/2021/PR
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Zapraszamy do zwiedzania gminy 
Krokowa bez wychodzenia z domu! 
Spacerować można całą rodziną, 
wspólnie poznając ciekawe miejsca 
kulturowe oraz przyrodnicze (www.
kck.krokowa.pl).

Krokowskie Centrum Kultu-
ry w Krokowej w ramach projektu 
„Energetycznie z pomysłem” opra-
cowało wirtualny spacer po gminie. 
Interaktywna mapa stanowi bazę 
atrakcji turystycznych gminy będąc 
swego rodzaju „pigułką obszaru”. Jest 
to pierwszy etap dużego projektu, któ-
ry będzie uzupełniany o kolejne atrak-
cje i miejscowości. 

Wirtualny Spacer ma walor nie tyl-
ko estetyczny, ale również edukacyjny, 
gdyż poszczególne miejsca zostały opi-
sane. Samo korzystanie z aplikacji jest 

bardzo proste dzięki przejrzystej i ła-
twej w obsłudze nawigacji. Wystarczy 
wybrać poszczególny obiekt i..... za-
cząć zwiedzać! Naciśnięcie przycisku 
„opis panoramy” spowoduje wyświe-
tlenie tekstu o danym miejscu.

 Szczególnie zapraszamy do zabawy 
z wirtualnym spacerem dzieci i mło-
dzież, ale korzystać z niego można 
bez ograniczeń wiekowych. Również 
dorośli mogą poznać ciekawostki 
o atrakcjach wokół nas, a także obej-
rzeć piękne panoramy gminy Kroko-
wa. Może komuś uda się wypatrzyć 
znajome miejsca?

Realizacja Wirtualnego Spaceru po 
Gminie Krokowa dofinansowana zo-
stała przez Polskie Elektrownie Jądrowe 
sp. z o.o. w ramach Programu Wspar-
cia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych.

Wirtualny spacer dla każdego i wszędzie
kuLtuRA | Nie tylko dla turystów, ale i dla mieszkańców. Każdy może zwiedzić atrakcje gminy. 
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W konferencji on-line uczestniczyli tez 
mieszkańcy, którzy dzięki czatowi mogli 
zadawać pytania.

czym jest Fep
Projekt programu Fundusze Europej-

skie dla Pomorza 2021-2027 Zarząd Wo-
jewództwa Pomorskiego przyjął 3 sierp-
nia 2021 r. Nowy program jest następcą 
regionalnego programu operacyjnego na 
lata 2014-2020 oraz jednym z narzędzi 
realizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030. - To kluczowy doku-
ment, który decyduje o tym, w jaki sposób 
zainwestujemy środki unijne w ramach 
Polityki Spójności. W trzeciej edycji pro-
gramu regionalnego będziemy mieli do 
wydania niemal 1,7 mld euro, które otrzy-
mamy na rozwój dzięki obecności w Unii 

Europejskiej- mówił rozpoczynając kon-
ferencje marszałek Struk. 

Marszałek podkreślał, że wsparcie unij-
ne w nowej perspektywie skupi się przede 
wszystkim na gospodarce, cyfryzacji, 
energetyce, środowisku, transporcie oraz 
edukacji. Dotyczyć będzie również rynku 
pracy i włączenia społecznego. 

Podczas konferencji podkreślano, że per-
spektywa finansowa 2021- 2027 wyznacza 
nowe ramy wydatkowania środków unij-
nych, które trzeba uwzględnić przy plano-
waniu działań. Będzie też trudniejsza, bo 
trzeba wziąć pod uwagę różne oczekiwa-
nia, wynikające zarówno z unijnych doku-
mentów i rozporządzeń, jak i krajowych 
uwarunkowań wynikających z Umowy 
Partnerstwa, czy kontraktu programowe-
go. Europoseł Janusz Lewandowski zwró-

cił też uwagę na to, że w tej perspektywie 
finansowej musimy uwzględnić pandemię 
i Brexit, Wielka Brytania wnosiła sporą 
część do unijnego budżetu, która została 
usunięta. 

Budżet środków unijnych w programie 
wyniesie 1,67 mld euro, z czego 1,25 mld 
euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i prawie 420 mln euro z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego Plus.

wyzwania Dla pomorza
Wśród wyzwań stojących przed woje-

wództwem pomorskim w nowej perspekty-
wie najważniejsze to m.in. wzmacnianie in-
nowacyjności pomorskich przedsiębiorstw, 
zaawansowane rozwiązania cyfrowe w ad-
ministracji publicznej i biznesie. 

– Musimy zwiększać bezpieczeństwo 
energetyczne, a także dalej rozwijać po-
łączenia drogowe i kolejowe. Będziemy 
dążyć do neutralności klimatycznej oraz 
przekształcenia naszego regionu w kra-
jowego lidera produkcji zielonej energii 
i technologii ekoefektywnych. – mówił 
marszałek Struk. W sferze społecznej 
samorząd województwa skupi się na 
zwiększaniu dostępu do wysokiej jakości 
edukacji, poprawie warunków rozwoju za-
wodowego pracujących i szukujących pra-
cy mieszkańców Pomorza oraz wsparciu 
osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym.- dodał marszałek.

Agnieszka Krasicka z Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
Komisji Europejskiej zaznaczyła, że nasz 
kraj pozostaje w tyle jeśli chodzi o in-
nowacyjność w gospodarce i biznesie. 
Jedynie Małopolska i Mazowsze radzą 

sobie w tym obszarze. Pomorze ma jesz-
cze sporo do zrobienia, chodź i tak dużo 
się dzieje. Trzeba się też skupić na prze-
ciwdziałaniu zmianom klimatycznym 
i dążeniu do neutralności klimatycznej. 
Chodzi tu m.in. o zmianę przyzwyczajeń 
konsumpcyjnych. 

Marszałek Struk na zakończenie pod-
kreślił, że ostateczny kształt programu 
regionalnego będzie musiał uwzględniać 
szereg ograniczeń, które będą wyznaczały 

kierunki wsparcia. - Jednakże mimo tego 
„gorsetu”, chciałbym gorąco zachęcić do 
uczestnictwa konsultacjach społecznych 
i w dalszych pracach nad programem.- 
zachęcał Struk. Konsultacje społeczne 
FEP potrwają do 30 września 2021. Cały 
czas odbywają się spotkania konsultacyj-
ne w całym regionie. 

Relację z konferencji można zobaczyć 
pod adresem:
https://vimeo.com/event/1265471/embed

Gospodarka, innowacyjność, 
cyfryzacja, klimat – to nasze wyzwania

fo
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W ramach konsultacji nowego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w piątek, 10 września 2021 r. odbyła się specjalna konferencja. Uczestniczyli 
w niej między innymi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 



| aktualności  |  BiZnES  |  MotoryZacja  |  niEruchoMości  |  Ekologia  |  SaMorZąd  |

wybieram
Środa, 29 września 2021 r.
Nr 9

Wszystkie tory prowadzą 
do Trójmiasta

―  Około 2,5 mld zł pochłonie modernizacja linii kolejowych prowadzących do portów 
w Gdańsku i Gdyni, w korytarzu transportowym Bałtyk – Adriatyk. Dzięki temu Pomorze 
dołączy do regionów spełniających standardy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T 
i jeszcze mocniej zaznaczy swoją obecność na rynku transportu intermodalnego. Stwarza to 

szansę do rozwoju nie tylko portów, ale całego regionu. ―

Przewozy intermodalne polegają 
na wykorzystaniu dwóch lub wię-
cej środków transportu, ale tylko 
jednej jednostki ładunkowej – 
kontenera albo nadwozia wymien-
nego – na całej trasie przewozu. 
Głównie chodzi o transport kole-
jowy lub ciężarowy. Szacuje się, 
że połączenia intermodalne w naj-
bliższych latach staną się priory-
tetowym sposobem przewożenia 
towarów w Polsce. 
- Związane jest to m.in. ze wzrostem 
przeładunków morskich i rozbudo-
wą infrastruktury portowej. Przez 
ostatnie 10 lat ich liczba w całym 
kraju wzrosła aż o 70 proc., co 
na początku 2020 roku dało 38 
aktywnych terminali intermodal-
nych zarówno morskich, jak i lądo-
wych. Terminale budowane są nie 
tylko przez spółki skarbu państwa, 
ale również, chociaż w znacznie 
mniejszej skali, przez prywatnych 

przedsiębiorców – wyjaśnia Mi-
chał Rafałowicz, Dyrektor Regionu 
Pomorskiego w Cresa Polska.

Dogonić europejskie standardy
Wśród największych w Polsce su-
chych portów przeładunkowych, 
czyli miejsc w głębi kraju będą-
cych przedłużeniem portu mor-
skiego w ramach przeładunku 
i dystrybucji towarów, znajduje się 
terminal w Małaszewiczach (gmi-
na Terespol), przez które przebie-
ga jedna z najkrótszych tras kole-
jowych, łączących Zachód Europy 
z Azją. Małaszewicze mają stać 
się kluczowym punktem na trasie 
Nowego Jedwabnego Szlaku. Już 
dzisiaj przeładowuje się tutaj oko-
ło 90 proc. wszystkich towarów 
sprowadzanych koleją z Chin. 
Jednym z celów rozbudowy połą-
czeń intermodalnych oraz inwestycji 
portowych jest również zwiększenie 

zainteresowania Polską wśród firm 
logistycznych z południa Europy 
oraz rozbudowa korytarza Bałtyk 
– Adriatyk. Jednym z największych 
wyzwań będzie stworzenie infra-
struktury, która pozwoli pociągom 
towarowym rozwinąć prędkość na 
poziomie uzyskiwanym przez kolej 
transeuropejskiej sieci transporto-
wej TEN-T - przyjęto, że jest to ok. 
40 km/h. 
Mimo nakładów na kolej w ostat-
nich latach, średnia prędkość 
przewozów intermodalnych w Pol-
sce wynosi ok. 32 km/h i jest dość 
niska w porównaniu z innymi pań-
stwami UE (m.in. ze względu na 
problemy z przepustowością na 
krótkich odcinkach, szczególnie 
przy przejściach granicznych). 
Przykładowo w Holandii są to 64 
km/h, a w Hiszpanii – 53 km/h. 
Niemniej, jeśli ciągłość finanso-
wania i remontów w Polsce zosta-
nie utrzymana, to do 2023 roku 
infrastruktura kolejowa powinna 
pozwolić na rozwinięcie średniej 
prędkości 45 km/h, co spełni 
standardy sieci TEN-T. 

Korytarzem  Bałtyk  –  Adriatyk 
do trójmiejskich portów
Jedną z najważniejszych tego typu 
inwestycji w regionie jest moderni-
zacja linii kolejowych sieci bazowej 
TEN-T, prowadzących do portów 
w Gdańsku i Gdyni, w korytarzu 
Bałtyk – Adriatyk. Inwestycja po-
chłonie ok. 2,5 mld zł i w prawie 
40 proc. zostanie sfinansowana 
z unijnego programu „Łącząc Eu-
ropę”, a zakończenie prac plano-
wane jest jeszcze w tym roku. 
- Dzięki prowadzonym inwesty-
cjom oraz suchym portom, w przy-
szłości Trójmiasto ma szansę kon-
kurować z portami z Niemiec czy 

Holandii. Nasze porty charaktery-
zują duża dostępność oraz zdecy-
dowanie niższe ceny obsługi niż 
na Zachodzie. Dlatego też z każ-
dym rokiem przybywa firm, które 
swoje cele logistyczne postanawia-
ją realizować na Pomorzu – mówi 
Michał Rafałowicz.
Inwestycje portowe oraz coraz 
lepsze połączenia intermodalne 
z Pomorzem nie pozostają bez 
znaczenia dla rynku nowoczesnej 
powierzchni logistyczno-magazy-
nowej w regionie. Już od dłuższe-
go czasu analitycy Cresy obserwu-
ją tutaj wzmożone zainteresowanie 
– tak najemców, jak i dewelope-
rów magazynowych. Całkowita po-
daż nowoczesnej powierzchni ma-
gazynowej w Trójmieście wynosi 
952.600 mkw., a kolejne 166.700 
mkw. znajduje się w budowie, co 
oznacza, że już niedługo trójmiej-
ski rynek magazynowy przekroczy 
swój pierwszy milion. 

Magazyny rosną w oczach
Najbardziej aktywnymi dewelope-
rami w okolicach portu gdańskie-
go są: GLP, Panattoni oraz 7R, 
a jedną z największych inwestycji 
jest Pomorskie Centrum Logistycz-
ne (GLP), położone w bezpośred-
nim sąsiedztwie Głębokowodnego 
Terminala Kontenerowego. Park 
będzie docelowo oferował najem-
com 505 tys. mkw. Przy porcie 
będzie się również znajdował Park 
Gdańsk Port, budowany przez 
7R, z planowanym zakończeniem 
budowy w drugim kwartale 2022 
r. W dwóch budynkach powsta-
nie tam łącznie ok. 119 tys. mkw. 
powierzchni. Kolejną inwestycją 
wartą uwagi są parki przemysło-
we Panattoni, przy ul. Elbląskiej, 
w okolicach rafinerii Lotosu. Dzięki 

południowej obwodnicy stanowią 
dobrą alternatywę dla firm, które 
korzystają z portu, ale nie muszą 
mieć magazynu przy samym ter-
minalu. 
Ważnym zapleczem lądowym dla 
portów morskich w niedalekiej 
przyszłości ma stać się terminal 
w Bydgoszczy Emilianowie. To 
jedna z ważniejszych inwestycji 
w kraju, na drodze nowego łańcu-
cha logistycznego, łączącego Mo-
rze Bałtyckie z Adriatykiem. 
- Terminal Intermodalny Bydgoszcz 
Emilianowo będzie pełnił rolę 
suchego portu oraz stanie się lo-
gistycznym hubem kolejowo-dro-
gowym i zapleczem dla portów 
zbożowych na Pomorzu. Oparty 
będzie o platformę kolejowo-dro-
gową w pobliżu węzła linii kolejo-
wej 201, drogę ekspresową S10, 
port lotniczy Bydgoszcz oraz port 
rzeczny nad Wisłą - wyjaśnia Jakub 
Dudkiewicz z firmy Cresa Polska. 
WM
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Nieruchomości premium 
zyskały dzięki pandemii.

Nabywcy szukają 
atrakcyjnych loka-
lizacji, większych 
metraży i dostępu 
do tarasu lub 
ogródka a dobrze 
zlokalizowane 
nieruchomości 
o wysokim stan-
dardzie okazały 
się szczególnie od-
porne na rynkowe 
wahania spowodo-
wane pandemią. 

Colliers, wiodąca firma dorad-
cza na rynku nieruchomości 
komercyjnych, przejęła w za-
rządzanie biurowiec Neon – IV 
etap kompleksu biznesowego 
Alchemia w Gdańsku-Oliwie. 

Alchemia NEON to 14-kondygnacyjny 
nowoczesny budynek biurowy, stano-
wiący część większego kompleksu 
zlokalizowanego przy ul. Grunwaldz-
kiej 413. Obiekt, zaprojektowany 
przez APA Wojciechowski Archi-
tekci, oferuje łącznie 35 100 mkw. 
powierzchni najmu, z czego 33 541 
mkw. przeznaczone jest na prze-
strzeń biurową, a prawie 1559 mkw. 
na działalność handlowo-usługową. 

- Alchemia NEON należy do grona 
najnowocześniejszych budynków 
biurowych w regionie Trójmiasta 
i przyciągnęła już wielu prestiżowych 
najemców takich, jak spółka Ergo 
Reiseversicherung AG czy Odyssey 
Logistics & Technology Corporation 
- mówi Agnieszka Krzekotowska, 
partner, dyrektor Działu Zarządzania 
Nieruchomościami w Colliers.

Do budynku przynależą 332 miejsca 
parkingowe oraz 374 miejsca na ro-
wery. Z myślą o komforcie rowerzy-
stów w biurowcu znalazły się także 
specjalnie dostosowane windy, szat-
nie z szafkami i prysznice.

Lokalizacja biurowca, w bezpośred-
nim sąsiedztwie stacji SKM, pętli 
autobusowej oraz jednej z głównych 
miejskich arterii, ul. Grunwaldzkiej, 
umożliwia sprawny i szybki dojazd 
w różne części Trójmiasta. Nieru-
chomość oddalona jest zaledwie 10 
minut jazdy samochodem od Sopotu 
i 30 minut od Gdyni. 

Alchemia NEON, której właścicielem 
jest firma DWS - globalny zarządca 
inwestycyjny na rynku nieruchomo-
ści, została zaprojektowana zgodnie 
ze standardami zrównoważonego bu-
downictwa oraz wyposażona w szereg 
proekologicznych rozwiązań. Jest jed-
ną z pierwszych inwestycji w Polsce, 
która otrzymała precertyfikat zielone-
go budownictwa LEED na najwyższym 
poziomie, Platinum. Gwarantuje on nie 
tylko bardzo wysoki komfort użytko-
wania czy przyjazność dla środowiska, 
ale także obniżenie kosztów eksplo-
atacji. W budynku zastosowano m.in. 
energooszczędne systemy oświetlenia 
czy hydro-oszczędne urządzenia sani-
tarne. Nieruchomość posiada również 
certyfikat Obiekt Bez Barier. 

Zainteresowanie wykazywali 
nie tylko inwestorzy, którzy 
ten segment traktują jako dobrą 
lokatę kapitału, lecz także 
klienci, którzy dla siebie szukają 
większych metraży. Pandemia 
wyraźnie zmieniła preferencje 
nabywców: ważniejszy stał się 
dostęp do zieleni i naturalnego 
światła, a także własny balkon 
lub taras. Odporność rynku 
premium pokazują m.in. dane 
KPMG na temat segmentu 
luksusowych nieruchomości. 
Rekord padł w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie w III kwartale 
ub.r. sprzedaż nieruchomości 
premium wzrosła aż o ponad 60 
proc. r/r.
W trakcie kolejnych lockdow-
nów mieszkania przekształcały 
się w biura, miejsca do pracy 
i odpoczynku, w sale szkol-
ne, a czasem nawet siłownie. 
W efekcie popularne stały się 
większe metraże, z funkcjonal-
nym i dobrze doświetlonym 
wnętrzem, ogródki i tarasy, 
a także bezpieczeństwo i kom-
fort części wspólnych – zielone 
strefy rekreacji, miejsca do 
spotkań ze znajomymi lub pra-
cy zdalnej czy bliskie sąsiedz-
two sklepów.
– Przez to, że tak długo byliśmy 
zamknięci w domach, u klien-
tów pojawiła się wyraźna chęć 
przestrzeni, zieleni, złapania 
oddechu. Uwzględniając ten 
trend, mamy mieszkania 
z ogromnymi tarasami. Taras 
lub balkon to jest teraz abso-
lutny must have, najważniejszy 
czynnik decydujący o zakupie – 
mówi agencji Newseria Biznes 
Małgorzata Nowodworska, 
dyrektor sprzedaży i marketin-
gu oraz członek zarządu Angel 
Management.
Zmianę preferencji nabywców 
nieruchomości, wywołaną 
przez pandemię COVID-19, 
potwierdza też raport firmy 
doradczej JLL i serwisu Obido.
pl („Preferencje nabywców 
mieszkań”). Wynika z niego, 

że najważniejszą cechą przy 
wyborze lokum – wskazywaną 
przez 52 proc. Polaków – jest 
dostęp do własnej przestrzeni 
zewnętrznej, czyli ogródka lub 
choćby tarasu czy balkonu (dla 
porównania przed pandemią na 
ten czynnik uwagę zwraca-
ło 23 proc.). Blisko połowa 
nabywców (47 proc.) kieruje się 
dostępem do naturalnego świa-
tła (wcześniej 39 proc.), a 45 
proc. – bliskością publicznych 
terenów zielonych (wcześniej 
31 proc.). Klienci zwracają rów-
nież większą uwagę na jakość 
powietrza i hałas w okolicy 
inwestycji mieszkaniowej.
To właśnie m.in. lokalizacja 
i bezpośrednie sąsiedztwo 
parków czy innych terenów 
zielonych są kryteriami prze-
sądzającymi o tym, czy daną 
nieruchomość można zakwali-
fikować do segmentu premium. 
Obok nich kluczowe są m.in. 
wysoki standard wykona-
nia, ciekawy design, bliskość 
centrum miasta, szereg usług 
dodatkowych kierowanych do 
mieszkańców czy tzw. milion 
dollar view, czyli nietuzinkowy 
widok z okna.
– Liczy się przede wszystkim 
lokalizacja, lokalizacja i jeszcze 
raz lokalizacja – mówi Małgo-
rzata Nowodworska.
KPMG podaje, że w ubie-
głym roku wartość segmentu 
luksusowych nieruchomości 
wyniosła od 1,8 mld do 2,6 mld 
zł (w zależności od kryteriów 
klasyfikowania nieruchomo-
ści). Ten rynek nie stracił 
w czasie pandemii. Wręcz 
odwrotnie: niepewność, niskie 
stopy procentowe i wysoka 
inflacja skłaniały klientów do 
szukania inwestycji chro-
niących ich oszczędności. 
W efekcie chętniej lokowali 
środki w luksusowych nieru-
chomościach, traktując je jako 
atrakcyjną alternatywę m.in. 
dla instrumentów finansowych 
oferowanych przez banki. 

yspa Spichrzów - historyczna część Gdańska, 
niegdyś odcinana na noc od miasta zwo-
dzonymi mostami, by chronić zawartość 
znajdujących się na niej spichlerzy, dziś 
pełna uroku, wybudzona ponownie do życia 
po wojennych zniszczeniach. To tu, nad 
brzegiem Motławy, w jednej z kamieniczek 
kompleksu Deo Plaza, nawiązującego stylem 
do historycznych zabudowań bulwarów, 
znajduje się ten wyjątkowy apartament. 

Cały apartament to otwarta przestrzeń, strefa 
kuchenna, salonowa i jadalnia – wszystko 
łagodnie się przenika. Jedynie sypialnia 
oddzielona jest szklaną ścianą i znika za 
teatralną kotarą, jakby miał się za nią odegrać 
nocny spektakl. Metalowa konstrukcja wyko-
nana według autorskiego projektu pracowni, 
nawiązuje stylem do fabrycznych elementów 
stoczni, której dźwigi widać przez okno. Całe 
wnętrze utrzymane jest tonacji gołębiego 
błękitu, który pokrywa ściany i odważnie 
przechodzi na sufit w postaci szerokich desek. 
W połączeniu z bielą mebli, surowym drew-
nem i cegłą tworzy klimat wakacyjnego domu 
na plaży. Przebywając tam, ma się wrażenie, 
że za oknem słychać szum fal, a sąsiadami 
są piaszczyste wydmy, a nie kamieniczki. 
Umiejętne połączenie tak różnych materiałów 
i struktur dało niepowtarzalny efekt.

- Ta kompozycja powstała w mojej wyobraź-
ni. Tworząc to wnętrze pewne rzeczy wyda-
wały mi się osobiste - jak obecność cegły, jej 
kolor, rozmiar, rytm i industrialne elementy. 
To wszystko kojarzy mi się z Gdańskiem. 
Także drewno nadszarpnięte zębem czasu, 
a odzyskane na cele tej przestrzeni, jest 
jednoznacznym skojarzeniem z gdańską 
kamienicą. Chciałem dodać do tego wnętrza 
również lekkość morskiego sąsiedztwa stąd 
skontrastowałem ciężkie, historyzujące 
elementy z czystym błękitem o głębokim 
odcieniu – mówi Jan Sikora. 

We wnętrzu nowoczesne designerskie 
meble płynnie przenikają się z tymi 
zabytkowymi, tworząc pasujące do siebie 
cześć układanki. Drewniana szafa z lustrem 
z ozdobnym rocaille wita przybyłych tuż 
przy wejściu, a pamięta zapewne czasy 
Ludwika VI. Pomiędzy sypialnią a częścią 
salonową znajduje się neorenesansowe 
biurko wykonane z orzecha, wyznaczające 
umownie strefę gabinetu. 

Niesamowite w tym apartamencie są detale, 
a można by nawet powiedzieć, że ono składa 
się właśnie z detali, to one tworzą oszała-
miającą całość. Tu nic nie jest przypadkowe, 
a wszystko przemyślane. Zaczynając od sufi-
tu, który niewątpliwie przykuwa uwagę, nie 
tylko kolorem ale i wspomnianymi drewnia-
nymi belkami, które przy ścianie wykańcza 
korbel z ozdobnym liściem akantu. Na uwa-
gę zasługują również karnisze, wykonane na 
zamówienie według projektu architekta. Ich 
industrialny charakter wpisuje się w klimat 
wnętrza, a jednocześnie stanowi oryginalną 
ozdobę ścian.

Colliers zarządcą 
Alchemia Neon

NIeruChOmOśCI

Nowy styl gdański 
na Wyspie Spichrzów

Klimat nadmorskiego kurortu 
połączony ze światowym designem 
i okraszony zabytkowymi detalami – 
tak można scharakteryzować wnętrze 
apartamentu na Wyspie Spichrzów 
w Gdańsku zaprojektowane przez 
prof. ASP Jana Sikorę - architekta 
i właściciela studia Sikora Wnętrza 
Architektura. 



Życzenia, gratulacje i toasty - na-
wet po kaszubsku! Kongres Smart 
Metropolia 2021 zbiegł się z 10. 
rocznicą powołania Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. Zwieńczeniem gali był 
urodzinowy tort.
Były toasty - „Sto lat”, po łaci-
nie „Vivat Metropolia!” (Piotr 
Stepnowski, rektor UG), a nawet 
po kaszubsku „Në!” (Ryszard 
Kalkowski, wójt gminy Szemud). 
Życzenia składali m.in. Danuta 
Janczarek, sekretarz miasta Gdań-
ska, Magdalena Adamowicz, 
wdowa po prezydencie Pawle 
Adamowiczu, marszałek pomorski 
Mieczysław Struk i wielu innych 
przyjaciół OMGGS.
Refleksjami dotyczącymi współ-

pracy podzielili się samorządow-
cy i członkowie wspierający. 
Wojciech Szczurek, wiceprezes 
Rady OMGGS, prezydent Gdyni
- Świętujemy 10 lat współpracy! 
Doświadczenia Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii poka-
zały, że do tworzenia związku 
metropolitalnego potrzebna jest 
zmiana myślenia.
Bogusława Engelbrecht, wójt 
gminy Linia
- OMGGS to wspaniała platforma 
doświadczeń. W 2017 r. gmina 
Linia została dotknięta nawałnicą. 
Pierwszym samorządowcem, któ-
ry do mnie zadzwonił był Paweł 
Adamowicz. Zaproponował po-
moc. Tu zaistniała ta więź, współ-
praca. Życzę sukcesów! Cieszę 

się, że jestem w metropolii!
Andrzej Bojanowski, prezes 
Związku Miast i Gmin Morskich.
- W przyszłość powinniśmy 
patrzeć w tym samym kierunku 
- rywalizować, uczyć się, prze-
kazywać sobie swoje na lepsze 
doświadczenia.
Teraz przygotowujemy się do 
nowej perspektywy unijnej 
z pakietem kolejnych inwesty-
cji dla mieszkańców - dodał 
Michał Glaser, prezes zarządu 
OMGGS. - Lobbujemy i staramy 
się o uchwalenie ustawy metropo-
litalnej dla Pomorza, dzięki której 
zyskalibyśmy nie tylko dodatkowe 
fundusze, ale także narzędzia 
prawne do sprawnej współpracy 
między samorządami.

10. urodziny OMGGS na kOnGreSie SMart MetrOpOlia 
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Oba podmioty pod koniec listopada podpisały 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umo-
wę na dofinansowanie projektu pod nazwą 
„Ekologiczne asfalty”. Celem przedsięwzięcia 
jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni as-
faltowej modyfikowanej fotokatalizatorem, któ-
ra przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń 
powietrza w rejonie pasa drogowego głównie 
na terenie polskich miast.
- Fotokatalityczne systemy oczyszczania 
powietrza stanowią obecnie jedną z naj-
bardziej dynamicznie rozwijających się 
technologii, ale nie są pozbawione wad 
i niedoskonałości. Nasza technologia ba-
zuje natomiast na innowacyjnych fotokata-
lizatorach hybrydowych, które zapewniają 
wyższą redukcję stężenia tlenków azotu 
w asfalcie pod wpływem promieniowania 
słonecznego, a dodatkowo umożliwiają de-
gradację rakotwórczych związków organicz-
nych do prostych i nieszkodliwych związków 
nieorganicznych – mówi prof. PG Anna Zie-
lińska-Jurek z Katedry Inżynierii Procesowej 
i Technologii Chemicznej.
Innowacyjna drogowa nawierzchnia asfalto-
wa ma redukować zanieczyszczenia atmos-
feryczne w obszarze pasa drogowego. Ma 
to w szczególności dotyczyć ograniczenia 
stężenia toksycznych i szkodliwych sub-
stancji, zawartych w spalinach pojazdów, 
m.in. benzo(a)pirenu, tlenku azotu i lotnych 
związków organicznych, których emisja wy-
nika z dużego natężenia ruchu pojazdów 
w obszarach miejskich.
Niedawno prof. Anna Zielińska-Jurek z ze-
społem zaprezentowała innowacyjny, skon-
struowany specjalnie na potrzebę projektu, 

układ do badania degradacji zanieczysz-
czeń powietrza w obecności lepiszczy mo-
dyfikowanych materiałem fotokatalitycznym. 
– Obecnie trwają prace nad dobraniem 
właściwego składu ekologicznego asfaltu 
i skutecznej modyfikacji składników, aby 
uzyskać jak największą efektywność redukcji 
zanieczyszczeń atmosferycznych, znajdują-
cych się w rejonie pasa drogowego – doda-
je prof. Anna Zielińska-Jurek.
Lotos podkreśla, że kolejnym kamieniem 
milowym po stworzeniu ekologicznego le-
piszcza asfaltowego, będzie zaprojektowa-
nie i dobór mieszanki mineralno-asfaltowej 
o rozwiniętej powierzchni właściwej i ma-
krostrukturze, tak aby nawierzchnia w jak 
największej skali oczyszczała powietrze.
Ma w tym pomóc urządzenie zakupione 
specjalnie na potrzeby tego projektu, w któ-

rym próbki asfaltowej nawierzchni drogowej 
poddawane będą przyspieszonemu prze-
cieraniu w celu symulacji warunków rzeczy-
wistych, poprzez wywoływanie sił stycznych 
(ścinających) ogumionym kołem, pozbawia-
jąc nawierzchnię powierzchniowej otoczki 
asfaltu. Następnie wykonany zostanie na 
nich pomiar efektywności redukcji zanie-
czyszczeń w czasie eksploatacji, w komorze 
pomiarowej do badania degradacji zanie-
czyszczeń na Wydziale Chemicznym. Ostat-
nim etapem będzie weryfikacja skuteczności 
działania nawierzchni ekologicznej podczas 
eksploatacji drogi na pełnowymiarowym od-
cinku testowym.
Lotos Asfalt w ostatnich latach wprowadził 
na polski rynek budownictwa drogowego 
wiele nowatorskich produktów, m.in. asfal-
ty modyfikowane z dodatkiem gumy, asfalty 

drogowe WMA przeznaczone do układania 
w niskich temperaturach i w trudnych prze-
strzeniach, jak tunele i parkingi podziemne 
oraz asfalty wysokomodyfikowane do budo-
wy nawierzchni długowiecznych. 
Jednym z ostatnich osiągnięć firmy jest asfalt 
redukujący hałas. Niedawno w miejscowości 
Kisielnica koło Łomży oddano do użytku od-
cinek cichej nawierzchni z asfaltami modyfi-
kowanymi z dodatkiem gumy. Dzięki zastoso-
waniu tego nowoczesnego i ekologicznego 
materiału zredukowano hałas o ok. 5 dB. 
– Asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy 
doskonale sprawdzają się przy budowie ci-
chych i ekologicznych nawierzchni drogo-
wych. Są odpowiedzią na wzrastające natę-
żenie ruchu pojazdów i rosnące wymagania 
dotyczące redukcji hałasu stawiane przez 
użytkowników dróg oraz mieszkańców przy-
legających do nich posesji – mówi Krzysz-
tof Rodzik, członek Zarządu LOTOS Asfalt.
Guma dodawana do asfaltu pochodzi z recy-
klingu opon samochodowych. Jest to jeden 
z najbardziej efektywnych sposobów zago-
spodarowania odpadów gumowych. Opony 
samochodowe, podobnie jak nawierzchnia 
drogowa, narażone są na duże obciążenia, 
siły tarcia i niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, dlatego odzyskana z nich guma jest 
materiałem, który efektywnie można wyko-
rzystać do budowy trwałych nawierzchni 
asfaltowych. W wyniku połączenia destruktu 
gumowego z lepiszczem asfaltowym i trady-
cyjnym modyfikatorem powstaje innowacyj-
ny wyrób, posiadający cechy asfaltu o pod-
wyższonych właściwościach użytkowych.
WM

Innowacyjne nawIerzchnIe 
od Lotos AsfALt

―  Asfalt zmniejszający ilość szkodliwych substancji przedostających się do powietrza – 
nad takim innowacyjnym rozwiązaniem pracują naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz 

eksperci ze spółki Lotos Asfalt. Obie instytucje powołały pod koniec 2020 roku konsorcjum 
badawcze a wynalazek jest już coraz bliżej finalnej wersji.  ―



Bogaty kalendarz imprez kulturalno-rozryw-
kowych oraz sportowych zachęca do spę-
dzenia tu wolnego czasu. Na rozległych 
terenach kosakowskiego lotniska odbywa 
się jedna z największych i najsłynniejszych 
imprez muzycznych w Europie: Open’er Fe-
stiwal przyciągający tysiące fanów rozrywki 
na najwyższym poziomie z różnych zakąt-
ków świata. To właśnie tu rokrocznie spoty-
kają się również tłumy spragnionych wrażeń 
fanów podniebnych pokazów odbywających 
się pod nazwą Lotos Gdynia Aerobaltic.
Największą osobliwością geograficzną gmi-
ny jest Mierzeja Rewska, zwana Cyplem 
Rewskim, a w języku kaszubskim Szpër-
kiem. Ciągnący się w głąb morza niemal 
na długość 1 km cypel został usypany przez 
te same prądy morskie co Mierzeja Helska 
i oddziela ciepłe oraz spokojniejsze wody 
Zatoki Puckiej od bardziej słonych i chłod-
niejszych wód Zatoki Gdańskiej. Unikatowe 
położenie sprawia, że w Rewie i w pobli-
skich Mechelinkach panują znakomite wa-
runki do uprawiania sportów wodnych.
Ciepłe, płytkie i bezpieczne wody Zatoki 
Puckiej w połączeniu z dość silnymi wiatra-
mi to wymarzone miejsce zarówno dla po-
czątkujących, jak i wyczynowców. Entuzjaści 
żeglarstwa mogą doskonalić swoje umiejęt-
ności pod okiem instruktorów Yacht Clubu 
Rewa oraz Stowarzyszenia Port Mechelinki. 
W klubach funkcjonują również wypoży-
czalnie sprzętu wodnego. W Rewie nie bra-
kuje także szkółek i wypożyczalni. Jest też 
możliwość popływania po Zatoce kajakiem. 
W Mechelinkach znajdziecie wypożyczal-
nię, która oferuje wyprawy do torpedowni, 
Rezerwatu Beka, czy w rejony wyspy Ryf 
Mew. Są tu także slipy dla skuterów i łodzi.

Czyste i piaszczyste plaże Rewy i Mecheli-
nek zachęcają do korzystania z kąpieli nie 
tylko wodnych, ale i słonecznych. Jednocze-
śnie nie są tak zatłoczone jak w innym bar-
dziej popularnych miejscach.
U nasady Szpërka w Rewie znajduje się 
Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Mo-
rza zwieńczona krzyżem morskim, która 
stanowi jednocześnie trakt spacerowy brze-
giem Zatoki Puckiej wzdłuż całej miejsco-

wości. Co roku z Kuźnicy dociera tu Marsz 
Śledzia. 12-kilometrowa piesza wędrówka 
biegnie po rybitwiej mieliźnie na zatoce 
puckiej.
Spacerując plażą lub wytyczonym szlakiem 
pieszym natkniecie się na rezerwat Meche-
lińskie Łąki. To obszar szuwarów i łąk o po-
wierzchni 113,47 ha położony między Rewą 
a Mechelinkami utworzony w celu zachowa-
nia i ochrony miejsc lęgowych oraz byto-

wania cennych gatunków ptaków wodnych 
i błotnych. Flora rezerwatu liczy około 200 
gatunków, w tym ponad 20 to rośliny chro-
nione i rzadkie. Na tym cennym przyrodni-
czo obszarze znajduje się wyjątkowo bogata 
populacja mikołajka nadmorskiego.
Uroczą miejscowością są Mechelinki. Przy-
stań rybacka o nowoczesnej infrastrukturze 
pozwala mieszkańcom i turystom przyjrzeć 
się pracy rybaków z bliska, jak również zaku-
pić świeżą rybę dopiero co złowioną z mo-
rza. Tradycje rybactwa sięgają tu XIII wieku. 
Tuż obok znajduje się molo oraz promenada 
wzdłuż alei nadmorskiej. Drewniany pomost 
spacerowy o długości 180 metrów został 
zbudowany w 2014 r. Można z niego ob-
serwować wznoszący się nieopodal meche-
liński klif oraz wyrastające z wody budynki 
poniemieckiej torpedowni. Przy promena-
dzie, w sąsiedztwie starego portu rybackie-
go rosną dwa imponujących rozmiarów je-
siony (obwód większego przekracza 5 m). 
W 2006 r. jesionom nadano imiona książąt 
pomorskich – Mściwoj i Świętopełk.
Z mechelińskiego klifu rozpościera się prze-
piękna panorama na Zatokę Pucką i Gdań-
ską od cypla Rewskiego poprzez gdyńską 
torpedownię, a na horyzoncie przy dobrej 
widoczności można podziwiać cały Półwy-
sep Helski. Klif w Mechelinkach to miejsce, 
do którego dotrzemy ulicą Klifową lub Jabło-
niową od strony Pierwoszyna. Wybierając 
się w to miejsce, polecamy zejście schodami 
wprost na plażę. W sąsiedniej miejscowości 
w Mostach znajdziemy dworek ziemiański 
z XVIII w. Przed budynkiem znajduje się 
fontanna oraz 250-letni kasztanowiec. Do 
zamkniętego dziś dworku prowadzi Aleja 
Lipowa, którą tworzy 40 lip.

GminA kosAkowo,
warto tu być! 

―  Nad wodami zatoki puckiej, w regionie Pobrzeża Kaszubskiego znajdziecie tereny 
o wartościach przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych. Atrakcyjne położenie, piękno 
krajobrazu, a przede wszystkim bliskość morza to główne walory turystyczne Kosakowa. 

To również prawdziwy raj dla żeglarzy, a także miłośników kitesurfingu i windsurfingu.  ―
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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
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Ponad 70 uczestników miało przed sobą trasę 
5 km. O 10:00 wystartowali kijkarze a godzinie 

później już za nimi pobiegli inni uczestnicy. 
Udział w tym wydarzeniu wzięli nie tylko do-

rośli ale i dzieci oraz seniorzy. Tego dnia wiatr 
mógł dać się we znaki wszystkim zawodnikom, 
nie było łatwo! Aczkolwiek wszyscy, którzy po-
jawili się na starcie ukończyli bieg.

 Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale 
oraz dyplomy a ponadto mieli również szansę 
wziąć udział w loterii fantowej.  Przygotowano 
również poczęstunek dla każdego w postaci 
ciepłej kiełbaski i zupki. Zarówno start, meta, 
jak i podsumowanie zawodów miało miejsce 
w Ośrodku Wypoczynkowym Szafir we Wła-
dysławowie.

Organizatorem wydarzenia byli:
-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pucku,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysła-

wowie. 

Głównymi celami projektu są propagowanie aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży oraz wyłonienie tych utalentowanych spośród grona 
obecnych. Przyjedź na spotkanie rowerem górskim i zabierz kask . Zobacz 
co potrafią nasi zawodnicy i sprawdź swoje możliwości. 

Organizatorem zajęć jest Klub Sportowy „KLIF” Chłapowo, do których 
mogą przystąpić dzieci w wieku od 9 do 15 lat za zgodą rodziców. Ważne 
jest to by być punktualnym. W każdej chwili możesz odmówić wykonania 
jakiegoś ćwiczenia kiedy uznasz, że jest dla Ciebie niebezpieczne. 

Udział w zajęciach ma na względzie:
- popularyzację bezpiecznej jazdy na rowerze,
- sprawdzenia swoich możliwości w jeździe na rowerze,
- organizowanie życia pozaszkolnego dzieci i młodzieży,
- kreowanie właściwych wzorców, postaw i zachowań. 
Pełen regulamin zajęć dostępny jest na facebooku KLIF Team. Zajęcia 

odbędą się 30 września, czwartek, od godziny 17:00 do 20:00 w Szkole Pod-
stawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. 

„MAM TALENT” 
projekt dla dzieci 
i młodzieży
SPORt | Zaproszeni są wszyscy uczniowie szkół podstawowych, 
umiejący jeździć na rowerze. Wpadnij na zajęcia kolarskie. 

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 100

V Bieg i Marsz NW na Rzecz 
Rodzicielstwa Zastępczego
SPORt | Nie chodziło o zwycięstwo. Pobiegli po to by upowszechnić 
wiedze a temat Rodzicielstwa Zastępczego.
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Jest to niesamowita możliwość aby ode-
rwać się od codzienności, skorzystać 
z ostatnich promieni jesiennego słońca 
i z wielkim uśmiechem wsiąść do pocią-
gu byle jakiego (chociaż lepiej do Gdyni) 
i cieszyć się ze swojego małego/dużego 
osiągnięcia! Spacerować że każdy chęt-
ny, ubrać należy się zgodnie z pogodą 
i własną wygodą. Dobrze jest też wziąć 
ze sobą pełnowartościowe posiłki i coś 

ciepłego do picia, bo trasa spaceru liczy 
aż prawie 40km. Przez cały spacer każ-
dy ma chwilę na zastanowienia, refleksje 
i też możliwość poznania się bliżej 
Wydarzenie zaplanowano na 2 paździer-
nika na godzinę 07:30, początek trasy 
znajduje się na Helu. Więcej informacji 
dostępnych będzie bliżej daty spaceru, 
na Facebooku Aleksandra Zapart – Tre-
ner Personalny. 

cHoDź z nami Do właDka
sport | to już 13 edycja spaceru i niestety ostatnia. na malowniczy spacer zaprasza aleksandra zapart - trener personalny.

fot. pixabay.com


