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WYBUCH MINY W BAŁTYKU

W Zatoce Puckiej kilka dni temu zniszczono ogromną minę 
z czasów II wojny światowej. Operacja przebiegła zgodnie 
z planem, mina została zneutralizowana. Ale... co z fokami, 
morświnami, rybami i innymi zwierzętami, żyjącymi w wo-
dach Bałtyku? Wojskowi zapewniają, że zrobiono wszystko, 
aby zwierzęta nie ucierpiały.
 str. 3

HYDROFORNIA JUŻ PRACUJE

Zakończyła się modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody Mosty 
I, która zaopatruje w wodę pitną 
mieszkańców Mostów, Meche-
linek i Rewy. Inwestycja została 
rozpoczęta jeszcze w 2018 roku, 
niedawno została zakończona, 
a obiekt uruchomiono.
str. 4

ZDOBYWAJĄ KWALIFIKACJE

Gmina Puck realizuje kolejne 
projekty podnoszące kwalifikacje 
mieszkańców. Projekty te ukie-
runkowane są na poprawę sytu-
acji na rynku pracy osób w wieku 
aktywności zawodowej oraz za-
grożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym.
str. 5
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Już od pierwszego września br. przy ulicy Że-
romskiego 11 w Kosakowie wybrzmi pierwszy 
dzwonek w czwartej szkole podstawowej gmi-

ny Kosakowo. Do tego czasu nowa dyrektor 
będzie zajmowała się organizowaniem pracy 
najnowszej placówki oświatowej.

– Gorąco gratulujemy Pani Monice Pawlickiej 
objęcia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Kosakowie – mówi Marcin Majek, wójt 
gminy Kosakowo. – Nadchodzący rok szkolny 
2020/2021 będzie w naszej gminie przełomo-
wy. Po pierwsze otwieramy czwartą szkołę 
podstawową, właśnie w Kosakowie, przy ulicy 
Żeromskiego 11, w miejscu dawnego gimna-
zjum. Za nami jest etap konsultacji nowych 
granic obwodów szkolnych, a od 3 czerwca 
powołaliśmy dyrektora tej właśnie placówki 
oświatowej. Oczywiście nadal podtrzymujemy 
deklarację, iż pierwszego września uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu zaczną na-
ukę w nowym budynku, który jest już na etapie 
prac wykończeniowych. – Będzie to zatem na-
prawdę nowe otwarcie z punktu widzenia jako-
ści edukacji w gminie Kosakowo.

Monika Pawlicka od września 2017 roku 
pracuje jako pedagog szkolny w Szkole Podsta-
wowej w Pogórzu. W pracy i poza nią jej naj-
większą pasją jest drugi człowiek i tajemnica 
jaką ze sobą niesie. Dlatego budowanie relacji 
z drugą osobą, słuchanie, wspieranie i niesienie 
pomocy jest dla niej bardzo ważne. Wolny czas 
spędza ze swoją rodziną oraz rozwijając własne 
zainteresowania.

Życzymy powodzenia na nowej drodze zawo-
dowej.

/opr. raf/

Nowy dyrektor 
w kosakowskiej szkole

Dzięki rozbudowie w szkole przybędzie sal lek-
cyjnych. Powstaje także nowoczesna sala sportowa 
z całym zapleczem. 

- Prace idą bardzo dobrze, przez całą inwestycję 
nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o wyko-
nawcę – mówi Beata Mieczkowska, dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Łebczu. - Pogoda nam bardzo 
sprzyjała, zimy właściwie nie było. Pandemia koro-
nawirusa wbrew wszystkiemu nie przeszkodziła, ale 
nawet pomogła – i nie było żadnego zastoju, inwe-
stycja mogła się toczyć. 

Również przedstawiciele gminnego samorządu 

potwierdzają, że nie ma żadnych opóźnień i wszyst-
ko przebiega zgodnie z planem. 

- W tej chwili wykonywane są drogi wewnętrzne, 
przygotowane są fundamenty pod zbiornik prze-
ciwpożarowy, sala gimnastyczna posiada już dach, 
wylewka jest zrobiona, trwa montaż okien – wylicza 
Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Puck.

Rozbudowa szkoły, a przede wszystkim budowa 
nowej sali sportowej, była koniecznością. Do tej pory 
uczniowie mieli zajęcia wychowania fizycznego na 
szkolnych korytarzach.

- Dzięki tej inwestycji dzieci zyskają bardzo dużo 
– podkreśla dyrektor Beata Mieczkowska. - Dla nas 
przede wszystkim istotne jest to, że będą nowe sale 
lekcyjne. Ale także najdłużej wyczekiwana inwesty-
cja w całej miejscowości, nie tylko przez uczniów, 
ale przez całą społeczność Łebcza, czyli sala gimna-
styczna z całym zapleczem, łącznie z  salą gimnasty-
ki korekcyjnej. A wiadomo, że dzieci teraz bardzo 
potrzebują teraz ćwiczeń dodatkowych i ćwiczeń 
korygujących wady postawy. Natomiast sala gim-
nastyczna byłą niezbędna, ponieważ mamy bardzo 
dużo dzieci, które uprawiają różne dyscypliny spor-
tu, i dla nich poruszanie się po korytarzu szkolnym 
to stanowczo za mało. 

A zatem już niedługo do szkoły w Łebczu zawita 
nowoczesność i zupełnie nowa jakość nauczania. 

- Praktycznie wszystkie klasy i gabinety są wytyn-
kowane, zaawansowanie robót jest bardzo dobre – 
dodaje wójt Tadeusz Puszkarczuk. - Perspektywa 
ukończenia prac w tym roku jest możliwa i zdecy-
dowana poprawa warunków nauczania jest jak naj-
bardziej realna.

/raf/

KOSAKOWO | Monika Pawlicka została nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kosakowie. 

Stowarzyszenie Aktywny 
Puck, reprezentowane 
przez Annę Łukowską 
i Katarzynę Jabłońską, 
podpisało umowę na dofi-
nansowanie projektu pn.: 
„Odtworzenie nawierzchni 
placu pokazującego miej-
sce występowania reliktów 
średniowiecznego Ratusza 
Miejskiego wraz z elemen-
tami małej architektury”. 

Projekt przeszedł pozytywnie procedurę konkursu, 
ogłoszonego przez Stowarzyszenie Północnokaszubską 
Lokalną Grupę Rybacką (PLGR). W ramach inwestycji 
zostanie odtworzona nawierzchnia placu pokazujące-
go miejsce występowania średniowiecznego Ratusza 
Miejskiego wraz z elementami małej architektury. Wy-
mianie ulegnie istniejąca nawierzchnia z ciemnoszarych 
płyt granitowych w miejscu występowania ratusza na 
obszarze 8×20 m zgodnie z istniejącym śladem średnio-
wiecznego obiektu. Nawierzchnia zostanie zastąpiona 
kamieniem polnym, ciętym, promieniowanym. Umiesz-
czone zostaną także  dwie mosiężne płyty o wymiarach 
60×80 cm pokazujące dwie fazy historycznych prze-
budów ratusza. We wschodniej części placu zlokalizo-
wana zostanie mosiężną makieta 3D miasta ukazująca 
historyczny Puck.
Wartość projektu to ponad 225 tys. zł, wartość dofinan-
sowania wyniesie 200 tys. zł.
/raf/

Powrót do Przeszłości
PUcK | Miasto Puck i stowarzyszenie „Aktywny Puck” 
zrealizują ciekawy projekt. Pozyskano na ten cel 200 tys. zł.

Większa i nowocześniejsza
ŁEBCZ | W Łebczu (gm. Puck) trwa rozbudowa szkoły podstawowej. Prace są już bardzo zaawansowane, 
inwestycja ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Powstają nowe sale lekcyjne i sala sportowa.

Zmiany w pracy urzędu
GM. PUCK | W Urzędzie Gminy Puck od początku tego miesiąca moż-
na już załatwić sprawy, ale wciąż obowiązują ograniczenia. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu 
Gminy Puck, poprzez zamknięcie budynku siedziby dla bezpośredniej 
obsługi interesantów z następującymi zastrzeżeniami:

- Obsługa interesantów realizowana jest przy uwzględnieniu bieżą-
cej sytuacji epidemiologicznej oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
właściwych organów.

- Bezpośrednia obsługa zostaje ograniczona do niezbędnych zadań 
w celu zapewnienia pomocy obywatelom i ogranicza się do spraw, któ-
rych nie można załatwić w sposób zdalny, w tym za pośrednictwem roz-
mowy telefonicznej, wykaz telefonów zamieszczony na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Puck: http://gmina.puck.pl/kontakty.

- Osoby załatwiające sprawy zobowiązane są wyposażyć się we wła-
snym zakresie w środki ochronne pozwalające na realizację obowiąz-
ku zakrywania ust i nosa, jak również nie zdejmować tych środków 
przez cały czas pozostawania w budynku Urzędu. Przed przystąpie-
niem do załatwiania sprawy należy zdezynfekować ręce – środki do 
dezynfekcji rąk znajdują się w odpowiednio oznaczonych dozowni-
kach w siedzibie Urzędu.

- Obsługa interesantów odbywa się na parterze siedziby Urzędu 
w Sali konferencyjnej, w wyznaczonych do tego miejscach. Ilość 
miejsc jest ograniczona, co może powodować dłuższe oczekiwanie 
na załatwienie sprawy.

- W sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych prosimy o re-
zerwację wizyty poprzez kontakt telefoniczny: (58) 673-56-29.

- W dalszym  ciągu  zachęcamy  do  załatwiania  spraw  za  pośrednic-
twem   e-PUAP lub drogą elektroniczną: ugpuck@onet.pl

/raf/
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Wysadzenie miny odholowanej z oko-
lic wejścia do Portu Gdynia była ko-
niecznością. Minerzy podjęli potężny 
ładunek z dna i zniszczyli go 3 kilo-
metry od brzegu. Mina ważyła tonę, 
a wewnątrz znajdowało się ok. 700 kg 
ładunku wybuchowego. Operacji to-
warzyszyły szczególne środki ostroż-
ności, zamknięto plaże od Westerplatte 
do Rewy, policjanci i strażnicy miejscy 
patrolowali nadmorskie tereny, aby nikt 
nie złamał zakazu wstępu w wyznaczo-
ne strefy bezpieczeństwa. Siła wybuchu 

miny była równa ok. 1000TNT (tzn. wy-
nosiła tyle, ile wybuch 1000 kg trotylu). 

Żołnierze i saperzy, którzy przeprowa-
dzali całą operację, korzystając z okrętów 
wojennych, stacji hydrolokalizacyjnych 
i motorówek wywołali szereg niewielkich 
eksplozji, mających na celu przepłoszenie 
zwierząt z obszaru, gdzie następnie zdeto-
nowano minę. Skorzystano też z metody 
deflagracji (nie mylić z detonacją) – jest to 
rodzaj stosunkowo powolnego rozkładu 
materiałów wybuchowych, który rozprze-
strzenia się z prędkością znacznie mniej-

szą, niż prędkość dźwięku w tym materia-
le. Jest jednym z dwóch – obok detonacji 
– możliwych typów eksplozji materiałów 
wybuchowych i gazów palnych. Pozosta-
łości miny saperzy zdetonowali.

Przedstawiciele Fundacji WWF Polska 
uważają jednak, że samo płoszenie zwie-
rząt mogło nie wystarczyć. 

- Ze względu na siłę rażenia wybuchu, 
strefa bezpieczeństwa została ustanowio-
na od Rewy aż do Westerplatte – wyjaśnia 
Magdalena Melaniuk z Fundacji WWF 
Polska. - W tym roku obserwowaliśmy 

wyjątkowo dużo foczych szczeniąt na tym 
obszarze. Występuje tam również, kry-
tycznie zagrożony wyginięciem, bałtycki 
morświn. Zwierząt o wybuchu nikt nie 
informował. […] O ile nam (ludziom – 
przyp. red.) łatwiej jest znaleźć schronie-
nie, podążając za wskazówkami dotyczą-
cymi bezpieczeństwa, to zwierzęta takiej 
szansy nie mają i dla wielu z nich cała 
akcja mogła zakończyć się śmiercią. [...] 
Pozostaje nam wierzyć, że młodym fokom 
udało się uciec z miejsca wybuchu.

Przedstawiciele WWF podkreślają, że 
nie tylko sama eksplozja, ale i genero-
wany przez nią hałas podwodny stanowi 
ogromne zagrożenie dla życia mieszkają-
cych tam ryb, ptaków, ssaków morskich 
oraz pozostałych organizmów. 

- Możliwe negatywne skutki to trwałe 
lub czasowe przesunięcie progu słyszalno-
ści, uszkodzenie aparatu słuchowego czy 
nawet śmierć – podkreśla Magdalena Me-
laniuk. - Dlatego ważne jest, aby w trakcie 
prowadzonych działań stosować metody 

ograniczające negatywne skutki hałasu, 
takie jak np. sprawdzone na wielu akwe-
nach kurtyny bąbelkowe. Bałtycka popu-
lacja morświna liczy tylko ok. 500 osobni-
ków! Zwierzęta te są niezwykle wrażliwe 
na zanieczyszczenia dźwiękiem, posługują 
się echolokacją, a narząd słuchu odgrywa 
kluczową rolę w orientowaniu się w prze-
strzeni wodnej, odnajdywaniu pokarmu 
lub innych osobników. Bez sprawnego 
słuchu szansa morświnów na przeżycie 
oraz rozmnażanie się drastycznie spada.

W najbliższych dniach Błękitny Patrol 
WWF będzie częściej monitorować pla-
że w poszukiwaniu odpoczywających, 
osłabionych lub rannych zwierząt, które 
mogą potrzebować pomocy. Jednocze-
śnie przedstawiciele fundacji apelują: 
jeśli zobaczysz fokę lub morświna, poin-
formuj o tym Błękitny Patrol, dzwoniąc 
pod numer telefonu 795 536 009 lub Sta-
cję Morską w Helu – pod numerem tele-
fonu 601 889 940. 

Rafał Korbut

Łącznie to 48 laptopów DELL wraz z 3 szafami 
przeznaczonymi do ich przechowywania i ładowania. 
Dla przypomnienia - szkoła jest laureatem konkursu 
#OSEWyzwanie!

Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół 
z całej Polski. Warunki, które należało spełnić to 
zgłoszenie szkoły do projektu OSE i programu mLe-
gitymacja szkolna.

Dodatkowo uczniowie klas technikum informa-
tycznego Damian Dolny, Patryk Okrój, Mateusz 
Wejher i Jerzy Gołębiewski przygotowali prace pla-
styczne pt. „Smart szkoła”.

Szansę na wygraną zwiększała również deklara-

cja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero 
oraz CodeWeek.

Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 
764 nagród, a podstawą do ich przyznania była licz-
ba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do 
konkursu. Puckiemu centrum kształcenia udało się 
zdobyć aż trzy pracownie!

W związku z powyższym od września 2020 roku 
PCKZiU otwiera pracownię Druku 3D oraz progra-
mowania mikrokontrolerów. Dodatkowo legityma-
cje szkolne będą w formie elektronicznej. Już teraz 
uczniowie nie zapomną zabrać legitymacji ze sobą. 

/raf/

Wygrali aż trzy pracownie
POWIAT | Do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku dostarczono 
trzy mobilne pracownie komputerowe. Pracownie to nagroda - szkoła jest laureatem konkursu.

W związku z rosnącą liczbą próśb od osób 
indywidualnych oraz zapotrzebowaniem 
sygnalizowanym przez lokalnych przedsię-
biorców, jednostki służby zdrowia od mi-
nionego piątku miasto Puck w porozumie-
niu z Laboratorium Genloxa uruchomiło na 
swoim terenie mobilny punkt poboru mate-
riału do wykonywania testów na COVID-19 
dla mieszkańców naszego regionu i nie 
tylko. Genloxa posiada podpisaną umowę 
z NFZ, w związku z czym jest  w stanie wy-
konywać oznaczenie zarówno na zasadach 
komercyjnych (koszt oznaczenia 400 zł) 
oraz nieodpłatnie dla pacjentów (rozlicze-
nie przez laboratorium Genloxa bezpo-
średnio z NFZ) w przypadku pracowników 
służby zdrowia po kontakcie  z osobami 
zarażonymi, osób przygotowujących się do 
pobytu w sanatorium oraz osób skierowa-
nych przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej będących na kwarantannie lub 
ze wskazaniem epidemicznym. Dodatko-
we informacje na temat funkcjonowania 
punktu pobrań można znaleźć na stronie 
puck.genloxa.pl. 
Lokalizacja mobilnego punktu: parking 
vis a vis Urzędu Gminy Puck przy ul. 10-
Lutego. Jest to biały, oznakowany namiot.
/raf/

Nowy, MobilNy PUNKt bAdAń jUż dziAłA
PUcK | w Pucku uruchomiono niedawno 
nowy punkt pobrań próbek do badań 
w kierunku zakażenia wirusem coVid-19. 
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Mina eksplodowała w wodach zatoki
POMORZE | W Zatoce Puckiej kilka dni temu zniszczono ogromną minę z czasów II wojny 
światowej. Operacja przebiegła zgodnie z planem, mina została zneutralizowana. 
Ale... co z fokami, morświnami, rybami i innymi zwierzętami, żyjącymi w wodach Bałtyku?

fot. UM Puck
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Inwestycja rozpoczęta jeszcze w 2018 
roku objęła kompleksową rozbudowę hy-
droforni, wymianę oprzyrządowania na 
bardziej wydajne oraz zastosowanie roz-
wiązań gwarantujących bezpieczną i bez-

awaryjną pracę. Koszt wszystkich prac 
zamknął się w kwocie około 1 miliona 
złotych.

– Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody Mosty I to ważny krok na drodze 

do poprawy jakości życia mieszkańców 
naszej gminy, w szczególności Mostów, 
Mechelinek oraz Rewy – zauważa Marcin 
Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Zada-
nie, którego łączny koszt wyniósł około 1 
miliona złotych, zrealizowaliśmy w cało-
ści ze środków własnych. Bezpieczeństwo 
zaopatrywania w wodę pitną użytkow-
ników wszystkich sieci wodociągowych 
w obrębie gminy Kosakowo jest jednym 

z głównych priorytetów naszego samo-
rządu, sukcesywnie będziemy moderni-
zować kolejne hydrofornie, zgodnie z har-
monogramem ujętym w Wieloletnim 
Programie, który podpisaliśmy wspólnie 
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 
„PEKO” Sp. z o.o.

W ramach kompleksowej inwestycji 
przekazano do użytkowania zbiornik re-
tencyjny dla wody uzdatnionej o pojem-

ności V=100 m3. Jest wyposażony w ze-
staw pomp dystrybucyjnych o wydajności 
Q=60 m3/h przy wysokości podnoszenia 
h-5,0 bar oraz w rozdzielnicę zestawu 
hydroforowego RZH. Ponadto, budynek 
hydroforni oraz teren okalający SUW Mo-
sty I zostały poddane renowacji, co pozy-
tywnie wpłynęło na estetykę najbliższego 
otoczenia.

/opr. raf

Hydrofornia pracuje pełną mocą
MOSTY | Zakończyła się ważna inwestycja - modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody Mosty I, która zaopatruje w wodę 
pitną mieszkańców Mostów, Mechelinek i Rewy.
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30 milionów na dotacje dla pomorskich firm 
z branży „czasu wolnego”.
rusza specjalny konkurs!
 
Samorząd Województwa ogłasza 5 czerwca konkurs dla pomorskich mikro i małych 
firm turystycznych dając im możliwość pozyskania na swój projekt do ćwierć miliona 
złotych bezzwrotnej dotacji. 

Minimum 30 milionów dla mikro i małych firm z branży „czasu wolnego” na 
niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19. 

Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca 
do wyczerpania środków. Od 08 do 22 czerwca istnieje możliwość przetestowania 
projektów w Generatorze Wniosków.

webinary dotyczące konkursu:  
Kanał Youtube - Konkurs dla firm - Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, 
Poddziałanie 2.2.1 RPO WP 2014-2020
 
Kanał Youtube - Jak przygotować wniosek o dofinansowanie? Instrukcja wypełniania 
Generatora Wniosków Aplikacyjnych

wysokość wsparcia.
Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek. Minimalna wielkość projektu to 10 tys. zł – 
maksymalna 2 mln. Dofinasowanie części inwestycyjnej to aż 85%.
Firmy mogą starać się o dofinansowanie maksymalnie do 250 tys. złotych. Do 30 % 
kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane 
aż w 100%..
 
tryb przeprowadzenia konkursu

5 czerwca •	 – ogłoszenie o naborze – dokumenty i informacje zamieszczone są na 
stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA

8-22 czerwca•	  – dostępna będzie dla wnioskodawców testowa wersja Generatora 
Wniosków Aplikacyjnych. Pozwoli to na zapoznanie się z tym narzędziem, a przy 
okazji będzie to też czas na zbieranie danych i pracę nad projektem. 

24 czerwca, godz. 9.00•	  – rozpoczęcie naboru wniosków. 

odpowiedzi na pytania udzielają:
Pracownicy Sekcji Kontraktowania ARP S.A., tel. (58) 32 33 107, •	

e-mail: konkurs221@arp.gda.pl 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106,  e-mail: •	

gdansk.pife@pomorskie.eu; Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich 
w Słupsku, tel.  59 714 18 44, e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

Więcej informacji i dokumentacja na www.arp.gda.pl/2024,konkurs-2-2-1-3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
Agencja Rozwoju Pomorza  S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk  
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu 
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł.
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Postęp cywilizacyjny oraz dynamicznie 
rozwijający się rynek pracy stawia przed 
współczesnym człowiekiem wymóg uzu-
pełniania dotychczasowych kwalifikacji, 
zdobywania nowych umiejętności.

Mając na uwadze powyższe, Gmina 
Puck przystąpiła do realizacji projektów 
ukierunkowanych na poprawę sytuacji 
na rynku pracy osób w wieku aktywno-
ści zawodowej oraz postawiła na rozwój 
i aktywizację społeczności wśród osób 
zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym.

czAs zAcząć dziAłAć
Pierwszy realizowany projekt pn. ,,Czas 

zacząć działać”- kompleksowy program 

aktywizacji społeczno – zawodowej za-
grożonych wykluczeniem mieszkańców 
Gminy Puck dofinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020, skierowany jest do 
ogółem 65 osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym z terenu 
Gminy Puck, znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej w tym 10 osób z nie-
pełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest poprzez zaofe-
rowanie uczestnikom udziału w indywi-
dualnych konsultacjach psychologicznych 
i zawodowych mających na celu poznanie 
mocnych i słabych stron, a także udziału 
w zajęciach ukierunkowanych na rozwój 

zainteresowań i aspiracji edukacyjnych. 
W ramach projektu uczestnicy mają także 
możliwość skorzystania z usług brokera 
edukacyjnego, który doradzi w doborze 
kierunku kształcenia, rodzaju i poziomie 
szkolenia lub kursu. Beneficjenci wezmą 
udział w kursach, stażach zawodowych 
w czasie których otrzymają stypendium 
i refundację kosztów dojazdu.

Celem projektu jest zwiększenie za-
trudnienia osób dotkniętych i zagrożo-
nych ubóstwem, wykluczeniem społecz-
nym. Całkowita wartość projektu wynosi 
niemal 877,5 tys. zł, zaś dofinansowanie 
to kwota ponad 745,8 tys. zł.

Gotowi do PrAcy
Drugi realizowany projekt pn. ,,Wykwa-

lifikowani, gotowi do pracy! – Aktywizacja 
osób bezrobotnych z terenu Gminy Puck” 
dofinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 
obejmuje wsparciem ogółem 50 osób z te-
renu Gminy Puck, zarejestrowane jako 
bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pra-

cy w Pucku, które znajdują się w szczegól-
nie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Projekt realizowany jest poprzez zaofe-
rowanie beneficjentom kompleksowych 
rozwiązań w zakresie aktywizacji zawo-
dowej w szczególności poprzez: wsparcie 
psychologiczno – doradcze, poradnictwo 
zawodowe, warsztaty, szkolenia, pośred-
nictwo pracy, kursy zawodowe, staże, 
praktyki zawodowe, subsydiowane za-
trudnienie.

Celem projektu jest zwiększenie za-
trudnienia osób pozostających bez pracy 
z terenu Gminy Puck. 

Całkowita wartość projektu wynosi 
niemal 670 tys. zł, z czego dofinansowa-
nie to ponad 662 tys. zł.

szANsA NA lePsze jUtro
Projekt pn. ,, Nowe kwalifikacje szansą 

na poprawę sytuacji mieszkańców Gmi-
ny Puck na rynku pracy” dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 -2020, kierowany będzie do 
ogółem 215 osób zatrudnionych w mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstwach 
oraz w podmiotach ekonomii społecznej/
przedsiębiorstwach społecznych z terenu 
Gminy Puck, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem 
lub podwyższeniem kwalifikacji. W ra-
mach projektu zostaną przeprowadzone 
kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje 
zawodowe i inne kwalifikacje rynkowe 
przydatne m.in. w branży budowlanej, tu-
rystycznej, logistycznej i oświacie.

Celem projektu jest zwiększenie uczest-
nictwa w kształceniu ustawicznym osób 
z terenu Gminy Puck w wieku aktywno-
ści zawodowej i poprawienie ich sytuacji 
na rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 
prawie 964,8 tys. zł, z tego pozyskane do-
finansowanie to ponad 820 tys. zł.

Zdobywają kwalifikacje 
i umiejętności
GM. PUCK | Realizowane są kolejne projekty podnoszące 
kwalifikacje mieszkańców gminy Puck.
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-  Do dzisiaj reforma samorządowa jest 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
w nowożytnej historii naszego kraju. 
Jak ważna była ona 30 lat temu? Jakie 
miała wtedy znaczenie?

Z perspektywy czasu należy ocenić, 
że jest to najbardziej udana i trwała re-
forma III RP. 30 lat temu, wraz z komi-
tetem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego szykowaliśmy się w Jastarni do 
wyborów – pierwszych w pełni wol-
nych wyborów po 89 roku. Wszystko, 
co wiązało się z samorządnością, było 
dla nas nowe i nie wiedzieliśmy, jak 
sprawdzi się w praktyce. Wszystkiego 
uczyliśmy się w biegu, często na wła-
snych błędach. A trzeba zaznaczyć, 
że nie mieliśmy od kogo uczyć się sa-
morządności. Ale podchodziliśmy do 
tego wyzwania bez strachu, bo to co 
było dla nas ważne, to fakt, że w końcu 
mogliśmy być prawdziwymi gospoda-
rzami w naszych małych ojczyznach. 
Dla nas, na Kaszubach i Kociewiu, na 
Pomorzu, samorządność miała szcze-
gólny wymiar. 

 -Jaką rolę samorządy odgrywają dzi-
siaj? Jak po 30 latach funkcjonowania 
samorządu terytorialnego ocenia Pan 
jego rolę?

Zmieniają się cele szczegółowe, 
zmieniają się narzędzia i możliwości, 
ale nadrzędnym celem zawsze jest 
służba społeczności. Nie da się porów-
nać samorządu terytorialnego sprzed 
30 lat i tego obecnego. Ówczesne bu-
dżety gmin i możliwości inwestycyjne 
były nieporównywalnie mniejsze niż 
dzisiaj. Jeszcze jako burmistrz Jastar-
ni z trudem znajdowałem finanse na 
ważne wówczas inwestycje w gminie. 
Nie mieliśmy dostępu do środków 
Unii Europejskiej, czy innych me-

chanizmów finansowych. Nie można 
natomiast też powiedzieć, że dzisiejsi 
włodarze mają łatwiej. Zmieniły się 
bowiem wyzwania i ich skala, zmieni-
ły się również cele i ambicje lokalnych 
społeczności. Spójrzmy na obecny 
kryzys epidemiczny. Większość ob-
ciążeń spada na samorządy, czy to 
w kwestii organizacji oświaty w nad-
zwyczajnych warunkach, czy w or-
ganizacji systemu opieki zdrowotnej. 
Samorządy też są w trudnych czasach 
ostoją praworządności i demokracji. 
Doświadczyliśmy tego przy okazji 
bezprawnej próby organizacji wybo-
rów 10 maja. To samorządy w oparciu 
o prawo Rzeczypospolitej obroniły 
praworządność. 

- Dużą szansą dla rozwoju regionu, 
jaką samorządy otrzymały jest człon-
kostwo Polski w UE. Pieniądze, które 
są pozyskiwane i rozdysponowywane 
w województwie pomorskim widać 
niemal na każdym kroku. O jakich 
zmianach w samorządności dzięki UE 
możemy mówić?

Skok cywilizacyjny, jakiego doko-
naliśmy dzięki członkostwu w UE jest 
gigantyczny. Na co dzień nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, ale Pomorze otrzy-
mało od początku członkostwa ponad 
48 mld zł unijnego wsparcia, w tym 
prawie 11 mld zł w ramach dwóch edy-
cji regionalnych programów operacyj-
nych w latach 2007-2013 i 2014-2020. 
Dzięki tym środkom zrealizowano po-
nad 37 tys. projektów. Fundusze euro-
pejskie dały nam możliwość realizacji 
w regionie wielu kluczowych inwesty-
cji takich jak: budowa Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej, rozbudowa Portu 
Lotniczego w Gdańsku, portów mor-
skich w Gdańsku i Gdyni, utworzenie 
Europejskiego Centrum Solidarności 

i Teatru Szekspirowskiego czy Pomor-
skiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego w Gdyni, dojazdy do węzłów 
autostrady A1, sieć tras rowerowych 
czy kompleksowa modernizacja szkół 
zawodowych w całym regionie. Zmia-
ny w naszym najbliższym otoczeniu są 
kolosalne. W efekcie, jesteśmy jednym 
z tych miejsc w Polsce, gdzie ludzie 
najchętniej przyjeżdżają, osiedlają się 
i inwestują.

- Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed sa-
morządami? Na pewno jednym z nich 
niespodziewanie stała się walka z ko-
ronawirusem.

Jak już wspomniałem cele się zmie-
niają. Kiedyś to było nadgonienie 
cywilizacyjne „Zachodu”, budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
dzisiaj inwestujemy w innowacje, 
chcemy żyć w czystym środowisku, 
inwestujemy w rozwiązania ekolo-
giczne. Obecnie zmagamy się z zupeł-
nie niespotykanymi przez ostatnie 30 
lat wyzwaniami. I musimy być na nie 
przygotowani. Niecałe trzy lata temu 
przez Kaszuby przeszła niszczyciel-
ska nawałnica. Straty były ogromne. 
Wówczas to samorządy i społeczności 
lokalne stanęły na wysokości zadania 
i również teraz, kiedy zmagamy się 
z epidemią to, jak już wspomniałem, 
główne obciążenia związane z za-
pewnieniem ciągłości i sprawności 
państwa spoczywa na samorządach. 
Chciałbym zaznaczyć, że duże wspar-
cie otrzymaliśmy dzięki Unii Euro-
pejskiej. To dzięki szybkim decyzjom 
Komisji Europejskiej mogliśmy prze-
znaczyć z regionalnego programu 
operacyjnego 50 milionów złotych na 
pomorskie szpitale. I nie tylko te pod-
ległe samorządowi województwa, ale 
również powiatowe i rządowe.

W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. O tym, jak przez ostatnie trzy dekady zmieniło się Pomorze, 
rozmawiamy z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

Siłą każdej wspólnoty jest samorząd

- Jakie są najważniejsze zadania dla sa-
morządów na najbliższe lata?

Na poziomie regionalnym zdefinio-
waliśmy kilka ważnych wyzwań, które 
wymagają strategicznej współpracy nie 
tylko samorządów, ale także wszystkich 
partnerów społeczno-gospodarczych. 
To przede wszystkim negatywne skutki 
zmian klimatu, jak na przykład nawał-
nica czy susza. Powinniśmy tak kształ-
tować otoczenie i nasze codzienne na-
wyki, aby ograniczać wpływ na klimat 
oraz presję na środowisko i przeciw-
działać jego degradacji, a także tworzyć 

warunki do rozwoju produkcji zielonej 
energii i technologii ekoefektywnych. 
Kolejnym ważnym tematem są zmiany 
technologiczne. Koronawirus przeniósł 
nas jeszcze bardziej w świat cyfrowy. 
Niektórym biznesom „uratowało to ży-
cie”, ale np. w zakresie oświaty obnażył 
braki techniczne i kompetencyjne. Jest 
to ogromne pole do wzmocnienia.

- Czy kształt samorządu terytorialnego 
wymaga zmian, aby mógł on się rozwi-
jać? Jakie są bariery stojące na drodze 
do tego rozwoju?

Jeżeli czegoś nas ostatnie 30 lat na-
uczyło to tego, że samorządy są nie-
zbędne bowiem to właśnie samorządy 
są najbliżej obywatela, jego potrzeb 
i problemów. To samorządy stoją za 
większością sukcesów ostatnich 30 lat. 
O tym jak ważne są samorządy poka-
zują szczególnie ostatnie miesiące, ale 
widać również poważne bariery rozwo-
jowe. Warto rozmawiać o tym, jak mają 
funkcjonować samorządy, jak mają być 
zorganizowane metropolie, jakie relacje 
powinny zachodzić zarówno pomiędzy 
gminami, ale również pomiędzy samo-
rządami różnych szczebli oraz w relacji 
samorząd rząd. Takich pytań, zarówno 
fundamentalnych, jak i bardziej szcze-
gółowych, jest wiele. Niestety, widocz-
ne obecnie tendencje centralizacyjne są 
krokiem w złym kierunku. Usytuowane 
bliżej mieszkańców samorządy lokalne 
i regionalne są w stanie zdecydowanie 
lepiej diagnozować i efektywniej od-
powiadać na potrzeby rozwojowe spo-
łeczności. Na Pomorzu, gdzie wartość 
stanowi różnorodność kulturowa, bo-
gate dziedzictwo oraz tradycje morskie 
i solidarnościowe, nadal powinniśmy 
rozwijać aktywną, otwartą, wrażliwą, 
świadomą i silną wspólnotę. Dzięki 
temu kapitałowi społecznemu, samo-
rządność będzie mogła się rozwijać.



ProfesjoNAlNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697

 442 013TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

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

PrzetAsAczo zgrabiarka do siana 
na 2 pasy klinowe, szer. robocza ok. 
3m., 1190 zł, tel. 600 667 860

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

drewNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

PrAsA Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

złotA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, 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

Zamów ogłosZenie

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

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedAM

sPrzedAM gospodarstwo rolne 
o powierzchni 8.20 ha, wraz z zabu-
dowaniami, tel. 661 895 941

KUPiĘ

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

sKUP mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedAM

KUPiĘ

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

OGŁOSZENIA

EDUKACJA

PorAdy z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. 
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
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Łącznie w rozgrywkach udział wzię-
ło około 50 młodych adeptów piłki 
nożnej z czterech klubów – Błękitni 
Wierzchucino, Błękitni Wejherowo, 
Fanbala Gowino i Orzełki Krokowa. 

Nagrody dofinansowało Krokowskie 
Centrum Kultury w Krokowej, a im-
prezę objął patronatem Urząd Gminy 
Krokowa. Organizatorem turnieju była 
Wejherowska Akademia Piłki Nożnej 
„Błękitni”, która właśnie rozpoczyna 
swoją działalność w Wierzchucinie, 
gdzie powstała nowa filia tej akademii. 

- Dziękujemy wszystkim za wspólną 
zabawę w tym wydarzeniu i zaprasza-
my na regularne treningi dzieci w wie-
ku od 7-12 lat – zachęcają organizato-
rzy. - Więcej szczegółów o działalności 
nowo otwartej filii akademii Błękitnych 
- Wierzchucino - można uzyskać u ko-
ordynatora Jakuba Przybylskiego pod 
numerem 668 343 527. 

/raf/

Biegacze pobiegną przez trzy gminy powiatu 
puckiego: Krokową, Puck oraz Władysławo-
wo. Dystans biegu wyniesie dokładnie 42,195 
km, będzie oznaczony na trasie znakami pio-
nowymi co 1 km. Obowiązują dwa limity. 
Pierwszy - ilości startujących: 50 zawodników 
(w przypadku wdrażania w życie kolejnych 
etapów „odmrażania” sportu, limit może zo-
stać powiększony). Drugi - czasu przebiegnię-
cia, który wynosi 5 godzin i 30 minut. 

Prawo do uczestnictwa w maratonie posia-
dają osoby, które 25 lipca br. będą miały ukoń-
czone 18 lat i okażą podczas weryfikacji doku-
ment ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Uczestnicy startują na własny koszt, kosz-
ty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 
sponsorzy oraz uczestnicy, zgłoszenia przyj-

mowane są wyłącznie na stronie www.elektro-
nicznezapisy.pl do godz. 23:59 do dnia 1 lipca 
(nie ma możliwości zapisania się w biurze za-
wodów). Wysokość wpisowego to 100 zł. 

Biuro zawodów będzie otwarte we Wła-
dysławowie, przy ul. gen. Hallera 19 (tzw. 
łącznik Domu Rybaka, wejście przez wieżę): 
w przeddzień zawodów, w piątek 24 lipca 
w godz. 17:00 – 19:00; w dniu startu, w sobotę 
25 lipca 2020 r. w godz. 3:45 – 4:30. 

Przewidywane nagrody to puchary dla 
trzech najlepszych kobiet, puchary dla trzech 
najlepszych mężczyzn, puchary dla najszyb-
szej kobiety i najszybszego mężczyzny z terenu 
gminy Krokowa, gminy Puck i gminy Włady-
sławowo i pamiątkowe medale dla wszystkich 
startujących, którzy ukończą bieg. Dodatko-

wo wśród uczestników, którzy ukończą bieg, 
losowane będą nagrody rzeczowe i upominki, 
Wydarzenie jest zaliczane do Ligi Sportowej 
Gminy Władysławowo. 

Termin i miejsca imprezy: 25 lipca, start 
o godz. 4:45 (bieg odbędzie się bez względu 
na warunki

atmosferyczne), Władysławowo (spod Urzę-
du Miejskiego, ul. gen. Hallera 19). Meta wy-
znaczonaq została w Rozewiu (Bar na Skarpie, 
ul. Rozewska 80). 

Organizatorami wydarzenia są Ośro-
dek Sportu i Rekreacji we Władysławowie, 
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej 
oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
w Gminie Puck.

/raf/

Kaszubski Maraton 
 o Wschodzie Słońca
POWIAT | Już pod koniec lipca, bardzo wczesnym rankiem, wystartuje Kaszubski Maraton o Wscho-
dzie Słońca. Trasa będzie przebiegała przez teren trzech gmin, a dystans biegu wyniesie 42,195 km.

Akcja #GaszynChallenge polega na wykonaniu 10. 
prostych ćwiczeń fizycznych (pompek lub przysiadów), 
zorganizowaniu zbiórki i wpłaceniu środków na szczytny 
cel – na pomoc w pokryciu kosztów leczenia i rehabilita-
cji osób niepełnosprawnych lub chorych.
Pompują już wszyscy – zaczęło się od strażaków, a następ-
nie włączyli się w to policjanci, żołnierze, następnie jed-
nostki samorządowe, rozmaite instytucje i osoby prywatne. 
Do akcji nominowani zostali m.in. przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego w Pucku. 
- Dziękujemy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pucku za nominację do wzięcia udziału w akcji 
– mówią urzędnicy i przedstawiciele władz powiatu. - Jako 
pracownicy Starostwa Powiatowego w Pucku przyjęliśmy 
wyzwanie, dlatego pompujemy dla Ani – córki naszej dro-
giej współpracownicy. Zachęcamy wszystkich do wsparcia 
rehabilitacji i ochrony zdrowia Ani poprzez przekazanie 
darowizny na: https://dzieciom.pl/podopieczni/2714. 
Do dalszego wyzwania nominowali Zarząd Drogowy dla 
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz partnerski 
Powiat Gliwicki. 
A skąd wzięło się wyzwanie #GaszynChallenge? Za-
początkował je strażak z miejscowości Gaszyn. Druh 
Marcin Topór wpadł na pomysł zrobienia 10 pompek, 
wpłacenia 5 zł na rzecz małego Wojtka chorego na rdze-
niowy zanik mięśni (SMA) i nominowania kolejnych osób 
do wykonania zadania. 
Akcja #GaszynChallenge rozprzestrzeniła się po całej 
Polsce. Wystarczy zrobić 10 pompek lub przysiadów, 
wpłacić 5 złotych na chore dzieci lub w łatwiejszej wer-
sji nie zrobić pompek, ale wpłacić minimum 10 zł. Każdy, 
kto ukończy wyzwanie nominuje kolejne osoby lub in-
stytucje, które mają 48 godzin na podjęcie i wykonanie 
zadania. Pompują wszyscy!
/raf/

PoMPowAli, by PoMóc ANi
PowiAt | Akcja charytatywna #Gaszynchallenge zatacza 
coraz szersze kręgi w całym kraju. Niedawno dotarła też 
do powiatu puckiego. Na czym polega ta nietypowa akcja?

fot. Powiat pucki

Rozegrano mini purniej piłki nożnej dla dzieci
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BRZYNO | W miniony weekend w Brzynie (gm. Krokowa) zorganizowano mini turniej piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2011/12.

Polub nas
na facebook’u!
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