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Mając, aczkolwiek, na uwadze okoliczności 
(trwająca pandemia koronawirusa), już po 
raz drugi nie odbędzie się tradycyjna impreza, 
podczas której - oprócz obejrzenia i wysłucha-
nia występów artystycznych - możliwe było 
w minionych latach wsparcie akcji poprzez za-
kup ciekawych przedmiotów czy skorzystanie 
ze strefy gastronomicznej.

Nie oznacza to bynajmniej, że nie będzie 
możliwości zakupu „Bursztynowych Serdu-
szek”. Tak jak rok temu, lada moment trafią 
one na internetowe aukcje, a każda osoba po-
siadająca konto w serwisie Allegro będzie mo-
gła wziąć udział w ich licytacji. Oferty zakupu 
składać będzie można na koncie Centrum Kul-
tury we Władysławowie (podanym na stronie 
wladyslawowo.pl).

W niedzielę 30 stycznia 2022 r. na terenie 
gminy będzie można spotkać wolontariuszy 
z charakterystycznymi, wielobarwnymi, sze-
ściokątnymi puszkami. Natomiast w dniach 
26-28 stycznia 2022 r. (środa – piątek) w go-
dzinach 8:00 – 15:00 biurze Centrum Kultury 
(VII piętro wieży Domu Rybaka) działać bę-
dzie sklepik, w którym nabyć można między 
innymi gadżety i pamiątki dotyczące 30. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Źródło: wladyslawowo.pl

Finał WOŚP - wolontariusze, 
serduszka i sklepik
GMINA WŁADYSŁAWOWO | „Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzro-
ku u dzieci” – taki jest cel tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jubileuszowa, bo 
organizowana już po raz trzydziesty zbiórka będzie mieć miejsce także we Władysławowie.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2023 
r. w partnerstwie z  Gminą Miasta Reda, Gmi-
ną Miasta Puck, Gminą Puck, Gminą Wejhero-
wo, Gminą Mikołajki Pomorskie, Samorządem 
Województwa Pomorskiego, Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej 
w Rumi oraz Yacht Clubem Rewa.

W ramach projektu będą prowadzone zaję-
cia w 14 szkołach podstawowych partnerów, 
w tym w Szkole Podstawowej im. Mariusza 
Zaruskiego w Pucku oraz siedzibie Yacht 
Club Rewa.

W ramach wsparcia uczniów przez okres 3 
semestrów prowadzonych będzie wiele dzia-
łań, w tym:

zajęcia pozalekcyjne prowadzone meto-•	
dą projektu tj. kółko żeglarskie wraz z formą 
warsztatową, warsztaty morskie warsztatowe 
zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wo-
dzie i ratownictwa morskiego,

zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące •	
branż wynikających z nadmorskiego położenia 
regionu,

praktyczne zajęcia żeglarskie,•	
jednodniowe wyjazdy edukacyjne do instytu-•	

cji związanych z edukacją morską i żeglarską,

pikniki Naukowo-Żeglarskie;•	
wsparcie nauczycieli – przygotowanie do pra-•	

cy metodą projektów, przygotowanie do prowa-
dzenia zajęć żeglarskich, inne formy wsparcia 
nauczycieli tj.: włączanie cyfrowe – wykorzysta-
nie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej, 
efektywne włączanie elementów edukacji mor-
skiej do podstawy programowej, kompetencje 
naukowo-techniczne dla edukacji morskiej.

Jeszcze na przełomie stycznia i lutego roz-
poczyna się rekrutacja uczestników do zapla-
nowanych w ramach projektu działań – zajęć 
dodatkowych dla uczniów oraz szkoleń dla 
nauczycieli. Szczegółowe informacje dotyczące 
projektu oraz rekrutacji dostępne są na stronie 
internetowej urzędu miasta oraz Szkoły Pod-
stawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.

Źródło: miastopuck.pl
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Realizacja projektu „Pomorskie Żagle 
Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”
POWIAT | Po wielu miesiącach przygotowań rusza realizacja projektu  finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

reklama 176/2021/DB

Szczepienia przeciwko COVID-19 przeprowadzane będą 
przez zespół z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
z Gdańska, dla osób pełnoletnich po pół roku od drugiej 
dawki oraz osób 50+, które poprzednia dawkę przyjęły 
pięć miesięcy temu. Tego dnia również młodzież od 
12 roku życia będzie mogła skorzystać ze szczepień. 
Szczepibus stanie na Starym Rynku w Pucku, 10 lutego, 
w godzinach 10:00 – 14:00.
Dodatkowo szczepienia przeprowadzane będą6 lutego 
w Puckim Klubie Seniora, ul. Pokoju 5, w Pucku. Do-
stępna będzie dawka firmy Pfizer. Osoby niepełnoletnie 
muszą posiadać wypełniony kwestionariusz wstęp-
nego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. 3 
dawka przypominająca dla osób w wieku 18-49 lat po 
6 miesiącach od pełnego zaszczepienia, osoby 50+ 
mogą otrzymać dawkę przypominająca po 5 miesiącach. 
Szczepić będzie zespół medyczny że Szpitala Puckiego, 
w godzinach od 09:00 – 17:00.
Źródło: Miasto Puck/fb

Pomorski szczePibus
Puck | Dostępne będą dawki przypominające dla osób 
zaczepionych dwukrotnie w wieku 18-49 lat po pół roku 
od ostatniej dawki. będzie również możliwość skorzy-
stania ze szczepień przeciwko grypie.

fot. Uniwersyteckie Centrum kliniczne/fb

zrobiłeś ciekawe ujęcie?
Wyślij je na nasz adres mailowy

czytelnicy@expressy.pl
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Oskar Struk: W jakich okolicznościach odkrył 
Pan w sobie duszę wynalazcy?

Piotr Sulecki: Już jako dziecko lubiłem majstrować 
i budować sobie zabawki. Pierwszym pomysłem ro-
biącym furorę wśród rówieśników były sanki z lamp-
kami z przodu i z tyłu ze starych lampek na choinkę. 
Później przyszło składanie i przerabianie motorów, 
modernizowanie i ulepszanie urządzeń. W 2003 roku 
zostałem członkiem Stowarzyszenia Polskich Wyna-
lazców i Racjonalizatorów i tak to się zaczęło. Zapew-
ne mam to po Ojcu, który pracując w Szkunerze jako 
brygadzista wydziału maszyn przetwórstwa rybnego, 
był autorem wielu rozwiązań racjonalizatorskich.

Czy są jakieś dziedziny, w których się Pan specja-
lizuje?

Z zawodu jestem ślusarzem-mechanikiem. Nie 
mam wykształcenia technicznego. Jeżeli chodzi o po-
mysły, to nie mam jakiegoś kierunku… Każdy z mo-
ich pomysłów jest następstwem rozwiązania jakiegoś 
problemu, siedzę nad tym, myślę, a potem zaczynam 
tworzyć.  Np. w przypadku blokady rowerowej: żona 
miała nowy rower i obawiała się kradzieży. Wtedy za-
cząłem myśleć, jak mogę jej pomóc. 

Jak przebiega proces od pomysłu do realizacji?
Jak to się dzieje? Wymyślam, rozmawiam, zazwyczaj 

żona jest pierwszą osobą, której opowiadam o pomy-
śle, nie jednokrotnie każe mi się popukać w głowę 
(śmiech). To wszystko kosztuje dużo pieniędzy. Jeśli 
mam jakiś pomysł, koncepcję, to najpierw trzeba ją 
zabezpieczyć. Pierwsze kroki kieruje się do rzecznika 
patentowego, przedstawia mu się ten pomysł. Później 
przenosi się go na papier. Wtedy są konsultacje, czy 
coś dodać do tego projektu lub wstrzymać się z jego 
realizacją. Dostaję czas, żeby wszystko udoskonalić, 
by potem uwzględnić to w zgłoszeniu patentowym. 
Jeżeli mam informację, że taka rzecz nie jest opatento-
wana, to wtedy dopiero biorę się za projekt. Zaczynam 
od prototypu, szablonu, buduję, testuję i dopracowuję 
szczegóły. Gdy uznam, że projekt jest odpowiedni, to 
wtedy podchodzę do tego bardziej zawodowo. Jeżeli 
chodzi o czas realizacji, to wszystko zależne jest od 
specyfiki projektu. 

Ostatnio zasłynął Pan wynalazkiem o nazwie 
„Stojak życia”

Jest to bardzo istotny projekt. Wymyślając takie 
rzeczy, zawsze marzyłem, żeby stworzyć coś do rato-
wania życia. Oczywiście nie wiedziałem co to będzie. 
Przed dwoma laty postanowiłem postawić zwykłe 
stojaki z kołem ratunkowym na nie strzeżonej plaży 
na Syberii (część miejscowości Kuźnica, przyp. red.). 
Chciałem, żeby było ich pięć. Poszedłem do ślusarza, 
żeby zrobił mi z rury uchwyty, ale akurat miał pozaj-
mowane terminy (i całe szczęście).

 W międzyczasie siedziałem sobie w domu i myśla-

łem, jak to udoskonalić. Zacząłem tworzyć prototyp, 
który miał wszystkie elementy, oprócz sterowania 
przez układ elektroniczny. Po zrobieniu stojaka i uzy-
skaniu zgody Pana burmistrza (Tyberiusza Narkowi-
cza, przyp. red.), postawiłem go na plaży i zaprosiłem 

Burmistrza na prezentację. Był on pozytywnie za-
skoczony. Zostałem zaproszony na spotkanie u bur-
mistrza, na którym byli również ratownicy, którzy 
uważali, że ten wynalazek jest fenomenalny w swojej 
prostocie. Ich opinia była dla mnie bardzo istotna 

i budująca. Miasto zamówiło pięć sztuk, w które zo-
stały wyposażone nasze plaże.

Jak się go używa?
Osoba chcąca udzielić pomocy podbiega pod sto-

jak, zabiera koło, wówczas włącznik automatycznie 
uruchamia sygnał świetlny i dźwiękowy, który jest 
słyszalny na odległość kilkuset metrów. Gdy ludzie 
podnosili koło, żeby zobaczyć, jak to działa, to ra-
townicy znajdujący się w Kuźnicy dostrzegali, że 
coś się dzieje i wówczas mogli sprawdzić, czy ktoś 
rzeczywiście potrzebuje pomocy. Na szczęście, 
podnoszenie koła wynikało z ludzkiej ciekawości, 
a nie potrzeby udzielenia pomocy. Obecna wersja 
wyposażona jest w dodatkowy solar doładowujący 
akumulator. Układ elektroniczny steruje sygnałem 
dźwiękowym i świetlnym. Poprzez moduł GSM 
wybrane służby ratownicze zostają automatycznie 
powiadomione o zagrożeniu życia wraz z lokalizacją 
zdarzenia. Sygnał dźwiękowy włącza się na 1,5 mi-
nuty. Natomiast sygnał świetny uruchamiany jest na 
40 minut, by wskazać służbom ratowniczym miejsce 
akcji. Wyposażony jest w dodatkowe boje wspoma-
gające akcję ratowniczą

Jak zamierza Pan wypromować Stojak życia?
Jestem na etapie konstruowania stojaka pokazowe-

go. Chcę się z nim udać do wszystkich gmin nad-
morskich w Polsce i reklamować. Chciałbym, żeby 
był na jak największej liczbie plaż w Polsce. Rocznie 
topi się bardzo dużo osób. STOJAK ŻYCIA może 
stać także nad jeziorami czy innymi kąpieliskami, 
a także na pomostach i molach spacerowych. Jestem 
bardzo wdzięczny burmistrzowi, że uwierzył w ten 
projekt. Znał moje wcześniejsze wynalazki. Zależało 
mi także, żeby nasza gmina była tą pierwszą. Teraz 
idę za ciosem. Mam nadzieję, że burmistrz zamówi 
kolejne stojaki na plaże niestrzeżone Mam nadzieję, 
że ten rozgłos przyniesie efekty, że władze sąsied-
nich gmin zauważą potencjał tego stojaka i wyposa-
żą w nie swoje plaże.

Skąd Pan czerpie tyle pozytywnej energii do dzia-
łania?

Myślę, że to kwestia mojego charakteru. Co by 
się złego nie działo, to zawsze sobie tłumaczę, że 
się ułoży. Czasami jestem niepoprawnym optymi-
stą. Żona często ze mną walczy, żebym nie trzymał 
głowy w chmurach (śmiech). Może to nie jest taka 
typowa pasja, bo pasje się realizuje, zachowując cią-
głość. W moim przypadku działam falami. Jeżeli już 
coś robię to mam wiarę w to, że jest to wartościowe. 
Marzyłem o stworzeniu czegoś, co mogłoby służyć 
ratowaniu życia i się udało. Jeśli ja na tym projekcie 
nic nie zarobię, a dowiem się, że dzięki niemu zostało 
uratowane choć jedno życie, to wówczas będę speł-
nionym człowiekiem.

Piotr Sulecki: Stojak życia powinien 
stanąć nad każdym kąpieliskiem

KUŹNICA | Zapraszamy do przeczytania wywiadu z człowiekiem o nietuzinkowych zainteresowaniach. Jest nim Piotr Sulecki, mieszkanie Kuźnicy, 
wynalazca. Opowiedział nam m.in. o swoim flagowym projekcie, czyli „Stojaku życia”.
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Styczeń to okres ferii zimowych, kiedy 
stawiamy na aktywność fizyczną. Pod-
czas gier i zabaw organizowanych w hali 
sportowej dzieci mogły rozwijać koordy-
nację ruchową i poznać zasady różnych 
dyscyplin sportowych. Stałym punktem 
kalendarza imprez jest Międzynarodowy 
Tydzień Małżeństwa. Tegoroczna edycja 
odbyła się po hasłem: Małżeństwo szcze-
pionką na trudne czasy. Trwała od 7 do 
14 lutego. Jej zwieńczeniem był koncert 
pt. „Niezapomniana” poświęcony twór-
czości Anny German. 

W marcu pracownicy MOKSiR i Biblio-
teki Miejskiej w Jastarni przeszli szkole-
nie uprawniające do przeprowadzenia 
zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie 
podnoszenia kompetencji cyfrowych. 
Wszystko w ramach unijnego projektu 
„Sieć na kulturę”. Wspomniane szkolenie 
zakończyło się uzyskaniem specjalnego 
certyfikatu. Po zdobyciu odpowiedniej 
wiedzy mogli  przejść do nauczania in-
nych. W zajęciach uczestniczyło ponad 
20 osób w wieku 10 -18 lat. Warsztaty 
były podzielone tematycznie. Dodatko-

wym atutem projektu jest fakt, że obie 
wspomniane instytucje zostaną doposa-
żone w nowoczesny sprzęt komputerowy. 
Celem projektu jest poszerzanie kompe-
tencji cyfrowych dzieci i młodzieży. 

Dzieci z gminy Jastarnia  po raz ko-
lejny wzięły udział w ogólnopolskiej 
kampanii „Rowerowy Maj”. Jej głównym 
celem jest promocja aktywnych podróży 
dzieci do szkoły, np. rowerem, hulajno-
gą lub na rolkach. 

Elementem, który stanowi o tożsamości 
lokalnej społeczności jest Jastarnicka So-
bótka. Tym razem władzę nad miastem 
na tę wyjątkową noc przejął rocznik 2002. 
Wszystko odbyło się z oprawą artystyczną 
i uroczystym koncertem orkiestry dętej. 

Okazją do wspólnej zabawy był również 
dzień dziecka. W parku miejskim na naj-
młodszych czekała moc atrakcji. Był to 
bardzo twórczy czas, służący rozwijaniu 
wyobraźni i umiejętności plastycznych. 
W programie znalazły się m.in. pokazy 
i warsztaty mega baniek, modelowanie 
balonów, wyścigi zwierząt, czy prze-
strzenne klocki konstrukcyjne. 

Czerwiec to jak zwykle czas zarezerwo-
wany dla sportowej rywalizacji. Najpierw 
do akcji  przystąpili  miłośnicy tenisa 
stołowego, biorąc udział w Otwartych 
Mistrzostwach Jastarni. Potem do gry 
wkroczyli koszykarze, którzy zanotowa-
li rekord frekwencji podczas III edycji 
turnieju Streetball Jurata. Jednak praw-
dziwy hit stanowiła inauguracja ścianki 
wspinaczkowej. Nowa ścianka wspinacz-
kowa ma charakter sportowo-rekreacyj-
ny. Wspinaczka sportowa jest dziedziną, 
która z roku na rok zyskuje nowych mi-
łośników. Jest to atrakcyjna forma ruchu 
i sposobu na aktywne spędzenie wolnego 
czasu. Jest ona bezpłatna i całoroczna.

Miłośnicy aktywności fizycznej mogli 
sprawdzić swoje siły podczas sporto-
wych wakacji. Wszystko zaczęło się od 
wspólnego biegania. Później królowały 
już dyscypliny zespołowe: koszykówka 
w odmianie trzyosobowej, siatkówka 
plażowa i piłka nożna dla dzieci. Byli-
śmy również współorganizatorami Ma-
ratonu Czterech Latarni.

W lipcu miało miejsce  wyjątkowe wy-
darzenia.  były nim 90. urodziny Juraty. 
Główny punktem programu stanowił 
pokaz mody autorstwa Doroty Goldpo-
int. Na wybiegu obok takich gwiazd jak 
Grażyna Szapołowska czy Beata Tadla 
zaprezentowały się rodowite mieszkanki 
Juraty. O muzyczną oprawę zadbali To-
masz Stockinger oraz gwiazda wieczoru, 
Irena Santor. Jej hit „Już nie ma dzikich 
plaż” nabrał w tej wyjątkowej scenerii 
dodatkowej symboliki.

Jak zwykle nie obyło się bez  warstwie 
sakralnej. Mowa  o Kaszubskim  Festi-
walu Ewangelizacyjnym oraz koncer-
tach  organowych. 18 sierpnia w Kościele 
w Jastarni po raz drugi w historii odbyło 
się koncert „Missa Pro Pace”, czyli msza 
o pokój. Nawiązuje on do pierwszego 
zdania cysterskich rękopisów z XV wie-
ku, znajdujących się w zbiorach skarbca 

Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu.
Piękna, słoneczna pogoda to idealna 

sceneria do organizacji koncertu Reg-
gae. Po dwóch latach przerwy w Parku 
Miejskim w Jastarni ponownie wystąpił 
zespół Dża Dża Dziady. Od początku 
koncertu panowała przyjazna atmosfera, 
która idealnie wpasowała się w jego kli-
mat. Muzycy zaprezentowali autorskie 
utwory, których przekaz miał charakter 
wolnościowy, nawoływał do tolerancji, 
wzajemnego szacunku oraz samodziel-
nego myślenia.

Po raz drugi w Jastarni, na zaproszenie 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji, wystąpił zjawiskowy zespół „Pi-
ramidy”, który od wielu lat popularyzuje 
piosenkę rosyjską. Tym razem oprócz 
utworów Bułata Okudżawy zaprezento-
wał  repertuar Piotra Wysockiego.

Stałym punktem kalendarza imprez jest  
widowisko kabaretowe, które zwykle od-
bywało się w listopadzie i nosiło nazwę 
„Kabaretowe Andrzejki”. Tym razem jed-
nak  zostało przeniesione na końcówkę 
września. Gwiazdami  wydarzenia był 

kabaret Nowaki, który już po raz drugi 
wystąpił przed lokalną publicznością,

W dniu 4 listopada  zorganizowano 
koncert dla upamiętnienia 103. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
zatytułowany  „Koncert Polski”. W Ja-
starni pojawili się znamienici przedsta-
wiciele muzyki poważnej. Głównymi ak-
torami widowiska byli prof. Leszek Skrla 
(baryton) i Joanna Nawrot (sopran). 
Swoją cegiełkę dorzucił wirtuoz klar-
netu – Prof. Paweł Wojciechowski. Nad 
właściwym przebiegiem koncertu zza 
fortepianu czuwał z kolei Paweł Zawada. 
Usłyszeliśmy najpopularniejsze pieśni 
patriotyczne.

Rok zakończyło wesołe spotkanie mi-
kołajkowe, które przygotował  spraw-
dzony już animator zabaw dla dzieci,  
Balonowy Twister. Tym razem jednak  
wprowadził uczestników w bardziej zi-
mowe klimaty i zaproponował zabawy 
związane z głównym bohaterem, czyli 
Świętym Mikołajem. 

Źródło: MOSiR Jastarnia/ 
Oskar Struk

MOKSiR Jastarnia: 
podsumowanie roku 2021
JASTARNIA | Bieżący rok był trudny dla świata kultury, ale przynajmniej w części pozwolił wrócić do  normalności i cie-
szyć się propozycjami, jakie w kalendarzu imprez przygotował Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.
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Drożyzna Pis dotyka pomorskie 
szpitale…

Od wielu miesięcy, a zwłaszcza od 
nowego roku, Polacy odczuwają ro-
snące ceny towarów i usług. Wszyst-
ko z powodu galopującej inflacji, na 
którą pozwala rząd. Podwyżki ude-
rzą też w podległe samorządowi wo-
jewództwa szpitale marszałkowskie. 
Dla przykładu rachunki za gaz wzro-
sną średnio o 320 procent, a za prąd 
o prawie 70 procent. Do tego docho-
dzi nieadekwatna wycena świadczeń 
medycznych.

– Biorąc pod uwagę nieadekwatne 
wyceny świadczeń medycznych finan-
sowanych przez NFZ oraz dotychcza-
sową politykę rządu PiS w ostatnich 
siedmiu latach dotyczącą braku ich 
urealniania, istnieje poważne zagroże-
nie dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkanek i mieszkańców Pomorza 
– mówi marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk.

Od dwóch lat trwa też pandemia, 
która, w wyniku decyzji rządu, spo-
wodowała ograniczenie dostępu 
do diagnostyki i leczenia. Ponadto, 
rosną pozostałe koszty funkcjono-
wania szpitali. Chodzi m.in. o zakup 
leków i wyrobów medycznych, ży-
wienie pacjentów i wywóz odpadów 
medycznych. Według zapowiedzi 
kontrahentów usługi te podrożeją lub 
już podrożały o kolejne 20-50 proc.

–  Mamy obawę, że powyższe szacun-
ki, z uwagi na dynamiczną zmianę cen 
na rynku, mogą okazać się niepełne. 
Silna presja inflacyjna, wzrost kosztów 
utrzymania oraz pierwsze efekty tzw. 
Nowego Ładu napędzają także obec-
nie oczekiwania personelu dotyczą-
ce kolejnych wzrostów wynagrodzeń 
– niepokoi się marszałek Struk.

… ale NFz i rząd tego nie widzi
W proponowanych ryczałtach i kon-

traktach dla szpitali nie uwzględniono 
zmian wynikających z drożyzny. Nie-
znaczne i nieliczne wzrosty kontrak-
tów dla poszczególnych jednostek 
nie pokrywają rosnących kosztów 
oraz nie rekompensują nadwykonań 
udzielanych świadczeń.

– Nasze apele do rządu, wysyła-
ne przez władze województwa po-
morskiego, w ramach Związku Wo-
jewództw czy Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego, a także same 
szpitale, o pilne przystąpienie do 
urealnienia wycen świadczeń me-
dycznych realizowanych ze środ-
ków publicznych, pozostają bez 
echa – podkreśla marszałek Mie-
czysław Struk.

Co ważne, Agencja Oceny Techno-
logii Medycznych i Taryfikacji (od-

powiedzialna za wycenę świadczeń), 
będąca agendą ministra zdrowia, 
w planie pracy na najbliższy okres nie 
przewidziała podjęcia pilnych i istot-
nych z punktu widzenia obecnej sy-
tuacji zadań.

rządowa agencja za 1,3 mld zł ma 
być rozwiązaniem?

Tymczasem rząd zamiast szukać 
rozwiązań na poprawę sytuacji pod-
miotów leczniczych, usiłuje gasić 
pożar benzyną. Według ministra 
zdrowia Adama Niedzielskiego za-
dłużenie wszystkich szpitali w Polsce 
przekroczyło 20 mld zł.

– To za czasów PiS zadłużenie 
wzrosło ponad dwukrotnie. Wynika 
to z niedoszacowania wyceny proce-
dur medycznych, nieudanej reformy 
PiS tzw. sieci szpitali i wprowadzenia 
przez PiS płatności ryczałtowych za 
wykonane procedury medyczne – 
uważa marszałek Struk.

Rozwiązaniem ma być m.in. powoła-
nie agendy rządowej, która ma zatrud-
niać docelowo 400 osób i kosztować 
prawie 1,3 mld zł. Minister zdrowia 
swoje wysiłki zamiast na tworzenie 
kolejnych stanowisk dla nominan-
tów partyjnych, powinien skupić na 
doprowadzeniu do poprawy sytuacji 
systemu ochrony zdrowia.

co to oznacza dla szpitali?
Poza drożyzną dotykającą każdego 

Polaka, podmiotom leczniczym pod-
legającym samorządowi wojewódz-
twa pomorskiego grozi brak inwe-
stycji tzn. brak remontów i zakupów 
sprzętów medycznych i wyposażenia 
niemedycznego. Według aktualnych 
szacunków w 2022 r. koszty funk-
cjonowania szpitali marszałkowskich 
pochłoną 57 mln zł. A właśnie taka 
kwota została zaplanowana przez 
pomorski samorząd na kontynuację 
inwestycji i nowe działania. Jak in-

formuje zastępca dyrektora Departa-
mentu Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego 
Tomasz Augustyniak za 57 mln zł 
na przykład można by kupić: 126 
aparatów USG, 57 aparatów RTG, 25 
aparatów TK czy 14 aparatów do re-
zonansu magnetycznego. Wykorzy-
stując każde z tych urządzeń można 
byłoby wykonać od 4 do 6 tys. badań 
rocznie. Za powyższą kwotę można 
by także zakupić ponad 800 respira-
torów. Kwota 57 mln, których w obec-
nym roku w związku z powyższym 

może zabraknąć naszym szpitalom, 
odpowiada wartością np. ponad 1,7 
tys. kompleksowych zabiegów ko-
rekcyjnych kręgosłupa (wartość 
jednostkowa ok. 32 285), czy ponad 
2,4 tys. operacji onkologicznych usu-
nięcia piersi wraz z rekonstrukcją 
(wartość jednostkowa ok. 23 087 zł). 
Co to oznacza? Zagrożenie dla wielu 
przedsięwzięć. Być może nie będzie 
nowoczesnego i wysoko specjali-
stycznego sprzętu diagnostycznego 
dla pacjentów, a oddziały szpitalne 
nie będą remontowane. 

Drożyzna PiS: czy szpitalom na Pomorzu 
grozi bankructwo?

Lawinowo rosną koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych, natomiast wycena świadczeń medycznych przez rząd i NFZ 
pozostaje niska. Czy oznacza to, że szpitale na Pomorzu nie będą remontowane i doposażanie, a pacjenci będą długo czekali 
na diagnostykę i leczenie? Do dramatycznej sytuacji ekonomicznej podmiotów leczniczych odniósł się marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk.

Tomasz Augustyniak,
zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP
- Sejm uchwalił co prawda ustawę mrożącą ceny gazu dla odbiorców 
wrażliwych, w tym szpitali, na cały 2022, ale tok legislacji wciąż się 
nie zakończył. Wciąż czekamy więc na konkrety i realizację obietnic 
w praktyce.
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Polska Strefa Inwestycji (PSI) jest konty-
nuacją idei specjalnych stref ekonomicz-
nych, jednak w znacznie rozszerzonej 
formie. Na mocy ustawy o wspieraniu no-
wych inwestycji z 2018 roku, zwolnienia 
podatkowe dostępne są na terenie całego 
kraju. Limit pomocy uzależniony jest od 
wysokości wydatków na inwestycje lub 
kosztów zatrudnienia, ponadto położenia 
oraz statusu firmy – największe wsparcie 
otrzymują mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa. Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna przyznaje wsparcie z rządo-
wego programu PSI, podmiotom planują-
cym nowe inwestycje w części wojewódz-
twa pomorskiego oraz w województwie 
kujawsko-pomorskim.  

DochóD zwolNioNy z PoDatku
Wsparcie przyznawane jest w formie 

zwolnienia z podatku dochodowego CIT 
lub zwolnienia z podatku dochodowego 
PIT, w związku z realizacją nowej inwe-
stycji. Ulga podatkowa stanowi regional-
ną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodo-
wego liczony jest jako procent od:

kosztów nowej inwestycji (poniesionych 
nakładów inwestycyjnych), lub

2-letnich kosztów zatrudnienia nowych 
pracowników 

Wysokość procentowa pomocy publicz-
nej w województwie pomorskim wynosi 
30% dla dużego przedsiębiorcy, 40% dla 
średniego oraz 50% kosztów inwestycji 
dla małego i mikro przedsiębiorcy. 

W praktyce oznacza to, że średni przed-
siębiorca planujący ponieść nakłady in-
westycję na rozbudowę zakładu w wyso-
kości 10 mln zł otrzyma 40% zwolnienie 

z podatku dochodowego, czyli 4 mln zł. 
W tym przypadku przedsiębiorca z tytułu 
nowego projektu będzie zwolniony z po-
datku dochodowego, albo do momentu 
wykorzystania puli 4 mln zł, albo do upły-
nięcia terminu obowiązywania decyzji 
o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej 
wydania). Zaoszczędzone środki może 
przeznaczyć na dalszy rozwój swojej dzia-
łalności. 

Jak ubiegać się o DecyzJę 
o wParciu? 

Podstawą udzielenia pomocy publicz-
nej przedsiębiorcy jest wydana decyzja 
o wsparciu. Uzyskanie decyzji zależy od 
spełnienia kryteriów ilościowych, czyli 
minimalnych nakładów inwestycyjnych, 
uzależnionych od rozmiaru przedsię-
biorstwa oraz stopy bezrobocia w danym 
powiecie. W celu uzyskania wsparcia, 
poza minimalnymi nakładami, inwestor 
musi również spełnić tak zwane kryteria 
jakościowe. Kryteria podzielone zostały 
na dwie grupy. W ramach pierwszej pre-
miowane są działania związane z rozwo-
jem gospodarczym na przykład rozwój 
naukowy, przynależność do Krajowego 
Klastra Kluczowego, czy posiadanie statu-
su MMŚP. Grupa druga przewiduje punk-
ty za rozwój społeczny między innymi 
oferowanie stabilnego zatrudnienia, pro-
wadzenie działalności o niskim negatyw-
nym wpływie na środowisko, czy wsparcie 
rozwoju pracowników poprzez podnosze-
nie kwalifikacji i współpracę ze szkołami 
branżowymi. 

Cały proces odbywa się przy wsparciu 
pracowników Pomorskiej Specjalnej Stre-
fy Inwestycyjnej a decyzje o wsparciu wy-

dawane są maksymalnie w ciągu 14 dni od 
skompletowania wszystkich dokumentów, 
które są dużo prostsze niż przy ubieganiu 
się o dotacje.

komPleksowe wsParcie 
iNwestycyJNe 

Przedsiębiorca, który dołączy do Pol-
skiej Strefy Inwestycji nie tylko otrzyma 
pomoc w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego. Może skorzystać ze wspar-
cia ekspertów, którzy oferują doradztwo 
inwestycyjne, czy pomoc w znalezieniu 
wykwalifikowanej kadry. Ponadto Po-
morska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
oferuje szereg spotkań, konferencji i szko-
leń, które mają na celu nie tylko edukację 
biznesową, ale także sprzyjają budowaniu 
relacji biznesowych. Strefa posiada także 
nieruchomości, które oferuje potencjal-
nym inwestorom, a w razie potrzeby po-
maga wyszukać działkę dostosowaną pod 
wymagania przedsiębiorstwa. 

Ważnym filarem działalności Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest 
także szkolnictwo branżowe, które Spółka 
stara się dostosować do potrzeb rynku 
pracy. Do realizacji tego celu powołała 
między innymi Centrum Programowania 
Robotów Przemysłowych – ośrodek, który 
umożliwia podnoszenie kompetencji pra-
cowników, a zwłaszcza pomaga uczniom 
w obraniu ścieżki kariery związanej z au-
tomatyką i robotyką. W Centrum re-
alizowane są kursy i szkolenia z obsługi 
i programowania robotów. Zajęcia skiero-
wane są zarówno dla przedsiębiorców jak 
i uczniów szkół branżowych, ich program 
ustalany jest indywidualnie i dostosowany 
do potrzeb grupy szkoleniowej. 

bezPłatNe kursy zawoDowe 
Z pomocy Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej skorzystać mogą nie tylko 
przedsiębiorstwa, ale także mieszkańcy Po-
morza, którzy chcą podnieść swoje kompe-
tencje zawodowe. Spółka w ramach realizo-
wanego projektu „Kompetencje Przemysłu 
Przyszłości” oferuje bezpłatne kursy. 

Pod okiem doświadczonej kadry, osoby 
zainteresowane mogą przeszkolić się mię-
dzy innymi z programowania i obsługi 
procesu druku 3D, spawania blach i rur 
metodą MAG 136, otrzymać uprawnienia 
na operatora i technologa-programisty 
maszyn CNC, a także operatora suwnic 
placowych RTG. Uczestnicy szkoleń mają 
szansę na zdobycie nowych doświadczeń, 

podniesienie swoich kompetencji, bądź 
zdobycie nowej pracy.

Projekt skierowany jest do pracowników 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
zatrudnionych w oparciu o umowę o pra-
cę, zlecenie i dzieło oraz osób prowadzą-
cych jednoosobową działalność gospo-
darczą. Pierwszeństwo w naborze mają 
osoby z wykształceniem średnim oraz 
powyżej 25. roku życia. Uczestnik może 
wziąć udział tylko w jednym szkoleniu 
w trakcie trwania całego projektu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem ulgi 
podatkowej na nową inwestycje, bądź 
szkoleniami zawodowymi zapraszamy do 
kontaktu z Pomorską Specjalną Strefą Eko-
nomiczną na stronie www.strefa.gda.pl 
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Przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z ulgi podatkowej na nową inwestycję

INWeSTYCJe | Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Wspar-
cie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości firmy. 

CentRuM PROgRaMOWanIa ROBOtóW PRZeMySłOWyCh PSSe
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Poważnie naruszyła 
limit prędkości

Za przekroczenie dozwolonej prędkości powy-
żej 30 km/h najniższy mandat wynosi obecnie 800 
złotych. Zwiększyła się również wysokość grzywny 
którą nałożyć może sąd z 5 tysięcy złotych do 30 
tysięcy złotych. Natomiast policjant może na miej-
scu wykroczenia ukarać sprawcę maksymalnym 
mandatem do 5 tysięcy złotych, a w przypadku 
zbiegu wykroczeń koszt mandatu zwiększa się do 
6 tysięcy złotych.

Niestety nie wszyscy kierujący pamiętają o tej 
zmianie – wysokość mandatów nie powstrzymuje 
ich od nierozsądnych i niebezpiecznych zachowań 
na drodze.

Przyczyną wypadków i kolizji najczęściej jest 
nadmierna prędkość, czy też niedostosowanie 
prędkości do warunków na drodze. Lekceważenie 
przepisów drogowych może być jednak bardzo 
kosztowne – przekonała się o tym kierująca zatrzy-
mana i ukarana mandatem przez policjantów.

Na odcinku drogi w Domatówku na ulicy Wejhe-
rowskiej gdzie dozwolona jest prędkość 50 km/h 
27-letnia mieszkanka gminy Puck jechał z pręd-
kością 102 km/h. Kobieta została ukarana zgodnie 
z nowymi obowiązującymi przepisami mandatem 
karnym w wysokości 1500 zł.

Nowy taryfikator zwiększył również wysokości 
mandatów za inne drogowe wykroczenia. Kierują-
cy powinni bardzo uważać na pieszych:

1500 zł – zapłacimy za nieustąpienie pierwszeń-•	

stwa pieszemu, który już znajduje się na przejściu 
lub na nie wchodzi. Taki sam mandat grozi kierują-
cemu za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.

Za inne wykroczenia drogowe grożą obecnie na-
stępujące grzywny:

500 zł – rozmowa przez telefon trzymając apa-•	
rat przy uchu podczas prowadzenia pojazdu,

800 zł – zaparkowanie na miejscu dla niepeł-•	
nosprawnych,

2000 zł – jazda autostradą lub drogą ekspre-•	
sową w kierunku przeciwnym niż wskazują znaki 
drogowe,

2500 zł – brak zachowanej ostrożności w stre-•	
fach zabudowanych, drogach publicznych, czy 
spowodowanie zagrożenia przez kierowcę znaj-
dującego się pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających,

1000 zł – wyprzedzanie w miejscu, gdzie obo-•	
wiązuje zakaz,

1500 zł – jazda pojazdem mechanicznym bez •	
posiadania uprawnień,

2000 zł – wjazd na szlabany kolejowe, a dokład-•	
nie objeżdżanie opuszczonych zapór czy półzapór 
kolejowych, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory, 
jeśli opuszczanie szlabanów już zostało rozpoczęte 
lub podnoszenie nie zakończone, wjeżdżanie lub 
wchodzenie na tory w sytuacji, w której nie ma 
miejsca by opuścić przejazd.

Źródło: KPP Puck

POWIAT | Policjanci z drogówki przypominają, że od 1-go stycznia obowią-
zuje nowy taryfikator. Zmiany w przepisach ruchu drogowego, policyjne kon-
trole i kary za wykroczenia drogowe spowodowały, że część kierowców „zdjęło 
nogę z gazu”, ale są tacy, których nie odstraszyły wysokie mandaty.
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Śledczy z Juraty postawili zarzut kradzieży 
z włamaniem do baru w warunkach recydywy 55-
letniemu mieszkańcowi półwyspu. Sprawca powy-
bijał szyby w budynku, aby następnie ukraść z baru 
butelkę whisky. Łącznie powodując straty na ponad 
tysiąc złotych. 

Sprawą zaraz po zgłoszeniu zajęli się policjanci 
z Juraty. Zabezpieczone na miejscu zdarzenia ślady 
przestępstwa, a także zebrane informacje pozwoli-
ły na wytypowanie osoby podejrzewanej o to wła-
manie. Z ustaleń policjantów wynikało, że sprawcą 
może być mieszkaniec półwyspu, który w przeszło-
ści był już skazywany za takie same przestępstwo 
a niedawno opuścił areszt śledczy.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w jego 
miejscu zamieszkania oraz odzyskali skradzioną bu-
telkę alkoholu. Włamywacza przewieziono do poli-
cyjnego aresztu.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, 
zatrzymanemu śledczy przedstawili zarzut dotyczący 
kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.

Decyzją sądu zatrzymany mężczyzna został tymcza-
sowo aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Z uwagi 
na to, że w przeszłości odbywał on karę pozbawienia 
wolności za podobne przestępstwo, teraz za ten czyn 
odpowie w warunkach recydywy, za co może mu gro-
zić kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Puck

Włamał się do baru, grozi mu 
piętnaście lat więzienia
JURATA | Mieszkaniec półwyspu usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do baru w warunkach recydy-
wy. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w swoim mieszkaniu, a funkcjonariuszom udało się 
odzyskali całość skradzionego łupu.

W ostatnim czasie funkcjonariusze zatrzy-
mali 18-letniego kierowcę volkswagena, który 
w obszarze zabudowanym jechał ponad 100 
km/h nie posiadając przy tym uprawnień do 
kierowania pojazdem. Na miejscu pasażera, 
siedział 25-letni właściciel auta, który był 
trzeźwy i ma prawo jazdy.
Wobec powyższego funkcjonariusze poinfor-
mowali o sporządzeniu wniosku o ukaranie do 
sądu za popełnione wykroczenia. W tym przy-
padku Sąd może orzec wobec 18-latka karę 
do 30 tys. złotych grzywny oraz obligatoryjny 
zakaz prowadzenia pojazdów.
Zgodnie z art. 96 kodeksu wykroczeń właści-

ciel, posiadacz lub użytkownik, który dopusz-
cza do prowadzenia pojazdu na drodze publicz-
nej osobę nie mającą wymaganych uprawnień, 
bądź w nienależyty sposób zabezpiecza taki 
pojazd umożliwiając jego użytkowanie podlega 
każe grzywny w wysokości 300 zł.
Lekceważenie ograniczeń prędkości to nadal 
w wielu przypadkach czynnik mający wpływ 
na tragiczne w skutkach zdarzenia drogowe. 
Zimowa aura dodatkowo uprzykrza podróż 
i bezpieczne dotarcie do celu. Dlatego bądź-
my ostrożni i respektujmy ograniczenia pręd-
kości na drodze.
Źródło: KPP Puck

Jechał 100 km/h w tereNie 
zabuDowaNym
Powiat | Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach 
zdarzeń drogowych. Dlatego nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy nie stosują się 
do ograniczeń prędkości – zwłaszcza w terenie zabudowanym.

fot. pixabay.com
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Turniej Jastarnia Cup, na stałe wpisał się 
w sportowy krajobraz Jastarni, będąc okazją do 
rywalizacji dla młodych piłkarzy. W dniach 8- 
9 stycznia odbyły się dwa turnieje z tego cyklu. 
Najpierw do gry wkroczyli zawodniczki i za-
wodnicy z roczników 2013/2014.

Były to: dwa zespoły dziewcząt Flauty Gdynia, 
Orzełki Żelistrzewo i dwa zespoły Sztormu Ko-
sakowo. W zawodach nie notowano wyników 
i nie prowadzono klasyfikacji końcowej. Wszy-
scy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. 
Najważniejszym celem turnieju była dobra za-
bawa i integracja środowiska piłkarskiego.

Z kolei 9 stycznia o puchar rywalizowali za-
wodnicy urodzeni w latach 2009 i 2010. Oprócz 
gospodarzy na boisko wybiegły ekipy: Orzełki 
Żelistrzewo, Korony i Kaszuby Połchowo. Osta-
tecznie najlepsza okazała drużyna PKS Jastarnia, 
Z kolei statuetkę najlepszego Zawodnika otrzy-
mał Igor Srok, reprezentant Orzełków).

Klasyfikacja końcowa:

I miejscu - PKS  Jastarnia
II miejscu - Orzełki,
III miejscu - Kaszuby I,
IV miejscu - Korona I,
V miejscu - Kaszuby II,
IV miejscu - Korona II
Najmłodsi też się szkolą
W sobotę, 15 stycznia w hali sportowej w Ja-

starni najmłodsze zespoły PKS Jastarnia roze-
grały gry sparingowe z drużyną KP Jantarek 
Władysławowo. Rywalizowały ze sobą zawodni-

cy z gr. szkoleniowych od rocznika 2013 aż do 
2016. Dla wielu małych sportowców  to spotka-
nie stanowiło  pierwszą okazję do sprawdzenia 
swoich sił na tyle innego rywala. Był to niezwy-
kle cenny sprawdzań. Dzieci mogły uczyć się 
rywalizacji oraz przetestować rozwiązania, które 
ćwiczą na treningach. Ważnym elementem była 
integracja poprzez sport. Nie zabrakło wielu 
emocji i dobrej  zabawy. Wszyscy zasłużyli na 
duże brawa.

Źródło: MOKSiR Jastarnia
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Młodzi piłkarze PKS Jastarnia wrócili do gry
PIŁKA NOżNA | W dniach 8- 9 stycznia odbyły się dwa turnieje, z cyklu Jastarnia Cup. Najpierw do gry wkroczyli zawodnicy i zawodniczki 
z roczników 2013/2014. Dzień później rywalizowali piłkarze urodzeni w latach 2009 i 2010. W tym drugim triumfowali gospodarze, PKS Jastarnia.

Historycznie rzecz ujmując, 10 lutego gen. Józef Haller 
wraz z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem 
Wojciechowskim oraz nową administracją Województwa 
Pomorskiego przybył do Pucka i dokonał symbolicznych 
zaślubin Polski z morzem Bałtyckim.
Sportowym upamiętnieniem tego wydarzenia jest bieg, 
startujący 6 lutego o 12:00 spod pomnika generała we 
Władysławowie, meta znajduję się w Porcie Rybackim 
w Pucku, również przy pomniku. By wziąć udział w rywa-
lizacji należy się zarejestrować na stronie elektroniczne-
zapisy.pl. Z uwagi na pandemię limit to 250 osób, jednak 
nie dotyczy zaszczepionych przeciw COVID-19. Długość 
trasy to 12 km.
Źródło: Miasto Puck/fb

„oD hallera Do hallera”
biegi | miasto Puck wraz z moksir Puck przygotowało 
już Vii edycję biegu „od hallera do hallera”. trasa rozcią-
ga się między dwoma pomnikami gen. Józefa hallera.

fot. moksir.puck.pl

18 stycznia do Starostwa Powiatowego w Pucku zaproszony został Kac-
per Kohnke, który 8 stycznia br. zdobył tytuł Mistrza Polski na 85. Mi-
strzostwach Polski w Kolarstwie przełajowym w Gościęcinie (woj. opol-
skie). Do przejechania miał dystans 14 km po bardzo trudnym terenie, 
a dokonał tego w 37 minut i 29 sekund, pokonując ponad 70. swoich 
rówieśników.

Sukces Kacpra jest o tyle spektakularny, że tytuł mistrza kraju zdobył 
na „zwykłym” treningowym rowerze z pożyczonymi kołami.

Podczas spotkania z rąk Wicestarosty Puckiego Tomasza Herrman-
na Kacper Kohnke otrzymał podziękowania za godne reprezentowanie 
sportowe Ziemi Puckiej i upominek w postaci profesjonalnego kompu-
tera rowerowego Wahoo Element BOLT z paskiem do pomiaru tętna, co 
przydać się może przy sięganiu po kolejne trofea.

Wicestarosta pogratulował również trenerowi Kacpra - Mikołajowi 
Marzejonowi z Klubu Sportowego KLIF Team Chłapowo.

Kacper Kohnke na co dzień jest uczniem I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Wizyta w Starostwie Powiatowym 
w Pucku była doskonałą okazją, by dyrektor szkoły Piotr Czaja uroczy-
ście wręczył uczniowi informację o objęciu go tzw. „Pakietem ucznia 
uzdolnionego”.  Jest to specjalny opracowany przez szkołę program, któ-
ry pozwala utalentowanym uczniom rozwijać ich pasje. Uczniowie obję-
ci pakietem mogą też wnioskować o stypendia i liczyć na wiele udogod-
nień. Kacper Kohnke jest obecnie najmłodszym uczniem, który został 
objęty „Pakietem Ucznia Uzdolnionego” - jedynym pierwszoklasistą.

Źródło: powiat.pucki.pl

Na pożyczonych 
kołach do mety
KOlARSTWO | Chłopak zdobył swój tytuł na zwykłym rowerze trenin-
gowym, który nie był żadną przeszkodą dla jego pasji i zaangażowania 
w dojechaniu do mety. Zmagał się z trudną trasą liczącą 14 km.
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