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Miliony dla Pucka

Niemal 7,8 mln zł dodatkowego dofinansowania ze środ-
ków pochodzących z Unii Europejskiej pozyskało miasto 
Puck. Pieniądze przeznaczone zostaną na przebudowę puc-
kiego portu oraz rewitalizację centrum miasta. Dwa aneksy 
do umów zostały niedawno podpisane przez przedstawicie-
li samorządu województwa oraz miasta.
str. 3

Wóz strażacki dla OsP

Promesa dla gminy Kosakowo 
na sfinansowanie zakupu wozu 
strażackiego w ramach akcji #Bi-
twaOWozy została odebrana przez 
wójta gminy oraz komendanta 
OSP. Wóz trafi do gminy Kosako-
wo w nagrodę za wysoką frekwen-
cję w wyborach prezydenckich. 
str. 2

POWszechny sPis rOlny

Najbliższy Powszechny Spis Rolny 
będzie przeprowadzony w całej 
Unii Europejskiej. W Polsce - od 1 
września do 30 listopada 2020 r., 
według stanu na dzień 1 czerwca 
2020 r. Wójt gminy Puck zachęca 
do wzięcia udziału w spisie i przy-
pomina, że jest on obowiązkowy.
str. 4
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Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek oraz 
Komendant Gminny Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kosakowie Michał Kulig ode-
brali w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji promesę na sfinansowanie 
zakupu wozu strażackiego w ramach akcji 
#BitwaOWozy. 

Przypomnijmy, iż ogłoszony przez MSWiA 
konkurs miał na celu promowanie głosowania 
podczas II tury wyborów na Prezydenta RP. 
Nagrodą za najwyższą frekwencję miał być 
średni wóz ratowniczo-gaśniczy dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej o wartości około 800 
tysięcy złotych.

Gmina Kosakowo znalazła się w zacnym 
gronie 49 gmin liczących do 20 tysięcy miesz-
kańców, do których trafią pojazdy pożarnicze. 
Szansę, by wygrać miały gminy, które uzyska-
ły najwyższą frekwencję wyborczą. Pod uwagę 
były brane jedynie głosy mieszkańców gmin, 
w przeciwieństwie do I tury, gdzie uwzględ-
nione były również głosy turystów.

Należy wspomnieć, iż gmina Kosakowo 
uzyskała rekordowy wynik – 78,12 procent 
frekwencji podczas głosowania w II turze wy-
borów na Prezydenta RP.

– Wspólnie składamy podziękowania dla 
wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo za 

pełną mobilizację w wyborach na Prezydenta 
Polski. Dzięki Państwu uzyskaliśmy najlep-
szy wynik frekwencji w granicach dawnego 
województwa gdańskiego. Wierzę, że ten sa-

mochód będzie służył przez najbliższe lata na 
rzecz naszej społeczności. Brawo dla gminy 
Kosakowo – powiedział Wójt Gminy Kosako-
wo, Marcin Majek.

Najpiękniejsze wsie 
z całego Pomorza
POWIAT | Rozstrzygnięto powiatowy etap konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska”. Komisja wyłoniła zwycięzcę - wygrało Sławoszyno. 

Powiatowa komisja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” odwie-
dziła zgłoszone przez gminy wsie i zagrody z powiatu puckiego.

Ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrod-
niczego oraz kulturowego wsi. Komisja konkursowa w kategorii „Wieś” 
oceniła: ogólny wygląd wsi, dbałość o stan środowiska przyrodnicze-
go, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego i charakteru 
wiejskiego. Bardzo ważna jest także aktywizacja, integracja i zaanga-
żowanie społeczności lokalnej, która podejmuje wspólne działania 
w celu uatrakcyjnienia oraz poprawy jakości życia na wsi. W kategorii 
„Zagroda” punktowane były: stan techniczny oraz ład i porządek sie-
dliska, stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze 
oraz pielęgnowanie tradycji miejsca.

Doceniając ogromny nakład pracy, zaangażowanie i pomysłowość 
uczestników konkursu, komisja przyznała następujące miejsca: 

Kategoria „wieś”
I miejsce - wieś sołecka Sławoszyno, sołtys: Karolina Majcher, •	

gmina Krokowa
II miejsce - wieś sołecka Żelistrzewo, sołtys: Szymon Dettlaff, •	

gmina Puck
III miejsce - wieś sołecka Pierwoszyno, sołtys: Ewa Purska, gmina •	

Kosakowo

Kategoria „zagroda”
I miejsce w kategorii „Zagroda” - Anna Przepióra–Nadolska, Kar-•	

wieńskie Błoto Pierwsze, gmina Krokowa
Laureaci pierwszych miejsc będą walczyć o tytuł „najpiękniejszych” 

w województwie.
/raf/
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Wóz strażacki za 
wysoką frekwencję
Gm. KOsAKOWO | Promesa dla gminy Kosakowo na sfinansowanie zakupu wozu strażackiego w ra-
mach akcji #BitwaOWozy została odebrana przez wójta gminy oraz komendanta OSP.

Bezrobocie wzrosło, ale nie tak bardzo, jak oba-
wiano się jeszcze w marcu na początku pandemii 
i kryzysu gospodarczego. Pomorskie w tej chwili 
zajmuje piąte miejsce w Polsce pod względem 
stopy bezrobocia, która w regionie jest niższa 
niż średnia krajowa i wynosi 5,5 proc. W skali 
kraju było to 6,1 proc. Region pod tym wzglę-
dem wyprzedzają województwa: wielkopolskie 
(3,7 proc.), śląskie (4,6 proc.), mazowieckie (5,1 

proc.) oraz małopolskie (5,2 proc.). W porówna-
niu do poprzedniego miesiąca bezrobocie wzro-
sło nieznacznie, bo jedynie o 0,1 proc. Jednak jeśli 
porównać czerwiec 2020 do czerwca 2019 r., to 
różnica ta wynosi już 1,1 proc.

Wzrost bezrobocia w czerwcu 2020 r. doty-
czył trzynastu powiatów. Największy wystąpił 
w Sopocie (o 5 proc). Natomiast spadek liczby 
bezrobotnych zanotowano w siedmiu powia-

tach, przy czym największy w powiecie puckim 
o 9,1 proc. (tj. o 195 osób).

Większość bezrobotnych, bo prawie 60 proc., 
stanowią kobiety. Część z nich nie podejmuje 
pracy po urodzeniu dziecka. Ponadto prawie 
30-proc. grupę stanowią osoby młode, do 30 
roku życia, które nie mają pracy. W ostatnim 
czasie w omawianej grupie zmniejszył się od-
setek osób długotrwale bezrobotnych i Pomo-
rzan powyżej 50 roku życia.

W urzędach pracy do dyspozycji szukają-
cych zatrudnienia jest więcej ofert niż w maju 
2020 r. Wzrost jest znaczący, bo ponad 50-
procentowy, a nowych propozycji jest 6,8 tys. 
w całym województwie. Nadal jednak jest to 
mniejsza liczba ofert niż ta, z której mogli wy-
bierać bezrobotni w analogicznym okresie rok 
temu (o ponad 10 proc. mniej).

Przyrost ofert pracy odnotowano w 17 z 20 
powiatów i miast na prawach powiatu woje-
wództwa pomorskiego. 

– Pojawiają się sygnały wyhamowania nega-
tywnych zjawisk spowodowanych pandemią, 
które obserwujemy na regionalnym rynku pra-
cy – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrek-
tor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. 
– Częściowo to zasługa wsparcia, jakie praco-
dawcy otrzymali w ramach pakietu tarczy an-
tykryzysowej. Ponadto Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego przeznaczył ponad 310 mln 
zł na ratowanie pomorskiej gospodarki, pomoc 
przedsiębiorcom i ich pracownikom. Ale to 
kolejne miesiące pokażą, jak dalej ze skutkami 
pandemii poradzą sobie przedsiębiorcy oraz 
jak zmieni się w związku z tym rynek pracy.

/raf/

Sytuacja na rynku pracy nie jest zła
POmORZE | Jak zmienił się pomorski rynek pracy z powodu epidemii koronawirusa? Na szczęście na razie nie sprawdziły się najczarniejsze scenariusze. 
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Budowa drogi, 
utrudnia w ruchu
gM. KoSaKowo | rozpoczęła się budowa odcinka drogi 
ulicy Kminkowej w miejscowości Kosakowo. Są utrudnienia.

W tym miesiącu rozpoczęły się prace związane z budową 
odcinka drogi ul. Kminkowej w miejscowości Kosakowo 
wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Prace potrwają do końca października br. Inwestycja wy-
maga wyłączenia tego odcinka jezdni z ruchu kołowego, 
w związku z tym zapewniony będzie objazd oraz wydzie-
lone ciągi piesze dla mieszkańców przyległych posesji.
/raf/
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Mieczysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego oraz władze mia-
sta podpisały dwa aneksy zwiększające 
wysokość unijnego dofinansowania dla 
dwóch unijnych projektów dotyczących 
rewitalizacji centrum Pucka oraz rozbu-
dowy i przebudowy portu. Dodatkowe 
środki w wysokości łącznie prawie 7,8 
mln zł, pochodzą z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.

Podczas wydarzenia marszałek Mieczy-
sław Struk wręczył władzom miasta sym-
boliczne pamiątkowe czeki z informacją 
o zwiększeniu dofinansowania unijnego. 
Dodatkowe środki

na realizację projektu „Rozbudowa prze-
budowa portu w Pucku dla umożliwienia 
rozwoju jego funkcji rybackich, turystycz-
nych i żeglarskich – ETAP I” to 7,6 mln 
zł, a na realizację projektu „Rewitalizacja 
Centrum Pucka” to prawie 162 tys. zł.

Zarząd Województwa Pomorskiego 
wsparł realizację projektów dodatkowymi 
środkami unijnymi

w odpowiedzi na prośbę miasta, które 
wskazało m.in. ponad dwukrotny wzrost 
kosztów realizacji inwestycji w porcie, 
w stosunku do wstępnych szacunków 
przygotowanych na etapie składania 
wniosku o dofinansowanie.

rewitalizacja centruM
Celem projektu jest rewitalizacja cen-

trum Pucka, poprawa komfortu zamiesz-
kania mieszkańców, podniesienie estetyki 
centrum miasta poprzez realizację zadań 
inwestycyjnych, a także aktywizację i włą-
czenie mieszkańców z obszaru rewita-
lizacji oraz stworzenie trwałych miejsc 
świadczenia usług społecznych. Całkowi-
ta wartość projektu to prawie 12 mln zł.

W ramach inwestycji utworzono Puckie 
Centrum Wsparcia poprzez przebudowę 
istniejącej historycznej zabudowy przy 

ul. Pokoju 8, wykonano remonty części 
wspólnych 5 budynków wspólnot miesz-
kaniowych oraz 2 budynków komunal-
nych, kolejne 2 budynki komunalne są 
na ukończeniu. Na rewitalizację czeka 
jeszcze: 15 budynków wspólnot mieszka-
niowych i 6 budynków komunalnych. Re-
witalizacja obejmuje remonty: fundamen-
tów, elewacji, klatek schodowych, dachów. 
Projekt zakłada również kompleksowe za-

gospodarowanie bezpośredniego otocze-
nia 29 podwórek, w tym 10 przy budyn-
kach komunalnych, 19 przy budynkach 
wspólnot mieszkaniowych. Wykonana zo-
stanie modernizacja dróg wewnętrznych, 
chodników, powstaną miejsca postojowe, 
planowany jest montaż oświetlenia tere-
nu. Ponadto projekt obejmuje moderniza-
cję przestrzeni publicznych tj. 3 skwerów 
przy ul. Nowy Świat i jednego parku przy 

ul. Gen. Hallera – Parku Dziejów Pucka. 
Na terenie tym zaplanowano nasadzenia 
zieleni, oświetlenie terenu, montaż ma-
łej architektury i infrastruktury rekre-
acyjnej. W ramach inwestycji kończy się 
rozbudowa systemu monitoringu obsza-
ru Centrum (zakup i montaż ponad 70 
kamer wraz z oprzyrządowaniem). Dla 
mieszkańców z terenu Centrum zaplano-
wano warsztaty dotyczące kształtowania 

postaw społecznych i włączenia lokalnej 
społeczności w działania rewitalizacyjne 
w tym prace nad wspólnym urządzaniem 
przestrzeni publicznych (m.in. zakup ro-
ślin, sadzonek, narzędzi, materiałów nie-
zbędnych do realizacji elementów małej 
architektury).

Zaplanowane w ramach projektu zinte-
growanego działania obejmują teren o po-
wierzchni ok. 31 ha zamieszkały przez bli-
sko 2200 osób. Projekt infrastrukturalny 
pn. „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest 
częścią zintegrowanego projektu rewita-
lizacyjnego, w skład którego wchodzą 2 
projekty społeczne o tej samej nazwie. In-
westycja realizowana będzie do paździer-
nika 2021 roku.

PrzeBudowa Portu 
Dzięki przebudowie zwiększy się po-

jemność mariny w Pucku, a powstała in-
frastruktura towarzysząca przyczyni się 
do zwiększenia standardu serwisu zwią-
zanego z dostępem do usług portowych. 
Etap I inwestycji, który otrzymał unijne 
dofinansowanie, obejmować będzie: bu-
dowę części Falochronu Północnego dla 
osłony Basenu Rybackiego przed nad-
miernym zafalowaniem, budowę stałego 
pomostu połączeniowego o dł. 180 m 
wraz z trzema pomostami pływającymi 
dla jachtów oraz przygotowaniem nasady 
zaplecza portu. Na pomostach zainsta-
lowane zostaną postumenty do poboru 
energii i wody, stanowiska ze sprzętem 
ratowniczym, drabinkami oraz knagami 
cumowniczymi. W efekcie, oprócz już ist-
niejących, powstanie aż 94 nowych miejsc 
cumowania dla jachtów. Inwestycja wpły-
nie na aktywizację gospodarczą miasta 
a ponadto zapewnieni całoroczną ofertę 
turystyczną i zwiększy jej atrakcyjność. 
Planowany termin zakończenia realizacji 
projektu to 31 grudnia 2023.
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Dodatkowe miliony dla Pucka
PUCK | Niemal 7,8 mln zł dodatkowego dofinansowania ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej pozyskało miasto Puck. Pieniądze przeznaczone zostaną na przebudowę puc-
kiego portu oraz rewitalizację centrum miasta. Aneksy do umów zostały już podpisane.

Uczniowie zamieszkujący w gminie Kosa-
kowo mają prawo do bezpłatnych przejazdów 
komunikacją zbiorową. Istotną sprawa jest, aby 
taki uczeń posiadał adres zameldowania wpisa-
ny w legitymacji szkolnej, a jeśli jest to legity-
macja według nowego wzoru (nie ma tam wpi-
sanego adresu zameldowania) wówczas musi 
mieć odpowiednie zaświadczenie z urzędu. 

Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż 
uczniowie, którzy otrzymali legitymację bez 
wpisanego adresu zamieszkania, na obowiązu-
jących od września 2019 roku drukach, będą 
mogli korzystać z uprawnienia do bezpłatne-

go przejazdu na terenie Gminy Kosakowo, po 
uzyskaniu  zaświadczenia o miejscu zameldo-
wania, które można uzyskać w urzędzie gminy. 
Zaświadczenie wydawane jest na wniosek ro-
dzica lub pełnoletniego ucznia i jego wydanie 
jest bezpłatne. Warto wypełnić wniosek o takie 
zaświadczenie jak najszybciej, gdyż jego wyda-
nie może potrwać nawet do 7 dni. Urzędnicy 
podkreślają jednak, że takie zaświadczenia za-
zwyczaj wydawane są znacznie szybciej. Warto 
też pamiętać, że zaświadczenie traci ważność 
z chwilą zmiany meldunku.

Legitymacje szkolne dla uczniów szkół 

podstawowych i szkół ponadpodstawowych, 
legitymacje przedszkolne dla dzieci nie-
pełnosprawnych, w tym e-legitymacje dla 
uczniów szkół podstawowych i szkół ponad-
podstawowych, e-legitymacje przedszkolne 
dla dzieci niepełnosprawnych oraz mLegity-
macje szkolne dla uczniów szkół podstawo-
wych i szkół ponadpodstawowych wydane 
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 
września 2019 roku, zachowują ważność do 
czasu odpowiednio zakończenia przez ucznia 
kształcenia w danej szkole albo zakończenia 
przez dziecko niepełnosprawne wychowania 
przedszkolnego.

Przypominamy, że uprawnienie do bezpłat-
nych przejazdów na obszarze gminy Kosako-
wo ważne jest do 31 grudnia (włącznie z tym 
dniem) roku, w którym uczeń kończy 20 lat.

Ponadto Zakład Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni dopuszcza przejazd w Gdyni liniami: 
165, 194 i 265 na trasie: Pogórze Górne -Obłu-
że , przystanek „Maciejewicza”

Jeśli zaś chodzi o dzieci w wieku przedszkol-
nym, które mieszkają w gminie Kosakowo, 
to również powinny posiadać zaświadczenie 
o miejscu zameldowania,  wydanym przez 
Urząd Gminy Kosakowo  na wniosek rodzica.

/raf/

Komunikacją miejską pojadą za darmo
Gm. KOsAKOWO | Przedstawiamy zasady bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej dla uczniów na terenie gminy Kosakowo.
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Nawet do niemal 850 przypadków na dobę odnotowuje 
się ostatnio w Polsce. Bardzo duży wzrost obserwowany 
jest w województwie pomorskim. Prawdopodobnym po-
wodem takiego stanu rzeczy jest duża ilość turystów,k 
którzy przyjechali z różnych części kraju, aby wypocząć 
nad morzem. 
W poniedziałek, 17 sierpnia, Pomorski Państwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że zakażenie 
SARS-CoV-2 stwierdzono u kolejnych 52 osób z terenu 
województwa pomorskiego: 17 osób miasto Gdańsk, 13 
osób miasto Gdynia, 8 osób powiat kartuski, 3 osoby 
powiat pucki, 3 powiat człuchowski, 3 osoby powiat wej-
herowski, 2 osoby powiat gdański, 1 osoba miasto Słupsk,
1 osoba powiat nowodworski, 1 osoba powiat tczewski.
Ogniska zakażenia wirusem Sars- CoV-2 w powiecie puc-
kim: ognisko związane z WOPR – ogółem 16 przypadków 
zakażenia; ognisko związane z ośrodkiem sportowym – 
ogółem 5 przypadków zakażenia w Polsce (1 w wojewódz-
twie pomorskim, powiat pucki); ognisko rodzinne związane 
ze Szpitalem w Wejherowie – ogółem 50 przypadków 
zakażenia, w tym 9 pracowników medycznych (m.in. powiat 
pucki); ognisko w zakładzie pracy w Gdyni – 4 przypadki 
zakażenia, w tym 3 pracowników (m.in. powiat pucki). 
W poniedziałek poinformowano także o zgonie jednej 
osoby z powiatu puckiego – jest to mężczyzna w wieku 
29 lat, z chorobą przewlekłą.
/raf/

wiruS znów w natarciu
Powiat | w ostatnich dniach w naszym województwie 
codziennie odnotowuje się bardzo duży dobowy 
przyrost nowych zakażeń koronawirusem. 
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Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o po-
wszechnym spisie rolnym w 2020 r. 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) reguluje za-
kres, formę i tryb przeprowadzenia tego 
badania przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS), oraz zakres, formę 
i tryb prac związanych przygotowaniem 

i opracowaniem wyników spisu. Wyniki 
spisu rolnego są jedynym źródłem, które 
pozwala dokładnie scharakteryzować 
polskie rolnictwo. Co ważne, spisy rolne 
to jedyne badania statystyczne z zakresu 
rolnictwa, które dają możliwość zebrania 
szerokiego zakresu danych, ich analizy 
oraz prezentowania na najniższych po-
ziomach agregacji.

Obowiązek realizacji spisów rolnych 
nakłada na państwa członkowskie Unii 
Europejskiej rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady, jak również wyni-
ka on z rekomendacji FAO (Organizacja 
ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), 
zawartych w dokumencie pn. Światowy 
program spisów rolnych rundy 2020 r. 
W państwach członkowskich ONZ peł-
ne badanie realizowane jest raz na 10 
lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa 
rolne. Spisy rolne odbędą się w tym roku 
we wszystkich państwach należących do 
Unii Europejskiej. 

Poprzedni Powszechny Spis Rolny od-
był się w Polsce w 2010 r. 

Najbliższy Powszechny Spis Rolny bę-
dzie przeprowadzony w całej Polsce od 1 
września do 30 listopada 2020 r., według 
stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. 

Celem PSR 2020 jest: 
dostarczenie informacji z dziedziny •	

rolnictwa w zakresie i terminach określo-
nych przez Komisję Europejską na potrze-
by Wspólnej Polityki Rolnej; 

zebranie informacji o gospodar-•	
stwach rolnych i związanych z nimi go-
spodarstwach domowych, koniecznych 
dla realizacji krajowej, regionalnej i lokal-
nej polityki rolnej i społecznej na wsi; 

analiza zmian, jakie zaszły w rolnic-•	
twie na przestrzeni lat 2010-2020; 

wykonanie zobowiązań Polski w za-•	
kresie dostarczenia informacji dla potrzeb 
innych niż EUROSTAT organizacji mię-
dzynarodowych (m.in. FAO, OECD); 

aktualizacja operatu do różnotema-•	
tycznych badań reprezentacyjnych z za-
kresu rolnictwa (w latach następnych). 

Spis rolny zostanie przeprowadzony 
w gospodarstwach rolnych: 

a) osób fizycznych (gospodarstwach in-
dywidualnych); 

b) osób prawnych; 
c) Jednostek organizacyjnych niemają-

cych osobowości prawnej. 

Zakres informacyjny Powszechnego 
Spis Rolnego 2020 (załącznik do usta-
wy) określają wymagania międzynarodo-
we oraz krajowe akty prawne i strategie, 
a także potrzeby krajowe różnych grup 
użytkowników danych zebrane przez 
GUS w trakcie konsultacji społecznych 
spisu. Wykaz danych zbieranych w ra-
mach spisu rolnego dotyczy m.in. 

– informacji o osobie będącej użyt-
kownikiem gospodarstwa rolnego (m.in. 
płeć, wiek, nr telefonu i adres e-mail ), 

– informacji o gospodarstwie rolnym 
(m.in. położenie, powierzchnia grun-
tów ogółem i zasiewów według rodzaju 
upraw),

– zużycia nawozów mineralnych i na-
turalnych, 

– pogłowia zwierząt gospodarskich 
według grup wiekowo-użytkowych, 

– liczby maszyn i urządzeń w gospo-
darstwie rolnym, 

– liczby i rodzaju budynków gospo-
darskich, 

– wkładu pracy w gospodarstwo rolne 
użytkownika i członków jego gospodar-
stwa domowego oraz pracowników na-
jemnych. 

Realizacją spisu rolnego kierują kolej-
no: 

Generalny Komisarz Spisowy, któ-•	
rym jest Prezes GUS;

Zastępca Generalnego Komisarza •	

Spisowego, którym jest Dyrektor Cen-
tralnego Biura Spisowego w GUS; 

Wojewódzki Komisarz Spisowy, któ-•	
rym jest wojewoda tworzący wojewódzkie 
biuro spisowe a jego zastępcą jest dyrektor 
właściwego urzędu statystycznego; 

Gminny Komisarz Spisowy, którym •	
jest wójt/burmistrz/prezydent tworzący 
gminne biuro spisowe. 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji 
o swoich gospodarstwach rolnych po-
przez: 

samospis internetowy przeprowa-•	
dzony za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji formularzowej, która będzie 
dostępna od 1 września br. do końca 
spisu na stronie internetowej GUS pod 
adresem: spisrolny.gov.pl, jest to główna 
i zalecana metoda spisu;

odpowiedzi w wywiadzie tele-•	
fonicznym przeprowadzonym przez 
rachmistrza telefonicznego z wykorzy-
staniem zainstalowanego na kompute-
rze oprogramowania dedykowanego do 
przeprowadzenia spisu rolnego; 

odpowiedzi w wywiadzie bezpo-•	
średnim przeprowadzonym przez rach-
mistrza terenowego, który odwiedzi 
gospodarstwo rolne, z wykorzystaniem 
urządzenia mobilnego wyposażone-
go w oprogramowanie dedykowane do 
przeprowadzenia spisu rolnego. 

Rachmistrzami telefonicznymi będą 
pracownicy urzędów statystycznych 
a rachmistrzami terenowymi – osoby po-
chodzące z naboru zewnętrznego realizo-
wanego przez gminne biura spisowe. 

Wszystkie podmioty zobowiązane są do 
udzielania dokładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi w for-
mie samospisu internetowego, wywiadu 
telefonicznego lub bezpośrednio w trak-
cie rozmowy z rachmistrzem spisowym. 
Użytkownik gospodarstwa rolnego, któ-
ry nie dokonał samopisu internetowego 
albo nie przekazał danych w formie wy-
wiadu telefonicznego, nie może odmówić 

przekazania danych w formie bezpośred-
niego wywiadu. 

Udział w spisie rolnym jest obowiąz-
kowy. Brak udziału w spisie rolnym może 
skutkować nałożeniem kary grzywny okre-
ślonej w ustawie o statystyce publicznej. 

Prezes GUS zapewnia ochronę danych 
zebranych w ramach prac spisowych. 
Dane jednostkowe identyfikowalne ze-
brane w ramach prac spisowych podle-
gają bezwzględnej ochronie na zasadach 
określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce publicz-
nej – tajemnica statystyczna. Ponadto 
w ustawie o powszechnym spisie rolnym 
ujęto odpowiednie zapisy regulujące 
kwestie RODO.

Zgodnie z kalendarzem prac przygo-
towawczych do spisu rolnego z dniem 8 
czerwca 2020 r. w województwie pomor-
skim powołano łącznie 123 Gminne Biu-
ra Spisowe (GBS). Główne zadania gmi-
ny to m.in. zapewnienie funkcjonowania 
GBS, przeprowadzenie naboru kandyda-
tów na rachmistrzów terenowych, stwo-
rzenie w siedzibie gminy bezpłatnego 
stanowiska komputerowego z zainstalo-
wanym oprogramowaniem umożliwiają-
cym przeprowadzenie samopisu interne-
towego oraz współpraca z Wojewódzkim 
Biurem spisowym przy popularyzacji 
spisu rolnego na terenie gminy. 

W dniach od 15 czerwca do 8 lipca 2020 
r. GBS przeprowadziły otwarte i konku-
rencyjne nabory na kandydatów na rach-
mistrzów terenowych. Z uwagi na trwającą 
epidemię Centralne Biuro Spisowe podję-
ło decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji 
rachmistrzów drogą on-line. Kandydat na 
rachmistrza terenowego musiał spełniać 
następujące kryteria : 

być osobą pełnoletnią;•	
zamieszkiwać na terenie danej gminy; •	
posiadać co najmniej średnie wy-•	

kształcenie; 
posługiwać się językiem polskim •	

w mowie i piśmie; 
nie być skazanym za umyślne prze-•	

stępstwo lub umyślne przestępstwo skar-
bowe. 

Ponadto wskazana była umiejętność 
obsługi urządzeń mobilnych (tabletów), 
w które rachmistrze zostaną wyposażeni 
na czas zbierania danych w spisie. 

Kandydaci na rachmistrzów zobowią-
zani są do wzięcia udziału w szkoleniu po 
ukończeniu którego oraz uzyskaniu pozy-
tywnego wyniku egzaminu zostaną wpisa-
ni na listę rachmistrzów spisowych.

W przypadku utrzymywania się w trak-
cie spisu zagrożenia COVID-19 i podjęciu 
przez Generalnego Komisarza Spisowego 
decyzji o wstrzymaniu realizacji wywia-
dów bezpośrednich, rachmistrze ci będą 
realizować wywiady telefoniczne.

PSR 2020 popularyzowany jest pod 
hasłem „Spiszmy się jak na rolników 
przystało”, hasłem uzupełniającym jest 
„Liczy się rolnictwo”, obowiązującym 
hashtagiem w postach publikowanych 
w mediach społecznościowych jest #Li-
czySięRolnictwo. Przyjęto, że głównymi 
kanałami promocji spisu na poziomie lo-
kalnym będą strony internetowe urzędów 
miast i gmin i jednostek im podległych 
w tym szkół i przedszkoli, Facebook, me-
dia lokalne w tym prasa drukowana i jej 
wydania on-line, Kola Gospodyń Wiej-
skich, sołtysi, parafie.

W ramach działań promocyjnych do 
wszystkich użytkowników gospodarstw 
rolnych w drugiej połowie sierpnia br. 
zostanie wysłany stosowny list zapo-
wiedni Prezesa GUS. 

Osoba fizyczna będąca użytkownikiem 
gospodarstwa rolnego przed przeprowa-
dzeniem przez rachmistrza spisowego 
wywiadu telefonicznego lub bezpośred-
niego będzie mogła zweryfikować tożsa-
mość tego rachmistrza poprzez kontakt 
telefoniczny na infolinię statystyczną pod 
numerem telefonu 22 279 99 99 wew. 1 
(opłata za połączenie zgodnie z taryfą 
operatora). Informacja o sposobie wery-
fikacji tożsamości rachmistrza spisowego 
będzie dostępna także m.in. na stronie in-
ternetowej urzędu statystycznego i gminy. 

 Aktualnie w toku prac legislacyjnych 
jest nowelizacja ustawy o PSR, która ma 
na celu umożliwienie przeprowadzenia 
tego badania w warunkach zagrożenia 
epidemicznego COVID-19. 

Więcej informacji na temat spisu rol-
nego można znaleźć na stronie interne-
towej GUS pod adresem

http://spisrolny.gov.pl. 

Powszechny Spis Rolny 2020
Gm. PUCK | Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzony w całej Polsce 
od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Wójt gmi-
ny Puck zachęca do wzięcia udziału w spisie i przypomina, że jest on obowiązkowy.
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Wydarzenia, które rozegrały się na 
przedpolach Warszawy ogłoszono mia-
nem Cudu nad Wisłą, a ich zbawien-
ne konsekwencje miały wpływ na losy 

odradzającej się Polski, ale i całej za-
chodniej Europy. Rocznica Bitwy War-
szawskiej została ustanowiona Świę-
tem Wojska Polskiego. Za poświęcenie 

i trud naszym obrońcom granic władze 
gminy złożyły wyrazy uznania oraz po-
dziękowania za troskę o wspólne bez-
pieczeństwo.

– Trudno sobie wyobrazić, jak mo-
głaby wyglądać współcześnie Polska 
i Europa, gdyby nie heroiczna postawa 
naszych przodków, którzy pod wodzą 
Marszałka Józefa Piłsudskiego dokonali 
prawdziwego Cudu nad Wisłą, 15 sierp-
nia 1920 roku – zauważa Marcin Majek, 
Wójt Gminy Kosakowo. – Wszystkie 
okoliczności towarzyszące wydarze-
niom sprzed równo stu lat wskazywały, 
że bolszewickie siły bez trudu zajmą 
Warszawę, a fala wrogiej armii szybko 
rozleje się na całą ówczesną Europę.

 Marszałek Józef Piłsudski opracował 
bardzo ryzykowny plan bitwy o obronę 
Warszawy, jego żołnierze z poświęce-
niem wykonali wszystkie rozkazy, zasko-
czyli bolszewików i ostatecznie zwycię-
żyli silniejszego przeciwnika. 15 sierpnia 
1920 roku odnieśli wielkie zwycięstwo, 
a okoliczności, w których tego dokonali 
ogłoszono mianem Cudu nad Wisłą.

– W setną rocznicę zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej spotkaliśmy się w Kwa-

terze Żołnierzy Września 1939 roku, 
miejscu bardzo symbolicznym dla na-
szej gminy – mówi Wójt Marcin Majek. 
– Uczciliśmy pamięć bohaterów, którzy 
w 1920 roku zatrzymali bolszewicką ar-
mię na przedpolach Warszawy. Podzię-
kowaliśmy za krwawą ofiarę, za ratunek 
dla Polski i Europy, za to, że dziś mo-
żemy cieszyć się wolnością i niepodle-
głością.

Dzień 15 sierpnia, na pamiątkę zwy-
cięskiej Bitwy Warszawskiej, został 
ustanowiony Świętem Wojska Polskie-
go. Władze gminy składają najwyższe 
wyrazy uznania i szacunku wszystkim 
polskim żołnierzom za każdy dzień 
służby i poświęcenie na rzecz obrony 
naszych granic, oraz dziękują za troskę 
o wspólne bezpieczeństwo.

Przebieg tegorocznych uroczystości 
miał symboliczny wymiar, podyktowany 
wymaganiami sanitarnymi związanymi 
z zagrożeniem epidemicznym.

/raf/

Sto lat temu dokonali Cudu na Wisłą
Gm. KOsAKOWO | W setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która rozegrała się 
15 sierpnia 1920 roku podczas wojny polsko – bolszewickiej, gmina Kosakowo symbolicz-
nie uczciła pamięć bohaterskich żołnierzy Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
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Niedawno w Pucku miało miejsce 
uroczyste otwarcie węzła integra-
cyjnego realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
Wykonane prace objęły budowę 
drogi asfaltowej w celu połącze-

nia dróg pomiędzy ul. Wejhera 
a wyjazdem na ul. Wojska Polskie-
go, budowę drogi dojazdowej do 
parkingu przy dworcu PKP, przebu-
dowę ul. Dworcowej, przebudowę 
ul. Wejhera oraz budowę placu do 
zawracania dla autobusów, budowę 
chodników po obu stronach ul. 
Dworcowej oraz po obu stronach 
ul. Wejhera, a także wzdłuż nowo 
budowanej drogi. Wybudowano 
także ścieżkę oraz miejsca posto-
jowe dla rowerów, wybudowano 
zatoki autobusowe dla komunikacji 
zbiorowej, wiaty przystankowe 
dla przesiadających się osób oraz 
miejsca postojowe dla autobusów. 
Łączna pojemność parkingowa 
wynosi 139 pojazdów, w tym 101 
miejsc dla samochodów osobo-
wych typu „park&ride”, 3 miejsca 
typu „kiss&go”, 9 miejsc dla niepeł-
nosprawnych, 14 stanowisk TAXI 

i 5 stanowisk parkingowych dla 
autobusów komunikacji zbiorowej.
Koszt inwestycji wyniósł niemal 11 
mln zł, zaś dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego przekroczyło 6,8 mln zł.
Węzeł przesiadkowy w liczbach: 
3 zatoki autobusowe, 139 miejsc 
parkingowych (w tym 9 miejsc dla 

osób z niepełnosprawnością, 3 
miejsca typu kiss&go), 23 miejsca 
dla rowerów, 12 miejsc dla taksó-
wek, 68 nasadzonych drzew, 824 
posadzonych krzewów iglastych 
i liściastych, 11 ławek, 8 totemów 
informacyjnych dla pasażerów, 16 
kamer monitoringu. 
/raf/

węzeł integracyjny oficjalnie otwarty 
PucK | Budowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi dobiegła końca. obiekt został oddany do użytku. 

fot. Konrad Kedzior/miastopuck.pl
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Bądź bezpieczny w wodzie i nad wodą
POmORZE | Od początku czerwca do 31 lipca na terenie całej Polski utonęło już 86 osób! Nie pozwól, aby wypoczynek nad wodą zmienił się w tragedię!

Nad wodą zawsze liczy się wzmożona 
uwaga, ostrożność i przezorność osób 
wypoczywających. Przecenianie własnych 
możliwości podczas kąpieli i brak należy-
tej opieki nad dziećmi mogą być tragiczne 
w skutkach. Słaba wyobraźnia i brawura 
mogą doprowadzić do tragedii całych ro-
dzin. Policja cały czas apeluje o rozwagę 
podczas letniego wypoczynku nad wodą.

Zasady bezpiecznej kąpieli:
- pływaj tylko w miejscach strzeżonych, 

jeśli jest wywieszona biała flaga, wówczas 
kąpiel jest dozwolona, flaga czerwona 
oznacza zakaz kąpieli

- zawsze przestrzegaj regulamin kąpieli-
ska i stosuj się do zaleceń ratownika

- nie pływaj w wodzie o temperaturze 
poniżej 14 stopni

- nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz 
gdy wieje porywisty wiatr

- nie skacz rozgrzany do wody, przed 
wejściem do wody ochlap nią klatkę pier-
siową, szyję, głowę

- nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo 
wodorostów lub wiesz, że występują zawi-
rowania wody lub zimne prądy

- nie skacz do wody w miejscach niezna-
nych, może się to skończyć śmiercią lub 
kalectwem

- nie baw się w podtapianie innych osób 
korzystających z wody, spychanie do wody 
z pomostów, z materacy

- pamiętaj, że materac dmuchany nie 
służy do wypływania na głęboką wodę, 
podobnie jak i nadmuchiwane koło

- nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu; 
nie wolno również łączyć alkoholu z upra-
wianiem sportów wodnych

- kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwa-
gę na osoby obok nas

- nie przystępuj do pływania na czczo, 
nie pływaj bezpośrednio po posiłku

- nie przeceniaj swoich umiejętności 
pływackich, jeżeli chcesz wybrać się na 
dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany 
przez łódź

- po kąpieli nie jest wskazany duży wy-
siłek fizyczny

- nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani 
też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej 
przerwie

- wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po 
ukończeniu pływania należy coś zjeść; dla 
dzieci wiąz kowy lekki posiłek

- nie wypływaj za daleko od brzegu po 
zapadnięciu zmroku; pływanie po zacho-
dzie słońca jest niebezpieczne

- należy szybko wyjść z wody, gdy od-
czuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu 
mięśni   /raf/

raPort z KonSultacji, 
PowStaje Strategia 
PoMorze | Konsultacje projektu Strategii rozwoju woj. 
Pomorskiego 2030 trwały pięć miesięcy i niedawno się 
zakończyły. dokument liczy ponad 500 stron. 

W konsultacjach 
uczestniczyły zarówno 
instytucje publiczne, 
organizacje pozarządo-
we, przedsiębiorcy, jak 
i mieszkańcy regionu. 
Wpłynęło prawie 1350 
uwag. Raport z konsulta-
cji został przyjęty przez 
Zarząd Województwa 
Pomorskiego  30 lipca.
– Tak długi okres 

konsultacji (5 miesięcy) jest absolutnie wyjątkową 
praktyką w kraju – mówi Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – Dla nas są one naprawdę 
istotne, nie chcemy tylko wypełnić formalnego obo-
wiązku ich przeprowadzenia. Zależało nam na prawdzi-
wej debacie, a to wymagało czasu i namysłu. To bardzo 
ważne, gdy rozmawiamy o kolejnej dekadzie rozwoju 
naszego regionu. 
Uwagi do projektu Strategii składać mogły instytucje 
publiczne, jak i mieszkańcy regionu. Czego dotyczyły? 
– Najczęściej w uwagach pojawiały się postulaty 
dotyczące uwzględnienia wpływu pandemii na rozwój 
województwa. Ale były także propozycje silniejszego za-
akcentowania morskiego charakteru regionu, gospodar-
ki morskiej i jej potencjału – wylicza marszałek Struk. - 
Wnioskodawcy zaznaczali także konieczność dążenia do 
neutralności klimatycznej czy wzmocnienia roli kultury 
w budowaniu nowoczesnej wspólnoty regionalnej. 
Kompletny, ponad 500-stronicowy dokument, jest do-
stępny na stronie Strategii 2030.
Prace nad projektem Strategii 2030 trwają dalej. 
– Mogę już dziś zapowiedzieć, że ponad połowę zgło-
szonych uwag uwzględnimy w projekcie – zapewnia 
marszałek województwa - . Z kolei około. 30 proc. uwag, 
które są zbyt szczegółowe, aby wpisać je do strategii, 
będzie analizowane w ramach prac nad regionalnymi 
programami strategicznymi, czyli programami wykonaw-
czymi do Strategii. Takich programów będzie pięć. Będą 
dotyczyć bezpieczeństwa środowiskowego, i energe-
tycznego, bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości 
społecznej, edukacji i kapitału społecznego, mobilności 
oraz gospodarki.
Zatwierdzenie nowej Strategii przez Sejmik Wojewódz-
twa Pomorskiego planowane jest na koniec roku. 
/raf/



owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

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

SPrzedaM stal, rury, dźwigary, różny 
wymiar, 1.20 zł kg, Hydrofor nowy na 
220, 400 zł, tel. 506 251 697

uBijaczKa cukiernicza, tel. 694 642 
709

MiKSer cukierniczy do ciasta, tel. 694 
642 709

lodówKę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

SPrzedaM stół, ławę szwedzką 
rozkładaną, express do kawy firmy 
braun, żelazko tefal - nowe, szynkowar 
- nowy, szybkowar 2 szt., tor samocho-
dowy dla dzieci (autodracha) tel. 576 
204 945

SPrzedaM drzwi metalowe 80x185, 2 
żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

SPrzedaM chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, 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, bar-
dzo tanio, tel. 517 782 024

SPrzedaM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

NIERUCHOMOŚCI

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

jawa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. ,far-
big blau-zitrone, cena 3777 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

roMet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big Black/Blue, cena 1066 zł, po kolizji, 
Tczew, tel. 574 797 077

SKoda 105 S, 39 lat, motor 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2255 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

OGŁOSZENIA

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPrzedaM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung 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, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

ProfeSjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plener

WYKaZ KaTeGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
TOWaRZYSKIe: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

SZUKaM PRaCY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)
NIeRUCHOMOŚCI 
SPRZeDaM:

EXP.NSP.

NIeRUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIeRUCHOMOŚCI 
ZaMIeNIĘ:

EXP.NZA.

NIeRUCHOMOŚCI DO 
WYNaJĘCIa:

EXP.NDW.

NIeRUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNaJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZaCJa 
SPRZeDaM:

EXP.MSP.

MOTORYZaCJa KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZaCJa INNe: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

SPRZĘT eleKTRONICZNY 
KOMPUTeRY:

EXP.SKO.

SPRZĘT eleKTRONICZNY 
TeleFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT eleKTRONICZNY 
INNe:

EXP.SIN.

RÓŻNe: EXP.ROZ.
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„Korabowcy” okazali się bezkonku-
rencyjni, wygrali wszystkie swoje mecze 
i zostali Mistrzami Polski Juniorów 2020. 
Przez pierwszy dzień Turnieju chłopcy 
przeszli jak burza. Bez najmniejszych 
kłopotów pokonali po 2:0 kolejno graczy: 
KS Norwid Częstochowa, KPS Progress 
Września i UKS Szamotulanin Szamotuły 
i zameldowali się w półfinale. Tam spotka-

li się ze swoimi kolegami z kadry Polski: 
Mateuszem Florczykiem i Jakubem Ku-
rowskim (Kaman Volley Kędzierzyn Koź-
le). Dodatkowym smaczkiem potyczki był 
fakt, że Kuba Nowak

i Mateusz Florczyk w poprzednich la-
tach grali razem (rok wcześniej zajęli 5. 
miejsce w Polsce wśród juniorów, a 2 lata 
temu zostali wicemistrzami Polski Kade-

tów). Mecz był bardzo wyrównany
i emocjonujący. Pierwszy set padł łu-

pem Pucczan 21:18, drugi przeciwników 
18:21 i o wszystkim zdecydował tie-break. 
Więcej sił i koncentracji wykazali Kuba 
i Oskar, wygrywając 15:13 awansowali 
do wielkiego finału. Ich przeciwnikiem 
w meczu o złoto (podobnie jak w fina-
łowym meczu 1/2 MP w Gubinie) byli 

obrońcy mistrzowskiego tytułu sprzed 
roku, para reprezentująca NTS Trójka Na-
kło, Jakub Kraut i Dawid Pawlun (świeży 
halowi brązowi medaliści MP juniorów 
z Treflem Gdańsk). Siatkarze MKS Korab 
Puck nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa 
i pokonali rywali 24:22 i 21:17, zdobywa-
jąc tym samym upragnione złote medale, 

wieńczące juniorskie kariery chłopaków. 
Złoty medal otrzymał również trener Ko-
raba Marek Błażejewski.

Jakub Nowak otrzymał również tytuł 
MVP Zawodów. Na co dzień chłopcy tre-
nowali w Spale i brawa należą się również 
trenerom tamtejszego SMS.

/raf/

MKS Korab najlepszy na plaży
PUCK | Niedawno we Wrześni odbył się Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Siatkówce Plażowej. Wystąpiło w niej 16 najlepszych par juniorskich w kraju, 
w tym reprezentanci MKS Korab Puck Jakub Nowak i Oskar Kutyba. 
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