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URZĘDY OTWIERAJĄ SIĘ

Pomału urzędy powiatowe, miast i gmin zaczynają się 
otwierać dla mieszkańców. Urzędnicy wciąż zachęcają do 
załatwiania niezbędnych spraw i formalności na odległość 
(przez telefon, drogą mailową lub przez ePUAP), ale uru-
chamiana jest możliwość obsługi bezpośredniej petentów. 
Oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 str. 3

LUZOWANIE OBOSTRZEŃ

Wprowadzono III etapu luzowa-
nia obostrzeń nałożonych przez 
rząd w związku z epidemią. Naj-
ważniejsze zmiany to otwarcie lo-
kali gastronomicznych, zakładów 
fryzjerskich i kosmetycznych oraz 
dotyczące liczby osób w pojaz-
dach komunikacji miejskiej.
str. 2

300 TYS. ZŁ DLA SZPITALI

Aż trzysta tysięcy złotych gmina 
Kosakowo przekazała pomorskiej 
służbie zdrowia na pomoc w prze-
ciwdziałaniu skutkom epidemii 
COVID-19. Finansowe wsparcie 
trafiło do szpitali w Pucku i Wej-
herowie oraz do uniwersyteckiego 
centrum medycznego w Gdyni.
str. 2
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Finansowe wsparcie trafiło do Szpitala 
w Pucku, Specjalistycznego Szpitala im. F. Cey-
nowy w Wejherowie oraz do Uniwersyteckie-

go Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
w Gdyni. Na konto każdej z placówek wpłynęły 
już kwoty po 100 tys. złotych, które będą prze-

znaczone na zakupy sprzętu ochronnego dla 
personelu w Wejherowie i Gdyni, w Pucku zaś 
pomogą zmodernizować pomieszczenie re-
jestracji szpitalnej, tak, aby podnieść poziom 
bezpieczeństwa pacjentów i medyków.

– Jesteśmy dumni z pomorskich medyków, 
cieszymy się, że możemy im pomóc w trud-
nym czasie walki z epidemią koronawirusa – 
mówi Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo. 
– Z budżetu naszego samorządu przekazali-
śmy łącznie trzysta tysięcy złotych, po sto dla 
szpitali w Pucku, w Wejherowie i dla UCM-
MiT w Gdyni. Wsparcie pozwoli na pokaźne 
zakupy sprzętu ochronnego, a w Pucku będzie 
przeznaczone na przebudowę części szpitalnej 
rejestracji, tak aby w sposób bezpieczny przyj-
mować pacjentów.

Mieszkańcy gminy Kosakowo korzystają 
z usług placówek medycznych w Pucku, Wej-
herowie oraz w Gdyni. Przekazana pomoc 
finansowa bezpośrednio przełoży się więc na 
bezpieczeństwo lokalnej społeczności, a także 
na wysoki poziom usług medycznych w woje-
wództwie pomorskim.

/raf/

300 tysięcy złotych  
dla pomorskich lekarzy

To był i jest bardzo pracowity czas dla żołnie-
rzy z 73 Batalionu Lekkiej Piechoty ze Słupska. 
W ciągu tylko jednego dnia załadowali oni 
i przetransportowali dwoma ciężarowymi Jel-
czami ponad dwanaście ton żywności z Banku 
Żywności w Gdańsku do GOPS-u w Luzinie. 
Następnie, po przygotowaniu paczek żywno-
ściowych, wspólnie z podchorążymi z Aka-
demii Wojsk Lądowych z Wrocławia przez 
cały tydzień rozwozili je do osób wskazanych 
przez ten ośrodek pomocy społecznej. Łącznie, 
wsparciem objęto 749 osób.

W tym samym czasie nasi terytorialsi dostar-
czyli też paczki żywnościowe do rodzin na te-
renie gminy Puck, Władysławowo i Bytów.

- Jeżeli mówimy o tych gminach, to od po-
czątku naszej operacji walki z koronawirusem 
„Odporna Wiosna”, ponad 17 ton żywności 

przeszło przez ręce żołnierzy z 7. Pomorskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej (7 PBOT) - wy-
jaśnia por. Tomasz Klucznik, oficer prasowy. - 
Z uwagi na obostrzenia związane z przemiesz-
czaniem się, osoby odbierające paczki nie mogły 
tego zrobić osobiście. Nie można było powołać 
pracowników interwencyjnych. W tych oko-
licznościach, pomoc naszych żołnierzy okazała 
się nieoceniona. To nie jedyne zadania, które 
wykonują żołnierze z 7 PBOT. Włączyliśmy 
się w działania mające na celu pomoc komba-
tantom i innym osobom w podeszłym wieku, 
które wymagają wsparcia. W każdej brygadzie 
powołano koordynatorów, którzy utrzymują 
bezpośredni kontakt ze swoimi podopiecz-
nymi, telefonują do nich, pytają o potrzeby 
i w miarę możliwości je realizują. Szczególną 
opieką objęliśmy domy pomocy społecznej 

w których na stałe przebywają seniorzy. Można 
nas również zobaczyć w dziewięciu szpitalach 
na terenie naszego województwa, gdzie wspie-
ramy personel tych placówek w ich codziennej 
pracy. Nasi ratownicy, we współpracy z Wo-
jewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczna 
w Gdańsku pobierają wymazy od osób, które 
mogły mieć kontakt z koronawirusem. Na te-
renie Gdańska i Gdyni utworzono dwa punkty 
pobierania takich próbek (drive thru), gdzie 
każdy, po wcześniejszej rejestracji, może się 
zbadać na obecność koronawirusa bez wycho-
dzenia z auta. Tam również spotkamy naszych 
żołnierzy, którzy wspierają studentów medycy-
ny z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Żołnierze zapowiadają, że jeszcze nie powie-
dzieli ostatniego słowa, jeżeli chodzi o pomoc 
lokalnej społeczności.
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GM. KOSAKOWO | Aż trzysta tysięcy złotych gmina Kosakowo przekazała pomorskiej służbie zdrowia na 
pomoc w przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19. 

Punkt interwencji kryzysowej PcPr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku infor-
muje, że Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy 
psychologicznej osobom w kryzysie. Pomoc udzielana 
będzie telefonicznie lub on-line w czwartki w godzinach: 
12.00 – 16.00. W celu umówienia konsultacji prosimy 
o kontakt telefoniczny do sekretariatu: nr 58 673 41 93.

APlikAcjA mobilnA „twój PArAsol”
Umożliwia uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji 
osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (twojpa-
rasol.com). Aplikacja ta może być szczególnie przydatna 
w obecnym czasie. Pozwala m.in. na dyskretny kontakt 
z wcześniej skonfigurowanym adresem email, szybkie 
wybranie telefonu alarmowego  w nagłych przypadkach, 
jak również zawiera informacje z zakresu prawa.
/raf/

Dyżur PsychologA
PowiAt | w powiecie puckim wciąż świadczona jest 
pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie.

Pomagają rozwożąc paczki żywnościowe
PUCK | Od początku kwietnia, czyli od początku pandemii, terytorialsi z 7. Pomorskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej dostarczyli ponad 17 ton żywności osobom wskazanym przez 
ośrodki pomocy społecznej w gminach Luzino, Bytów, Władysławowo Reda i Puck.

Do fryzjera i restauracji
POWIAT | III etap luzowania obostrzeń nałożonych na czas epidemii.

Zmiany obowiązują od minionego poniedziałku, najważniejsze z nich 
to otwarcie lokali gastronomicznych oraz zakładów fryzjerskich i ko-
smetycznych. Ale są też inne – choćby taka, że środkami komunikacji 
miejskiej może podróżować więcej pasażerów jednocześnie (tyle, ile wy-
nosi 30 proc. miejsc siedzących i stojących). 

Jeśli chodzi o lokale gastronomiczne, to można z nich korzystać, ale 
z ograniczeniem ilości klientów do 1 na 4 metry kw. (stoliki muszą być 
ustawione w odległości minimum 2 metrów od siebie). Premier Ma-
teusz Morawiecki, gdy zapowiadał wprowadzenie złagodzeń, zachęcił 
też do otwierania ogródków. 

Co do zakładów fryzjerskich i kosmetycznych – Morawiecki „zaape-
lował o rozwagę”: - Niech to będzie umawianie się przez internet czy 
telefon na konkretne godziny, żeby nie gromadzili się ludzie, tylko żeby 
dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzy-
mana - powiedział.

Co dokładnie oznacza trzeci etap luzowania obostrzeń? 
- otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych z zachowaniem ry-

goru sanitarnego
- uruchomienie lokali gastronomicznych (obowiązują ograniczenia co 

do ilości klientów)
- zwiększenie limitu osób w transporcie publicznym – jednocześnie 

podróżować może tyle osób, ile wynosi 30 procent wszystkich miejsc 
stojących i siedzących dla danego pojazdu

- wznowienie zajęć praktycznych w szkołach policealnych
- otwarcie sal gimnastycznych 
- większa ilość osób jednocześnie przebywających na otwartych bo-

iskach i innych zewnętrznych obiektach sportowych 
- wznowienie działalności kin plenerowych (w tym samochodowych), 

a także wznowienie prac, prób i ćwiczeń na planach filmowych
- zwiększenie maksymalnej liczby wiernych przebywających w miej-

scu sprawowania kultu religijnego (maksymalnie jedna osoba na 10 
metrów kw.) - ta zmiana będzie obowiązywać już od najbliższej nie-
dzieli 17 maja)

- zniesienie zakazu poruszanie się dziecka poniżej 13 z osobą dorosłą
Natomiast na kolejny poniedziałek - 25 maja – premier zapowiedział 

wznowienie zajęć opiekuńczo-dydaktycznych w klasach 1 - 3 oraz umoż-
liwienie prowadzenia konsultacji dla maturzystów w szkołach średnich.

Kontrole na granicy kraju zostały przedłużone do 12 czerwca.
Minister zdrowia na konferencji podkreślił, że nadal konieczne 

jest zachowywanie dystansu społecznego oraz noszenie maseczek 
ochronnych. 

Rafał Korbut
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Od poniedziałku, 11 maja, wznowiono0 
bezpośrednią obsługę interesantów 
w puckim urzędzie miejskim. Obowią-
zują jednak pewne zasady sanitarne. 
Przedstawiciele urzędu zachęcają, aby 
nadal załatwiać sprawy zdalnie, czyli: 
mailowo – adresy mailowe do poszcze-
gólnych stanowisk dostępne są na 
stronie bip.miastopuck.pl; telefonicznie 
– numery telefonów do poszczególnych 
stanowisk także dostępne są w Biu-
letynie Informacji Publicznej (adres 
strony internetowej jak wyżej); pocztą 
tradycyjną na adres Urząd Miasta Puck, 
ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck; przez 
platformę ePUAP; składając pismo 
w Okienku Podawczym / Okienku Ob-

sługi Klienta mieszczącym się w holu 
głównego wejścia do budynku urzędu 
(ważne – należy pozostawić na każdym 
złożonym piśmie nr telefonu lub adres 
mailowy na wypadek konieczności wy-
jaśnienia ewentualnych niejasności). 
Obsługa klienta realizowana będzie przy 
zachowaniu szczególnych zasad ostroż-
ności. W holu jednocześnie mogą prze-
bywać maksymalnie 2 osoby (w przy-
padku utworzenia się kolejki przed 
wejściem do urzędu, należy zachować 
min. 2 m odległości pomiędzy osobami), 
każdy interesant musi mieć zasłonięte 
usta i nos, po wejściu do urzędu każdy 
zobowiązany jest zdezynfekować ręce 
(płyn jest dostępny w holu). 

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywil-
nego dot. wydania aktu urodzenia czy 
zgonu realizowane będą w Okienku 
Podawczym / Okienku Obsługi Klienta 
tylko po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym pod nr. tel.: (58) 763 
29 24. Pozostałe sprawy realizowane 
będą przez pracowników na bieżąco – 
tak jak dotychczas, bez konieczności 
wcześniejszego kontaktu telefonicz-
nego. Do kontaktu z pracownikami - 
użyj dzwonka pn. „USC”. 
Sprawy z zakresu Ewidencji Ludności 
i dowodów osobistych realizowane 
będą w Okienku Podawczym / Okienku 
Obsługi Klienta przez pracowników 
merytorycznych. W celu załatwienia 
sprawy - użyj dzwonka pn. „DOWODY 
OSOBISTE”.
Pozostałe sprawy urzędowe realizowa-
ne będą przez pracowników meryto-
rycznych bezpośrednio w Okienku 
Podawczym / Okienku Obsługi Klienta. 
Do kontaktu z pracownikami - użyj 
dzwonka pn. „URZĄD”.
Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pucku realizuje obsługę 
mieszkańców bezpośrednio przez 
Okienko Podawcze / Okienko Obsługi 
Klienta. Do kontaktu z pracownikami 
- użyj dzwonka pn. „MOPS”. Załatwia-
nie spraw jest możliwe telefonicznie 
(58) 673 05 28 lub (58) 673 11 73 oraz 
mailowo pod adresem kontakt@mops.
miastopuck.pl
/raf/

nAjnowsze zmiAny w PrAcy urzęDu miAstA
Puck | zmieniły się zasady funkcjonowania urzędu miasta Puck. jak zatem 
można obecnie załatwić sprawę urzędową? jakich zasad trzeba przestrzegać?

Gmina niebawem 
otwiera przedszkola
GM. KOSAKOWO | Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 
gminy Kosakowo będą otwarte od najbliższego poniedziałku 25 maja.

Rząd niedawno poinformował, 
że samorządy mogą otworzyć 
przedszkola i oddziały przedszkol-
ne w szkołach, stosując się do wy-
tycznych Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego. Ostateczną decyzję 
w tej sprawie pozostawiono  samo-
rządom.

Samorząd uznał, że potrzebne 
jest nieco więcej czasu, aby podjąć 
- wraz z dyrektorami – działania 
mające na celu zapewnienie dzie-
ciom bezpieczeństwa. Najważ-

niejsze z nich to: ograniczenie liczby dzieci do 12 w grupie przy mi-
nimalnej przestrzeni nie mniejszej niż 4 metry kwadratowe na jedno 
dziecko, przygotowanie i wdrożenie poważnych zmian w sposobie 
organizacji opieki nad dziećmi, wdrożenie zasad gwarantujących 
bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom, a także wyodrębnienie po-
mieszczeń do izolacji. 

- Nie chcemy ryzykować życia i zdrowia dzieci oraz ich najbliższych 
– zapowiedział Marcin Kopitzki, zastępca wójta gminy Kosakowo. - Za-
pewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom jak i ka-
drze pracującej w przedszkolach jest naszym priorytetem.

Wójt gminy podjął więc decyzję o przesunięciu terminu otwarcia 
przedszkoli/szkół do dnia 25 maja br.

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
30 kwietnia dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez cały okres, 
na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, 
placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z nie-
możnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych 
z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

/raf/

Przedstawiciele Starostwa Powiato-
wego w Pucku poinformowali, że od 11 
maja ograniczoną obsługę bezpośrednią 
interesantów wznawiają wszystkie wy-
działy urzędu. Do tej pory, w związku 
z występowaniem koronawirusa wywo-
łującego chorobę COVID-19 w Polsce, 
budynek był zamknięty dla mieszkańców 
a wszystkie sprawy należało załatwiać te-
lefonicznie 

nAjPierw umów się!
Obsługa bezpośrednia interesantów 

będzie realizowana wyłącznie po reje-
stracji telefonicznej. Ewentualne oczeki-
wanie interesantów na wizytę będzie się 
odbywało na zewnątrz budynku. O umó-
wionej godzinie pracownik prowadzą-
cy sprawę otworzy drzwi do budynku, 
wprowadzi umówionego interesanta a po 
załatwieniu sprawy odprowadzi go do 
drzwi wejściowych celem wypuszczenia. 
Interesanci będą obsługiwani tylko wte-
dy, kiedy będą mieli zasłonięte usta i nos, 
na rękach zaś rękawiczki. Po załatwieniu 
sprawy pracownik każdorazowo zdezyn-
fekuje stanowisko pracy.

Bardziej szczegółowe zasady obsługi 
interesantów:

wyDziAł komunikAcji
Wizytę w sprawie rejestracji pojazdów 

należy umówić pod nr telefonu 663 876 
543, wizytę w sprawie praw jazdy należy 

umówić pod nr telefonu 58 673 42 10.
Zakres spraw załatwianych zostaje 

ograniczony do spraw związanych z: 
rejestracją pojazdu; czasowym wycofa-
niem z ruchu samochodów ciężarowych 
i przyczep, ciągników samochodowych, 
pojazdów specjalnych i autobusów; od-
biorem stałego dowodu rejestracyjnego; 
prawem jazdy.

Do budynku będą mogły wejść wy-
łącznie osoby uprzednio umówione, 
we wskazanym terminie, należy przed 
przybyciem do starostwa przygotować 
wszystkie niezbęde dokumenty. Formu-
larze znajdują się pod adresem: bip.sta-
rostwo.puck.pl. 

Płatności należy regulować wyłącznie 
kartą płatniczą, na stanowisku obsługi.

wyDziAł geoDezji, kArtogrAfii 
i kAtAstru

Wizytę w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (wypisy i wyrysy) należy 
umówić pod nr telefonu 58 673 09 52, wi-
zytę w sprawie udostępniania materiałów 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(mapy do celów informacyjnych, obsługa 
prac geodezyjnych) należy umówić pod 
nr telefonu 58 673 14 32.

Do budynku będą mogły wejść wy-
łącznie osoby uprzednio umówione, we 
wskazanym terminie. Przed przybyciem 
do starostwa należy przygotować nie-
zbędne dokumenty i wypełnić odpo-

wiednie wnioski (do pobrania ze strony 
bip.starostwo.puck.pl).

Płatności należy regulować wyłącznie 
kartą płatniczą, na stanowisku obsługi. 
Wnioski do Referatu Ewidencji Gruntów 
i Budynków oraz Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej można również składać drogą 
elektroniczną na adres: geodezja@staro-
stwo.puck.pl.

zAłAtw sPrAwę nA oDległość
W trosce o wygodę i bezpieczeństwo 

mieszkańców przedstawiciele starostwa 
zachęcają do dalszego kierowania pism 
i dokumentów pocztą tradycyjną oraz za 
pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej, której obsługa możliwa jest 
z wykorzystaniem profilu zaufanego. 
Wszelkie skargi i wnioski o interwen-
cję można kierować na adres mailowy 
sekretariat@starostwo.puck.pl. 

Nadal pozostaje zamknięty punkt ka-
sowy Banku Spółdzielczego w Pucku, 
mieszczący się w budynku przy ul. Kole-
jowej 7b w Pucku.

Płatności z tytułu zobowiązań podat-
kowych można dokonywać bez prowizji 
w placówce Bankowej Banku Spółdziel-
czego w Pucku zlokalizowanej przy ul. 
Generała Józefa Hallera 3 w Pucku.

Opłat za wydawane dokumenty doko-
nywać można w odpowiednich wydzia-
łach wyłącznie z wykorzystaniem termi-

nala płatniczego.
Opłaty za wydanie dokumentów moż-

na dokonywać internetowo na rachunki 
bankowe (w zależności od dokumentu) 
umieszczone w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Pucku.

Wszelkich informacji dotyczących 

pracy starostwa można zasięgać kontak-
tując się z sekretariatem pod nr tel. (58) 
673 42 02 od poniedziałku do piątku 
w godzinach: pon., wt., śr. – od 7:30 do 
15:30; czw. – od 7:30 do 17:00; pt.– od 
7:30 do 14:00 lub pod adresem

sekretariat@starostwo.puck.pl.
/raf/

Starostwo wznowiło obsługę
POWIAT | Zmieniły się zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pucku. 
Urząd wznowił bezpośrednią obsługę mieszkańców, ale jeszcze z ograniczeniami. 

fo
t. 

Po
w

ia
t p

uc
ki



expressy.pl Wtorek, 19 maja 20204

Zakończono realizację zadania „Prze-
budowa targowiska miejskiego przy Pla-
cu Obrońców Wybrzeża w Pucku”. Prace 
polegały na budowie 39 całorocznych, 
zadaszonych stanowisk, z czego mini-
mum 20 stanowisk przeznaczonych jest 
do sprzedaży produktów rolnych (w tym 
4 stanowiska dla sprzedaży produktów 
z rolnictwa ekologicznego). 

Aby poprawić efektywność energetycz-
ną miasta, stanowiska wyposażono w pa-
nele fotowoltaiczne. W ramach realizacji 
inwestycji powstały także elementy małej 
architektury (kosze na śmieci, ławki, itp.), 
a cały teren oświetlono i objęto monito-
ringiem. Utworzono ponadto 16 miejsc 
parkingowych z miejscem dla niepeł-
nosprawnych oraz toalety. Na obszarze 

targowiska stworzono także nowy system 
odwodnienia, który podłączono do ze-
wnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. 

Koszt inwestycji wyniósł niemal 1,8 
mln zł, zaś kwota pozyskanego dofinan-
sowania to prawie 731 tys. zł. Inwestycja 
jest współfinansowana z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

W uroczystym otwarciu targowiska 
„Mój Rynek – Manhattan” wzięły udział 
m.in. władze miasta z Hanną Pruchniew-
ską, burmistrzem miasta, na czele.  

- Po modernizacji i wstrzymaniu dzia-
łalności z powodów epidemiologicznych 
zapraszamy mieszkańców do korzystania 
z miejskiego targowiska – zachęca bur-
mistrz miasta. - Należy jednak pamiętać 
o przestrzeganiu obowiązujących zasad. 

/raf/

Targowisko całkowicie odmienione
PUCK | Nowoczesne, całkowicie przebudowane, estetyczne, ekologicczne i energooszczęd-
ne – tak wygląda otwarte w tym miesiącu puckie targowisko po gruntownej przebudo-
wie. Obiekt jest już czynny, ale korzystających z niego obowiązują zasady sanitarne.

Inwestycja wyniosła 1,12 mln zł, z czego 560 tysięcy to 
dotacja z budżetu centralnego - powiat pucki pozy-
skał te pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Pozostałe 560 tys. zł sfinansowane zostało z budżetu 
dwóch samorządów: powiatu puckiego oraz gminy 
Kosakowo.
- Mieszkańcom życzymy przyjemnego i bezpiecznego 
użytkowania drogi! - podsumowują przedstawiciele 
władz powiatu. 
/raf/

bez Dziur i wybojów
PowiAt | to dobra wiadomość dla kierowców i oko-
licznych mieszkańców – niedawno zakończono remont 
ulicy kwietniowej w kazimierzu (w gminie kosakowo).

fot. Powiat pucki
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zAsADy korzystAniA 
z tArgowiskA:
– przy jednym stanowisku sprzedaży 
mogą przebywać maksymalnie 4 osoby
– należy zachować dystans nie mniejszy 
niż 2 metry między innymi osobami
– obowiązkowe jest zakrywanie ust 
i nosa przez sprzedawców i klientów
– osoby handlujące i kupujące są 
zobowiązane do użycia rękawiczek 
jednorazowych 
– obowiązkowe jest stosowanie płynów 
dezynfekcyjnych 

Nowa ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza
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PUCK | Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie miasta Puck zostały już otwarte. 

Pod koniec ub. miesiąca odbyło się uroczyste 
otwarcie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej. 
Powstało osiem nowych przystanków, obję-
tych monitoringiem, wzdłuż linii brzegowej, 
na międzynarodowej trasie rowerowej R10, 
przebiegającej przez teren miasta, od punktu 
przy Urzędzie Skarbowym do Rozgardu. Są 
to miejsca nie tylko odpoczynku, ale przede 
wszystkim mające ogromny walor edukacyjny 
i turystyczny. 

Dzięki współpracy władz miasta z Nadmor-
skim Parkiem Krajobrazowym, stworzona zo-
stała autorska koncepcja zagospodarowania 

ścieżki, eksponująca bogactwo zasobów przy-
rodniczych i krajobrazowych naszego obszaru. 
W celu przybliżenia tej wiedzy, postawiono ta-
blice informacyjne o danym miejscu, występują-
cych tu gatunkach zwierząt, roślin oraz unikato-
wym ekosystemie Zatoki Puckiej. Wyjątkowym 
dopełnieniem jest także ruchoma instalacja 
przedstawiająca procesy związane z dynamiką 
i falowaniem morza, a także trójwymiarowa ma-
kieta pokazującej rejon Pucka wraz z terenem 
Zatoki Puckiej. Nowoczesny i atrakcyjny wygląd 
każdego przystanku, to atrakcja dla wszystkich, 
w tym dla najmłodszych. 

- Pamiętając jak istotnym jest dbanie o przy-
rodę i kształtowanie postaw ekologicznych od 
najmłodszych lat, zapraszamy dzieci i młodzież 

do zabawy ukrytej w kodach QR – zachęca 
Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka. - Przy-
stanki bogate w informacje i ciekawostki z pew-
nością będą stanowiły kolejny ważny punkt na 
mapie miasta. Być może „ławeczka eratyczna” 
stanie się ulubionym miejscem odpoczynku 
dla niejednego wędrowca. Kto ją znajdzie, na 
pewno będzie mógł się o tym przekonać.

Operacja została współfinansowana w wyso-
kości 150 tys. zł w ramach działania wdraża-
nego przez Północnokaszubską Lokalna Grupę 
Rybacką: Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność. Wkład własny 
z budżetu miasta to kwota ponad 323 tys. zł.

/raf/



expressy.plWtorek, 19 maja 2020 5

Trwa pandemia. Mamy nadal trudną 
sytuację medyczną. Ale zostawmy to 
na boku i  porozmawiajmy o gospo-
darce. Jak ocenia Pan przygotowaną 
przez rząd tarczę antykryzysową?

– Najlepiej ocenił ją sam rząd, ogłasza-
jąc po kilku dniach potrzebę wprowa-
dzenia Tarczy 2.0. Doceniam gotowość 
do autorefleksji. Byłbym jednak spo-
kojniejszy, gdyby zostały wprowadzone 
zapisy, o których od samego początku 
mówią przedsiębiorcy i samorządowcy, 
czyli praktycy. Tyle, że rząd naszych 
głosów nie słucha. Jeżeli działania mają 
być skuteczne muszą być proste i cel-
ne, tak żeby służyły odbiorcom, a nie 
dawały jedynie poczucie samozado-
wolenia pomysłodawcom. Nasze firmy 
potrzebują jak największego wsparcia 
w utrzymaniu płynności i w zachowa-
niu zatrudnienia. Musimy zmierzyć 
się z najpoważniejszym kryzysem go-

spodarczym w historii wolnej Polski. 
Rządzący muszą się na tym skoncen-
trować. Jest to dla mnie niepojęte, że 
najważniejsi ludzie w państwie zajmują 
się dziś wyborami prezydenckimi. Bez 
najmniejszego uszczerbku dla demo-
kracji – zgodnie z konstytucją – moż-
na je przełożyć do czasu opanowania 
kryzysu. Ratowanie naszych firm to być 
albo nie być naszej gospodarki.

Co robi samorząd?

– Mamy pełną mobilizację na wszyst-
kich poziomach samorządu teryto-
rialnego i we wszystkich instytucjach 
i jednostkach samorządowych.  Dzięki 
tej współpracy udało się w krótkim 
czasie zachęcić do decyzji zmniejsza-
jących obciążenia lokalnego biznesu. 
Chodzi m.in. o ulgi w czynszach w lo-
kalach komunalnych czy zwolnienia 
lub odroczenia w podatkach lokalnych. 

Samorząd województwa pomorskie-
go już zdecydował o przesunięciach 
w budżecie województwa na łączną 
kwotę 130 mln zł,  aby zasilić szpitale 
czy wesprzeć przedsiębiorców poprzez 
uruchomienie pożyczek z zerowym 
oprocentowaniem. Dobra współpraca 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy z po-
wiatowymi urzędami też przynosi 
efekty. Pracownicy tych urzędów są 
bowiem na pierwszej linii współpracy 
z przedsiębiorcami.

Nie tak dawno rząd mówił o centra-
lizacji, a może nawet likwidacji urzę-
dów pracy.

– A my pytaliśmy: czy jeżeli w jakiejś 
miejscowości dawno nie było pożaru, 
to należy zlikwidować straż pożarną? 
Dzisiaj widzimy jak bardzo są po-
trzebni ci „strażacy z urzędów pracy”. 
Znakomita część funduszy adresowa-

nych do przedsiębiorców trafia za po-
średnictwem Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy 
do firm. Dzięki nim już dzisiaj może-
my mówić o tysiącach pracowników, 
którzy mają zabezpieczone środki do 
życia. Należy przy tym zauważyć, że 
narzędzia, którymi się posługują nie 
są jeszcze doskonałe, są testowane 
w boju. A przepisy i ich interpretacje 
ulegają dynamicznym zmianom. Po 
drugiej stronie znajduje się przedsię-
biorca ze wszystkimi swoimi obawa-
mi, zobowiązaniami, niepewnością 
jutra, często niezrozumieniem zawi-
łych przepisów czy przesadnie rozbu-
dowanych procedur.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

– Uruchomionych jest kilka form 
wsparcia. W Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy można skorzystać z dofinanso-
wania kosztów wynagrodzeń w przy-
padku przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego czasu pracy. W urzędach 
powiatowych na pomoc w pokryciu 
części kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej mogą liczyć 
samozatrudnieni. Natomiast mikro, 
mali i średni przedsiębiorcy oraz or-
ganizacje pozarządowe mogą otrzy-
mać dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od nich składek na ubez-
pieczenie społeczne. Ponadto, mikro 
przedsiębiorcy mogą liczyć na po-
życzki w wysokości 5 tys. zł z szansą 
na umorzenie.

Jak to wygląda w liczbach?

– Na mój wniosek zostały urucho-
mione środki z rezerwy Funduszu 
Pracy w łącznej wysokości 71 mln zł. 
Środki te przekazane z ministerstwa 
pracy, za pośrednictwem Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy, trafiły PUP-ów 
i są przeznaczone na dofinansowanie 
wynagrodzeń i pokrycia części kosz-
tów działalności prowadzonej przez 
samozatrudnionych. Dodatkowo, na 
mój wniosek, powiatowe urzędy otrzy-
mały środki w wysokości 63 mln zł po-
chodzące również z Funduszu Pracy, 
które są przeznaczone na pożyczki.

Dochodzą do tego działania prowa-
dzone bezpośrednio przez Wojewódzki 
Urząd Pracy. Dane liczbowe i anga-
żowane kwoty zmieniają się każdego 
dnia, około 70 proc. wniosków ma ja-
kieś niedociągnięcia. Jednak tam, gdzie 
zawodzi elektronika, pojawiają się pra-
cownicy WUP, którzy pomagają przed-

siębiorcom w ich poprawieniu. Do tej 
pory 75 wniosków trafiło do wypłaty. 
Szacowana wartość pomocy, ze wzglę-
du na liczbę złożonych do dzisiaj wnio-
sków, stanowi łączną kwotę ponad 114 
mln zł.  Z tego ponad 40 mln zł dotyczy 
przestoju ekonomicznego, a ponad 73 
mln zł obniżonego czasu pracy.

Ile miejsc pracy w ten sposób uda się 
uratować?

– Złożone wnioski dotyczą prawie 
32 tys. pracowników, ale te dane nie 
są jeszcze precyzyjne. Urząd cały czas 
je uaktualnia.

Jak WUP radzi sobie z natłokiem do-
datkowej pracy?

– Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy  Joanna Witkowska wraz z ze-
społem podjęła wiele ponadstandar-
dowych działań. Jednym z nich jest 
uruchomienie infolinii, która już ob-
służyła tysiące rozmów. Pamiętajmy, 
że to niestety wciąż początek. Liczba 
wniosków rośnie, bo rośnie liczba 
firm decydujących się na wsparcie 
i go potrzebujących. W ślad za tymi 
potrzebami kolejni pracownicy urzę-
du są przeszkalani do obsługi systemu 
i opracowywania wniosków.

Jak wyglądamy na tle innych woje-
wództw?

–  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdań-
sku praktycznie od początku był goto-
wy do przyjmowania wniosków od 
przedsiębiorców. Jesteśmy jednym 
z pierwszych województw, które ze-
brało zapotrzebowanie z powiatowych 
urzędów, dzięki czemu mogłem wy-
stąpić z wnioskiem o uruchomienie 
środków. Te środki już od 8 kwietnia 
pracują na rzecz naszych firm.

Codziennie pojawiają się nowe decy-
zje i pomysły. Gdzie przedsiębiorcy 
mają szukać informacji?

– We współpracy z naszymi jednost-
kami, jak: Agencja Rozwoju Pomo-
rza, Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
oraz Pomorski Regionalny Fundusz 
Poręczeń Kredytowych stworzyli-
śmy specjalną platformę komunikacji 
w postaci strony internetowej dedyko-
wanej przedsiębiorcom. Strona, zawie-
ra kompleksową informację i wszel-
kie wskazówki czy przekierowania 
do instytucji, które świadczą pomoc 
dla firm. Zachęcam do odwiedzania 
www.pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Potrzebna jest mobilizacja. Specjalnie dla przedsiębiorców stworzyliśmy platformę 
komunikacyjną, zawierającą kompleksową informację o dostępnej dla firm pomocy – 
mówi Mieczysław  Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Marszałek Struk: „To największy kryzys 
gospodarczy w historii wolnej Polski”
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Delegacje kosakowskiego samorządu spo-
tkały się w rocznicę Dnia Zwycięstwa aby 
symbolicznie oddać cześć bohaterom, którzy 
stanęli przeciw hitlerowskim najeźdźcom 
oraz pokłonić się nad mogiłami poległych 
oraz wyraz pamięci o tragicznym czasie i za-
apelować, abyśmy nigdy już nie musieli do-
świadczyć żadnej wojny.

– Stoimy w miejscu nad wyraz symbolicz-
nym – mówił Marcin Majek, wójt gminy Ko-
sakowo. – W Kwaterze Żołnierzy Września 

1939 roku spoczywają obrońcy Kępy Oksyw-
skiej, naszej Małej Ojczyzny – oni pierwsi 
chwycili za broń, chroniąc niepodległości 
i suwerenności Polski. Jak pokazała historia, 
Oni pierwsi wskrzesili płomień zwycięstwa 
nad nazizmem, który zgasł dopiero po sze-
ściu krwawych latach, w Berlinie.

Nad mogiłami poległych modlitwę odmó-
wił uczestniczący w spotkaniu ks. kanonik 
Jan Grzelak, proboszcz parafii w Kosakowie. 

– Naszym obowiązkiem jest przekazać ko-

lejnym pokoleniom jasne przesłanie – chwa-
ła bohaterom – NIGDY WIĘCEJ WOJNY! 
– apelował kapłan.

Wiązanki kwiatów w Kwaterze Żołnierzy 
Września 1939 roku złożyli: w imieniu Urzę-
du Gminy Kosakowo – wójt gminy Marcin 
Majek, zastępca wójta Marcin Kopitzki oraz 
ks. kanonik Jan Grzelak, w imieniu rady gmi-
ny – Andrzej Śliwiński, przewodniczący rady 
wraz z radnymi Michałem Przysieckim i Jó-
zefem Melzer.

/raf/

75. rocznica Dnia Zwycięstwa
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GM. KOSAKOWO | Dokładnie 75 lat temu, 8 maja 1945 roku, umilkły ostatnie strzały 
w toczącej się od 1939 roku drugiej wojnie światowej.

Jednak z racji trwającego wciąż zagro-
żenia epidemiologicznego konieczne 
było wprowadzenie wprowadzić szere-
gu ograniczeń (zgodnie z wytycznymi 
Ministra Rozwoju, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz reko-
mendacjami Biblioteki Narodowej).

Oto najważniejsze zasady, których 
trzeba przestrzegać, korzystając z bi-
blioteki:

- w budynku Biblioteki jednocześnie 
może przebywać tylko jedna osoba 
(z wyjątkiem osoby z dzieckiem/dzieć-
mi lub z opiekunem), pozostali proszeni 
są o oczekiwanie na zewnątrz biblioteki 
z zachowaniem dystansu społecznego; 
czas pobytu w bibliotece należy ograni-
czyć do minimum

- Czytelnik musi mieć zasłonięte usta 
i nos oraz zdezynfekować ręce płynem 
znajdującym się w automatycznym do-
zowniku przy wejściu do placówki

- pracownicy biblioteki będą nosili ma-
seczki i/lub przyłbice oraz rękawiczki

- pracownik, w trosce o zdrowie, może 
odmówić obsługi czytelnika, który wy-
kazuje oznaki choroby/przeziębienia, 

bądź nie przestrzega podstawowych za-
sad higieny

- obwiązują nowe godziny pracy bi-
blioteki: poniedziałki, wtorki, piątki 
– 10:00/16:00, czwartki – 10:00/17:00 
(codziennie w godzinach 12:00-13:00 
wprowadza się przerwę), biblioteka 
w soboty będzie nieczynna

- zbiory biblioteczne będą udostępnia-
ne wyłącznie przez bibliotekarza

- preferowane jest zamawianie książek 
telefonicznie (pod nr tel. 58 735 46 56 
lub 725 204 656) bądź poprzez wysłanie 
listy lektur na adres mailowy: bibliote-
ka@kosakowo.pl; książki zamówione 
w ten sposób będą do odbioru w następ-
nym dniu roboczym; z księgozbiorem 
można zapoznać się, korzystając z kata-
logu on-line, który znajduje się na stro-
nie biblioteka.kosakowo.eu

- zwracane zbiory będą poddawane 
5-dniowej kwarantannie, po wyznaczo-
nym czasie zostaną włączone z powro-
tem do księgozbioru

- termin zwrotu książek nie zwróco-
nych w związku z ogłoszoną pandemią 
zostaje przedłużony do 30 maja 2020 r. 

(z wyjątkiem książek osób przebywają-
cych w izolacji/kwarantannie –wówczas 
biblioteka prosi o telefoniczne lub ma-
ilowe zgłoszenie tego faktu)

- rezygnuje się z następujących usług: 
dostępu do internetu, udostępniania 

zbiorów na miejscu, świadczenia usług 
ksero, ponadto obowiązuje zakaz przyj-
mowania darów i książek przeznaczo-
nych na bookcrossing

- nadal pozostaje wstrzymana dzia-
łalność kulturalna biblioteki polegająca 

na bezpośrednim kontakcie z użytkow-
nikiem (w tym m. in.: spotkania Klubu 
Małego Czytelnika, dyskusje Grupy Czy-
telniczej, wernisaże, zajęcia plastyczne).

Procedury obowiązują do odwołania.
/raf/

Biblioteka ponownie zaprasza 
czytelników
GM. KOSAKOWO | Od 14 maja gminna biblioteka po 
przerwie spowodowanej pandemią znów otworzyła drzwi 
dla Czytelników.
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Polub nas na facebook’u!
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oPAkowAniA jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłownie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

ProfesjonAlnA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi po-
zna Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 
120 213

RÓŻNE

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

siAnokiszonkA 120x120, dobrej jako-
ści, cena 80 zł, Szemud, tel. 510 751 837

słomA sucha 120x120, cena 40 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

beczkę 2000.l na podwoziu do szamba, 
cena 1200 zł, Szemud tel. 510 751 837

rozsiewAcz lej 480 zł, opryskiwacz 
400 l, lance 12 m, mało używany, 1480 zł, 

tel. 600 667 860

sPrzeDAm lodówkę, lawe szw. na kół-
kach, tel. 576 204 945

kultywAtor szer. 240 cm, oraz brony 
trojki zawieszane 1650 zł, tel. 600 667 
860

słomA w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

Drewno opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

złotA rączka, drobne naprawy, sprzą-

tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sPrzeDAm lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan ide-
alny, 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 obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

sPrzeDAm grobowiec w Pierwoszynie, 
4 osobowy, tel. 607 291 564

Zamów ogłosZenie

drobne!
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*Więcej na temat sms w ramce obok

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

NIERUCHOMOŚCI

sPrzeDAm

sPrzeDAm mieszkanie 29.3 m, 3p, Wej-
herowo, 5,5 tys. za m2, proszę dzwonić po 
godz. 17 tel. 507 254 040

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzeDAm

skoDA 105S, 39 lat, iGAS (BRC), cytryno-
wa, cena 1888 zł, Tczew, tel. 574 797 077

romet ogar Caffe 124, 2019 r., blue/
black, 4t, cena 1100 zł, po kolizji Tczew, 
tel. 574 797 077

OGŁOSZENIA

PiAggio/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 
1995 r., czarny, cena 1555 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

kuPię

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

EDUKACJA

krótkie porady z matematyki, fizyki 
i chemii udzielę uczniowi przez telefon. 
Tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzeDAm komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504
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Od poniedziałku 18 maja ponownie zaczęła funkcjonować 
Miejska Hala Sportowo-Widowiskowa w Helu (ale z za-
strzeżeniem - bez możliwości korzystania z klubu fitness) 
z zachowaniem wszystkich zasad ostrożności i ochrony 
przed pandemią koronawirusa.
Zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem. Mak-
symalna liczba osób korzystających jednocześnie z hali 
wynosi 32 osoby i 3 trenerów.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w hali obowiązują 
następujące zasady:
- weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących 
na obiekt (zarządca)
- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego 
(poza WC)
- dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
- korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub 
dezynfekcja po użyciu
- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opusz-
czających obiekt
- zapewnienie 15 minutowych odstępów między wchodzą-
cymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograni-
czymy kontakt między grupami korzystających.
/raf/

możnA znów ćwiczyć 
nA hAli sPortowej
hel | od minionego poniedziałku po przerwie zaczęła 
funkcjonować miejska hala sportowo-widowiskowa.
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Charytatywna akcja poboru krwi pod na-
zwą „100 litrów krwi na 100-lecie Zaślubin 
Polski z Morzem w Pucku” już przyniosła re-
welacyjne rezultaty. Już wiadomo, że zebrano 
co najmniej 120 litrów tego bezcennego leku, 
a to jeszcze nie koniec. 

15 maja zorganizowano kolejny pobór krwi 
w ramach tej akcji. Podczas podsumowania 
władze miasta podziękowały przedstawi-

cielom krwiodawców. Akcja poboru została 
zainicjowana przez burmistrza miasta Puck 
Hannę Pruchniewską i władze: Kaszubskiego 
Klubu Honorowych Dawców Krwi w Połcho-
wie, Klubu Honorowych Dawców Krwi Służb 
Mundurowych Powiatu Puckiego, Klubu 
Honorowych Dawców Krwi w Pucku, Kosa-
kowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi 
oraz Miejskiego Klubu Honorowych Dawców 

Krwi PCK Władysławowo. W ambulanso-
wych poborach, które odbywały się od lute-
go do maja, brały udział kluby i krwiodawcy 
z całego powiatu puckiego.

Do tej pory zebrano ponad  120 litrów krwi , 
a do tego dojdą jeszcze dane dotyczące pobo-
rów  z 15 maja w Pucku i 16 maja w Połchowie, 
a zatem łączna ilość będzie jeszcze większa. 

/raf/

Jubileuszowa zbiórka krwi
PUCK | Pobór krwi w ramach akcji „100 litrów krwi na 100-lecie Zaślubin Polski z Morzem w Pucku”.


