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W jakim mieście funkcjonuje najlepsze technikum 
w województwie pomorskim i jedno z lepszych w kraju? 
W Pucku, gdzie mieści się Technikum Informatyczne im. 

Macieja Płażyńskiego.

Technikum z Pucka 
w krajowej czołówce
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Dzięki pozyskanym środkom powstaną bezpłatne hotspoty. 
Założeniem programu WiFi4EU jest propagowanie bezpłat-
nego dostępu do bezprzewodowego Internetu dla mieszkań-

ców Europy i turystów w przestrzeniach pu-
blicznych, takich jak: parki, place, budynki 
publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i mu-
zea w całej Europie.

Bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i in-
stalacji hotspotów wi-fi, natomiast po 

stronie Gminy leżeć będą koszty 
podłączenia do 

Internetu (abona-
mentu) oraz kon-

serwacji sprzętu, 
aby zapewnić bez-

płatne i wysokiej ja-
kości połączenia wi-fi.

UM

Budżet Pucka. 
Na co miasto 
wyda najwięcej? 

W 2019 roku do budżetu stolicy powiatu puckiego wpłynie ponad 72 mln zł, a wydanych 
zostanie blisko 83 mln zł. Plan finansowy radni Pucka przyjęli pod koniec grudnia. 

Jak zapewnia burmistrz Hanna Pruchniewska, to będzie trudny budżet,  
ale zapewniający dalszy rozwój miasta.

66 proc. wydatków Pucka w 2019 
roku ma stanowić oświata i wy-
chowanie, opieka społeczna, go-
spodarka odpadami komunalny-
mi i ochrona środowiska. Na za-
dania inwestycyjne miasto za-
mierza przeznaczyć ponad 30 
mln zł, z czego połowę stanowić 
będą unijne dotacje. 

Radni jednomyślni
- Przed nami ogromne przed-
sięwzięcia inwestycyjne, do któ-
rych należy zaliczyć między in-
nymi budowę węzła integracyj-
nego ”Przystanek Puck” wokół 
budynku dworca - mówi Hanna 
Pruchniewska, burmistrz Puc-
ka. - Powyższy projekt opiewa 
na ponad 10 mln zł. Sporo środ-
ków, bo w granicach 5 mln zł, za-
mierzamy przeznaczyć również 
na rewitalizację centrum miasta. 
Będziemy także kontynuować 
działania zmierzające do po-

prawy efektywności odprowa-
dzania wód opadowych poprzez 
rozdział kanalizacji na deszczo-
wą i sanitarną.
Nadto Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji będzie realizował 
projekt pn. „Przystanek Kultu-
ra”. W 2019 roku na terenie Puc-
ka przybędzie również miejsc 
przyjaznych rowerzystom. Bu-
dżet na 2019 rok puccy rajcy 
przyjęli na ostatniej z grudnio-
wych sesji. Za przyjęciem planu 
finansowego, który zakłada de-
ficyt na poziomie ponad 10 mln 
zł, zagłosowali wszyscy radni. 

Przyjdź na dyżur!
- Deficyt chcemy pokryć z ob-
ligacji komunalnych i pożyczki, 
którą otrzymaliśmy z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej – in-
formuje Hanna Pruchniewska. - 
Jeżeli chcemy zapewnić dalszy 

Bon na hotspot

Przejścia 
oświetlone

Gmina Władysławowo otrzymała bon 
w wysokości 15 tys. euro w ramach 
programu WiFi4EU organizowanego 
przez Komisję Europejską. 

Lampy typu LED oświetliły przejścia 
dla pieszych przy kempingach na 
trasie Władysławowo-Chałupy.

Inwestycję, której głównym celem była poprawa bezpieczeń-
stwa spacerowiczów na Półwyspie Helskim, sfinansowała 
Gmina Władysławowo wraz z dzierżawcami poszczególnych 
pól kempingowych. Łącznie w czterech lokalizacjach na Pół-
wyspie stanęło osiem słupów oświetleniowych, które połą-
czyło 250 metrów sieci kablowej. 
- To zadanie niezwykle istotne szczególnie w sezonie let-
nim, kiedy to w okolicach pól kempingowych każdego dnia 
z przejść dla pieszych pomiędzy stronami Zatoki Puckiej i Mo-
rza Bałtyckiego przemieszczają się tysiące turystów – zapew-
niają przedstawiciele Urzędu Miejskiego we Władysławowie.
Łączny koszt inwestycji, sfinansowanej po połowie przez sa-
morząd i dzierżawców, wyniósł blisko 110 tysięcy złotych.

UM
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Hanna PrUCHniEWsKa, 
burmistrz Pucka

Tegoroczny budżet jest rekordowy. Na za-
dania inwestycyjne zamierzamy przezna-
czyć w sumie ponad 30 mln zł, czyli tyle, ile 
jeszcze kilka lat temu wynosił cały budżet 
Pucka. Mniej więcej połowę pieniędzy 
zarezerwowanych na inwestycje pochodzi 
ze środków, które udało nam się pozyskać 
z różnych źródeł zewnętrznych. 

rozwój miasta, to musimy reali-
zować przedsięwzięcia inwesty-
cyjne. Dlatego nie rezygnujemy 
z działań, które przyczynią się 
do poprawy jakości i komfortu 
naszego życia. Oszczędzać za-
mierzamy między innymi na wy-
datkach bieżących. 
Sesja, podczas której radni 
uchwalili tegoroczny budżet, 
odbyła się na kilka dni przed No-
wym Rokiem. W 2019 roku rajcy 
Pucka obradować mają w ostat-

ni poniedziałek miesiąca. Masz 
sprawę do radnego? Przyjdź 
do Urzędu Miasta! Przewodni-
czący Rady Miasta dyżur pełni 
w każdy poniedziałek od godz. 
13.30 do 14.30. Przez następ-
ną godzinę dostępny dla miesz-
kańców jest wiceprzewodniczą-
cy. Radni dyżurują w pokoju 117 
(I piętro budynku Urzędu Mia-
sta) w każdy czwartek od godz. 
15.30 do 16.30.

anna Walk
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ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!
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rę w maju 2018 roku zdawało 
w nich minimum dwunastu ma-
turzystów, a wyniki średnie z ję-
zyka polskiego i matematyki, 
zdawanych obowiązkowo, były 
nie niższe niż 0,75 średniej kra-
jowej. 
Wśród najlepszych w kraju zna-
lazło się Technikum Informa-
tyczne im. Macieja Płażyńskie-
go, które zajęło pierwsze miej-
sce na Pomorzu i trzydzieste 
w Polsce w rankingu techników. 
Tym samym pucka placówka 
otrzymała tytuł „Złotej szkoły”, 
czyli złoty znak jakości szkoły 
miesięcznika Perspektywy.

Urozmaicona nauka
-  To dla naszej szkoły ogromne 
wyróżnienie – zapewnia Małgo-
rzata Oberzig, dyrektor Techni-
kum Informatycznego im. Ma-

cieja Płażyńskiego w Pucku. - 
Od lat ciężko pracujemy, zarów-
no nauczyciele, jak i uczniowie 
czy pracownicy placówki. Sta-
ramy się zapewnić jak najlepsze 
warunki do nauki i rozwoju. Mo-
żemy się też pochwalić, że nauka 
za naszymi murami jest urozma-
icona do maksimum. Prowadzi-
my wiele zajęć pozalekcyjnych, 
na których uczymy podstaw 
programowania, druku 3D i wie-
lu innych rzeczy, które interesu-
ją naszą młodzież. 
Jeżeli chodzi o licea, to najwyżej 
ocenione zostało Liceum Aka-
demickie im. M. Płażyńskiego 
w Pucku, które w tegorocznym 
rankingu zajęło 541. miejsce. 
Na 901. pozycji znalazło się I Li-
ceum Ogólnokształcące im. Ste-
fana Żeromskiego w Pucku.

anna Walk

Puckie technikum 
wśród najlepszych  
w Polsce

Są już wyniki XXI Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Technikum 
Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego okazało się najlepsze w województwie 

pomorskim i znalazło się w czołówce najlepszych techników w kraju.

Miesięcznik Perspektywy każ-
dego roku publikuje ranking 
najlepszych szkół ponadgim-
nazjalnych w kraju. - Pokazuje-
my szkoły, w których warto się 
uczyć. I nie chodzi tylko o czoło-
wą piętnastkę najlepszych lice-
ów oraz dziesiątkę najlepszych 
techników, które honorujemy 
podczas gali rankingu. Z tabel, 
które publikujemy, można od-
czytać znacznie więcej: która 

szkoła od lat utrzymuje dosko-
nałą formę, która spada, a która 
wspina się coraz wyżej w zesta-
wieniu – zapewniają twórcy ran-
kingu.

Złota szkoła
W tegorocznym zestawieniu 
wzięto pod uwagę dane 2126 li-
ceów ogólnokształcących i 1731 
techników, które spełniły tzw. 
kryterium wejścia, tj. matu-
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MałGorzata obErziG, 
dyrektor Technikum Informatycznego 
im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Nasza ciężka praca się opłaciła. To w dużej 
mierze zasługa uczniów, którzy poświęcają 
każdą wolną chwilę na naukę i zdoby-
wanie nowych doświadczeń. Nie raz już 
zdziwiona zaglądałam do sal lekcyjnych 
w późnych godzinach wieczornych i wi-
działam, że są tam uczniowie. Zostają na 

dodatkowych zajęciach, uczą się, ćwiczą swoje zdolności. Robią 
to z własnej woli, a my jedynie pomagamy im w tym i zapewnia-
my opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Zawsze mają 
w nas oparcie. 

nierówna nawierzchnia, spore wy-
boje i ogromne wyrwy. Droga ze 
Świecina do Połchówka niebawem 
zostanie odnowiona.

zakończyły się prace w ramach dru-
giego etapu budowy chodnika i oświe-
tlenia przy ul. Droga Chłapowska. 

Droga Do remontu

jaśniej i bezPieczniej

Inwestycję będzie realizował samorząd powiatu puckiego przy 
współpracy z gminą Krokowa. Przedsięwzięcie zakłada mo-
dernizację w sumie trzykilometrowego odcinka drogi ze Świe-
cina do Połchówka oraz wyjazd ze Świecina w kierunku drogi 
wojewódzkiej 218. 
Na realizację zadania Starostwo Powiatowe w Pucku otrzy-
mało dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Koszt re-
montu oszacowany został na około 1,5 mln zł. Połowę powyż-
szej kwoty ma pokryć wsparcie z rządu. Pozostałą część sfi-
nansują – w równej mierze – samorządy gminy Krokowa i po-
wiatu puckiego. 

Wa

Inwestycja realizowana była na odcinku od przejazdu kolejo-
wego do Drogi Swarzewskiej we Władysławowie. Przy objeź-
dzie do centrum miasta i zachodniej części gminy Władysła-
wowo stanęły dokładnie 24 lampy, korzystające z energoosz-
czędnej technologii typu LED, które oświetliły chodnik o dłu-
gości blisko 700 metrów.
Przypomnijmy, że to druga część zadania przy ul. Droga Chła-
powska. W ramach pierwszego etapu prac na odcinku od ul. 
Gdańskiej do przejazdu kolejowego również wybudowano 
chodnik oraz oświetlenie.
Inwestycja, poprawiającą bezpieczeństwo kierowców i pie-
szych, dofinansowana została ze środków Starostwa Powiato-
wego w Pucku. Łączny jej koszt wyniósł blisko 625 tys. zł.

Wa

Miejsce na 
Twoją Reklamę

d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
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najpierw sołtys rewy, później przewod-
niczący rady Gminy Kosakowo, a teraz 
druga, zaraz po wójcie Marcinie Majek, 
najważniejsza osoba w gminie Kosako-
wo. sukcesywnie pnie się Pan po szcze-
blach kariery samorządowej. Czy zdążył 
się Pan już odnaleźć na stanowisku za-
stępcy wójta gminy Kosakowo?

Z samorządem związany jestem już od dawna, 
swoją pracę społeczną rozpocząłem w Radzie 
Sołeckiej, mając bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami. Wiedziałem, jakie trapią ich proble-
my, a o ich rozwiązaniu rozmawiałem w urzę-
dzie. W ten sposób poznałem strukturę Urzę-
du Gminy, co dziś procentuje. Pełnienie funk-
cji Przewodniczącego Rady to kolejne cenne 
doświadczenie, które dziś pozwala mi na płyn-
ne prowadzenie spraw, które powierzył mi do 
realizacji wójt. Pełniąc funkcję zastępca wój-
ta, czuję dużą odpowiedzialność, zwłaszcza 
że codziennie pojawiają się sytuacje nieprze-
widziane i wszystko bardzo dynamicznie się 
zmienia. Wierzę jednak, że przy wsparciu naj-
bliższych, pracowników Urzędu Gminy i same-
go wójta znajdziemy najlepsze rozwiązania dla 
naszej gminy i jej mieszkańców.

Wcześniej zawodowo związany był Pan 
ze starostwem Powiatowym w Pucku. 
najpierw pracował Pan w Wydziale rol-
nictwa i ochrony Środowiska, a następ-
nie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Ka-
tastru. Jakimi sprawami zajmuje się Pan 
w Urzędzie Gminy Kosakowo?

Z racji swoich kompetencji koordynuję pracę 
referatów, zajmujących się sprawami dotyka-
jących codziennego życia, takich podstawo-
wych problemów, z którymi mierzymy się każ-
dego dnia. Bardzo mi to odpowiada, gdyż mam 
bezpośredni kontakt z naszymi mieszkańca-
mi. Nadzoruję pracę Referatu ds. Gospodar-
ki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska, Referatu ds. Oświaty,  Referatu ds. Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji. To szerokie spek-
trum działań bardzo bliskie mieszkańcom. Są 
to m.in. codzienne rozmowy z nauczycielami 
o codziennych problemach, z jakimi mierzy się 
oświata w naszej gminie, jak i w państwie. Z ra-
cji położenia gminy bardzo ważna jest turysty-
ka i sport, rozwój wszystkich sportów wod-
nych oraz wspaniale rozwijająca się baza klu-
bu piłkarskiego Sztorm Kosakowo. Pełnię rów-
nież nadzór nad Strażą Gminną, która jako for-
macja mundurowa nie zawsze ma dobrą opinię. 
Chcę, aby to się zmieniło. Straż Gminna Kosa-
kowo zostanie włączona w różne projekty spo-
łeczno-edukacyjne. Chcę rozpocząć cykl spo-

tkań w szkołach, aby nasze dzieciaki wiedzia-
ły, co robić w sytuacjach niebezpiecznych.

We wtorki i czwartki otwiera Pan drzwi 
swojego gabinetu dla mieszkańców i po-
zostałych zainteresowanych. z jakimi 
sprawami można się do Pana zgłaszać?

Jestem otwarty na rozmowy ze wszystkimi 
mieszkańcami, przedstawicielami różnych 
środowisk. Wierzę, że wiele problemów moż-
na rozwiązać poprzez otwartość i rozmowę. 

Jednak w związku z zakresem moich kompe-
tencji najczęściej spotykam się z mieszkań-
cami i przedstawicielami różnych instytucji 
właśnie w tematach komunalnych, ochrony 
środowiska sportu czy oświaty. Zapraszam 
oczywiście we wszystkich sprawach, abyśmy 
mogli wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Dialog z mieszkańcami, otwartość na 
współpracę z przedstawicielami różnych 
środowisk, a może konieczność sprosta-

nia oczekiwaniom wyborców? na co sta-
wia Pan w pracy samorządowca?

Przede wszystkim na zadowolenie wszystkich 
grup społecznych, wszystkich mieszkańców. 
Zdaję sobie sprawę, że to trudne. Każdy z nas 
ma przecież inne spojrzenie na różne sprawy. 
Chcę jednak rozmawiać, konsultować się ze 
wszystkimi. Choć czasami się nie zgadzam to 
myślę, że zawsze można znaleźć ten złoty śro-
dek. Wprowadzamy do Gminy Nową Jakość 
i tak chcę, abyśmy byli odbierani.

Poprawa infrastruktury drogowej, roz-
budowa i przebudowa budynku szko-
ły Podstawowej w Pogórzu, a może roz-
wój kanalizacji sanitarnej? Co będzie 
priorytetem dla gminy Kosakowo w 2019 
roku?

Priorytetem w sferze inwestycji będzie budo-
wa Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Będzie-
my robić wszystko, aby już od 1 września 2020 
roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowocze-
snej i komfortowej placówce. Dodatkowo na-
dal będziemy realizować prace zmierzające do 
rozbudowy oświetlenia i kanalizacji deszczo-
wej, a także modernizacji nawierzchni dróg. 
Obecnie prowadzimy konsultacje z mieszkań-
cami, których głównym celem jest dostosowa-
nie komunikacji autobusowej do potrzeb na-
szych mieszkańców. Z uwagi na rosnącą liczbę 
mieszkańców ważna jest również inwestycja 
związana z budową przedszkola samorządo-
wego. Pracujemy także nad polityką senioral-
ną, którą zamierzamy wdrożyć w najbliższym 
czasie. Jednym z jej głównych elementów ma 
być powołanie Rady Seniorów Gminy Kosako-
wo. W planach mamy również utworzenie klu-
bu seniora z prawdziwego zdarzenia. Innym 
pomysłem jest stworzenie bazy informacji tu-
rystycznej, której oferta skierowana zosta-
nie zarówno do turystów, jak i mieszkańców. 
Pod koniec stycznia organizujemy spotkanie 
z osobami, które są bezpośrednio zaintereso-
wane realizacją powyższego przedsięwzięcia. 
Staramy się coraz bardziej aktywować miesz-
kańców w różnego rodzaju działania. Ich po-
mysły często są bardzo trafne.

najważniejsze wyzwania dla Pana to...?
Zawodowym wyznaniem na pewno jest spraw-
ne przeprowadzenie planowanych inwesty-
cji, zamierzeń, planów. Pewność,  że zrobiłem 
wszystko, co można było, by nasi mieszkań-
cy byli zadowoleni. Żeby żyło się w gminie 
szczęśliwie, z bogatą ofertą dla dzieci, doro-
słych seniorów i odwiedzających  nas corocz-
nie turystów.

Wprowadzamy do 
Gminy Kosakowo 
Nową Jakość
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Chce rozmawiać ze wszystkimi i marzy o tym, aby nikogo nie zawieść.  
Z Marcinem Kopitzkim, zastępcą wójta gminy Kosakowo, rozmawia Anna Walk.
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Pieniądze dla aktywnych sołectw

W Aktywnym Sołectwie Pomor-
skim mogą startować gminy wiej-
skie i miejsko-wiejskie. Środki 
można przeznaczyć na inwesty-
cje mające na celu m.in. integrację 
mieszkańców czy podniesienie 
wartości krajobrazu wiejskiego. 
Wnioski można składać do koń-
ca lutego. Dofinansowanie może 
otrzymać nawet czterdzieści lo-
kalnych samorządów. W 2018 
roku gminy złożyły 75 wniosków 
i otrzymały prawie 300 tys. zł do-
finansowania na swoje projekty.

Aktywne Sołectwo
Przyznane dofinansowanie ma 

służyć poprawie warunków ży-
cia mieszkańców wsi. – Ideą Ak-
tywnego Sołectwa Pomorskie-
go jest wspieranie rozwoju lo-
kalnej demokracji i społeczeń-
stwa obywatelskiego. Wspólne 
inicjatywy w dużej mierze służą 
poprawie atrakcyjności obsza-
rów wiejskich – mówi Krzysz-
tof Pałkowski, dyrektor Depar-
tamentu Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego. 
Na realizowane projekty moż-
na zyskać do 10 tys. zł. Moż-
na je przeznaczyć np. na bu-
dowę boisk, siłowni na otwar-

tym powietrzu albo wyremon-
tować wiejską świetlicę. – Takie 
małe, lokalne projekty sprzyjają 
tworzeniu przestrzeni publicz-
nych oraz umacnianiu kontak-
tów społecznych – dodaje Pał-
kowski. W 2018 roku w ramach 
Aktywnego Sołectwa dofinan-
sowane zostały między innymi 
takie projekty, jak np. miejsce 
spotkań mieszkańców w gminie 
Bytów, przestrzeń rekreacyjna 
przy świetlicy w Dąbrównie, czy 
plac zabaw w Leśnej Jani.

Jaka jest procedura?
Wnioski należy składać w De-

partamencie Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego 
do 28 lutego. – Liczy się data 
wpływu dokumentów do urzę-
du, a nie data stempla. Aplikacje, 
które wpłyną po 28 lutego, nie 
będą rozpatrywane – zaznacza 
Krzysztof Pałkowski. Wnioski 
oceni specjalnie powołana przez 
marszałka województwa pomor-
skiego komisja. Zespół oceniają-
cy wnioski będzie zwracać uwa-
gę na to, jak projekty wpłyną na 
integrację lokalnej społeczności, 
czy poprawią one jakość życia.
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Masz pomysł na zmiany w swojej miejscowości? Możesz zdobyć nawet 10 tys. zł na remont świetlicy wiejskiej, 
 budowę plenerowej siłowni bądź stworzenie placu zabaw. 

REKLAMA u/2019/pR

Floriany 2019 to trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu, 
w którym nagradzane są najlepsze inicjatywy i działania po-
dejmowane przez Ochotnicze Straże Pożarne. Honorowy pa-
tronat nad plebiscytem objął między innymi marszałek woje-
wództwa pomorskiego, Mieczysław Struk.

Nagrody za akcje
Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie przyznawane są 
w dwunastu kategoriach. Strażacy ochotnicy mogą zdobyć na-
grodę za akcje edukacyjne związane z bezpieczeństwem poża-
rowym i ratownictwem medycznym. Doceniana jest organiza-
cja festynów i zabaw integrujących lokalne społeczności. Ka-
pituła zwraca dużą uwagę na poprawę estetyki strażackich re-
miz oraz ich otoczenia. Jedną z kategorii są również działania 
kulturalne oraz pielęgnowanie strażackich tradycji.

OSP Lubnia wzorem
W pierwszej edycji konkursu w 2017 roku jednym ze zwycięz-
ców została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Lub-
ni koło Brus. Strażacy ochotnicy zdobyli laur za działalność 
kulturalną. Z terenu województwa pomorskiego nominowane 
również były między innymi jednostki OSP z Karsina, Złego 
Mięsa, Czarnej Dąbrówki oraz Pawłowa.

Jak zgłosić kandydaturę?
Formularz zgłoszeniowy wraz z opisem zrealizowanego projek-
tu należy przesyłać do 15 marca na adres: Miesięcznik Strażak, 
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, z dopiskiem „Floriany”. Decy-
duje data stempla pocztowego. Formularze zgłoszeniowe oraz 
regulamin konkursu dostępne są na stronie Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wa

strażacy ochotnicy z powiatu puckie-
go, nie czekajcie! 

Strażackie oScary  
już Po raz trzeci
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rozbudowa kanalizacji, budowa węzła 
integracyjnego, a może rewitalizacja 
centrum miasta? Co będzie priorytetem 
w Pucku w ciągu najbliższych miesięcy?

Nie ma jednej najważniejszej inwestycji. 
Wszystkie wyżej wymienione zadania są dla 
miasta bardzo istotne. W sumie pięć przedsię-
wzięć uważamy za kluczowe w 2019 roku. Do 
nich należy zaliczyć przede wszystkim budowę 
węzła integracyjnego „Przystanek Puck”. Przy 
realizacji tego zadania musieliśmy borykać się 
z licznymi utrudnieniami, które wynikały przede 
wszystkim z uzgodnień z PKP. Ważne jest to, że 
wyłoniony został już wykonawca, który obec-
nie jest na końcowym etapie prac związanych 
z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. 
Lada dzień powinny ruszyć roboty związane 
z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej. Pro-
jekt ten zakłada też modernizację oświetlenia, 
zwiększenie liczby miejsc parkingowych, nowe 
oznakowanie i budowę ścieżki rowerowej. Na-
leży zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie wią-
że się z odnową budynku dworca, który należy 
do PKP Nieruchomości. Obiekt ma zostać zmo-
dernizowany oddzielnie przez państwową spół-
kę do 2021 roku. Wracając do priorytetowych 
inwestycji, należy zwrócić uwagę na kontynu-
ację prac związanych z budową oraz przebu-
dową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Obec-
nie zakończone już zostały prace lub są jeszcze 
w trakcie na sześciu ulicach, tj. 1 Maja, 10 Lu-
tego, Szystowskiego, Trzaska-Durskiego, Łąko-
wej, Zamkowej i Męczenników Piaśnicy. Wkrót-
ce rozpocznie się realizacja tego zadania na ul. 
Lipowej, Dworcowej i Hallera. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, całość robót powin-
na zostać zakończona w ciągu najbliższych sze-
ściu miesięcy. Choć powyższa inwestycja wiąże 
się z licznymi utrudnieniami, to trzeba pamię-
tać, że realizowana jest po to, aby w przyszło-
ści przyczynić się do oszczędności, mniejszej 
awaryjności i uciążliwości, również zapachowej. 
Przed nami inwestycja związana z rewitalizacją 
centrum miasta, która zakłada modernizację 
dziesięciu budynków komunalnych i dwudzie-
stu obiektów wspólnot mieszkaniowych. Oba-
wiamy się jednak, że ze względu na problemy, 
które wynikają z rozstrzygania przetargów, tj. 
brak chętnych i kwoty przekraczające zakłada-
ny budżet, nie uda się odnowić wszystkich bu-
dynków. Kwoty wynikające z przetargów cza-
sem są dwukrotnie wyższe od kalkulowanych. 
Powoduje to unieważnianie ich i powtarzanie 
procedur, co z kolei wydłuża cały proces.

to trzy ważne, a zarazem bardzo kosz-
towne przedsięwzięcia. Jakie są po-
zostałe dwa zadania, na które w ciągu 
najbliższych miesięcy miasto zamierza 
kłaść szczególny nacisk? 

Istotne jest na pewno przedsięwzięcie pn. 
„Przystanek Kultura”, które będzie realizo-
wał Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji. W ramach powyższego zadania wyposa-
żone i odnowione zostaną pomieszczenia bu-
dynku MOKSiR-u, na których terenie organizo-
wane są różnego rodzaju wydarzenia kultural-
no-sportowe. Kontynuować będziemy również 

prace w ramach unijnego projektu pn. „Pomor-
skie trasy rowerowe o znaczeniu międzynaro-
dowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”. Je-
żeli chodzi o to zadanie, to do tej pory udało 
się nam wybudować ścieżkę rowerową przy ul. 
Wybickiego. W tym roku zamierzamy postawić 
trzy stacje postojowe dla rowerzystów, z któ-
rych jedna ma być wyposażona w toaletę i małą 
stację serwisową. Może nie priorytetowym, ale 
też ważnym zadaniem w kontekście przedsta-
wiania walorów historycznych Pucka  jest pro-
jekt pn. „Virtual Arch”. Jego głównym celem ma 
być stworzenie wirtualnej rekonstrukcji ukry-
tego pod wodami Zatoki Puckiej wczesnośre-
dniowiecznego portu. W 2020 roku dostępna 
będzie aplikacja, ukazująca najstarszy zabytek 
Pucka. W ramach powyższego zadania zamie-
rzamy również utworzyć w bosmanacie nowo-
czesne muzeum poświęcone zatopionemu por-
towi. Na parterze puckiego ratusza chcemy też 
stworzyć ekspozycję poświęconą historii mia-
sta. Warto również zaznaczyć, że startujemy 
w Programie Współpracy Transgranicznej Pol-
ska-Rosja po to, aby pozyskać środki na zabez-
pieczenie i odsłonięcie tego, co nam pozosta-
ło po zamku. To ważne ze względu na historię 
naszego miasta, która jest olbrzymim atutem 
Pucka. Istotne dla zaistnienia naszego miasta 
na mapie atrakcji turystycznych Polski.

z punktu widzenia mieszkańców jedny-
mi z najbardziej wyczekiwanych są in-
westycje w poprawę infrastruktury dro-
gowej. Czy w tym roku prowadzone będą 
działania w powyższym zakresie?

Oczywiście, że tak. Systematycznie od wio-
sny realizować będziemy zadania zmierzające 
do utwardzania dróg gruntowych i bieżących 
napraw nawierzchni bitumicznych. Dodatko-
wo zamierzamy kontynuować roboty związa-
ne z modernizacją chodników. Trzeba jednak 
zdawać sobie sprawę z tego, że 66 proc. wy-
datków miasta pochłania oświata i wychowa-
nie, a także opieka społeczna oraz gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska. Stale przy-
bywa zadań zleconych przez rząd, często bez 
dotacji na ich realizację. Dlatego część z zadań 
inwestycyjnych musimy rozłożyć w czasie.

Planowanych zadań inwestycyjnych 
jest sporo. Czy w tak napiętym budże-
cie i harmonogramie działań znalazło się 
miejsce na marinę?

Nie zapominamy o rozbudowie puckiego por-
tu. Temat mariny w Pucku powszechnie zna-
ny jest już od dawna. Za mojej kadencji dzia-
łania w powyższym zakresie rozpoczęły się 
w styczniu 2015 roku. Na drodze do realizacji 
tego przedsięwzięcia napotkaliśmy mnóstwo 

przeszkód i utrudnień. Najpierw walczyliśmy 
z ekologami ze Świebodzina, a potem musie-
liśmy podjąć szereg działań zmierzających do 
uzyskania niezbędnych decyzji. W paździer-
niku udało nam się otrzymać pozwolenie na 
budowę, a w lutym  podpiszę umowę z mar-
szałkiem województwa pomorskiego na dofi-
nansowanie pierwszego etapu przedsięwzię-
cia. Jest już oficjalna decyzja zarządu woje-
wództwa pomorskiego w tej sprawie. Do re-
alizacji tego zadania dążyliśmy z takim upo-
rem, bo w rozbudowie portu widzimy szansę 
na rozwój naszego miasta. Powinien to być 
impuls rozwojowy.

W Pucku sporo dzieje się nie tylko w ob-
szarze inwestycji, ale również w sferze 
kulturalno-sportowej. Jakie wydarzenia 
zorganizowane zostaną w najbliższym 
czasie?

Moim marzeniem, jak i wielu sympatyków Puc-
ka, było to, żeby nasze miasto było cieka-
wym miejscem do życia, w którym nie braku-
je propozycji spędzania wolnego czasu. Dlate-
go nasza oferta kulturalno- sportowa jest bar-
dzo bogata. Najprawdopodobniej w tym roku 
Puck będzie gospodarzem aż trzech wyda-
rzeń sportowych o randze mistrzostw świata. 
Pewne już jest, że na przełomie czerwca i lip-
ca odbędą się Mistrzostwa Świata w Windsur-
fingu Foil. Decyzja o organizacji pozostałych 
dwóch wydarzeń zapadnie w najbliższym cza-
sie, ale najpewniej zorganizowane zostaną one 
w Pucku. Nie zabraknie też zawodów o ran-
dze mistrzostw Polski oraz regat różnej ran-
gi i klasy. Choć latem królować będą zmaga-
nia sportowe na wodach, to nie zabraknie rów-
nież międzynarodowych zawodów strzelec-
kich, czy też widowiskowych rywalizacji siat-
karzy i piłkarzy. Ruch na boiskach do piłki siat-
kowej rozpocznie się już wiosną. Jeżeli chodzi 
o wydarzenia kulturalno-sportowe, to w Puc-
ku sporo dzieje się praktycznie przez cały rok. 
To duża zasługa lokalnych stowarzyszeń, któ-
re w naszym mieście działają bardzo aktyw-
nie, za co im serdecznie dziękuję. Staramy się 
wspierać ich działalność poprzez organizację 
konkursów grantowych. Zdajemy sobie spra-
wę, że środków nie jest wystarczająco dużo, 
ale systematycznie zwiększamy przyznawa-
ną sumę. Aktywne są także placówki oświa-
towe, a wszystko to sprawia, że Puck ma co-
raz więcej do zaoferowania mieszkańcom i go-
ściom. Z inicjatywą wychodzą również puccy 
restauratorzy, którzy coraz chętniej w swoich 
lokalach organizują koncerty na żywo. Wra-
cając do ważnych wydarzeń, to należy wspo-
mnieć o zbliżającej się rocznicy zaślubin Pol-
ski z morzem, czy też pielgrzymce rybaków 
bądź Dniu Kapra i Lotniczym Pucku. To impre-
zy, które w kalendarzu wydarzeń kulturalno-
sportowych Pucka zajmują ważne i stałe miej-
sce, ale są też zupełnie nowe przedsięwzięcia, 
jak chociażby seans filmu pt. „Kamerdyner”, 
który przygotowujemy z okazji Dnia Jedności 
Kaszubów. Do udziału w pokazie i pozostałych 
wydarzeniach planowanych na terenie Pucka 
zapraszamy już dzisiaj..

Puck ma coraz więcej 
do zaoferowania
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O planowanych inwestycjach, zbliżających się wydarzeniach kulturalno-sportowych i współpracy 
 miasta z organizacjami pozarządowymi z Hanną Pruchniewską, burmistrz Pucka, rozmawia Anna Walk.
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W ramach przeprowadzonych 
prac powstało nowe skrzydło 
szkoły oraz budynek dwukon-
dygnacyjny, w których miesz-
czą się m.in. sale dydaktyczne, 
3 - oddziałowe przedszkole wraz 
z zapleczem sanitarno - szatnio-
wym, pokój nauczycielski, gabi-
net dyrektora, biblioteka oraz 
pomieszczenia administracyjne.

Powyżej oczekiwań
Dodatkowo przy wsparciu 
z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki wybudowana zo-
stała sala gimnastyczna, o któ-
rą społeczność szkolna zabie-
gała już od dłuższego czasu. 
Zespół Szkolno - Przedszkol-
ny wzbogacił się również o bez-
pieczny oraz dostosowany  
do potrzeb i oczekiwań malu-
chów plac zabaw. 3-oddziałowe 
przedszkole powstało przy 
udziale środków z Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
- Ze względu na prowadzone 
prace budowlane na rok musie-
liśmy przenieść się do placówki  
w Darzlubiu – wspomina Zyg-

munt Borkowski, dyrektor Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego   
w Połchowie. - Po czternastu 
miesiącach wróciliśmy w to 
samo miejsce, ale już w zupeł-
nie inne realia. To, co tutaj za-
staliśmy, przerosło nasze ocze-
kiwania i wyobrażenia.

Więcej uczniów
Warto zaznaczyć, że nowo wy-
budowany obiekt dostosowany 
został do potrzeb osób, które 
poruszają się na wózkach inwa-
lidzkich. W budynku znajduje 
się winda, a wejście do Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego oso-
bom niepełnosprawnym umoż-
liwia rampa zewnętrzna. Istnie-
jący budynek placówki z no-
wym skrzydłem połączony zo-
stał za pomocą łącznika.
- Podsumowując, stworzone zo-
stały idealne warunki do na-
uki, pracy i zabawy – zapewnia 
Zygmunt Borkowski. - Z efek-
tów przeprowadzonych prac za-
dowolona jest cała społeczność 
szkolna, począwszy od uczniów, 
poprzez nauczycieli, a skoń-
czywszy na rodzicach. Wcześniej 
w szkole w Połchowie wraz z od-
działem przedszkolnym uczyły 
się łącznie 164 osoby, a obecnie 

liczba uczniów i przedszkolaków 
wynosi w sumie 242.

W trosce o środowisko
W ramach przedsięwzięcia 
szkoła wyposażona została 
w nowe meble, kolorowe szafki  
i nowoczesny sprzęt dy-
daktyczny. W części sal lek-
cyjnych zamiast trady-
cyjnych tablic pojawiły  
się tablice i monitory interak-
tywne. W niezbędny sprzęt 
zaopatrzona została również 
sala gimnastyczna, a bibliote-
kę tak umeblowano, aby można 
było korzystać z niej w sposób 
komfortowy.
Dzięki realizacji zadania na te-
renie gminy Puck powstał ener-
gooszczędny budynek uży-
teczności publicznej. Na dachu 
obiektu zastosowano fotowol-
taikę o łącznej mocy ogniw 40 
kW. Nadto budynek opatrzo-
ny został mechaniczną wen-
tylacją, z której około 80 proc. 
ciepła udaje się odzyskiwać do 
ponownego ogrzewania. W sto-
sunku do budowy szkoły o kla-
sycznych standardach oszczęd-
ności cieplne, energetyczne 
i elektryczne mają być na po-
ziomie od 60 do 80 proc.

Nowoczesna, 
ekologiczna szkoła 
w Połchowie bez barier

Blisko 9 mln zł pochłonęła rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Połchowie. Dzięki 
przeprowadzonej przez Gminę Puck inwestycji poprawił się komfort pracy nauczycieli i pracowników administracyjnych, 

a uczniowie zyskali lepsze warunki do nauki.
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Mieszkańcy grali dla 
najmłodszych pacjentów 
szpitali specjalistycznych 

Rekordowy okazał się tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
Sztabom z powiatu puckiego udało się zebrać więcej niż przed rokiem. 

Środki zebrane w trakcie 27. 
finału WOŚP ma zamiar prze-
znaczyć na zakup ponad 160 
urządzeń medycznych o łącz-
nej wartości kilkuset milionów 
złotych. To m.in. rezonans ma-
gnetyczny, rentgen stacjonar-
ny, ultrasonograf i tomograf 
komputerowy. Sprzęt ma tra-
fić do pięćdziesięciu wyso-
kospecjalistycznych szpita-
li dziecięcych w różnych czę-
ściach Polski. Swoim zasię-
giem obejmują one teren całe-
go kraju. - Cały czas mam wra-
żenie, że dla polskich szpitali, 
chcących rozwijać swoje moż-
liwości Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy jest ostatnią 
deską ratunku – mówi Jerzy 
Owsiak, prezes zarządu WOŚP. 
– System opieki zdrowotnej 
w Polsce boryka się z coraz 
większymi i cały czas daleki-
mi od rozwiązania problema-
mi. Brak środków na finanso-
wanie leczenia, rosnące ko-
lejki do podstawowych usług 
medycznych, palący brak wy-
specjalizowanego personelu 
medycznego, któremu polski 
system nie jest w stanie za-
pewnić satysfakcjonujących 

warunków pracy – to bar-
dzo poważne braki, powodu-
jące coraz mniejsze poczucie 
bezpieczeństwa zdrowotne-
go w Polsce. Przy takich pro-
blemach sprawa wyposaże-
nia oddziałów często schodzi 
na dalszy plan – dodaje pomy-
słodawca akcji. 

Puck
Pucki finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zorgani-
zowany został w Powiatowym 
Ośrodku Sportu Młodzieżowe-
go. W ramach imprezy na sce-
nie zaprezentowali się: Repre-
zentacyjna Orkiestra Ziemi Puc-
kiej, grupa Migotki, Studio Sztu-
ki Da Capo Al Fine oraz zespół 
Funcovery. Występy artystycz-
ne przeplatane były licytacjami. 
Przez cały czas trwania imprezy 
funkcjonowała kawiarenka z cie-
płymi napojami i słodkimi prze-
kąskami. Na miejscu można było 
też między innymi dokonać ba-
dania poziomu cukru. W sumie 
dzięki hojności i otwartości puc-
czan udało się zebrać rekordo-
wą kwotę ponad 22 tys. zł, czy-
li o przeszło 5 tys. więcej niż 
przed rokiem.

Władysławowo
27. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zorgani-
zowany został również na te-
renie gminy Władysławowo, 
gdzie pieniądze do puszek 
na ulicach zbierało trzydzie-
stu wolontariuszy. Najwięcej 
jednak działo się w Urzędzie 
Miejskim. To tam zorganizo-
wana została część artystycz-
na wydarzenia, na którą zło-
żył się między innymi występ 
Studia Tańca „Dance Flow” 
i zespołu G.A.S.P. Występom 
na scenie towarzyszyła sprze-
daż ciekawych przedmiotów, 
wśród których znajdowały się 
bursztynowe serduszka i pa-
miątki WOŚP. Dodatkowo zor-
ganizowana została atrakcyj-
na loteria fantowa. Funkcjo-
nowało też stoisko cukierni-
cze Koła Gospodyń Wiejskich 
i gastronomiczne Centralne-
go Ośrodka Sportu Ośrod-
ka Przygotowań Olimpijskich 
„Cetniewo”. Dzięki ludziom 
dobrej woli na zakup sprzę-
tu dla specjalistycznych szpi-
tali dziecięcych udało się ze-
brać rekordową kwotę ponad  
45 tys. zł.
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Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy po raz kolejny przy-
łączyły się Szkoła Podstawo-
wa im. Kornela Makuszyńskie-
go w Wierzchucinie oraz Szko-
ła Podstawowa im. kadm. Wło-
dzimierza Steyera w Krokowej. 
- Dzięki hojności i serdecz-
ności mieszkańców Białogó-
ry, Górczyna, Słuchowa, Pru-
sewa, Brzyna oraz Wierzchuci-
na udało nam się zebrać rekor-
dową kwotę ponad 31 tys. zł – 
informuje Maria Kisielewicz 
z Krokowskiego Centrum Kul-
tury. - Z kolei sztab z Krokowej 
zebrał jeszcze więcej, bo blisko 
40 tys. zł, co również stanowi 
rekordową sumę w stosunku 
do wcześniejszych finałów. Or-
ganizatorzy obu sztabów dzię-
kują wszystkim darczyńcom za 
wsparcie finansowe, a wolon-
tariuszom i członkom Ochot-
niczych Straży Pożarnych za 
pomoc w organizacji przedsię-
wzięcia. 

anna Walk

Gmina Puck
Jeszcze więcej środków, bo po-
nad 66 tys. zł, udało się ze-
brać na terenie gminy Puck. 
Jak informuje Brunon Ceszke 
z Ośrodka Kultury Sportu i Tu-
rystyki, bezwzględny rekord 
sołecki ustanowiono w Połczy-
nie, gdzie otworzono pięć pu-
szek na łączną kwotę blisko 17 
tys. zł. Świetnie spisali się rów-
nież wolontariusze z Leśniewa, 
którym udało się zebrać pra-
wie 9 tys. zł. Rekordowe oka-
zały się również zbiórki w Swa-
rzewie – 5.842,04 zł czy Mecho-
wie – 5.678,48 zł. Wolontariusze 
i sympatycy WOŚP uczestniczyli 
w integracyjnych imprezach kul-
turalnych, które zorganizowano 
w Połczynie, Leśniewie, Swarze-
wie, Mechowie, Połchowie, Darz-
lubiu oraz Osłoninie. Dodatkowo 
skarbonki z serduszkiem poja-
wiły się w: Sławutowie, Mrzezi-
nie, Starzynie, Łebczu, Rekowie 
Górnym, Strzelnie, Żelistrzewie, 
Domatówku, a także Mieroszy-
nie. 27. finał pod względem ar-
tystycznym uświetniły takie ze-
społy jak: Bursztynki z Miero-
szyna, Klucze z Osłonina, Atlan-
tic i Bolero z Darzlubia. W Swa-
rzewie usłyszeć można było 
akordeonowe dźwięki Tadeusza 
Korthalsa i harmonijkę ustną Łu-
kasza Kobielli. W Połchowie po-
dziwiano talent młodych instru-
mentalistów, wygrywających 
kolędy. W Mechowie do łez roz-
bawiał publiczność kabaret ka-
szubski „Pùrtcë”. Serca zebra-
nych rosły, kiedy na scenach po-
jawiały się dzieci z miejscowych 
szkół podstawowych.

Kosakowo
Mieszkańcy gminy Kosakowo 
dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy grali w Su-
chym Dworze. Za organizację 
wydarzenia, które odbyło się 
w miejscowej hali sportowej, 
odpowiadało Stowarzysze-
nie Jaworowy Klub Sportowy. 

Spotkanie pod względem ar-
tystycznym uświetnili Kosako-
wianie. Zatańczyli również naj-
młodsi uczestnicy studia tań-
ca BASIC i zaprezentowali się 
Morzanie. Nadto zorganizowa-
ne zostały warsztaty zumby 
i latino, które przeplatane były 
występami wokalnymi. Uczest-
nicy wydarzenia mieli oka-
zję skosztowania grochówki, 
czy też słodkich wypieków. Na 
nudę nie mogli narzekać rów-
nież najmłodsi uczestnicy ko-
sakowskiego finału WOŚP, dla 
których atrakcje przygotowa-
li przedstawiciele Przedszkola 
Jaworek. Punktem kulminacyj-
nym programu okazał się wy-
stępy gwiazd, tj. zespołu Trzy 
Majtki i Basi Kawy w duecie 
z Hubertem Baumann. Kosa-
kowski finał WOŚP zakończyło 
„Tradycyjne światełko do nie-
ba”, które poprzedzone zosta-
ło licytacjami. Dzięki organiza-
cji wydarzenia na konto funda-
cji Jurka Owsiaka wpłynie po-
nad 10 tys. zł.

Hel
Mieszkańcom i sympatykom 
Helu w trakcie tegorocznego 
finału udało się zebrać ponad 
21 tys. zł. W ramach imprezy 
odbyły się zmagania sportowe 
i występy artystyczne. Wyda-
rzenie zorganizowane zostało 
w miejscowej hali sportowo-
widowiskowej i remizie stra-
żackiej. 
- Nie byłoby żadnego finału bez 
wolontariuszy Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy – za-
pewnia Paweł Bloch, szef hel-
skiego sztabu WOŚP. - Dzię-
ki ich bezinteresownemu za-
angażowaniu uruchamiana jest 
ogromna platforma przyjaźni, 
życzliwości i radości. To właśnie 
dzięki nim finał WOŚP to święto 
oraz społeczny fenomen.

Krokowa
Do ogólnopolskiego finału 
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- MEVO to bardzo nowoczesny, a zarazem naj-
większy w Europie system publicznych rowerów 
ze wspomaganiem elektrycznym, dlatego dokła-
damy wszelkich starań, aby dostarczone rozwią-
zania nie zawierały błędów, które mogą narazić 
mieszkańców na niski komfort jego użytkowania 
– mówi Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk–Gdynia-Sopot.

Uwagi do systemu
Testy prowadzone przez pracowników Obsza-
ru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz 
urzędników gmin partnerskich nie potwierdzi-
ły gotowości wykonawcy, czyli spółki NB Trici-
ty, do uruchomienia systemu. Problemem oka-
zała się m.in. aplikacja, czyli jeden z trzech spo-
sobów wypożyczania rowerów. Nie pokazuje ona 
prawidłowego przypisania rowerów do stacji ani 
minut wykorzystanych w ramach abonamentów. 
Ma to związek m.in. z błędnie działającym opro-
gramowaniem GPS. Mimo że wykonawca poprawił 
wiele usterek, oprogramowanie nadal nie spełnia 
wymogów. Z kolei system naliczania i rozliczania 
opłat nieprawidłowo naliczał opłaty dodatkowe 

np. za pozostawione roweru w strefie niedozwo-
lonej. Zamawiający wniósł także uwagi do syste-
mu nadzoru służącego do rozliczania wykonaw-
cy z umowy m.in. z relokacji rowerów, reakcji na 
usterki czy zapewnienia odpowiedniej liczby ro-
werów w systemie.

Wsparcie z Unii
- Kolejny rozruch testowy nastąpi po ponow-
nym zgłoszeniu przez spółkę NB Tricity gotowo-
ści do uruchomienia pierwszego etapu – informu-
je Jarosław Maciejewski, specjalista ds. komuni-
kacji Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. - Co ważne, opóźnienie w uruchomieniu 
systemu nie ma wpływu na uruchomienie dru-
giego etapu planowanego na 1 marca – dodaje.  
Projekt „Budowa Systemu Roweru Metropolital-
nego OMG-G-S” współfinansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wyno-
si 17.218.259 zł. 

Wa

MEVO w regionie
jeszcze bez odbioru
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Rozruch testowy Systemu MEVO zakończył się brakiem odbioru przez zamawiającego, czyli Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-
Sopot. Niezgodna z przedmiotem zamówienia aplikacja, system naliczania opłat, sposób działania GPS-u czy system nadzoru nie 

pozwoliły na odbiór wartego ponad 40 mln zł Systemu Roweru Metropolitalnego.

na placu zabaw, w parku, a może w domu?  
Pokaż nam, gdzie wypoczywa twoje dziecko 
i zagarnij wejściówkę do funparku Crocusiowa 
Przystań w Pucku.
Czekamy na zdjęcia ze spacerów, wyjazdów, zabaw w domu, czy też spotkań z naj-
bliższymi. Fotografie wraz z imieniem i nazwiskiem oraz informacją o miejscu wypo-
czynku należy przesyłać bezpośrednio na adres: czytelnicy@expressy.pl. Spośród 
nadesłanych zdjęć wybierzemy autorów pięciu fotografii, którym przekażemy wej-
ściówki „no limit” do funparku Crocusiowa Przystań w Pucku.
Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Zwycięzcy o wygranej powiadomieni zostaną 
drogą elektroniczną. Zaznaczamy, że nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wy-
rażeniem zgody na jego publikację na łamach Expressu Powiatu Puckiego. Dodat-
kowo osoba nadsyłająca oświadcza, że jest autorem fotografii i dysponuje do niej 
prawami autorskimi.

Wa

wejściówki do zdobycia
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

pRENuMERAtA:
redakcja@expressy.pl
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Ostatnie pożegnanie 
prezydenta Pawła 
Adamowicza

Urna z prochami tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska została złożona w niszy kaplicy św. Marcina gdańskiej Bazyliki Mariackiej. 
Włodarza stolicy województwa pomorskiego w sobotę żegnały tłumy ludzi. Świątynia była wypełniona po brzegi, podobnie jak okoliczne ulice. 
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Mszy pogrzebowej przewod-
niczył abp Stanisław Gądecki. 
Na początku sumy odśpiewano 
hymn państwowy, a w jej trakcie 
metropolita gdański, abp. Sła-
woj Leszek Głódź, przekazał ro-
dzinie prezydenta kondolencje 
od papieża Franciszka. Nadto 
arcybiskup Henryk Muszyński 
odczytał list kondolencyjny od 
prymasa Polski - Wojciecha Po-
laka, który nie mógł wziąć udzia-
łu w uroczystościach, ponieważ 
przebywał w Panamie na Świa-
towych Dniach Młodzieży.

Ponad podziałami
– Paweł Adamowicz szedł drogą 
swego doczesnego dynamicz-
nego, twórczego, wybiegające-
go ku przyszłości życia i jako 
prezydent Gdańska był wychy-
lony ku przyszłości, ku planom, 
projektom, marzeniom, które 
były przed nim, z którymi miał 
się zmierzyć – mówił o Paw-
le Adamowiczu abp Sławoj Le-
szek Głódź. – 13 stycznia mia-
ła miejsce porażająca zbrodnia. 
Wstrząsnęła milionami serc. Wi-
działem Pana prezydenta. Nie-
przytomnego, otoczonego gro-

nem lekarzy, walczących o roz-
dmuchanie płomienia jego życia. 
Modliliśmy się o cud, świadomi, 
jak tragiczny jest jego stan. Ale 
pan ludzkich losów rozrządził 
inaczej – wspomniał tragiczne 
wydarzenia abp Głódź.
Przedstawiciele różnych wy-
znań modlili się o wzajemny 
szacunek i zrozumienie. – Po-
trzeba nam zmiany do defini-
tywnego wyrugowania z pol-
skiej polityki i przestrzeni ży-
cia społecznego języka po-
gardy, poniżania, deprecjono-
wania, odzierania z czci i god-
ności braci i bliskich, czasem 
niedawnych przyjaciół – mó-
wił arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź. W mszy ekumenicznej 
wzięli udział przedstawicie-
le czterech kościołów, tj. lu-
terańskiego, prawosławnego, 
metodystycznego oraz grec-
kokatolickiego, a także przed-
stawiciele gminy żydowskiej 
i muzułmańskiej. 

Skończyć z nienawiścią
W czasie sumy urna znajdowa-
ła się przed ołtarzem głównym 
Bazyliki Mariackiej. Pod koniec 

nabożeństwa przeniesiono ją 
w asyście żołnierzy Marynarki 
Wojennej i najbliższych Paw-
ła Adamowicza do kaplicy św. 
Marcina, gdzie została umiesz-
czona w ściennej niszy. Kapli-
ca ta sąsiaduje z Izbą Rajców 
– historyczną salą, z której 
przed wiekami korzystali daw-
ni gdańscy radni. 
Pawła Adamowicza pożegnała 
najbliższa rodzina, w tym rodzi-
ce, żona Magdalena, córki An-
tonina i Teresa oraz brat Piotr. 
Po mszy głos zabrał m.in. ojciec 
Ludwik Wiśniewski, honoro-
wy obywatel Gdańska. - Trzeba 
przywrócić moralną równowagę 
w naszym kraju i w naszych ser-
cach – apelował dominikanin. - 
Trzeba skończyć z nienawiścią, 
która jest wszędzie. Na ulicach, 
w mediach, w polityce, ale na-
wet w kościele. Trzeba skończyć 
z nienawistnym językiem. Trze-
ba skończyć z pogardą. Trze-
ba skończyć z bezpodstawnym 
oskarżaniem innych. Nie będzie-
my dłużej obojętni na panoszą-
cą się truciznę. Będziemy odtąd 
tego przestrzegać – zapewniał. 
Wa
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Sportowcy 
i trenerzy 
uhonorowani

Puccy samorządowcy cyklicz-
nie nagradzają osoby, które po-
przez swoją systematyczną 
i wytężoną pracę przyczyniają 
się do promocji miasta. Odzna-
czają nie tylko utalentowanych 
sportowców, ale i wybitnych tre-
nerów. W ten sposób doceniają 
ich największe osiągnięcia i mo-
bilizują do pracy na rzecz dal-
szego rozwoju.

Dumni z mieszkańców
- To już tradycja, że pod koniec 
roku nagradzamy lokalnych 
sportowców i ich trenerów - 
wyjaśnia Hanna Pruchniewska, 
burmistrz Pucka. - Jesteśmy 
dumni z tego, że wśród miesz-
kańców są osoby, których 
osiągnięcia wykraczają nie tyl-
ko poza granice powiatu puc-
kiego, ale i województwa po-
morskiego. To nierzadko wice-
mistrzowie i mistrzowie Polski, 
a także zdobywcy medali mi-
strzostw Europy i świata. 

W trakcie grudniowej sesji 
Rady Miasta Pucka nagrodzo-
no w sumie trzynastu sportow-
ców i ośmiu trenerów z czte-
rech klubów sportowych. Nad-
to wręczono nagrodę rzeczową 
dla MKS Korab Puck za wybitne 
osiągnięcia kadetów i juniorów.

Ogromne wyróżnienie
- Przez włodarzy Pucka zo-
stałem nagrodzony już po 
raz trzeci – zapewnia Jakub 
Nowak, jeden z uhonorowa-
nych sportowców. - W tym 
roku jednak mogę pochwalić 
się największymi osiągnięcia-
mi sportowymi. Cieszę się, że 
władze miasta doceniają to, 
co robię. To dla mnie ogromne 
wyróżnienie.
Na nagrody dla sportowców 
włodarze Pucka przeznaczy-
li 15 tys. zł. Wysokość jednora-
zowej gratyfikacji uzależniona 
była od osiągnięć w 2018 roku.

anna Walk

Włodarze Pucka nagrodzili utalentowanych sportowców i lokalnych trenerów.  
W trakcie grudniowej sesji wręczyli im nagrody za osiągnięcia w 2018 roku. 
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oto lista nagrodzonych:

Lekkoatletyczny Klub sportowy 
ziemi Puckiej: 
Waldemar Płomień (trener), Teresa 
Jaskułka (trener), Bartłomiej Kowalski 
(sportowiec),Olga Czaja (sportowiec), 
Julia Czaja (sportowiec), Dominika 
Konkel (sportowiec), Wojciech 
Makurat (sportowiec), Rafał Kownatke 
(sportowiec), Rafał Kownatke (trener).

Międzyszkolny Klub sportowy  
Korab Puck: 
Aleksander Kucharczyk (sportowiec), 
Irosław Stachecki (trener), Jakub Nowak 
(sportowiec), Marek Błażejewski (trener).

Klub sportowy zatoka (sekcja 
kręglarska): 
Karol Gołębiewski (sportowiec), 
Tamara Komowska-Bokota (trener), 
Oskar Gołębiewski (sportowiec), Marta 
Gołębiewska (sportowiec), Beata Kolp 
(trener), Jerzy Gołębiewski (sportowiec).

Klub strzelecki Grot: 
Mirosława Sagun-Lewandowska (trener), 
Adam Lessnau (sportowiec).

PEWiK GDYnia uruchomił system po-
wiadomień sMs oraz e-mail. 

nowa uSługa od Pewik

Dzięki nowemu udogodnieniu mieszkańcy będą na bieżąco in-
formowani o awariach oraz przerwach w dostawie wody. Z ko-
munikatów mają skorzystać wszyscy objęci zasięgiem dzia-
łania PEWIK, m.in.. mieszkańcy gminy Kosakowo. Nowa usłu-
ga jest dostępna zarówno dla osób posiadających umowę 
z PEWIK, jak i mieszkańców budynków wielorodzinnych, za-
rządzanych przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. 
Komunikaty mają być wysyłane przez cały tydzień w godz. od 
7.00 do 22.00, adekwatnie do występujących wydarzeń. Powia-
domienia SMS można aktywować, rejestrując się na stronie PE-
WIK. Tam również dostępny jest regulamin świadczenia usługi.

Wa

biuro rekordów zdecydowało. Puck 
ponownie ustanowił rekord Polski. 

rekord uStanowiony

Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego wraz z innymi puckimi 
placówkami edukacyjnymi ułożyła największą mozaikę z pu-
charów. Jak zapewniają pomysłodawcy ustanowienia rekordu, 
inspiracją były sukcesy pucczan.
- Poprzez ustanowienie tego rekordu chcieliśmy zwrócić uwa-
gę na fakt, że to praca wielu osób, w tym pucczan, przyczy-
niała się do rozwoju naszej Ojczyzny – wyjaśniał Zdzisław 
Pruchniewski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mariusza Za-
ruskiego w Pucku. - Puchary są symbolem ogromnego wysił-
ku i wielkiego zaangażowania – podkreślał.
Przypominamy, że w Pucku rekord z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości to już swoistego rodzaju tradycja. W 2017 
roku pucczanie okazali się rekordzistami za sprawą wspólnej 
gry na flażoletach. Rok wcześniej na Starym Rynku rozbrzmiał 
Mazurek Dąbrowskiego.

Wa

Sprawdź inne nasze tytuły na:
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Kilkudziesięciu śmiałków 
w zimnej wodzie

Wielu z przybyłych było prze-
branych. Miłośnicy zimowych 
kąpieli nie od razu zanurzyli się 
w lodowatych wodach Zatoki 
Puckiej. Przed kąpielą pokona-
li biegiem lub z kijami 4 bądź 
8 km. Na wejście do wody zde-
cydowało się w sumie siedem-
dziesiąt osób. 

Atrakcja i przyjemność
Niektórzy wytrzymywali w wo-
dzie wyłącznie kilka sekund, 
a inni zanurzali się przez kilka 
minut, kilkakrotnie powtarza-
jąc powyższą czynność. Sama 
kąpiel nie była obowiązkiem, 

ale dodatkową atrakcją i nie-
wątpliwą przyjemnością dla 
morsów.
- Tym razem nie było silne-
go mrozu i śniegu, ale zimowa 
aura zdecydowanie dawała się 
we znaki – relacjonują organi-
zatorzy Nordic Morsing. - To 
jednak nie sprawiało proble-
mu morsom, które wskakiwa-
ły do wody i pluskały się wśród 
wiwatów trzęsącej się z zimna 
publiczności.

Rekordowa frekwencja
Tradycyjnie baza imprezy znaj-
dowała się w Barze Nadmor-

skim, tuż przy samej plaży. 
Trasa rajdów przebiegała bez-
pośrednio wzdłuż linii brzego-
wej, dzięki czemu startujący 
mieli szansę podziwiania prze-
pięknych widoków. 
Każdy uczestnik Nordic Mor-
sing mógł liczyć na posiłek re-
generacyjny i pamiątkowy me-
dal ze śnieżynką oraz morsem. 
Warto zaznaczyć, że tegorocz-
na edycja imprezy okazała się 
rekordowa. W sumie do Rewy 
przybyły 254 osoby, czyli o bli-
sko pięćdziesiąt więcej niż 
przed rokiem. 
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W Rewie spotkali się miłośnicy zimowych kąpieli z różnych części województwa pomorskiego. 
Na miejscowej plaży zorganizowana została dziewiąta edycja Nordic Morsing, w której udział wzięło ponad dwieście osób. 

Można zgłaszać kandydatów do Pomorskiej nagrody artystycznej. 
Kto zachwycił kreacjami artystycznymi w 2018 roku?

kto doStanie PreStiżowe wyróżnienie?

Pomorska Nagroda Artystyczna wyróż-
nia najbardziej znaczące wydarzenia 
w pomorskiej kulturze w roku poprze-
dzającym jej wręczenie. Liczy się zarów-
no działalność artystyczna, jak i mece-
nat. Kandydatury można zgłaszać do 
22 lutego. Zgłoszenia wraz z pisemnym 
uzasadnieniem należy składać w Nad-
bałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. 
Nagrody zostaną wręczone podczas 
uroczystej gali.

Za co przyznawane są nagrody?
Pomorska Nagroda Artystyczna przy-
znawana jest w trzech kategoriach. Na-
gradzając Kreację Artystyczną, kapituła 
honoruje wydarzenie artystyczne, jakie 
miało miejsce w minionym roku. W ka-
tegorii Pomorska Nadzieja Artystycz-
na statuetką nagradzany jest artysta do 
35. roku życia, niekoniecznie debiutują-
cy, którego dokonania artystyczne są 

zauważalne i rokują wielkie nadzieje na 
przyszłość. W kategorii Mecenat Kultu-
ry nagradzane są osoby lub firmy wspie-
rające kulturę środkami niepochodzący-
mi ze źródeł publicznych. Przyznawana 
jest również indywidualna nagroda spe-
cjalna. Wielką Pomorską Nagrodę Arty-
styczną przyznaje marszałek wojewódz-
twa pomorskiego za całokształt wybit-
nych osiągnięć artystycznych.

Kto może zgłaszać kandydatów?
Zgłoszeń kandydatów do nagrody mogą 
dokonywać wszyscy dotychczasowi lau-
reaci nagrody, stowarzyszenia i związki 
twórcze, instytucje kultury, organy ad-
ministracji publicznej, szkoły wyższe 
i artystyczne, media, organizacje poza-
rządowe i podmioty działające w sfe-
rze kultury. Zgłoszenia muszą mieć for-
mę pisemną i być uzasadnione. Maksy-
malnie można podać pięć kandydatur, tj. 

trzy do Pomorskiej Nagrody Artystycz-
nej, jedną do Pomorskiej Nadziei Arty-
stycznej oraz jedną do honorowej Na-
grody za mecenat kultury.

Kapituły Mała i Duża 
Ze zgłoszonych kandydatów Mała Kapi-
tuła wybiera dziesięć nominacji w kate-
gorii Kreacje Artystyczne i po trzy no-
minacje w pozostałych kategoriach. 
W skład Małej Kapituły wchodzą między 
innymi: przedstawiciel Komisji Nauki, 
Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego, przedstawiciele 
Departamentu Kultury Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskie-
go oraz przedstawiciele szkół wyższych 
i artystycznych, instytucji kultury, a tak-
że stowarzyszeń twórczych. Ostatecz-
nego wyboru spośród osób nominowa-
nych dokonuje Duża Kapituła.

Wa
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sPrzEDaM

sPrzEDaM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

sPrzEDaM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 
821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

WYnaJMĘ

PoszUKUJĘ WYnaJĄĆ

JEstEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

KUPiĘ

KUPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sPrzEDaM

PiaGGio/Vespa Ciao, skuter, 2T, 1 os., 1995r., 
czarny, cena:2111zł., Tczew, tel. 574 797 077

KUPiĘ

złoMoWaniE aut, kasacja, skup, pomoc dro-
gowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzEDaM komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
500 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

UsłUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

oPaKoWania jednorazowe, tel. 501 175 330

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

ProFEsJonaLna fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

KotłoWniE, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

Pan, lat 67, lubiący wycieczki rowerowe, kino 
i spokojne wieczory, przy gorącej herbatce, 
w miłym towarzystwie pozna sympatyczną 
Panią, o podobnych zainteresowaniach, tel. 
501 827 692

sEx-sex-sex, to lubię! Gorąca Blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213

RÓŻNE

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

siano, słoma w  balotach 120x150, słoma 
w kostkach, z magazynu, możliwość transpor-
tu, tel. 506 250 477

Piła tarczowa, drewniana piasta i kolo paso-
we, 180zł., rozdrabniacz BAK z silnikiem, 780 
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zaaDoPtUJ

otoz aniMaLs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

PoMÓŻ naM PoMaGaĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WaŻnE tELEFonY

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
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zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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660 731 138

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!
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A może...
ogłoszenie 
w rAmce?
zadzwoń:
660 731 138

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?

NAPISZ DO NAS! redakcja@expressy.pl

ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

czytelnicy@expressy.pl
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Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

Wafelek

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

Uwielbia się wygodnie wy-
ciągnąć na hamaczku i łapać 
promyki słońca. Już nie ucie-
ka przed głaszczącą ręką.

zł., 600 667 860

sPrzEDaM materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 
502 647 767

sPrzEDaM grobowiec w Pierwoszynie, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564

sPrzEDaM szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024
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