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Puck ma 
już 671 lat
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Mieszkańcy Pucka i przybyli goście świętowali 671. 
urodziny miasta. Z tej okazji zorganizowana została 

uroczysta sesja. Nie zabrakło również występów 
artystycznych oraz urodzinowego poczęstunku. 
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Patriotyczny mural w Pucku
Jest efektem wspólnych działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Subsidium”, Szkoły Podstawowej im. Mariusza 

Zaruskiego oraz władz miasta. Na jednej ze ścian kamienicy przy ul. Morskiej w Pucku powstał wyjątkowy mural.

Co dalej z Mevo? RoweRy zniknęły z uliC
Zarząd Obszaru Metropolitalnego zdecydował o rozwiązaniu umowy z NB Tricity na zarządzanie Ro-
werem Metropolitalnym Mevo. To oznacza, że na razie rowery nie będą dostępne dla użytkowników. 

Dzieło zostało odsłonięte w ra-
mach puckich obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości. Powstało 
w ramach zadania pn. „Puck Niepod-
ległą Malowany”, które realizowane 
było przy wsparciu finansowym z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. 

Refleksja Z hisTORią w Tle
- To nie jest jedny mural, na który uda-
ło nam się uzyskać fundusze. Pierwszy 
powstał przy Szkole Podstawowej im. 
Mariusza Zaruskiego z okazji 670. uro-
dzin Pucka – przypomina Anna Rząd ze 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzie-
ci i Młodzieży „Subsidium”. - Najnowszy 

mural ma nieść pewną refleksję i przy-
pominać o bardzo ważnym wydarzeniu, 
jakim były Zaślubiny Polski z Morzem. 
Dzieło na kamienicy przy ul. Morskiej 
przedstawia portret gen. Józefa Halle-
ra oraz słupek zaślubinowy na tle Za-
toki Puckiej. Jego twórcami są Marty-
na i Radosław Tarasiewicz z grupy ar-
tystycznej Wypiszwymaluj.

hisTORia i NOwOcZesNOść
– Chcieliśmy stworzyć dzieło, które 
przypomina o historii, ale we współcze-
snej formie – wyjaśnia Radosław Tara-
siewicz. - Tutaj mamy nawiązanie do 

historii. Wykorzystaliśmy kolorystykę 
sepii, która często występuje w histo-
rycznych przedstawieniach. W sposób 
bardziej nowoczesny przedstawiliśmy 
między innymi generała Hallera.
W uroczystości odsłonięciu mura-
lu uczestniczyło około tysiąc osób, 
które wcześniej brały udział w biciu 
rekordu Polski. Tuż po oficjalnej pre-
zentacji dzieła przybyli udali się na 
Zieloną Plażę, gdzie serwowana była 
gorąca grochówka. 

BudyNek ZMOdeRNiZOwaNy
- Jestem bardzo zadowolona z tego, że 

udało nam się poruszyć nasze miasto - 
mówi burmistrz Hanna Pruchniewska. 
- Przybyli nie tylko uczniowie, ale i do-
rośli mieszkańcy Pucka. To bardzo cie-
szy, bo niebawem wszyscy wspólnie 
świętować będziemy stulecie Zaślubin 
Polski z Morzem. 
Budynek, na którego ścianie powstał 
mural, został zmodernizowany w ramach 
projektu pn. „Rewitalizacja centrum Puc-
ka”. Przedsięwzięcie realizowane było 
przy wsparciu ze środków unijnych w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Anna Walk

Samorządy muszą teraz znaleźć nowe 
rozwiązania formalne i techniczne, 
które będą umożliwiały powrót funk-
cjonalności systemu. 
„Zarząd Obszaru Metropolitalnego 
zdecydował o rozwiązaniu umowy 
z NB Tricity na zarządzanie Rowerem 
Metropolitalnym Mevo. W ocenie za-
rządu, popartej analizą prawną i eko-
nomiczną, jest to jedyna szansa na 
uratowanie idei roweru metropolital-
nego dla mieszkańców, a także ochro-
nę środków publicznych przeznaczo-
nych na finansowanie tego projektu” 
– czytamy w oświadczeniu przesła-
nym do mediów. 
Zarząd Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot oczekuje, że 
NB Tricity zwróci użytkownikom wpła-
cone i niewykorzystane do tej pory 
środki z abonamentów oraz ureguluje 
sprawy z podwykonawcami. 

„Zarząd Obszaru Metropolitalnego 
jest zdeterminowany, aby mieszkań-
cy metropolii mogli korzystać z du-
żej i sprawnej floty rowerów publicz-
nych. Dlatego też opracowywane są 
scenariusze działania, mające na celu 
kontynuację użytkowania i obsługi 
1224 rowerów. Będziemy dążyć do 
tego, aby możliwie najszybciej udo-
stępnić pojazdy i aplikację miesz-
kańcom” – przekonują w oświadcze-
niu samorządowcy.
Do tej pory Obszar Metropolitalny za-
płacił spółce NB Tricity 9,76 mln zł. 
Wartość stacji rowerowych to oko-
ło 3,9 mln zł, rowerów - około 3,6 mln 
zł, a systemu IT - około 650 tys. zł. Do 
banku obsługującego firmę wystąpio-
no o przelanie na konto OMGGS ponad 
4 mln zł gwarancji bankowej. Ta decy-
zja ma ochronić publiczne środki. 
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Kampania pod 
hasłem: „Na 
układy są rady” 
prowadzona bę-
dzie do koń-
ca 2022 roku. 
Głównym celem 
przedsięwzięcia 
jest zmniejsze-
nie niekorzyst-
nych skutków 
chorób układu 
krążenia oraz 

prewencja incydentów kardiologicznych. Program przewiduje 
działania, które mają na celu zapewnienie i dostęp do wyso-
kiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych. Dla każdej 
z zakwalifikowanych do programu osób utworzony zostanie 
indywidualny plan rehabilitacji prowadzony przez interdyscy-
plinarny zespół specjalistów. Działania w ramach komplekso-
wej rehabilitacji kardiologicznej obejmują m.in. konsultacje 
lekarza kardiologa, badania diagnostyczne, warsztaty eduka-
cyjne, sesje aktywności fizycznej, indywidualne konsultacje 
z psychologiem czy dietetykiem.
Program dedykowany jest mieszkańcom województwa pomor-
skiego w wieku aktywności zawodowej, którzy mają zdiagno-
zowaną chorobę układu krążenia lub przeszli incydent kardio-
logiczny. Programem objętych zostanie 9500 aktywnych za-
wodowo mieszkańców województwa pomorskiego, w tym: 
7700 osób ze zdiagnozowaną chorobą układu krążenia oraz 
1800 osób po incydencie kardiologicznym. Udział w programie 
trwa sześć miesięcy i jest bezpłatny.
Choroby układu krążenia to schorzenia narządów i tkanek ukła-
du krążenia, w szczególności serca, tętnic i żył. Największym za-
grożeniem jest choroba nadciśnieniowa, niedokrwienna choroba 
serca i choroby naczyń mózgowych. Schorzenia te często pro-
wadzą do incydentów kardiologicznych, takich jak zawał serca 
czy udar mózgu, przez co stanowią najczęstszą przyczynę zgo-
nów nie tylko w województwie pomorskim (ponad 41 proc.), ale 
i w całej Polsce (ponad 45 proc.). Według prognoz w 2025 roku 
liczba pacjentów, chorujących na co najmniej jedną z dolegliwo-
ści kardiologicznych wzrośnie do 426 tysięcy.
Szacuje się, że kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna 
może zmniejszyć umieralność z przyczyn sercowo-naczynio-
wych o około 20-25 procent, a także liczbę nagłych zgonów 
w czasie pierwszego roku po przebytym zawale mięśnia ser-
cowego o około 35 procent.
Ośrodki, które realizują projekt, znajdują się na terenie całe-
go województwa pomorskiego, m.in. w Kosakowie (Ośrodek  
Rehabilitacji Kardiologicznej Optima Care Sp. z o.o.). Wszyst-
kie szczegółowe informacje dotyczące projektu można zna-
leźć na stronie programu: www.radynauklady.pl.

Puck świętował 
671. urodziny

Występy artystyczne, rozmowy z mieszkańcami, urodzinowy poczęstunek i pre-
zentacja książki - takie atrakcje czekały na pucczan i gości, którzy w central-

nym punkcie miasta uczestniczyli w urodzinach Pucka. 

już dziś zadbaj 
o swoje serce!
Ruszył pierwszy, bezpłatny program 
kompleksowej rehabilitacji kardiolo-
gicznej w województwie pomorskim.

Wspólne świętowanie rozpoczęło się od uro-
czystej sesji, która na Starym Rynku zgro-
madziła kilkadziesiąt osób. Sobotnie obrady 
stanowiły doskonałą okazję do wspomnień, 
a zwłaszcza podsumowania ostatnich dwu-
nastu miesięcy. Jako pierwszy głos zabrał 
przewodniczący Rady Miasta w Pucku.

dalej dO pRZOdu
- Rok 2019 to nie tylko 671. urodziny miasta - 
mówił do zebranych Piotr Kozakiewicz. - Trzy-
dzieści lat temu odbyły się wolne wybory par-
lamentarne. Piętnaście lat temu Polska zo-
stała przyjęta do Unii Europejskiej. Wówczas 
podpisano umowę partnerską z niemieckim 
miastem Stein. Ideą partnerstwa było nawią-
zanie współpracy przez instytucje i organiza-
cje w obu miastach (…). Sto lat temu powstał 
Związek Inwalidów Wojennych RP. Organiza-
cja aktywnie uczestniczy w życiu miasta i re-
gionu. W roku 2019 obchodziliśmy również 
setną rocznicę powstania Policji Państwowej. 
W Pucku z roku na rok spada przestępczość, 
a nasze miasto uznawane jest za bezpieczne. 

Głos zabrała również Hanna Pruchniewska. 
- Minął pierwszy rok mojej drugiej kaden-
cji i pierwszej kadencji nowej Rady Miasta 
– mówiła burmistrz Pucka. - 21 paździer-
nika 2018 roku mieszkańcy zdecydowali, 
iż władzę, stanowiącą w naszym mieście, 
obejmuje piętnastu radnych z KWW Han-
na Pruchniewska i ja jako burmistrz miasta 
kolejnej kadencji. W gronie radnych trzyna-
stu pełni tę funkcję po raz kolejny, a dwoje 
radnych po raz pierwszy. Mieliśmy określo-
ny program i stopniowo staramy się wcie-
lać go w życie. Nie zawsze zgadzamy się ze 
sobą, ale rozmawiamy, dyskutujemy i budu-
jemy, trzymając się hasła: „Dalej do przodu”. 
Bardzo dziękuję radnym za wspólną pracę 
dla naszego miasta.

spORO się dZiałO
Ważnym punktem uroczystych obrad było 
odznaczenie zasłużonych artystów i wybit-
nych sportowców. Nagrodami Artystycz-
nymi uhonorowani zostali: Katarzyna Bar-
tosiewicz-Stromska, Brygida Hochschulz, 

Magdalena Gawin, Magdalena Świątkie-
wicz i Szymon Reszka. Sławomir Goyke, 
Alicja Stefańska, Anna Stefańska, Zuzan-
na Zasada, Marcel Bresiński, Remigiusz Ku-
żel, Marek Błażejewski, Jakub Nowak, Olaf 
Piłat, drużyna juniorów w siatkówce plażo-
wej, Jerzy Gołębiewski, Teresa Jaskułka, 
Waldemar Płomień, Dominika Konkel, Ju-
lia Czaja, Cezary Wesserling, Roman Elwart, 
Klaudia Lessnau, Olga Czaja, Rafał Kownat-
ke oraz Weronika Białk odznaczeni zostali 
Nagrodami Sportowymi. 
Mniej oficjalna część uroczystości rozpoczę-
ła się punktualnie o godz. 13:48. Przy smacz-
nym torcie i gorącej kawie mieszkańcy mieli 
okazję porozmawiania z włodarzami miasta. 
Uroczystość pod względem artystycznym 
uświetnił występ Orkiestry Dętej Ziemi Puc-
kiej oraz koncert zespołu Amber Trio. Do-
datkowo zorganizowana została prezentacja 
książki dla dzieci pt. „Legenda o herbie Puc-
ka”. Nie zabrakło również życzeń i gratulacji 
oraz tradycyjnego „Sto lat”.

Anna Walk

d o d a j  o g ł o s z e n i e
szukam pracownika
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Stypendia dla twórców kul-
tury przyznawane są przez 
województwo pomorskie od 
2002 roku i cieszą się wiel-
ką popularnością wśród po-
morskich artystów niezależ-
nie od ich wieku, dorobku czy 
dziedziny, którą reprezentu-
ją. Stypendium przyznawane 
jest osobom zajmującym się 

twórczością artystyczną, upo-
wszechnianiem kultury i opie-
ką nad zabytkami. Przystępu-
jąc do konkursu, należy wypeł-
nić wniosek, opisujący projekt, 
który ma być zrealizowany, 
dołączyć życiorys artystyczny 
i dokumentację dotychczaso-
wego dorobku twórczego.
Formularze wniosków o sty-

pendia można pobierać w se-
kretariacie Departamentu Kul-
tury Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku przy ul. Rzeźnic-
kiej 58 w pokoju nr 109. Ter-
min składania wniosków upły-
wa 30 listopada. Informacji na 
temat konkursu o przyznanie 
stypendiów dla twórców kultu-
ry w roku 2020 udzielają: Re-
nata Wierzchołowska, tel. 58 
32 68 284 oraz Grażyna Bo-
nisławska, tel. 58 32 68 286 – 
Departament Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego.
Wnioski rozpatruje Komi-
sja Doradcza, przedstawiając 
swoje opinie zarządowi woje-
wództwa pomorskiego, któ-
ry podejmie decyzję o przy-
znaniu stypendiów w terminie 
nie dłuższym niż miesiąc od 
otrzymania opinii Komisji Do-
radczej i jest to decyzja osta-
teczna, od której nie przysłu-
guje odwołanie.

Miliony na inwestycje w regionie
Ponad 3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 trafiło do samorządów z powiatów puc-
kiego i wejherowskiego. Przyznane środki przeznaczone zostaną na realizację projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków, 
czy też rewitalizacji. 

samorządowcy, rodzice, nauczyciele i przyjaciele 
szkoły podstawowej nr 2 we władysławowie 
uczestniczyli w oficjalnym otwarciu nowych 
oddziałów przedszkolnych klas zerowych.

oddziały pRzedszkolne otwaRte

Uroczyste wręczenie aneksów i sym-
bolicznych czeków zorganizowane 
zostało w redzkim magistracie. Przy-
znanie samorządom dodatkowych 
środków było możliwe dzięki korzyst-
nym różnicom w kursie między euro 
a złotówką. 

MOdeRNiZacje 
i RewiTaliZacje
- Z jednej strony wykorzystujemy 
dogodny moment kursowy, a z dru-
giej szybko i skutecznie rozwiązu-
jemy palący problem – zapewniał 
Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego. - W wie-
lu gminach realizacja ważnych dla 
mieszkańców projektów musiała 
być wstrzymana, gdyż obecna bar-
dzo dobra koniunktura na rynku po-
woduje, że koszty realizacji inwesty-
cji są zbyt wysokie. To jest najlep-
szy moment, by dzięki korzystnym 
różnicom kursowym między walutą 
euro a złotym pozyskać dodatkowe 
środki na inwestycje.
Prawie 1,2 mln zł zostanie przezna-
czone na inwestycje związane z mo-
dernizacją energetyczną budynków 
w gminach: Władysławowo, Wejhero-
wo, Luzino, Puck, Jastarnia oraz Sze-

mud (budynki komunalne i obiek-
ty użyteczności publicznej). Środ-
ki na termomodernizacje trafią rów-
nież do Rumi, Wejherowa, Pucka, 
Redy i Helu, a także powiatów puc-
kiego i wejherowskiego. Nadto Ru-
mia i Wejherowo otrzymały w su-
mie prawie 1,9 mln zł na rewitalizacje 
dzielnic. Środki w wysokości blisko 
53 tys. zł trafią też do Władysławowa 

i Jastarni, gdzie powstaną dwa zinte-
growane węzły przesiadkowe.

dOdaTkOwe dOfiNaNsOwaNie
- Wsparcie w wysokości blisko 90 tys. 
zł może nie jest wysokie, ale dla nas 
ważne jest każde dodatkowe dofinan-
sowanie – wyjaśnia Tadeusz Puszkar-
czuk, wójt gminy Puck. - Dzięki przy-
znanym środkom ograniczone zosta-

ną nasze wydatki związane z realiza-
cją projektu pn. „Kompleksowa mo-
dernizacja energetyczna budynków 
stanowiących własność Gminy Puck”. 
W ramach zadania termomodernizacji 
poddano sześć obiektów użyteczno-
ści publicznej, tj. budynki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Połczynie, szkół 
w Gnieżdżewie, Połczynie, Mieroszy-
nie oraz Swarzewie, a także Wiejskie-

go Domu Kultury w Strzelnie.
W sumie na terenie całego woje-
wództwa pomorskiego dofinanso-
wanych zostało blisko sześćdziesiąt 
projektów z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020, a kwota 
dodatkowego wsparcia wyniosła po-
nad 78,8 mln zł. 

Anna Walk

Uroczystość rozpoczęto symbolicznym 
przecięciem wstęgi oraz poświęceniem 
nowych pomieszczeń. Zaproszeni goście 
mieli możliwość zwiedzenia wyremonto-
wanej części szkoły oraz obejrzenia pro-
gramu artystycznego, który został przy-
gotowany przez najmłodszych benefi-
cjentów inwestycji.
Przypomnijmy, że remont i modernizacja bu-
dynku szkoły trwały od czerwca do sierpnia 
2019 roku. W ramach przebudowy wydzielo-
no i urządzono trzy nowe, jasne, przestron-
ne sale dla maluchów, pokój nauczycielski, 
szatnię, kompleks sanitariatów oraz nieza-
leżne wejście dla dzieci, dzięki czemu zarów-
no przedszkolaki, jak i ich rodzice w budynku 
mogą czuć się całkowicie bezpieczni.

- Ważne jest zapewnienie komforto-
wej i bezpiecznej przestrzeni do rozwo-
ju oraz nauki najmłodszym mieszkań-
com naszej gminy - mówi Roman Kużel, 
burmistrz Władysławowa. - Do tej pory 
oddziały dostosowane do potrzeb dzie-
ci w wieku wczesnoszkolnym powstały 
w szkołach podstawowych w Karwi, Ja-
strzębiej Górze i Chłapowie. 
Obecnie do trzech oddziałów przedszkol-
nych w Szkole Podstawowej im. Kontr-
admirała Włodzimierza Steyera nr 2 we 
Władysławowie uczęszcza 61 dzieci, któ-
re uczą się i bawią pod troskliwym okiem 
opiekunów. Całkowity koszt dwuetapowej 
inwestycji wyniósł blisko 600 tys. zł.

WA

jesteś twóRCą kultuRy? 
zdobądź stypendiuM!
chcesz wydać tomik wierszy, stworzyć wystawę plastycz-
ną, nagrać płytę bądź zrealizować projekt multimedialny? 
Złóż wniosek o stypendium marszałka dla twórców kultury 
z budżetu województwa pomorskiego w roku 2020. 
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„Twoje światła - nasze bezpieczeń-
stwo” - pod takim hasłem policja 
i stacje kontroli pojazdów prowadzą 
akcję kontroli oświetlenia.

już niebawem w pucku odbędzie się jarmark świąteczny. do uczestnic-
twa w wydarzeniu urząd Miasta zaprasza wystawców. 

zapRezentuj się na jaRMaRku!

W najbliższą sobotę w ramach kampanii pn. „Twoje światła – Na-
sze bezpieczeństwo” kierowcy będą mogli bezpłatnie skontro-
lować światła swojego pojazdu na stacjach kontroli pod patro-
natem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych 
w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, a także na innych sta-
cjach, które zgłosiły chęć włączenia się do akcji.
Jak wynika z najnowszych badań Instytutu Transportu Samo-
chodowego, aż 98 proc. polskich kierowców doświadcza ośle-
piania przez inne samochody. Jednocześnie ponad 40 proc. an-
kietowanych uznaje oświetlenie swoich aut za zbyt słabe. Szcze-
gólnie w okresie jesiennym, kiedy to noce są dłuższe, zła jakość 
i nieprawidłowe ustawienie świateł są przyczyną aż 12-krotnego 
wzrostu ryzyka wypadku z pieszym poza terenem zabudowa-
nym w nocy na polskich drogach. 
Dobrze ustawione światła to podstawa. Zbyt nisko padają-
ce światło może niedostatecznie oświetlić jezdnię, co w konse-
kwencji może doprowadzić do tego, że kierowca nie zauważy 
pieszego bądź przeszkody na drodze. Jeśli natomiast światła są 
ustawione za wysoko, to oślepiają innych uczestników ruchu. 
W ramach kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, po-
morscy policjanci będą sprawdzać, czy kierowcy należycie dba-
ją o oświetlenie pojazdu. W przypadku ujawnienia usterek, które 
w sposób rażący zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym, 
może się okazać, że dalsza jazda będzie niemożliwa. 

WA

Jeśli jesteś rękodzielnikiem lub wytwa-
rzasz regionalne specjały, to propozy-
cja dla Ciebie. Pucki magistrat poszu-
kuje twórców ludowych, przedsiębior-
ców, członkiń kół gospodyń wiejskich, 
a także przedstawicieli firm i organiza-
cji pozarządowych.
Celem Jarmarku Świątecznego jest 
wprowadzenie w mieście świątecznej 
atmosfery, jak również promocja regio-
nalnych wyrobów, a także przedmio-
tów użytkowych i ozdobnych o charak-
terze bożonarodzeniowym. Podczas 
wydarzenia preferowana będzie sprze-
daż produktów o charakterze świą-
tecznym, regionalnym oraz wyrobów 
rękodzieła artystycznego, takich cho-
ciażby, jak ceramika, biżuteria, wyroby 
regionalne z wikliny, zabawki, gastro-
nomia, w tym: grzane piwo, miody pit-
ne oraz nalewki.
Każdy przedsiębiorca (wystawca) za-
interesowany udziałem w Jarmarku 

Świątecznym powinien najpóźniej do 
22 listopada przesłać kartę zgłoszenia 
wraz z podpisaną klauzulą dot. prze-
twarzania danych osobowych na ad-
res: Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 
84-100 Puck z dopiskiem: „Jarmark 
Świąteczny” lub złożyć ją osobiście 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Mia-
sta Puck (pok. 2). Wypełniony i ze-
skanowany dokument można również 

przesłać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail: ngo@
miastopuck.pl. Przesłanie karty zgło-
szenia jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień Regulaminu Jarmarku. 
Jarmark Świąteczny w Pucku trwał bę-
dzie dwa dni, tj. od 7 do 8 grudnia. Tra-
dycyjnie zorganizowany zostanie na 
Starym Rynku.

WA

„Przystanek 
Kultura” zakończony

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Przystanek Kultura”, który prowadził 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. 

skontRoluj 
światła w auCie

Głównym celem przedsięwzięcia była po-
prawa standardów użytkowania, a także 
rozszerzenie oferty kulturalno-turystycz-
nej Centrum Kultury, które funkcjonu-
je przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Pucku.
Projekt „Przystanek Kultura” był współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Morskie-
go i Rybackiego. Wartość przyznanego dofi-
nansowania wyniosła 300 tys. zł. Ponad 341 
tys. zł pochodziło z budżetu miasta. Opera-

cja zrealizowana została w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na 
lata 2014-2020, a wdrażana była przez Pół-
nocnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.
W ramach przeprowadzonych działań wyko-
nano remont i modernizację istniejącej infra-
struktury Centrum Kultury. Pomieszczenia 
wyposażono w krzesła, stoły, sprzęt multi-
medialny oraz sprzęt nagłośnieniowy, które 
znacznie podniosą komfort użytkowników. 
Nadto zakupiono estradę o wymiarach 8x10 
metrów wraz z profesjonalnym oświetle-

niem, która podczas sezonu letniego funk-
cjonowała na Zielonej Plaży. Udało się też 
kupić silnik do tradycyjnej łodzi kaszubskiej 
„Pucczanki” i stroje rybackie „dżumpery”. - 
Zmodernizowana infrastruktura stanie się 
miejscem prowadzenia różnorodnych zajęć, 
skupiających się również wokół rybackości, 
czyli tematyki silnie związanej z tradycja-
mi i historią regionu – zapewniają przedsta-
wiciele Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Pucku. 

WA
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Rekord z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w Pucku to już swo-
istego rodzaju tradycja. W 2015 roku 
mieszkańcy stolicy powiatu puckie-
go okazali się rekordzistami za spra-
wą wspólnego poloneza. Rok później 
lokalna społeczność pobiła rekord 
w jednoczesnym śpiewaniu Mazurka 
Dąbrowskiego. W centralnym punkcie 
miasta zorganizowany został też nie-
typowy koncert. W 2017 roku ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Mariusza 
Zaruskiego zagrali „Sto lat” na fla-
żoletach. W ubiegłym roku 1029 pu-
charów utworzyło największą mozai-
kę w kraju. Inspiracją do ustanowie-
nia tegorocznego rekordu były bia-
ło-czerwone barwy i symbol miłości, 
czyli serce. W ten sposób na Starym 
Rynku utworzony został rekordowy 
wzór, dzięki temu pucczanie pokazali, 
że kochają Polskę. 

Żywa lekcja hisTORii
- Postanowiliśmy rok w rok Narodo-
we Święto Niepodległości czcić w tro-
chę inny sposób - wyjaśnia Zdzisław 
Pruchniewski, dyrektor Szkoły Pod-

stawowej im. Mariusza Zaruskiego 
w Pucku. - Tradycyjne apele już nie 
działają na wyobraźnię młodych lu-
dzi. Należy do nich trafiać w inny, nie-
co bardziej nowatorski sposób. Tego 
typu spotkania to żywa lekcja histo-
rii, w której każdy może mieć aktywny 
udział. Do uczestnictwa w tegorocz-
nej próbie bicia rekordu Polski zapro-
siliśmy nie tylko miejscowe szkoły, ale 
i placówki spoza Pucka. 
Na Starym Rynku zebrali się nie tyl-
ko uczniowie, ale też inni miłośnicy 
nietradycyjnego świętowania kolejnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. - To świetny sposób na in-
tegrację i przekazywanie informacji na 
temat historii Polski – przekonuje pani 
Krystyna z Pucka. - Niemal za każdym 
razem podziwiam zmagania uczniów 
i zawsze jestem pod wrażeniem ich za-
angażowania oraz entuzjazmu. Lekcje 
patriotyzmu w ich wydaniu powinny 
być obowiązkowe w innych szkołach.

wspaNiała iNicjaTywa
Próba bicia rekordu Polski odbyła 
się w ramach wydarzenia pn. „Nasza 

Niepodległa”, które Szkoła Podsta-
wowa im. Mariusza Zaruskiego zor-
ganizowała przy współpracy z Urzę-
dem Miasta w Pucku. Patriotyczna 
inicjatywa stworzyła nie tylko możli-
wość uczestnictwa w tworzeniu naj-
większego wzoru serca z ludzi, ale 
i wspólnego odśpiewania Mazur-
ka Dąbrowskiego. Wydarzenie pod 
względem artystycznym uświetnił 
występ chóru „Muszelki” ze Szkoły 
Podstawowej im. Mariusza Zaruskie-
go w Pucku.
- To wspaniała inicjatywa społeczno-
ści szkolnej i bardzo podziwiam ich 
ogromną kreatywność – zapewnia 
Hanna Pruchniewska, burmistrz Puc-
ka. - Dzięki tego typu przedsięwzię-
ciom w nowatorski sposób przekazu-
jemy uczniom naszych szkół ważną 
wiedzę na temat historii Polski. Bardzo 
się cieszę, że tyle osób zarówno dzie-
ci, jak i ludzi młodych oraz dorosłych, 
uczestniczyło w tym przedsięwzięciu. 
To dla nas powód do dumy, że wspól-
nie możemy uczcić 101. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

anna walk

W Pucku utworzyli największy 
wzór serca z ludzi dla Niepodległej

Pucczanie już po raz kolejny wpisani mają zostać na listę rekordzistów. W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 
utworzyli największy wzór serca z ludzi. W rekordowej próbie, którą zorganizowano na Starym Rynku, udział wzięło w sumie 1381 osób. 
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W trakcie spotkania, które odbyło się 
w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich im. Fe-
liksa Stamma „Cetniewo”, odczyta-
no listę nazwisk czterdziestu sześciu 
wybitnych sportowców, którzy ode-
szli na zawsze. O muzyczną i słowną 
oprawę uroczystości zadbali ucznio-
wie oraz absolwenci Zespołu Szkół nr 
1 we Władysławowie.
- Cieszę się, że w tegorocznej wie-
czornicy tak licznie uczestniczyła 
młodzież, bo chcemy, żeby w pamię-
ci młodych ludzi na zawsze zosta-
ły te wielkie nazwiska wspaniałych 
sportowców - mówił Jerzy Szczepan-
kowski, prezes Alei Gwiazd Sportu we 
Władysławowie, który jest inicjato-
rem i organizatorem dorocznych wie-
czorów wspomnień.
Po wspólnych wspominkach wiel-
kich nieobecnych uczestnicy udali się 
na Aleję Gwiazd Sportu, gdzie złoży-
li kwiaty i zapalili znicze. Przypomnimy, 
że w lipcu tego roku we Władysławowie 
odsłonięto osiem gwiazd zasłużonych 

sportowców, w tym dwóch już nieżyją-
cych, tj. himalaisty Andrzeja Marciniaka 

i koszykarki Małgorzaty Dydek.
uM

Rodzina, przyjaciele, samorządowcy, uczniowie i mieszkańcy. Wszyscy 
wspólnie wspominali nieżyjących sportowców, których gwiazdy widnieją 

na władysławowskiej Alei Gwiazd Sportu.
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Uczcili pamięć 
znanych sportowców

nie bądź obojętny!
widzisz bezdomnego na mrozie? 
Zadzwoń po pomoc!

Mundurowi intensyfikują jesienno 
- zimowe działania skierowane do 
grup ludzi najbardziej narażonych 
na wychłodzenie organizmu. W tym 
czasie odwiedzą miejsca, gdzie 
mogą przebywać osoby samotne, 
bezdomne i ubogie. Puccy funkcjo-
nariusze apelują także do mieszkań-
ców powiatu puckiego o informowa-
nie policji lub innych służb o każdej 
zauważonej osobie, która siedzi na 
przystanku, w parku, a także będą-
cej pod wpływem alkoholu lub znaj-
dującej się w podobnej sytuacji, mo-
gącej spowodować wychłodzenie 
organizmu. - Nie przechodźmy obok 

takich ludzi obojętnie – przypomi-
nają. - Wystarczy, że w takim przy-
padku zareagujemy i powiadomi-
my odpowiednie służby. Pamiętaj-
my, że od naszego zaangażowania 
i pomocy może zależeć czyjeś życie. 
Czasem wystarczy jeden telefon. 
Policjanci przypominają, że każdy 
z nas ma obowiązek reagowania na 
cudzą krzywdę. Nie powinniśmy być 
obojętni wobec tych, którzy mogą 
potrzebować naszej pomocy. Wy-
starczy telefon pod numer: 112 lub 
997, by uchronić kogoś od wychło-
dzenia i uratować komuś życie.

WA
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Szansa na pracę 
Będą szkolenia, warsztaty 
i wsparcie dla bezrobotnych. 

Unijne dofinansowanie trafi do Puc-
ka, Kartuz i Gdańska. Ponad 4 mln zł 
z Unii Europejskiej otrzymają samo-
rządy z Pomorza. Dzięki temu 300 
bezrobotnych mieszkańców ma szan-
sę zyskać pracę. Zorganizowane będą 
też szkolenia i warsztaty z poszukiwa-
nia pracy. Umowy na dofinansowanie 
trzech projektów 13 listopada 2019 
r. podpisał marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, wójt 
gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk 
oraz dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kartuzach Barbara Kapica. 
Gdańsk reprezentowała dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
Małgorzata Niemkiewicz. 
 
Aktywizacja w Kartuzach 
Pierwszy projekt obejmie 141 osób 
z powiatu kartuskiego. Będą mogły 
w nim uczestniczyć osoby długotrwa-
ło bezrobotne i o niskich kwalifika-
cjach. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) 
i Centrum Integracji Społecznej 
w Ostrzycach przygotują dla nich 
warsztaty motywacyjne oraz szkole-
nia. Będzie również program stażów 
i prac interwencyjnych. Wszystko, aby 
zwiększyć możliwości zatrudniania 
osób bezrobotnych, zarejestrowanych 
w kartuskim PUP. 
 
Projekt w Pucku 
Projekt aktywizacji zawodowej 
w powiecie puckim obejmie 50 osób. 
Skierowany jest, podobnie jak pro-
jekt kartuski, dla osób długotrwale 
bezrobotnych i biernych zawodowo. 
Dodatkowo, obejmie osoby pracujące, 
ale znajdujące się w niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy. W ramach 

projektu dla uczestników zostaną 
opracowane indywidualne plany dzia-
łania. Przeprowadzone będą również 
warsztaty z zakresu aktywnego po-
szukiwania pracy oraz staże i praktyki 
zawodowe. Na zdjęciu powyżej: wójt 
gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk 
i marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk podpisują 
umowę. 
 
Cała Naprzód w Gdańsku 
Trzeci projekt realizowany pod nazwą 
Cała Naprzód II realizowany będzie 
w Gdańsku oraz w Pszczółkach i Su-
chym Dębie. Skierowany jest do 110 
bezrobotnych osób, które znajdują 
się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 
Każdy z uczestników zostanie potrak-
towany indywidualnie. Zapewnione 
będzie również wsparcie psycho-
logiczno-doradcze i motywacyjne. 
Projekt zakłada, że 90 osób uzyska 
zatrudnienie, a 20 poprawi swoją 
pozycję na rynku pracy.

Projekty w liczbach
Projekt Akademia rozwoju zawo-
dowego – II edycja w Kartuzach 
kosztować będzie ponad 1,3 
mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł 
stanowić będzie dofinansowanie 
z RPO WP 2014-2020. Z kolei 
wartość projektu Aktywizacja 
zawodowa osób w bezrobotnych 
z terenu gminy Puck to prawie 
700 tys. zł, z czego ok. 660 tys. 
zł to dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej. Cała Naprzód 
II realizowana będzie do 30 
czerwca 2021 r. i kosztować 
będzie ponad 2 mln zł, a unijne 
dofinansowanie wyniesie ponad 
1,9 mln zł.

Rekordowo niskie bezrobocie

Trasy rowerowe – zdecyduj!

Wsparcie dla 
bezrobotnych

Już pięć miesięcy z rzędu na 
Pomorzu bezrobocie jest rekordowo 
niskie.

fot
. A

lek
san

der
 Ol

sza
k

fot
. un

spl
ash

.co
m

Najniższa w historii woje-
wództwa pomorskiego sto-
pa bezrobocia rejestrowa-

nego utrzymuje się na poziomie 4,4 
proc. od czerwca 2019 roku, podczas 
gdy w kraju jest o 0,6 punktów 
procentowych i wynosi 5,1 proc. Taki 
wynik daje Pomorskiemu bardzo 
wysokie, piąte miejsce w kraju. Niż-
sze bezrobocie w październiku 2019 
roku odnotowano w wojewódz-
twach: wielkopolskim (2,8 proc.), 
śląskim (3,6 proc.), małopolskim (4 
proc.) i mazowieckim (4,3 proc.). 
Z kolei najwyższe bezrobocie jest 
w województwie warmińsko-mazur-
skim (8,6 proc.). Stopa bezrobocia 
jest tak niska, że pobiła zeszłoroczny 

rekord Pomorskiego z czerwca 2018 
roku. Wtedy bezrobocie wyniosło 
4,8 proc. Taki sam wynik odnotowa-
no także w październiku ubiegłego 
roku. W porównaniu do 2018 roku 
zmalała też liczba osób bezrobot-
nych o 7,4 proc., czyli o 3,3 tys. osób. 
W październiku 2019 roku do urzę-
dów pracy zgłoszono 8 tys. wolnych 
miejsca zatrudnienia lub miejsc 
aktywizacji zawodowej. Najwięcej 
nowych ofert pojawiło się w powie-
cie gdańskim (253). Jednak są też 
powiaty, w których miejsc pracy jest 
mniej niż w poprzednim miesiącu. 
To powiat słupski (mniej o 269 
miejsc) oraz pucki (171 miejsc). 
/raf/

Na polskim wybrzeżu 
powstaje międzynarodowa 
trasa rowerowa EuroVelo 

10. W Gdańsku i Słupsku można 
wziąć udział w specjalnych konsul-
tacjach dotyczących oceny przepro-
wadzonych już prac oraz planów na 
przyszłość. Udział w spotkaniach 
jest bezpłatny. Swoje zdanie można 
wyrazić również w internetowej 
ankiecie. 

Harmonogram spotkań: 
- Gdańsk, 25 listopada (poniedzia-
łek), Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 
22/26 (Sala Klubowa, parter) 
- Słupsk, 28 listopada (czwartek), 
Hotel Staromiejski, ul. Jedności 
Narodowej 4-5 (sala konferencyjna 
na I piętrze)  W każdym z miejsc 
odbędą się dwa spotkania w godz. 
13.00-14.30 i 17.00-18.30. Formu-
larz rejestracyjny - na pomorskie.eu. 
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Mieszkańcy gminy Kosakowo 
świętowali niepodległość

Było uroczyście, radośnie, rodzinnie i aktywnie, a nade wszystko patriotycznie. W gminie Kosakowo 101. rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości przybrała formę wielkiego święta wolności w biało-czerwonych barwach.

11 listopada 1918 roku przybyły z wię-
zienia w Magdeburgu do Warszawy 
Józef Piłsudski przejął od Rady Re-
gencyjnej władzę cywilną i wojsko-
wą. Dzień później przed naczelnym 
wodzem stanęło zadanie utworzenia 
rządu, a przed całym narodem misja 
odbudowy Państwa Polskiego. Z oka-
zji tych wydarzeń rokrocznie w całym 
kraju odbywają się rocznicowe gale, 
koncerty i biegi. W ten sposób w tym 
roku świętowali między innymi miesz-
kańcy gminy Kosakowo. 

sZkOła dO hyMNu
W miejscowych szkołach rocznicowe 
obchody rozpoczęły się już w piątek, 
tj. 8 listopada. Punktualnie o godz. 11:11 
w ramach akcji pn. „Szkoła do hym-
nu” uczniowie przystąpili do wspólne-
go odśpiewania Mazurka Dąbrowskie-
go. W Mostach i Dębogórzu hymn roz-
brzmiał podczas wewnętrznych aka-
demii, a młodzież i grono pedagogicz-
ne z placówki w Pogórzu do hymnu 
stanęli przy pomniku Józefa Klebby. 
- To był bardzo niezwykły moment – 

wspomina Marcin Majek, wójt gminy 
Kosakowo. – Do odśpiewania hymnu 
włączyliśmy się wraz z pracownika-
mi Urzędu Gminy, tworząc z uczniami 
biało-czerwoną wspólnotę.

ZłOTe kłOsy pRZyZNaNe
W przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości na terenie Kosakow-
skiego Centrum Kultury w Pierwo-
szynie odbyła się uroczysta akademia 
połączona z galą wręczenia statuetek 
Złotego Kłosa. Wydarzenie rozpoczę-
ła Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo, 
odegraniem Mazurka Dąbrowskie-
go. W iście patriotycznych nastrojach 
zaszczytnego wyróżnienia dostąpiły 
trzy zasłużone dla rozwoju gminy Ko-
sakowo osoby. 
– Pani Bożena Roszak od osiemna-
stu lat pełni funkcję sołtysa Suchego 
Dworu, a w Radzie Gminy zasiada już 
czwartą kadencję – wymienia osią-
gnięcia zdobywców statuetek Marcin 
Majek. – Dyrektor gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Augustyna Necla, Pani 
Anna Paturej, troszczy się z niezwy-

kłym zaangażowaniem o naszą książ-
nicę już od dziesięciu lat. Jeżeli zaś 
chodzi o zasługi Pana Jerzego Włu-
dzika, wójta seniora, który obecnie 
wspiera nasze działania, zasiadając 
w Radzie Powiatu Puckiego, są one 
wprost nieocenione. 
Tuż po zakończeniu oficjalnej części 
uroczystości scenę opanował żeński 
duet Etta. Recital miał niezwykle nie-
podległościowy nastrój, utwory wyjąt-
kowo wpisały się w obchody 101. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Równie spójnym akcentem 
okazała się projekcja filmu pt. „Piłsud-
ski” w reżyserii Michała Rosy. Za or-
ganizację niedzielnych obchodów od-
powiadało Kosakowskie Centrum Kul-
tury, a całość uroczystości prowadzi-
ła Anna Padée, kierownik Referatu ds. 
Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu 
Gminy Kosakowo. 

11 lisTOpada
Główne obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości rozpoczęły się 
w kościele pw. Antoniego Padew-

skiego. O godz. 10 uroczystą mszę 
świętą odprawił ksiądz kanonik Jan 
Grzelak. Ważnym punktem obcho-
dów było złożenie wiązanek kwiatów 
pod pomnikiem Józefa Klebby w Ko-
sakowie. W akompaniamencie Chóru 
Morzanie zebrani odśpiewali Mazur-
ka Dąbrowskiego. Uroczystość od-
bywała się przy honorowej asyście 
Marynarki Wojennej. 
– Bardzo dziękuję wszystkim za udział 
w tej podniosłej chwili – mówił do ze-
branych Marcin Majek. – Wspólnie 
świętujemy odzyskanie niepodległo-

ści, którą po 123 latach zaborów wy-
walczyli Polacy pod wodzą marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy dum-
ni, że dziś możemy cieszyć się wolno-
ścią i mówić w ojczystym języku. 
Zwieńczeniem obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości były Bie-
gi Niepodległościowe zorganizowane 
przez Referat ds. Sportu, Turystyki 
i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo. 
Poprzez aktywność sportową swój 
patriotyzm postanowiło podkreślić 
wielu mieszkańców i gości z innych 
części kraju.

MaRciN Majek,
wójt gminy Kosakowo.

Tegoroczne obchody odzyskania niepodległości 
przez Polskę w gminie Kosakowo przerodziły się 
w wielkie święto wolności. Za sprawą wielu miesz-
kańców zaangażowanych w organizację i udział 
następujących po sobie akcentów niepodległo-
ściowych, drugi weekend listopada spędziliśmy 
w niezwykłej, patriotycznej atmosferze, dając liczne 
dowody na to, iż niepodległość nosimy w sercu.
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Wśród jubilatów znalazły się dwie pary 
obchodzące żelazne gody, tj. 65 lat 
pożycia małżeńskiego. Kolejne siedem 
par obchodziło diamentowe gody, czyli 
60 lat razem, a najwięcej, bo dwadzie-
ścia jeden małżeństw, mogło pochwa-
lić się wspólnym przeżyciem 50 lat. 
- Nie ma gminy bez wspólnoty. 
To Państwo są największą jej warto-
ścią - mówił do zebranych w Urzę-
dzie Miejskim Roman Kużel, bur-
mistrz Władysławowa. - To Państwo 
tutaj pracowali, mieszkali, wychowali 
swoje dzieci, a teraz wychowują wnu-
ki. Życie jest zaskakujące. Są momen-
ty piękne, ale również trudne, dlatego 
tym bardziej serdecznie Państwu gra-
tuluję i podziwiam, że potraficie iść 
przez życie razem, mimo wszystko.
Każda z par otrzymała życzenia od 
władz samorządowych wraz z listem 
gratulacyjnym i bukietem róż. Pre-
zydent RP nadał „50-latkom” meda-
le za długoletnie pożycie małżeńskie. 
W jego imieniu jubilatów odznaczył 
burmistrz Roman Kużel.

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

PRENUMERATA:
p.ruszewski@expressy.pl

ONLiNE:

/ Express Biznesu
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Na dobre i na złe razem od co najmniej pięćdziesięciu lat. We Władysławo-
wie trzydzieści par świętowało okrągłe rocznice pożycia małżeńskiego. 

 Razem są już od 
co najmniej 50 lat

podsuMowanie 
akcji „ZnicZ”
podczas długiego weekendu na drogach wo-
jewództwa pomorskiego było bezpieczniej niż 
rok temu - wynika z policyjnych danych. 

Podsumowanie okresu związanego 
z dniem Wszystkich Świętych nie wy-
pada tragicznie. Z informacji opubli-
kowanych przez Komendę Wojewódz-
ką Policji w Gdańsku wynika, że na 
pomorskich drogach służbę pełniło 
blisko 1300 policjantów ruchu drogo-
wego. W sumie od 31 października do 
3 listopada na terenie województwa 
pomorskiego doszło do piętnastu wy-
padków, w których zginęła jedna oso-
ba, a 26 zostało poszkodowanych.  
Dla porównania, w ubiegłym roku 
podczas akcji „Znicz” doszło do dwu-
dziestu jeden wypadków, w których 
również zginęła jedna osoba, a 29 

zostało poszkodowanych. W sto-
sunku do ubiegłego roku znacznie 
zwiększyła się jednak liczba nie-
trzeźwych kierujących. W 2018 roku 
trzydzieści trzy osoby zdecydowa-
ły się na kierowanie pojazdem pod 
wpływem alkoholu, a podczas te-
gorocznych działań pomorscy po-
licjanci zatrzymali sześćdziesięciu 
kierowców na „podwójnym gazie”. 
Funkcjonariusze policji cały czas 
apelują do kierowców o ostrożność, 
przestrzeganie przepisów i dostoso-
wanie prędkości do warunków panu-
jących na drodze.

WA
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Wytwórnia East Studio oficjalnie 
potwierdziła informację na temat 
pracy nad filmem o księdzu Janie 
Kaczkowskim, założycielu hospi-
cjum w Pucku. Szczegółowe infor-
macje odnośnie produkcji obecnie 
nie są znane. Na razie wiadomo, że 

główną rolę zagra Dawid Ogrodnik, 
aktor znany z takich dzieł jak: „Chce 
się żyć”, „Ostatnia rodzina”, czy też 
„Cicha noc”. Za swoją ostatnią kre-
ację w „Ikarze” otrzymał na Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni nagrodę dla najlepszego 
aktora. Data premiery filmu na ra-
zie pozostaje tajemnicą. Nie wie-
my również, kto jeszcze pojawi się 
w obsadzie produkcji.   
Twórca Puckiego Hospicjum pw. św. 
ojca Pio zmarł 28 marca 2016 roku, 
w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. 
Od urodzenia cierpiał na poważną 
wadę wzroku i lewostronny niedo-
wład. W 2004 roku był jednym z za-
łożycieli Puckiego Hospicjum Domo-
wego. W latach 2007-2009 koordy-
nował prace budowy Puckiego Ho-
spicjum, a w 2009 roku został jego 
dyrektorem i prezesem zarządu. 
WA

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 grudnia. Zwycięzcy o wygranej powiadomieni zo-
staną drogą elektroniczną. Zaznaczamy, że nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na jego publikację na łamach Expressu Powiatu Puckiego. Do-
datkowo osoba nadsyłająca oświadcza, że jest autorem fotografii i dysponuje do 
niej prawami autorskimi.

wa

RozdajeMy wejśCiówki
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będzie filM 
o ks. kacZkowskim
powstanie film o ks. janie kaczkowskim. 
w rolę popularnego duchownego wcieli się 
dawid Ogrodnik.

Od kilku lat policjanci z wojewódz-
twa pomorskiego korzystają ze spe-
cjalnej skrzynki mailowej, tj. stopa-
gresjidrogowej@pomorska.policja.
gov.pl. Każdy z nas może przesyłać 
pod ten adres materiał wideo bądź 
zdjęcia, na których zarejestrowane 
zostały rażące naruszenia przepisów 
ruchu drogowego.
- Nadesłane materiały każdorazowo 
są analizowane pod kątem pociągnię-
cia do odpowiedzialności sprawców 
wykroczeń i agresywnych zachowań 
na drodze – zapewniają przedstawi-
ciele Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku. - Funkcjonariusze usta-
lają właścicieli pojazdów i nakładają 
mandaty lub kierują wnioski do sądu 
wobec kierowców, którzy dopuści-
li się rażących wykroczeń w ruchu 
drogowym.
W roku 2018 na adres stopagresji-
drogowej@pomorska.policja .gov.
pl wpłynęło 538 zgłoszeń z zareje-
strowanymi wykroczeniami w ruchu 
drogowym. W tym roku ich liczba 
jest znacznie większa. Do 24 paź-

dziernika uczestnicy ruchu wysła-
li 852 zgłoszenia. - Materiały z in-
formacją o miejscu popełnienia wy-
kroczenia, datą oraz danymi oso-

by zgłaszającej są wystarczające 
do ukarania kierowcy – zapewniają 
funkcjonariusze policji. 
WA
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Kierowcy coraz chętniej nagrywają filmy, dokumentujące wykroczenia 
piratów drogowych, a następnie dostarczają je policji. 

Kierowcy nagrywają 
piratów drogowych

Zrobiłeś ciekawe zdjęcie?
Wyślij do nas!

a.Walk@expressy.pl
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Jury konkursu Piękna Wieś Pomorska 
2019 oceniało zadbane przestrzenie, 
pielęgnowanie dziedzictwa kulturowe-
go i poszanowanie krajobrazu natural-
nego. Konkurs był podzielony na dwie 
kategorie, tj. wieś oraz zagrodę. Do 
wojewódzkiego finału dostało się dwa-
naście wsi i czternaście zagród. 

NajpiękNiejsZe wsie wyBRaNe
Pierwsze miejsce w kategorii wieś 
zajęło Lubieszewo (gm. Nowy Dwór 
Gdański), które już w ubiegłym roku 
zajęło drugie miejsce w plebiscycie. 
Za Lubieszewem na podium uplaso-
wało się Żelistrzewo (gm. Puck), a na 
trzeciej pozycji znalazła się wieś Lal-
kowy (gm. Smętowo Graniczne). Do 
przedstawicieli trzech najpiękniej-
szych miejscowości, poza pamiątko-
wymi certyfikatami i pucharami, tra-
fiły również nagrody pieniężne – od-
powiednio 30, 20 i 10 tys. zł.

– Przy wyborze najpiękniejszej wsi 
najwyżej ocenialiśmy ogólny wygląd 
miejscowości, jej architekturę, posza-
nowanie środowiska, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii i aktyw-
ność mieszkańców, np. prężnie dzia-
łające koła gospodyń wiejskich czy 
ochotnicze straże pożarne – tłuma-
czy Krzysztof Pałkowski, wicedyrektor 
Departamentu Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego. – Wygraną sołectwa 
najczęściej przeznaczają na budowę 
miejsc służących integracji mieszkań-
ców, dekorację wsi, nowe nasadzenia 
roślin, ale także remont świetlicy. Dzię-
ki temu te miejscowości stają się jesz-
cze bardziej przyjazne mieszkańcom – 
podkreśla Pałkowski.
Kapituła konkursowa przyznała także 
trzy wyróżnienia specjalne. Docenio-
ne zostały wsie: Kolnik (gm. Pszczół-
ki), Krasna Łąka (gm. Mikołajki Pomor-

skie) oraz Tuszkowy (gm. Lipusz). Ich 
przedstawiciele otrzymali po 3 tys. zł. 

właściciele siedlisk 
NagROdZeNi
Druga część konkursu dotyczyła za-
gród. Ocena związana była z ładem 
i porządkiem na siedlisku, stanem sa-
nitarnym oraz pielęgnowaniem trady-
cji miejsca, czyli harmonijnego wpisa-

na zabudowy w krajobraz i stosowa-
nie rodzimych gatunków roślin. Pierw-
sze miejsce i nagroda w wysokości 5 
tys. zł trafiła do państwa Sylwii i Zbi-
gniewa Szczepańskich z Żabna (gm. 
Brusy), którzy specjalizują się w pro-
dukcji mleka oraz chowie bydła. Po-
nadto uprawiają kukurydzę, zboża 
i łąki, a ich gospodarstwo liczy po-
nad 17 ha. Drugie miejsce zajęli: Iwo-

na i Andrzej Majtacz z Borkowa Lę-
borskiego (gm. Choczewo), którzy 
otrzymali 4 tys. zł. Na trzecim miejscu 
z nagrodą 3 tys. zł znaleźli się Barba-
ra i Bartosz Idczak z Przywidza (gm. 
Przywidz), którzy prowadzą gospo-
darstwo Lawendowa Osada.
– Właściciele gospodarstw nagrodę 
najczęściej przeznaczają na upiększa-
nie swoich siedlisk – mówi Krzysztof 
Pałkowski. – W zagrodach pojawiają 
się nowe rośliny, drzewa, kwiaty, dzię-
ki czemu te miejsca stają się jeszcze 
piękniejsze – podkreśla Pałkowski.
W drugiej z kategorii również przyzna-
ło trzy specjalne wypróżnienia z na-
grodą w wysokości 1 tys. zł. W ten spo-
sób wyróżniono: Agnieszkę Szulecką 
z Tuchomka (gm. Tuchomie), Danutę 
i Zbigniewa Piotrowskich z miejscowo-
ści Narkowy (gm. Subkowy) oraz Lidię 
i Kazimierza Gratz z Mikołajek Pomor-
skich (gm. Mikołajki Pomorskie).

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się uroczysta gala konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019. Nagrody 
pieniężne, pamiątkowe certyfikaty i puchary trafiły do przedstawicieli sześciu pomorskich wsi, w tym między innymi Żelistrzewa.

Żelistrzewo wśród 
najpiękniejszych miejscowości

Z programu mogą skorzystać  w su-
mie mieszkańcy piętnastu powiatów, 
w tym puckiego. Szpitale Pomorskie, 
aby móc zrealizować to zadanie, 
podpisały w sierpniu umowy z pod-
miotami medycznymi, które na tere-
nie poszczególnych powiatów będą 
szczepić pacjentów. W Pucku bez-
płatnemu szczepieniu można pod-
dać się w Puckim Centrum Medycz-
nym, które mieści się przy ul. Wojska 

Polskiego 22 (tel. 58 675 84 040). 
- Ponieważ w województwie pomor-
skim występuje wysoka zapadal-
ność na chorobę pneumokokową 
wśród seniorów szczepienia mają 
na celu przyczynienie się do spad-
ku zachorowalności – informuje An-
drzej Zieleniewski, wiceprezes za-
rządu Szpitali Pomorskich. – Chce-
my wyszczepić osoby w wieku po-
wyżej 65. roku życia, będące w gru-

pie ryzyka, tzn. chorujące między in-
nymi na przewlekły nieżyt oskrzeli 
czy też dychawicę oskrzelową.
Ze szczepień mogą skorzystać pa-
cjenci w wieku od 65. roku życia le-
czeni z powodu chorób układu od-
dechowego. Pacjent zgłaszający się 
na szczepienie zobowiązany będzie 
do przedstawienia dokumentu toż-
samości potwierdzającego miejsce 
zameldowania oraz zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego przy-
należność do grupy ryzyka lub inną 
dokumentację, na podstawie której 
będzie można potwierdzić przyna-

leżność do grupy ryzyka. Zaświad-
czenie lekarskie nie będzie wyma-
gane, jeżeli z dokumentacji medycz-
nej posiadanej przez podmiot wy-

konujący szczepienie, będzie wyni-
kać przynależność pacjenta do gru-
py ryzyka.

WA

senioRze nie Czekaj. zaszCzep się!
Na terenie powiatu puckiego realizowany jest 
program szczepień przeciw pneumokokom 
osób powyżej 65. roku życia z grupy ryzyka. 
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TadeusZ pusZkaRcZuk,
wójt gminy Puck

Jesteśmy dumni z tego, że Żelistrzewo znalazło się 
w gronie najpiękniejszych miejscowości wojewódz-
twa pomorskiego. To efekt pracy całego grona osób, 
w tym między innymi sołtysa, członkiń miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli Rady 
Sołeckiej, czy też aktywnych społeczników i spo-
łeczności szkolnej. Wielu mieszkańców angażuje 
się w kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi, co 

przynosi efekty w postaci nagród i wyróżnień. 
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nowe pRzepisy 
kontRoli dRogowej
weszły w życie zmiany przepisów dotyczą-
cych policyjnych kontroli drogowych.

Według nich dopuszczalny jest po-
stój radiowozów w miejscach za-
bronionych, pod warunkiem, że nie 
stworzy to zagrożenia w ruchu. Do-
datkowo kierowcę na drodze może 
zatrzymać żołnierz żandarmerii, 
funkcjonariusz straży granicznej czy 
strażnik leśny. Co jeszcze zmieniło 
się w zasadach kontroli drogowej? 
- Zauważalną dla kierujących zmia-
ną będzie odczyt wskazań drogomie-
rza w pojeździe, bez względu na to, 
czy dokonywana jest kontrola stanu 
technicznego, czy też nie – informują 
funkcjonariusze Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku. - Policjant bę-
dzie mógł także dokonać kontroli licz-
nika pojazdu holowanego lub przewo-
żonego. Dane zostaną przekazane do 

Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Zmiany ułatwiają również przepro-
wadzanie przez funkcjonariuszy tzw. 
szybkich testów trzeźwości. W myśl 
nowych przepisów funkcjonariusz 
w mundurze nie musi już legitymo-
wać się każdemu kierowcy. Dzięki 
temu praca przedstawicieli drogówki 
ma być szybsza i bardziej wydajna.
W czasie kontroli trzeba trzymać 
ręce na kierownicy i nie wykonywać 
gwałtownych ruchów, nie wychodzić 
z samochodu – chyba że na polece-
nie kontrolującego. Złamanie tego 
przepisu, czyli np. schowanie ręki 
pod kurtkę albo wyjście funkcjona-
riuszowi na spotkanie, może skutko-
wać mandatem w wysokości 500 zł. 

WA

Na pomoc czeka między innymi Pani 
Bogusia. 58-letnia mieszkanka Helu 
samotnie wychowuje dwoje dzie-
ci. Choć kobieta i jej syn pracują, ich 
pensje często nie wystarczają na za-
spokojenie wszystkich potrzeb. Ro-
dzina potrzebuje przede wszystkim 
opału, zestawu garnków, środków 
czystości i żywności. 
Z historią osób potrzebujących moż-
na zapoznać się na stronie Szlachet-
napaczka.pl. – Nie pomagamy biedzie 
roszczeniowej. Szukamy ludzi, których 
dotknął los, jest im ciężko. Chcą jed-
nak walczyć o swoją przyszłość. Po-
magamy innym, bo sami chcielibyśmy, 
by ktoś nam pomógł, gdy dotknie nas 
bieda – tłumaczą organizatorzy. 
Z internetowej bazy każdy zaintere-
sowany może wybrać jedną lub wię-
cej rodzin bądź osobę samotną, a na-
stępnie w gronie znajomych przygo-
tować dla niej świąteczny prezent. 
Potrzebujący otrzymają dary w tzw. 
weekend cudów, podczas XIX finału 
Szlachetnej Paczki, tj. 7 i 8 grudnia. 
Szlachetna Paczka to jeden z naj-
większych i najskuteczniejszych pro-

gramów społecznych w Polsce. Mą-
dra pomoc trafia do najbardziej po-
trzebujących w ramach Paczki już 
od osiemnastu lat. Tylko w ubiegłym 
roku w działania Szlachetnej włączy-

ło się ponad 635 tys. osób, a łączna 
wartość pomocy materialnej przeka-
zanej rodzinom w potrzebie przekro-
czyła 47 mln zł.
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Dostępna jest baza z historiami rodzin, którym można pomóc w ramach „Szla-
chetnej Paczki”. Wśród potrzebujących są także mieszkańcy powiatu puckiego. 

Szlachetna Paczka. 
Wybierz rodzinę!
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 tel. 514 120 213

wOlNy, spragniony kobiecego to-
warzystwa, na stałe, od Lęborka do 
Trójmiasta, tel. 723 910 644

RÓŻNE

spRZedaM drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 
888 783

BecZki plastikowe 200 l, na działkę 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 
511 841 826

spRZedaM rury plastikowe 
250x10x05 szare, cena 5 zł szt., tel. 
511 841 826

dRewNO opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

słOMa w balotach 120x150 siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

ZieMNiak, odpady, 30 groszy, Sze-
mud, tel. 510 751 837

słOMa 120x120, sucha, 50 zł, tel. 510 
751 837

siaNOkisZONka 120x120, 80 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

spRZedaM kanapę 250 zł, stolik 160 
zł, piecyk gazowy viessmann dwu-
funkcyjny 550 zł, zabawki, tel. 794 
583 441

OBsypNik do ziemniaków, trzy rzę-
dy 390 zł, tel. 600 667 860

ROZdRaBNiacZ BAK z silnikiem 
790 zł, tel. 600 667 860

BRycZka na drewnianych kołach do 
odnowienia, 1950 zł do negocjacji, tel. 
600 667 860

NIERUCHOMOŚCI

spRZedaM

jasTRZęBia góRa ładne m., 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
po remoncie 238 000, tel. 505 454 
919

spRZedaM 2 działki budowlane 
Kębłowo Nowowiejskie 3 km od Lę-
borka, 1033 m, cena 45 000, tel. 602 
306 210

pOsZukuję wyNająć

pOsZukuję do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokojowe w rozsądnej cenie, tel. 
605 966 593

wyNajMę

wyNajMę niedrogo garaż z działką 
o pow. 616 m2, Reda, 12 Marca, tel. 
602 306 210

pOkój do wynajęcia z używalnością 
kuchni i łazienki w Lęborku, tel. 695 
052 776

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

spRZedaM

skup, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

VOlkswageN Polo 1,4 1998 r., stan 
bardzo dobry, przegląd ma, tanio sprze-
dam, tel. 58 672 34 13, 501 549 579

ROk 2006 Mercedes B Silnik 1.8, Die-
sel, spalanie 5-6 l, bezwypadkowy, 
cena 13.900 zł, tel. 602 306 210

kupię

iNNe

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

spRZedaM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 500 zł, 505-56-
70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OpakOwaNia jednorazowe, tel. 501 
175 330

kOTłOwNie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

pROfesjONalNa fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

wdOwa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 

klaTki z karmnikami do królików od 
120 do 160 zł, tel. 600 667 860

spRZedaM dużą pufę 65x55 z po-
jemnikiem, tel. 507 486 424

spRZedaM komórkę Nokia, spraw-
ną, 40 zł i dwie niesprawne za 30 zł, 
Sierakowice, tel. 790 290 835 

ZłOTa rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

spRZedaM lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

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

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

spRZedaM grobowiec w Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564
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Biegł główny odbył się na terenie lot-
niska cywilno-wojskowego Gdynia-
Kosakowo, ze startem i metą w Ko-
sakowie. Wzięło w nim udział ponad 
350 osób, co jest niewątpliwie rekor-
dem imprezy. Najszybszy okazał się 
Michał Olejnik z Gdyni, reprezentują-
cy klub Olej Running Team, który dy-
stans 10 km pokonał w niespełna 32 
minuty. Wśród pań zwyciężyła Ewa 
Gwóźdź z Pogórza, zdobywając jed-
nocześnie tytuł „najszybszej biegacz-
ki gminy Kosakowo”. W podobny spo-
sób uhonorowany został Paweł Cybu-
la, mieszkaniec Kazimierza. Wszyscy 
uczestnicy imprezy po przekroczeniu 
linii mety otrzymali pamiątkowe me-
dale. Dodatkowo trzy pierwsze miej-
sca w klasyfikacji generalnej kobiet 
i mężczyzn oraz mieszkańców gminy 
Kosakowo uhonorowani zostali mię-
dzy innymi bonami upominkowymi. 
W ramach wydarzenia zorganizowane 
zostały również biegi dla dzieci i mło-
dzieży na sześciu dystansach. 
- Pragniemy podziękować za współ-

pracę i pomoc organizacyjną 43. Ba-
zie Lotnictwa Morskiego, dzięki któ-
rej Kosakowski Bieg Niepodległości 
jest jedyny w swoim rodzaju, gdyż tyl-
ko przy tej okazji biegacze mają szan-
sę biegu zarówno po części cywilnej, 
jak i wojskowej lotniska – zapewniają 
organizatorzy imprezy.

XIV Biegi z okazji rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości zorgani-
zował Urząd Gminy Kosakowo. Part-
nerami wydarzenia byli: 43. Baza Lot-
nictwa Morskiego, The North Event 
oraz gdański oddział Instytutu Pa-
mięci Narodowej.
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Na sportowo uczcili 
niepodległość Polski
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MaRciN Majek,
wójt gminy Kosakowo.

Tegoroczne Biegi Niepodległości w naszej gmi-
nie miały rekordową obsadę. Seria biegów dzieci 
i młodzieży oraz start w kategorii Open zgromadziły 
łącznie 777 biegaczy. Gratuluję wszystkim udziału, 
ukończenia zawodów i zapraszam za rok na kolejną 
edycję niepodległościowych biegów w Kosakowie.

XIV edycja Biegów Niepodległościowych przyciągnęła do Kosakowa ponad siedem-
set osób. Na starcie stanęły zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci oraz młodzież. 


