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EPIDEMIA! ZOSTAŃ W DOMU!

Zaostrzone środki ostrożności, zakaz wychodzenia z domu 
bez ważnego powodu obowiązujący wszystkich bez wyjąt-
ku, dotkliwe kary finansowe za złamanie kwarantanny. Do 
tego zamknięte szkoły i wszystkie instytucje, zajmujące się 
sportem, kulturą i rozrywką. To wszystko jest efektem roz-
przestrzeniającego się na całym świecie koronawirusa.
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CZAS INWESTYCJI

Gmina Puck stale się rozwija, co 
widać chociażby po ilości i war-
tości zrealizowanych inwestycji. 
Ubiegły rok był pod tym wzglę-
dem wyjątkowy. Władze gminy 
mają też ambitne plany na naj-
bliższe miesiące. Budżet, jakim 
dysponuje gmina, to 150 mln zł.
str. 5

STYPENDIA PRZYZNANE

Ludzie kultury i sportu z gmi-
ny Kosakowo zostali docenieni. 
Coroczne nagrody i stypendia, 
przyznawane przez wójta gminy 
Kosakowo, trafiły do najzdolniej-
szym mieszkańców. W siedzibie 
Kosakowskiego Centrum Kultury 
odbyła się uroczysta Gala. 
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Już w kwietniu!

Zapraszamy do współpracy:
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138
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Pomagają tym, którzy 
pozostają w domach

GM. KOSAKOWO | Ci, którzy nie mogą lub nie chcą z obawy o własne zdrowie wychodzić 
z domów, aby zrobić podstawowe zakupy lub zaopatrzyć się w potrzebne lekarstwa, mogą 
liczyć na pomoc. 

Ogłoszony w kraju stan zagrożenia epi-
demicznego wniósł do życia wielu Polaków 
szereg ograniczeń, których powinniśmy 
rygorystycznie przestrzegać szanując pra-
wo, ale także siebie nawzajem. Wójt gminy 
Kosakowo, wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej przy aktywnym wspar-
ciu Straży Gminnej opracował system 
wsparcia dla mieszkańców, którzy w oba-
wie o własne zdrowie, z powodu posiada-
nych niepełnosprawności, podeszłego wie-
ku lub niemożności uzyskania pomocy ze 
strony najbliższych, nie mogą samodzielnie 
zrobić zakupów spożywczych czy lekarstw. 
Pomoc trafi także do wszystkich mieszkań-
ców, którzy odbywają obowiązkową kwa-
rantannę domową.

– Przede wszystkim zachęcam, aby jak 
największa liczba naszych mieszkańców 
przyłączyła się do akcji #zostanwdomu 
– apeluje Marcin Majek, wójt gminy Ko-
sakowo. – To ważne z punktu widzenia 
naszego bezpieczeństwa, ale także wyraz 
olbrzymiej odpowiedzialności, w dobie 
kryzysu, którego doświadczamy z powo-
du pandemii koronowirusa. Szczególną 
troską i wsparciem chcemy w tym czasie 
otoczyć osoby starsze, samotne, z niepeł-
nosprawnościami, a także nie posiadające 
dachu nad głową. Razem z kosakowskim 
GOPS, przy zaangażowaniu Straży Gmin-
nej możemy zaoferować wyręczanie przy 
robieniu zakupów. Nie pozwolimy, aby 
ktoś w potrzebie pozostał bez podstawo-
wych środków do życia.

Kto może sKorzystać z pomocy 
KosaKowsKiego samorządu?

O pomoc mogą zwracać się osoby, któ-
re z powodu posiadanych ograniczeń nie 
mogą, lub nie chcą opuszczać domów. 

To przede wszystkim osoby samotne 
w podeszłym wieku, posiadające niepeł-
nosprawności, obawiające się o własne 
zdrowie z powodu niskiej odporności lub 
innych chorób.

Na czym polegać będzie pomoc?
Zespół pracowników z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży 
Gminnej zrobi zakupy w imieniu po-
trzebujących takiej pomocy osób. Przy-
gotowaną listę podstawowych artykułów 
spożywczych, higienicznych czy leków 
należy spisać na kartce, przygotować od-
powiednią ilość gotówki i skontaktować 
się telefonicznie z GOPS w Kosakowie 
pod numerami telefonów: 797 098 918 lub 
797 099 394 (w godzinach pracy ośrodka). 
Pod wskazany adres zgłosi się zespół, od-
bierze listę wraz z gotówką, a zakupione 

towary, paragon oraz resztę przekazanej 
kwoty dostarczy w sposób bezpieczny, nie 
narażając nikogo na ryzyko osobistego, 
bliskiego kontaktu.

Pamiętać należy, aby lista zakupów 
ograniczała się do produktów pierwszej 
potrzeby, ale podczas telefonicznej roz-
mowy, można przedyskutować, co kupić, 
z jakim terminem trwałości i w jakiej ilo-
ści zapasów.

Pomocą zostają objęte także wszystkie 
osoby kierowane na obowiązkową domo-
wą kwarantannę.

GOPS w Kosakowie będzie uczestniczył 
w procedurach związanych z zabezpie-
czeniem tych osób w żywność. W tym 
wypadku zaangażowane będą Powiatowy 
Sanepid, pomoc społeczna, OSP, Policja, 
WOT oraz Bank Żywności.
/raf/

Odwołane wydarzenia Te miejsca 
są nieczynnePUCK | Kwietniowe wydarzenia, mające się odbyć w Pucku, zostały odwołane. 

Ze względu na sytuację epidemio-
logiczną oraz bezpieczeństwo organi-
zatorów i uczestników Urząd Miasta 
w Pucku poinformował, że wydarzenia  
„Weekend za pół ceny w Pucku” (pla-
nowane na 25 26 kwietnia) oraz „100 
drzew na 100-lecie Zaślubin Polski 
z Morzem” (zaplanowane na 18 kwiet-
nia) nie odbędą się.

O nowym terminie wydarzeń (praw-
dopodobnie będzie to jesienią tego 
roku) pucki magistrat będzie informo-
wać na stronie miastopuck.pl oraz pro-
filu facebookowym Miasto Puck).

Wydarzenie Puckie Dni Autyzmu 
(2-3 kwietnia) zostanie ograniczone do 
rozświetlenia ratusza na niebiesko (2 
kwietnia o godz. 21.00), trwa również 
konkurs plastyczny, w którym termin 
nadsyłania prac został wydłużony do 30 
kwietnia. Wyniki zostaną ogłoszone na 

stronie internetowej oraz  profilu face-
bookowym Stowarzyszenia Zrozumieć 
Świat.  Nagrody i wyróżnienia dostar-
czone zostaną bezpośrednio do szkół.

Odwołany został przemarsz i happening 
na Starym Rynku (2 kwietnia) oraz nocny 
turniej piłki siatkowej (3 kwietnia).

Nie odbędzie się pobór krwi w ramach 
wydarzenia „100 litrów krwi na 100-lecie 
Zaślubin Polski z Morzem w Pucku” (17 
kwietnia) – długo przed ogłoszeniem 
zagrożenia epidemiologicznego zebrano 
ponad 100 litrów krwi.

Z kolei Muzeum Ziemi Puckiej im. Flo-
riana Ceynowy w Pucku odwołało zwie-
dzanie przez wycieczki szkolne, inne 
grupy zorganizowane lub osoby indywi-
dualne. Odwołano też spotkania z inte-
resariuszami oraz wszystkie zaplanowa-
ne w najbliższym czasie wydarzenia.
/raf/

PUCK | Do odwołania na terenie miasta Puck 
wprowadzono ponadto całkowity zakaz korzystania 
z placów zabaw, skateparków i siłowni zewnętrznych. 

Od 16 marca zawieszono także do od-
wołania przyjmowanie interesantów 
w punktach nieodpłatnej pomocy praw-
nej i nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego na terenie powiatu puckiego. 
Udzielanie pomocy prawnej jest możliwe 
wyłącznie drogą telefoniczną bądź za po-
mocą poczty elektronicznej.

Dane kontaktowe do punktów: punkt 
nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku, 
telefon 790-304-790, e-mail kontakt@
weronika-wrobel.pl. Dodajmy, że do od-
wołania zamknięte są wszystkie instytu-
cje zajmujące się kulturą, sportem i roz-
rywką. Nieczynne są zatem kina, teatry, 
muzea i obiekty sportowe, jak boiska.

ważNe KomuNiKaty
pucK | w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem 
wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. 

Zmiany dotyczą zarówno 
urzędów, instytucji, jak i miejsc 
rozrywki, sportu i rekreacji. 

sprawy urzędowe
W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców Urząd Miejski 
w Pucku zmienił tryb pracy.  
1. Składanie dokumentów w Urzę-
dzie Miasta Puck odbywa się tyl-
ko poprzez „Okienko Podawcze” 
znajdujące się w holu wejścia 
głównego do budynku urzędu.
2. Dokumenty nie będą przyj-
mowane ani przeglądane przez 
pracowników bezpośrednio 
w pokojach na prośbę i w obec-
ności klientów urzędu.
3. Klienci Urzędu Stanu Cywil-
nego oraz ewidencji ludności 
i dowodów osobistych będą 
wpuszczaniu do biura poje-
dynczo w asyście pracownika 
merytorycznego i obsługiwani 
indywidualnie.
4. W miarę możliwości wnioski 
z zakresu USC tj. rejestracja 
urodzenia dziecka czy też 
wniosek o wydanie odpisu aktu 
stanu cywilnego oraz z zakresu 
ewidencji ludności i dowodów 
osobistych tj. zameldowanie 
stałe i czasowe, wymeldowanie, 
dopisanie do spisu wyborców 
i wniosek o wydanie dowodu 
osobistego należy składać drogą 
elektroniczną poprzez platformę 
ePUAP, pozostałe wnioski i pi-
sma prosimy przesyłać na adres 
poczty elektronicznej: sekreta-
riat@miasto.puck.pl lub bok@
miasto.puck.pl

urząd staNu cywilNego
Urząd Stanu Cywilnego w Puc-
ku informuje, iż tymczasowo 
zmienia system funkcjonowania. 
Obecnie do odwołania rejestro-
wane są wyłącznie urodzenia 
i zgony.
Rodzice, których dziecko urodzi-
ło się w Pucku lub gminie Puck 
muszą wcześniej skontaktować 
się telefonicznie w celu dokona-
nia wszelkich formalności. Po-
dobnie jest ze zgłoszeniem zgo-
nu z terenu miasta i gminy Puck. 
Aby stworzyć akt urodzenia, 
czy akt zgonu należy najpierw 
zadzwonić pod numer USC Puck: 
58 673 -29 -24. Przypominamy, 
że rejestracji urodzenia dziecka 
można dokonać w formie elek-

tronicznej, składając stosowne 
wnioski przez platformę ePUAP.
USC w Pucku wyklucza czasowo 
wydawanie na miejscu innych 
aktów s.c.  osobom wnioskują-
cym (m.in. do celów notarialnych, 
sądowych, czy ZUS).
Stosowny wniosek można 
wrzucić do oznaczonej skrzynki 
podawczej lub w formie elektro-
nicznej przez ePUAP.
Modyfikacji ulega też ceremonia 
zawierania związku małżeń-
skiego. Śluby będą udzielane 
wyłącznie w obecności Pary 
Młodej i świadków. Jeśli narze-
czeni zdecydują się na  zmianę 
terminu ślubu cywilnego, są 
zobligowani do wcześniejszego 
kontaktu z USC.
USC nie będzie sporządzał też 
oświadczeń o uznaniu ojcostwa 
przy jednoczesnym zachowaniu 
rejestracji dzieci urodzonych 
w Pucku. Pracownicy przypomi-
nają, że oświadczenie o uznaniu 
ojcostwa, ojciec biologiczny 
może złożyć w dowolnym ter-
minie i najbliższym dla swojego 
miejsca zamieszkania Urzędzie 
Stanu Cywilnego.
Zaistniała sytuacja to wynik 
kolejnych ograniczeń wprowa-
dzonych przez Rząd RP związa-
nych z epidemią koronawirusa 
SARS-COV-2 oraz czasowego 
zamknięcia Oddziału Położnicze-
go w Wejherowie.

mops – Na odległość
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Pucku informuje, że 
zgodnie z wytycznymi Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19.03.2020r., 
pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pucku peł-
nią telefoniczne dyżury również 
poza godzinami pracy Ośrodka, 
tj. od godz. 15.30 do 19.00 pod 
numerami telefonów: 510 234 
135, 510 234 685.
Dodatkowo dyżur telefoniczny 
w godzinach od 7.30 do 19.00 
pełni Straż Miejska pod nume-
rem telefonu: 695 604 138
W godzinach pracy Ośrodka pra-
cownicy pozostają do Państwa 
dyspozycji pod stałymi numera-
mi telefonów: 58 673 05 28, 58 
673 05 29, 510 234 135.
/raf/
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Wprowadzono zakazy i ograniczenia
POMORZE | Zakaz swobodnego przemieszczania się, zakaz zgromadzeń już powyżej 2 (!!!) osób, ograniczenia w korzystaniu z komunikacji publicznej – 
rząd wydal we wtorek decyzje, mające przyczynić się do ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Niestety liczba zakażeń koronawi-
rusem w naszym kraju wciąż rośnie. 
Dlatego rząd nakazał wprowadzenie 
nowych zakazów i nakazów. Kilka dni 
wcześniej premier Mateusz Morawiecki 
zalecił pozostawienie zamkniętych pla-
cówek edukacyjnych (wszystkich przed-
szkoli, szkół i uczelni) co najmniej do 
świąt Wielkiej Nocy. Nieczynne są też 
dla petentów urzędy, zamknięte pozo-
stają wszystkie ośrodki sportu i kultury, 
muzea, teatry, filharmonie, itp. Odwo-
łane zostały wszystkie imprezy masowe 
i wydarzenia. 

Podczas wtorkowej konferencji praso-
wej premiera i ministra zdrowia wpro-
wadzono nowe zakazy i ograniczenia 
dla obywateli. Wszystko w związku 
z rosnącą liczbą osób zakażonych ko-
ronawirusem w Polsce. Nowe przepisy 
obowiązywać będą co najmniej do 11 
kwietnia 2020 r.

zaKaz zgromadzeń
Nowe przepisy zakazują wszelkich 

zgromadzeń, spotkań, imprez czy ze-
brań. Będzie można spotykać się jedynie 
z członkami najbliższej rodziny, a także 
z osobami, z którymi pozostajemy w sta-
łym pożyciu.  – Jeśli nie ograniczymy 
naszych kontaktów do minimum to nie 
ograniczymy liczby chorych, nie uratuje-
my większej liczby ludzkich żyć. Wiem że 
jest trudno, ale proszę o jeszcze większe 

ograniczenia – mówił podczas konfe-
rencji prasowej minister zdrowia Łukasz 
Szumowski. Co ważne, ograniczenia do-
tyczą również zgromadzeń religijnych. 

W tym przypadku liczba ich uczestników 
będzie ograniczona do 5, z wyłączeniem 
osób sprawujących posługę. – Wszystkie 
modele i analizy z innych państw poka-

zują, że ograniczenia kontaktów skutkują 
zatrzymaniem fali zakażeń. Bez ograni-
czeń w kontaktach nie zatrzymamy tej 
fali – wyjaśniał Szumowski.

ograNiczeNia 
w przemieszczaNiu się

Minister Zdrowia ogłosił również za-
ostrzenie przepisów dotyczących prze-
mieszczania się. Mieszkanie będzie 
można opuścić tylko w kilku ściśle okre-
ślonych przypadkach związanych z co-
dziennym życiem. Chodzi tu m.in. o wyj-
ście do pracy czy po niezbędne zakupy 
spożywcze, pójście do apteki lub lekarza 
lub wyprowadzenie psa. Obostrzenie 
nie dotyczy także prowadzących własną 
działalność gospodarczą udających się 
po zakupy związane z prowadzoną dzia-
łalnością. Z domu będą mogli wychodzić 
także wolontariusze pomagający w walce 
z koronawirusem. – Bądźmy rozsądni 
i uratujmy swoje zdrowie i życie. Ogra-
niczmy nasze wyjścia do minimum. Bar-
dzo proszę zostańmy w domu – apelował 
minister Szumowski.

i w KomuNiKacji publiczNej
Będą także ograniczenia w korzysta-

niu z komunikacji publicznej. Od tej 
pory w pojazdach będzie mogło po-
dróżować tyle osób, ile wynosi połowa 
liczby miejsc siedzących. Np. jeśli w po-
jeździe jest 70 miejsc, to w pojeździe 
będzie mogło być tylko 35 osób. Dzięki 
temu pojazdy nie będą przepełnione, 
i uda się zachować zalecaną, bezpieczną 
odległość pomiędzy pasażerami.

/raf/
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Nowe działaNia, 
Nowa perspeKtywa!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Pucku w partnerstwie z Fundacją 
Phenomen z Pucka realizuje projekt 
pn. „Nowe działania- nowa perspekty-
wa!”- kompleksowy program aktywiza-
cji społeczno-zawodowej zagrożonych 
wykluczeniem mieszkańców powiatów 
wejherowskiego i puckiego”, współfi-
nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020.

Realizacja rozpoczęła się z końcem 
2019, a trwać będzie do 2021 roku. Za-
chęcamy więc do zapoznania się z ofertą 
i korzystania z możliwości, jakie niesie ze 
sobą udział w projekcie, więcej informa-
cji – www.phenomen.pl

Projekt skierowano do osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym z terenu powiatów wejherow-
skiego i puckiego.

Działania w ramach projektu obejmują 
m.in. diagnozę potrzeb i opracowanie In-
dywidualnej Ścieżki Reintegracji, porad-
nictwo psychologiczne i prawne, kursy 
i szkolenia zawodowe, możliwość stażu za-
wodowego (4 miesiące) czy możliwość za-
trudnienia subsydiowanego (6 miesięcy). 
Wartość projektu:   953 469,25 zł . War-
tość dofinansowania: 905 795,79 zł.

zostań rodzicem zastępczym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Pucku poszukuje osób, którym los 

potrzebujących dzieci nie jest obojętny. 
Gdy w rodzinie dzieje się kryzys i rodzi-
ce biologiczni nie są w stanie opiekować 
się swoimi dziećmi, potrzebni są rodzice 
zastępczy, którzy czasowo przejmą opie-
kę nad nimi. Oferujemy szkolenie dla 
kandydatów na rodziców zastępczych, 
stałe wsparcie specjalistów – koordyna-
tora, pedagoga i psychologa oraz pomoc 
finansowa.  Pracownicy instytucji za-
praszają do współpracy wszystkie osoby, 
które wyrażają chęć pomocy dzieciom, 
tym samym odpowiedzą na wszystkie 
pytania i wyjaśnią kwestie formalne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Pucku wychodząc z założenia, że 
najlepszym środowiskiem dla dziecka 
jest rodzina, systematycznie prowadzi 
promocję rodzicielstwa zastępczego.  

W ramach tego zadania od 2017r.  raz 
w roku organizowany jest Bieg na rzecz 
Rodzicielstwa Zastępczego na 5 kilome-
trów w którym udział biorą mieszkań-
cy powiatu puckiego i nie tylko. Celem 
wydarzenia jest promowanie idei rodzi-
cielstwa zastępczego, a także zachęcanie 
do aktywnego spędzania wspólnego 
czasu z rodziną. Kolejna już IV edycja 
Biegu odbędzie się 26 września 2020r. 
o godzinie 10:00 na terenie Centralne-
go Ośrodka Sportu we Władysławowie.  
Na uczestników czekać będą atrakcyjne 
nagrody, medale, ciepły posiłek, a co 
najważniejsze możliwość zdobycia wie-
dzy na temat rodzicielstwa zastępcze-
go. Dyrektor PCPR w Pucku zaprasza 
wszystkich zainteresowanych do wspól-
nej zabawy podyktowanej celem jakim 
jest dobro dziecka.

Najważniejsza jest rodzina
POWiAt | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku – działania na rzecz promowania 
rodzicielstwa zastępczego i aktywizacji społeczno-zawodowej.
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Największą inwestycją w gminie była 
(i nadal jest) budowa kanalizacji, realizo-
wana w ramach programu „Poprawa go-
spodarki sanitarnej w aglomeracji Puck”, 
a dotycząca miejscowości Darzlubie, Me-
chowo, Mrzezino Meksyk i Brudzewo. 

KaNalizacja, szKoła,  
ścieżKa rowerowa

W ubiegłym roku zakończone zostały 
prace w dwóch miejscowościach – Darz-
lubie i Mechowo. Cała inwestycja jest 
bardzo duża, opiewa na kwotę 32 mln 
zł (z czego około 14 mln zł pochodzi ze 
środków zewnętrznych). 

W tym roku zadanie jest kontynuowa-
ne, na wiosnę ma się zakończyć budowa 

kanalizacji w Mrzezinie Meksyku, a prace 
będą trwać jeszcze w Brudzewie. 

- Rok 2019 był dobrym rokiem w naszej 
gminie – podsumowuje Tadeusz Pusz-
karczuk, wójt gminy Puck. - Wydaliśmy 
około 30 mln zł na zadania inwestycyjne. 
Oprócz kanalizacji w ubiegłym roku roz-
poczęliśmy też duże zadanie o wartości 11 
mln zł, a mianowicie rozbudowę i prze-
budowę szkoły w Łebczu. Przybędzie tam 
kilka nowych sal lekcyjnych, przedszkole, 
sala gimnastyczna oraz sala do ćwiczeń 
korekcyjnych. To zadanie zakończy się 
najprawdopodobniej w przyszłym roku. 
Kolejną dużą inwestycją, które realizo-
waliśmy była budowa ścieżki rowerowej 
Puck-Błądzikowo. Tu również otrzymali-

śmy duże wsparcie z UE. Wybudowaliśmy 
ścieżkę ze Swarzewa do Gnieżdżewa, rów-
nież  otrzymując dofinansowanie unijne. 
Z takiego wsparcia finansowego skorzy-
staliśmy również przy utworzeniu pierw-
szego publicznego żłobka prowadzonego 
przez gminę w Starzynie. Obecnie uczęsz-
cza tu 35 dzieci. Chciałbym zatem pod-
kreślić, że wszystkie miejsca w placówce 
są już zajęte. Prawdę mówiąc nie spodzie-
waliśmy się aż takiego zapotrzebowania.

drogi i strefy aKtywNości
Wspólnie z powiatem gmina zrealizo-

wała też zadanie polegające na budowie 
nawierzchni asfaltowej z Małego Błądzi-
kowa do Rzucewa. W tym wypadku także 
pozyskano dofinansowanie ze środków 
rządowych z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Badane są możliwości ukończenia 
tej drogi na odcinku z Rzucewa do Osło-
nina. Jest to zadanie realizowane wspólnie 
z powiatem. 

- Ponadto w ubiegłym roku oddaliśmy 
do użytku dwie Otwarte Strefy Aktywno-
ści: w Swarzewie i w Starzynie – dodaje 
wójt Puszkarczuk. - W Osłoninie rozpo-
częliśmy też budowę obiektu Informacji 
Turystycznej, który będzie też spełniać 
funkcje Wiejskiego Domu Kultury dla 
mieszkańców. Przy tym zadaniu otrzy-
maliśmy duże wsparcie z Północnoka-
szubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej Od 
dwóch lat realizujemy też projekt budowy 
dróg z płyt YOMB wraz z mieszkańcami. 
W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na to 
zadanie 1 mln zł. Z tych środków wyko-
naliśmy 11 ulic. Program będziemy kon-
tynuować i w tym roku. 

zadań jest dużo więcej
Gmina Puck zrealizowała też wiele in-

nych, mniejszych, ale równie ważnych za-
dań. Zamontowano kilkadziesiąt nowych 
lamp ulicznych, wymieniono sporo sta-
rych lamp sodowych na ledowe, wykony-
wano wiele prac bieżących, jak utrzyma-
nie dróg, czyszczenie rowów, przepustów, 

dróg śródpolnych. W ubiegłym roku wy-
konano też drogę z Żelistrzewa do miasta 
Puck przez Celbówko, na którą gmina 
otrzymała dofinansowanie. 

- Mamy też mniejsze projekty realizowa-
ne przez sołectwa, ponieważ ok. 1 mln zł 
z budżetu gminy wydatkujemy na Fundu-
sze Sołeckie – wyjaśnia wójt Tadeusz Pusz-
karczuk. - Uważam, że to bardzo ważna 
część naszego budżetu, gdyż tutaj to wła-
śnie mieszkańcy na zebraniach wiejskich 
decydują, co jest im potrzebne i na co 
chcieliby przeznaczyć gminne pieniądze. 
Jest to także forma zarządzania budżetem 
przez samych mieszkańców. W ubiegłym 
roku przystąpiliśmy do Funduszu Sołec-
kiego po raz pierwszy, a w tym roku bę-
dziemy realizować wydatki sołeckie na 
nowych zasadach. Są one zdecydowanie 
większe i zyskują na tym przede wszyst-
kim sołectwa małe, które uzyskały w tym 
roku dużo  więcej środków. 

przed gmiNą sporo wyzwań
Gmina Puck na najbliższe miesiące ma 

wiele planów. Budżet, jakim dysponuje 
gmina, to 150 mln zł po stronie docho-
dów i blisko 160 mln zł po stronie wydat-
ków. Oświata to koszt 50 mln zł, pomoc 
społeczna – 40 mln zł. Zostaje ok 60 mln 
zł na mniejsze zadania, jak gospodarka 
śmieciowa, kanalizacyjna, wodociągo-
wa, utrzymanie oświetlenia, zaś na same 
inwestycje zarezerwowano kwotę ok. 22 
mln zł. Różnica w dochodach a wydat-
kach w kwocie 9 mln zł zostanie pokryta 
z pożyczki i kredytu.

- W ramach zadań inwestycyjnych 
planujemy kontynuację budowy szko-
ły w Łebczu, co będzie nas kosztować 
6,1 mln zł, a uporządkowanie gospo-
darki ściekowej poprzez dokończenie 
budowy kanalizacji w Mrzezinie oraz 
budowę w Brudzewie wyniesie 7,3 mln 
zł – wylicza wójt Tadeusz Puszkarczuk. 
- Będziemy też dalej budować pomorskie 
trasy rowerowe. W tym roku uporządku-
jemy ścieżkę z Gnieżdżewa do Radoszewa 
w stronę gminy Krokowa i na to zadanie 
przeznaczymy 2,7 mln zł, a na drogi 
i chodniki wydamy 2 mln zł, z czego 1 
mln przeznaczymy na budowanie dróg 

z płyt YOMB wspólnie z mieszkańcami. 
Mamy też podpisane umowy o dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego na projekt 
pn „Pomorskie Szlaki Kajakowe Mean-
dry Północy – rzeka Reda, gmina Puck”, 
kończący się z pętlą w Mrzezinie na dro-
dze z Mrzezina do Kosakowa przy prze-
pompowni. Drugim nowym projektem 
jest rozwój oferty żeglarskiej w Rzucewie, 
który będzie polegał na wydłużeniu  po-
mostu. Inwestycja ta  wyniesie 1,12 mln 
zł. W tym roku planujemy też zakończyć 
budowę obiektu, o którym już wspomi-
nałem, czyli budynku na potrzeby kultu-
ralne i turystyczne w Osłoninie. Na to za-
danie otrzymaliśmy dotację w wysokości 
287 tys. zł. Z nowych zadań, które w tym 
roku rozpoczniemy, jest m.in. budowa re-
mizy w Swarzewie (900 tys. zł) czy oświe-
tlenie ulic (100 tys. zł). Rozpoczynamy 
też nowe, bardzo ważne zadanie, którym 
jest stworzenie  Dziennego Domu Pobytu 
dla Osób Starszych w Celbowie. Złożyli-
śmy  wspólnie z miastami Władysławowo 
i Puck oraz gminą Kosakowo wniosek 
o dofinansowanie tego zadania do Urzę-
du Marszałkowskiego. Oprócz Dziennego 
Domu Pobytu chcemy utworzyć tak jak 
nasi partnerzy kluby seniora w istnieją-
cych placówkach kultury. 

KosztowNa oświata
Jak niemal w przypadku wszystkich sa-

morządów, tak i w przypadku gminy Puck 
spora część budżetu przeznaczona jest na 
oświatę. Wójt przyznaje, że to największa 
pozycja w wydatkach gminy. Do kwoty 
ponad 50 mln zł należy doliczyć około 6 
mln zł na inwestycje w szkołach, co łączne 
daje prawie 56 mln zł wydanych tylko na 
tę sferę życia. Tymczasem subwencja rzą-
dowa na oświatę wynosi 32 mln zł. Resztę 
musi dopłacić samorząd. 

- Podkreślam, że nie oszczędzamy na 
oświacie, wszystkie konieczne potrzeby 
w szkołach są zapewnione, realizujemy też 
wszystkie niezbędne zadania – podkreśla 
wójt Puszkarczuk. - Jednocześnie szukamy 
sposobów na reorganizację szkół, aby osią-
gnąć lepszy efekt samego nauczania, a jed-
nocześnie korzystniejszy wynik finansowy.

To był i będzie czas inwestycji
GM. PUCK | Gmina Puck stale się rozwija, co widać chociażby po ilości i wartości zrealizo-
wanych inwestycji. Ubiegły rok był pod tym względem wyjątkowy.

Wójt gminy Puck przyznaje, że 
w obecnej sytuacji obawia się zapaści, 
która z kolei spowoduje zmniejszenie 
dochodów, a to się przełoży na nasze 
zadania inwestycyjne, funkcjonowanie 
szkół i przedszkoli oraz całego systemu 
gospodarki komunalnej. 
Proponowane jest wsparcie poprzez:
– zwolnienie z czynszu w gminnych 
lokalach za kwiecień i maj 2020 roku,
– odroczenie, rozłożenie na raty lub czę-
ściowe umorzenie zaległości za kwiecień 
i maj 2020 roku.
Pomoc będzie udzielana na podstawie 
złożonego wniosku, a każda sprawa 
rozpatrywana indywidualnie.
- Została podjęta decyzja o pomocy 
dla firm – mówi Tadeusz Puszkarczuk, 
wójt gminy Puck. - Sztab kryzysowy 

pomorskich przedsiębiorców skierował 
pismo do wszystkich instytucji pań-
stwowych i samorządowych, również do 

gmin, o wsparcie dla firm znajdujących 
się w trudnej sytuacji. Dotyczy to takich 
firm, jak hotele, restauracje, zakłady ko-
smetyczne, zakłady stomatologiczne – 
zostały one praktycznie zamknięte i nie 
generują dochodu.  W tej sytuacji każda 
sprawa wymaga indywidualnego toku 
postępowania, należy złożyć pisemny 
wniosek do wójta z uzasadnieniem danej 
sytuacji i decyzje będą podejmowane 
indywidualnie. Jeśli chodzi o wynajem 
lokali gminnych to są to trzy przypadki, 
które nie mogą prowadzić działalności. 
Koszty wynajmu w tych przypadkach 
wynoszą ok. 300 zł i myślę, że nie bę-
dzie problemu, gdy te firmy zgłoszą się 
z wnioskiem o odstąpienie od nalicza-
nia. Jeśli są jakieś inne trudne sprawy, 
należy kontaktować się bezpośrednio 
ze mną lub składać pisemne wnioski do 
Urzędu Gminy Puck poprzez pocztę lub 
elektronicznie. 
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51 osób w domach
GM. PUCK | Jak wygląda sytuacja osób objętych obowiązkową 
kwarantannią, związaną z koronawirusem, na terenie gminy Puck?

gmiNa oferuje pomoc dla przedsiębiorców i firm
gm. pucK | wójt gminy puck oferuje pomoc dla przedsiębiorców i firm, którzy 
w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, osiągają straty 
w prowadzonej działalności. 

Wójt Gminy Ta-
deusz Puszkarczuk 
w środę 25 marca 
przedstawił dane, 
dotyczące ilości osób 
w kwarantannie. 
Jednocześnie przy-
pomniał, że każda 
z nich wystąpić może 
o udzielenie pomocy, 
np. w formie dostar-
czenia żywności.

- Na dzień dzisiej-
szy na terenie gminy 

Puck znajduje się 51 osób objętych kwarantanną – powiedział Tadeusz 
Puszkarczuk, wójt gminy Puck. - Żadna z tych osób nie wystąpiła do 
tej pory z prośbą o udzielenie pomocy, takiej jak zakup żywności. Za-
łatwiają to we własnym zakresie, dzięki pomocy członków rodziny. Za-
znaczam jednak, że jeśli wystąpi sytuacja, że którejś z tych osób będzie 
trzeba pomóc, to jesteśmy na to przygotowani. 
/raf/



expressy.pl Wtorek, 31 marca 20206

Zasłużony Człowiek Morza

fo
t. 

U
G

 K
os

ak
ow

o

GM. KOSAKOWO | Do końca marca można zgłaszać kandydatów do prestiżowego tytułu. 

Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” nadaje się oso-
bie, która swoim życiem, postawą i pracą przysporzy-
ła sławy Bałtykowi oraz przyniosła chwałę Ojczyźnie. 
Wraz z nadaniem tytułu następuje odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Lu-
dzi Morza w Rewie. 

Wnioski przyjmuje Urząd Gminy Kosakowo.
– Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać przedsta-

wiciele organów władzy i administracji publicznej 
oraz osoby prawne, których działalność statutowa 
jest związana z morzem – informują przedstawi-
ciele gminnego magistratu. 

Kandydaturę zgłasza się wójtowi gminy Kosa-
kowo w formie wniosku wraz z uzasadnieniem. 
Wzór wniosku oraz więcej informacji na ten temat 
znaleźć można na oficjalnej stronie UG Kosakowo 
gminakosakowo.pl. 

Decyzję podejmuje kapituła, w której zasiadają: 
marszałek województwa pomorskiego, rektor Uni-
wersytetu Morskiego w Gdyni, rektor Akademii 
Marynarki Wojennej, przedstawiciel Ligi Morskiej 
i Rzecznej, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa 
Nautologicznego, przedstawiciel Związku Miast 
i Gmin Morskich, starosta pucki, przewodniczący 
Rady Gminy Kosakowo oraz wójt gminy Kosakowo

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 mar-
ca, natomiast uroczystość nadawania tytułów oraz 
odsłonięcie tablic pamiątkowych zaplanowane jest 
na czerwiec. 
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Ludzie kultury i sportu nagrodzeni
GM. KOSAKOWO | Coroczne nagrody i stypendia, przyznawane przez wójta gminy Kosakowo, trafiły do najzdolniejszym mieszkańców.

Kultura i sport to dziedziny wyjątkowo 
ważne w życiu człowieka. To nie kwestia 
tylko i wyłącznie indywidualnych pasji, 
zainteresowań czy hobby, ale to płasz-
czyzna odpowiedzialna za jakość życia 
wspólnotowego – to, w jakich warunkach, 
dla jakich idei i wartości oraz w jakim 
zdrowiu żyć będą nasze przyszłe poko-
lenia. Tym bardziej kultury i sportu nie 
wolno zaniedbać. Dlatego też w trosce 
o nieustanny rozwój różnych dziedzin 
kultury, różnych dyscyplin sportowych, 
Wójt gminy Kosakowo wręczył specjal-
ne nagrody i stypendia najzdolniejszym 
mieszkańcom gminy.

W siedzibie Kosakowskiego Centrum 
Kultury w Pierwoszynie odbyła się Uro-
czysta Gala Wręczenia Nagród Wójta 
Gminy Kosakowo za szczególne osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej oraz wysokie wyniki sportowe 
mieszkańcom gminy.

– To tradycja w gminie Kosakowo, aby 
podczas dorocznego spotkania pogratulo-
wać i podziękować naszym mieszkańcom, 
za szczególne osiągnięcia – mówił podczas 
gali Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo. 
– Wyróżniamy dziś laureatów Nagród 
Wójta Gminy Kosakowo w dziedzinie kul-
tury i sportu, przyznajemy też stypendia 
sportowe za szczególne osiągnięcia. Cie-
szę się, że wśród naszej społeczności jest 
duża grupa uzdolnionych sportowców 
i artystów, miło jest uhonorować Państwa 
za to, w czym jesteście najlepsi. 

W tym roku w Gminie Kosakowo przy-
znano 9 stypendiów sportowych, 21 na-
gród w dziedzinie sportu oraz 4 nagrody 
w dziedzinie kultury.

Nagrody na scenie wręczył wójt gminy 
Kosakowo Marcin Majek oraz zastępca 
wójta Marcin Kopitzki, a całą uroczystość 
poprowadziła Anna Padée, kierownik re-
feratu ds. sportu, turystyki i rekreacji.

Wręczeniu stypendiów sportowych i na-
gród finansowych towarzyszył wspaniały 
występ zespołu 5/6 (pięć/szóstych) grupy 
wokalistów - studentów i absolwentów 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Mo-
niuszki w Gdańsku.

stypeNdyści sportowi:
Martyna Ossowska za osiągnięcia •	

w dziedzinie jeździectwo
Mateusz Kowalski za osiągnięcia w dzie-•	

dzinie pływanie
Krzysztof Stromski za osiągnięcia •	

w dziedzinie żeglarstwo
Michał Urbański za osiągnięcia w dzie-•	

dzinie pływanie
Katarzyna Truszczyńska-Gzyl za osią-•	

gnięcia w dziedzinie pływanie w płetwach
Radosław Siejka za osiągnięcia w dzie-•	

dzinie judo
Krzysztof Zwarycz za osiągnięcia •	

w dziedzinie dwubój siłowy
Marek Jaroniec za osiągnięcia w dzie-•	

dzinie trójbój siłowy
Karolina Rzepa w dziedzinie kolarstwo•	

Nagrody wójta 
w dziedziNie sportu:

Stowarzyszenie Port Mechelinki, żeglar-•	
stwo

Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosako-•	
wo, piłka nożna

Agata Barcikowska, taniec •	
Lena Jaskólska, taniec•	
Amelia Jaskólska, taniec•	
Paulina Jaskólska, taniec •	
Julia Kohnke, taniec•	
Wiktoria Kohnke, taniec •	
Ada Kornowska, taniec •	
Magdalena Kruszyńska, taniec, •	
Agata Szaposznikow, taniec•	
Paulina Kierszka, taniec•	

Maria Brzezińska, freestyle slalom ska-•	
ting

Grzegorz Brzeziński, rolkarstwo (ag-•	
gressive inline skating)

Marta Wojtunik, karate shotokan WKF •	
Oskar Folega, biathlon•	
Natan Hetmańczyk, żeglarstwo •	
Franciszek Borys, żeglarstwo•	
Martyna Ossowska, jeździectwo •	
Katarzyna Truszczyńska-Gzyl, pływanie •	

w płetwach (finswimming)
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy •	

Skoczek Pogórze, lekkoatletyka

Nagrody wójta w dziedziNie 
Kultury:

Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo•	
Lena Gryczewska, wokalistka•	
Oliwia Kreft, wokalistka•	
Wiktor Gabor, wokalista•	
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Dzięki dotacjom, organizacje pozarządo-
we przygotują dla Pomorzan 68 inicjatyw 
kulturalnych m.in. festiwale kina niezależnego, 
koncerty, spektakle teatralne, spotkania z po-
ezją, warsztaty i jarmarki. Wśród nich są takie 
popularne wydarzenia, jak Gdańsk DocFilmFe-
stiwal, Komeda Jazz Festival, Globaltica World 
Cultures Festival czy Octopus Film Festival.
– Cieszy mnie tak duża aktywność organiza-
cji pozarządowych i mieszkańców Pomorza 
w zakresie organizowania różnorodnych 
wydarzeń kulturalnych, często o zasięgu dużo 
szerszym niż nasz region. Uczestniczą w nich 
osoby spoza województwa, a nawet i spoza 
kraju – mówi Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego. Inicjatywy 
podzielono na dwie kategorie – ze wsparciem 
do 40 tys. zł i powyżej 40 tys. zł. W pierwszej 
kategorii łączna pula środków to 600 tys. zł, 
którą otrzyma 50 organizacji pozarządowych. 
Wśród inicjatyw są m.in. Międzynarodowy Fe-

stiwal Muzyki Organowej w Oliwie (ze wspar-
ciem samorządu 10 tys. zł), jarmark cysterskie 
w Pelplinie (8 tys. zł), plener rzeźbiarski w Pra-
butach (20 tys. zł), festiwal sztuki organowej 
w Słupsku (5 tys. zł), festiwal R@port w Gdyni 
(25 tys. zł) oraz wydanie dwumiesięcznika 
literackiego „Topos” (10 tys. zł).
Natomiast wsparcie powyżej 40 tys. zł 
otrzymało 18 inicjatyw z całego województwa 
pomorskiego na łączną kwotę 800 tys. zł. 
Dzięki dotacjom będą wydawane kolejne nu-
mery miesięcznika „Pomerania” (65 tys. zł), 
a Pomorzanie będą mogli wziąć udział m.in. 
w Gdańskim Festiwalu Muzycznym (60 tys. 
zł), Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku 
(50 tys. zł), Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Sopocie (45 tys. zł), Polish Bo-
ogie Festival w Człuchowie (40,1 tys. zł) oraz 
w specjalnym koncercie z okazji 40-lecia 
Solidarności w Gdańsku (43 tys. zł).
/raf/

dofiNaNsowaNie dla Kultury
pomorze | festiwale filmowe, muzyczne i przeglądy teatralne – na organizację takich 
wydarzeń marszałek województwa przyznał granty o wartości 1,4 mln zł. 
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sprzedam materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbono-
wą, 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 Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 291 
564

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

poszuKuję wyNająć

wyNajmę

Kupię

Kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

sKup mieszkań za gotówkę, 
w trójmiescie i okolicach, tel. 510 
894 627

MOTORYZACJA

sprzedam

sKup, złomowanie, kasacja aut, 
pomoc drogowa, tel. 789 345 593

Kupię

EDUKACJA

leKcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, 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 Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

profesjoNalNa fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

sprzedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

siaNoKiszoNKa 120x120, do-
brej jakości, cena 80 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

słoma sucha 120x120, cena 40 
zł, Szemud, tel. 510 751 837

lodówKę dużą, tanio, stół na 
kółkach, tel. 576 204 945

Kultwator 2m, stan dobry, 950 
zł, tel. 510 751 837

siewNiK poznaniak 28 pip 2650 
zł, obsypnik do bulew 350 zł, tel. 
600 667 860

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

sprzedam lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgod-
nienia, stan idealny, tel. 885 557 
151, tel. 58 714 41 54
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Mistrzostwa gminy w unihokeju
GM. PUCK | Na początku marca w hali sportowej w Pucku odbyły się Mistrzostwa Gminy Puck w Unihokeju. 
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II runda mistrzostw
GM. PUCK | Rozegrano II rundę Mistrzostw Gminy Puck w Kręglach. 

W zawodach wystartowało 9 drużyn, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach. Czołowe drużyny otrzymały 
pamiątkowe puchary oraz medale. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.
/raf/

wyNiKi mistrzostw:
Rozgrywki grupowe:

Grupa A 
miejscowość punkty bramki

1 Strzelno 10 8:3

2 Mieroszyno 6 9:8

3 Gnieżdżewo 6 4:6

4 Starzyński 4 8:10

5 Darzlubie 2 4:6

Grupa B
miejscowość punkty bramki

1 Werblinia 6 9:4

2 Celbowo 5 5:4

3 Połczyno 2 3:5

4 Łebcz 2 4:8

Półfinały:
Strzelno – Celbowo 4:1
Werblinia – Mieroszyno 3:1
Mecz o 7 miejsce:
Starzyński Dwór – Łebcz 3:0
Mecz o 5 miejsce:
Połczyno – Gnieżdżewo 2:1
Mecz o 3 miejsce:
Mieroszyno – Celbowo 2:0

finał:
Strzelno – Werblinia 3:2

KlasyfiKacja Końcowa:
1 - Strzelno
2 - Werblinia
3 - Mieroszyno
4 - Celbowo
5 - Połczyno
6 - Gnieżdżewo
7 - Starzyński Dwór
8 - Łebcz
9 - Darzlubie

teNisowe zmagaNia

fot. oksitpuck.pl

GM. PUCK | Dwunasty już Turniej Tenisa Stołowego Oldboy 
Ziemi Puckiej rozegrano w Starzynie. 

Turniej zorganizowany został na początku marca w sali 
Zespołu Szkół w Starzynie przez Ośrodek Kultury, Sportu 
i Turystyki w Gminie Puck. Zawodnicy rywalizowali sys-
temem „każdy z każdym” w dwóch grupach wiekowych: 
młodszej – rocznik 1979 - 1965 oraz starszej – 1964+.
/raf/
wyNiKi turNieju:

grupa młodsza:
1 – Ryszard Śliwiński, OSiR 
Władysławowo
2 – Leszek Nadolski, OSiR Wła-
dysławowo
3 – Wiesław Krauze, Rekowo 
Górne
4 – Sławomir Okoń, Leśniewo
5 – Ryszard Białk, Wierzchucino

grupa starsza:
1 – Ryszard Szymański, OSiR 
Władysławowo
2 – Lech Czernicki, OSiR Włady-
sławowo
3 – Franciszek Tuszer, Starzyno
4 – Wojciech Licau, Mieroszyno
5 – Józef Koziróg, OSiR Włady-
sławowo

Na początku bieżącego miesiąca na kręgielni w Pucku Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził II rundę Mi-
strzostw Gminy Puck w Kręglach. W zawodach wystartowało 116 osób 
(w tym 45 kobiet). Każdy uczestnik wykonał 25 rzutów. Do klasyfikacji 
drużynowej zaliczane były wyniki 4 najlepszych mężczyzn i 2 kobiet 
z poszczególnej miejscowości. 
/raf/


