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Powiat w czerwonej strefie!

Ponad 9 tys. nowych zakażeń na dobę i rekordowe ilości 
zgonów osób chorych na COVID-19 spowodowały wprowa-
dzenie kolejnych obostrzeń i rygorystycznych zasad sanitar-
nych. Niemal całe Pomorze – w tym także powiat pucki – zo-
stało zaklasyfikowane do „strefy czerwonej”. Co to oznacza 
w praktyce, jakie obowiązują zasady? 
str. 3

Nowy wóz dla oSP

Zupełnie nowy, bardzo nowocze-
sny i wszechstronnie wyposażony 
samochód ratowniczo – gaśniczy 
zasilił Ochotniczą Straż Pożarną 
w Kosakowie. Już wkrótce nasi 
druhowie do wszystkich akcji 
wyjeżdżać będą strażackim mer-
cedesem. 
str. 2

Projekt ,,waterPUCk”

Zanieczyszczenie wody jest jed-
nym z największych zagrożeń 
świata. Dostarczanie innowacyj-
nych rozwiązań dla zarządzania 
środowiskiem jest niezbędne dla 
zrównoważonego, oszczędnego 
i racjonalnego zużycia wody pitnej, 
jak i ochrony zasobów wodnych.
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Zupełnie nowy, bardzo nowoczesny 
i wszechstronnie wyposażony samochód 
ratowniczo – gaśniczy zasilił Ochotniczą 
Straż Pożarną w Kosakowie. Już wkrótce 
nasi druhowie do wszystkich akcji wyjeż-
dżać będą strażackim Mercedesem, który 
poziom bezpieczeństwa prowadzonych 
działań podnosi na najwyższy stopień. Po-

jazd, którego wartość wyniosła 850 tysięcy 
złotych, został zakupiony ze środków bu-
dżetu gminy Kosakowo, środków własnych 
OSP oraz dotacji KSRG i WFOŚiGW.

– To bardzo dobra wiadomość dla dru-
hów strażaków ochotników, ale przede 
wszystkim dla wszystkich mieszkańców 
naszej gminy – mówi Marcin Majek, 

Wójt Gminy Kosakowo. – Nasze bezpie-
czeństwo leży w rękach dobrze wyszkolo-
nych ratowników, którym niezbędny jest 
najlepszy sprzęt pomagający prowadzić 
skuteczne działania. Nowy samochód ra-
towniczo – gaśniczy, który już przyjechał 
do Kosakowa, spełnia z pewnością naj-
ostrzejsze wymagania w zakresie jakości 
i wyposażenia, cieszę się, że dzięki współ-
pracy kosakowskiego samorządu, OSP 
w Kosakowie oraz wsparciu Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz 
WFOŚiGW, w ręce strażaków ochotników 
przekazujemy sprzęt najwyższej klasy.

– Samochód jest bardzo wszechstron-
nie wyposażony, umożliwia prowadzenie 
działań ratowniczo – gaśniczych o róż-

nym stopniu trudności – zauważa Michał 
Kulig, Komendant OSP w Kosakowie. 
–Wsiadając do nowego pojazdu, jesteśmy 
gotowi nieść pomoc poszkodowanym 
w wypadkach komunikacyjnych, kata-
strofach budowlanych, gasić pożary po-
mieszczeń oraz łąk czy lasów, a to wszyst-
ko niezależnie od pory dnia i roku, a także 
terenu, w którym przyjdzie nam działać.

Pojazd wyposażony jest w narzędzia hy-
drauliczne, pompy wody, drabiny i sprzęt do 
pokonywania przeszkód (drzwi, okna, itp.) 
oraz bogato wyposażoną torbę medyczną. 
Na jego wyposażeniu oczywiście znajdują 
się liczne linie wodne, agregat, na dachu za-
instalowane jest działko wodne oraz wysię-
gnik z mocnym oświetleniem. Wewnętrzny 

zbiornik mieści aż 4,3 tony wody do gasze-
nia pożarów, a wyciągarka hydrauliczna 
udźwignie aż 18 ton obciążenia. Sam pojazd 
został także wyposażony w tzw. system zra-
szania – w przypadku pracy w terenie obję-
tym ogniem, wokół auta można wytworzyć 
wodną kurtynę, chroniącą bezpieczeństwo 
samych ratowników.

Koszt zakupu pojazdu wyniósł 850 tysię-
cy złotych. Został sfinansowany z udzia-
łem środków: Gmina Kosakowo – 290.000 
złotych, WFOŚiGW – 260.000 złotych, 
KSRG – 200.000 złotych, OSP Kosakowo 
– 100.000 złotych.

Druhom strażakom ochotnikom życzy-
my samych udanych akcji.

/raf/

Nowy wóz OSP zaparkował 
w Kosakowie
GM. KOSAKOWO | Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla 
gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej zaparkował w Kosakowie. 
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Niedawno w Urzędzie Miasta Puck miało miejsce podpisanie 
umowy w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego pn.: Renowacja budynku 
mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 10 
Lutego 27 w Pucku”. Jest to część większego projektu, pod 
nazwą „Rewitalizacja Centrum Pucka”, współfinansowanego 
ze środków RPO Województwa Pomorskiego.
Zadanie będzie kosztowało ponad 519,2 tys. zł brutto 
(z tego środki unijne to ok. 150 tys. zł, a wkład własny 
miasta Puck to ok. 369 tys. zł). Termin zakończenia prac 
to 30 maja 2021 r.
Inwestycja obejmować będzie kompleksowy remont ścian 
zewnętrznych i fundamentowych (wykonanie ocieplenia 
i elewacji), wymiana stolarki drzwiowej i okiennej budynku, 
remont klatki schodowej, remont stropu, kompleksowe 
zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Dodatkowo, na ścianie zachodniej budynku, powstanie 
we współpracy ze stowarzyszeniem Stowarzyszeniem 
Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży SUBSIDIUM mural 
nawiązujący do istniejącej w Pucku Bazy Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego.
/raf/

Rusza kolejny etap 
Rewitalizacji miasta
puck | ponad pół miliona złotych będzie kosztować 
modernizacja budynku. inwestycja będzie wykonana 
w ramach projektu pt. „Rewitalizacja centrum pucka”. 

fot. UM Puck

W Pomorskiem połowa łóżek przeznaczo-
nych dla pacjentów z koronawirusem jest już 
zajęta, brakuje też lekarzy do opieki nad tymi 
chorymi. Tymczasem, według Ministerstwa 
Zdrowia, w Polsce nie brakuje ani łóżek, ani 
respiratorów. 

W województwie pomorskim gwałtownie ro-
śnie liczba zakażeń, których wskaźnik w przeli-
czeniu na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnich 
dniach osiągnął najwyższą w Polsce wartość: 
59,6. Tymczasem system ochrony zdrowia jest 
na granicy wydolności. Podmioty lecznicze 
województwa dysponują obecnie 298 łóżkami 

dla pacjentów chorych na COVID-19, z czego 
ponad połowa (168) jest już zajęta. Do zapew-
nienia opieki kolejnym pacjentom potrzeba, co 
najmniej 30 lekarzy, których obecnie nie ma 
w placówkach dedykowanych zwalczaniu wi-
rusa SARS-CoV-2, a z doświadczeń wynika, że 
delegowanie przez wojewodę lekarzy z innych 
placówek jest w dużej części nieskuteczne.

Jeszcze bardziej dramatycznie wygląda ob-
sada łóżek intensywnej terapii, gdyż na 30 
miejsc w skali województwa, obecnie prak-
tycznie wszystkie są zajęte, a zapewnienie cią-
głości obsady jest organizowane przez zarządy 
szpitali niejednokrotnie z dnia na dzień.

- Jeśli dzienna liczba zachorowań utrzy-
ma się na obecnym poziomie, to już za kilka 
dni szpitale przestaną przyjmować pacjen-
tów z powodu braku personelu – ostrzegają 
wprost pomorscy samorządowcy.

Samorządowcy apelują m.in. o pilne podjęcie 
– na szczeblu ogólnopolskim – działań dotyczą-
cych polepszenia dostępu do szczepionek prze-
ciwko grypie dla seniorów i grup zawodowych, 
które ze względu na kontakt z innymi ludźmi 
są szczególnie narażone na zachorowania. 

Autorzy apelu domagają się również zwięk-
szenia liczby wykonywanych testów i regular-
nego testowania grup szczególnie narażonych 
na zakażenie (pracowników ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, nauczycieli, podopiecz-
nych DPS, pracowników dużych zakładów 
pracy). Obecnie w Pomorskiem wykonuje się 
średnio 2 tys. testów dziennie, chociaż 13 re-
gionalnych laboratoriów jest w stanie wyko-
nywać ich nawet 8 tys. Aby w pełni wykorzy-

stać możliwości testowe w regionie konieczna 
jest zatem zmiana algorytmów dostępności 
do testów, np. poprzez upoważnienie lekarzy 
Nocnej Opieki Chorych (NOCh) do kierowa-
nia na w/w badanie.

„Obecnie w województwie pomorskim nie 
brakuje ani łóżek, ani respiratorów (tych jest 
w skali województwa ponad 500). Można 
więc utworzyć co najmniej 100 dodatkowych 
stanowisk intensywnej terapii” wyliczają sa-
morządowcy. Ale żeby zapewnić ich obsłu-
gę potrzebnych jest – zgodnie z normami 
– około 600 osób personelu (50 lekarzy, 450 
pielęgniarek oraz personel pomocniczy). 
A tego personelu po prostu nie ma. Brakuje 
go nie tylko w placówkach „covidowych”, ale 
wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzyma-
nie stanowisk intensywnej terapii dla osób 
niezakażonych koronawirusem. Dodatkowo, 
przy ograniczonej liczbie miejsc w szpitalach, 
konieczne jest zapewnienie opieki pacjentom 
niesamodzielnym i samotnym izolowanym 
w środowisku domowym. Tu również brakuje 
odpowiedniego personelu.

Pod listem do premiera Mateusza Morawiec-
kiego podpisali się: marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent 
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek, starosta chojnicki Marek 
Szczepański, starosta człuchowski Aleksander 
Gappa, starosta kwidzyński Jerzy Godzik, sta-
rosta pucki Jarosław Białk i starosta malborski 
Mirosław Czapla.

/raf/

Brak personelu i leków, apel do premiera
POMOrze | W związku z gwałtownym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 pomorscy samorządowcy zaapelowali do rządu Mateusza Mora-
wieckiego o podjęcie zdecydowanych działań w ochronie zdrowia. Autorzy apelu wskazują na brak leków, lekarzy i personelu medycznego. 
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Linia nr 667, której trasa wiedzie przez Pogórze, 
Kosakowo, Mrzezino, Smolno i Żelistrzewo do 
Pucka będzie kursować codziennie z wyłącze-
niem świąt. Rozkład jazdy ułatwi dojazdy do 
szkoły i pracy oraz do jednostek powiatowych, 
w godzinach ich urzędowania.
– Przywracamy połączenie komunikacyjne 
z Puckiem, ta wiadomość z pewnością ucieszy 
wielu mieszkańców – informuje Marcin Kopitz-
ki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Linia 
667 z Pogórza do Pucka została zawieszo-
na z powodu niskiej frekwencji pasażerów. 
W tym czasie kosakowski samorząd zabiegał 
o przywrócenie jedynego autobusu łączącego 
naszą gminę z Puckiem, co było odpowiedzią 
na postulaty osób dojeżdżających do pracy czy 
szkoły oraz załatwiających sprawy urzędowe 

w Pucku. Deklarowaliśmy gotowość współpra-
cy przy finansowaniu połączenia. Nasze stara-
nia, jak widać, osiągnęły pozytywny skutek.
Linia nr 667 kursować będzie codziennie 
z wyłączeniem świąt. W dni powszednie będzie 
wykonywać po 7 kursów do i z Pucka, w dni 
wolne od nauki kursów będzie pięć (poranne 
i wieczorne połączenia nie będą realizowane). 
- Zachęcamy do korzystania z komunikacji 
zbiorowej w drodze do Pucka – dodaje Marcin 
Kopitzki. - Autobus linii 667 całą trasę z Po-
górza pokonuje w niespełna trzy kwadranse. 
Przypominamy, aby podczas podróży stosować 
zasady bezpieczeństwa i obostrzenia sanitarne 
określane przez Ministra Zdrowia w związku 
o pandemią koronawirusa.
/raf/

autobus połączył gminę z miastem
gm. kosakowo | od minionego poniedziałku powrócił na trasę autobus łączący gminę 
kosakowo z puckiem. ułatwi mieszkańcom dojazdy do szkoły, pracy i urzędów.

fot. UG Kosakowo

W związku z tym, szpital wstrzymuje przyjęcia na 
wszystkie oddziały szpitalne, a więc także nie ma moż-
liwości korzystania z laboratorium oraz izby przyjęć. 

W nagłych przypadkach, w których wzywana jest ka-
retka pogotowia pacjenci będą od razu przewożeni do 
innych placówek szpitalnych.

Poradnie specjalistyczne działają normalnie. Rów-
nież bez zmian świadczeń udziela: Poradnia Medycyny 
Pracy, Dział Fizjoterapii, Nocna i Świąteczna Opieka.

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, 
nastąpią zmiany dotyczące usytuowania poradni, 
o czym szpital będzie informował na bieżąco. Reje-
stracja również odbywa się telefonicznie, aby zmini-
malizować kontakty.

Jak czytamy w decyzji wojewody: „polecam pod-
miotowi leczniczemu pn.: Szpital Pucki Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 
16 do 18 października 2020 r. włącznie, realizację 
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 

10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 
SARS-CoV-2 oraz w okresie od 19 października 2020 
r. do odwołania poprzez zapewnienie w podmiocie 
leczniczym 69 łóżek,w tym 3 łóżek z respiratorem dla 
pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zaka-
żeniem SARS-CoV-22. […] Wydanie przedmiotowe-
go polecenia zabezpieczy dostępność do świadczeń 
na terenie województwa pomorskiego dla pacjentów 
z podejrzeniem oraz potwierdzonym zakażeniem wi-
rusem SARS-CoV-2 na poziomie I oraz II i jest zgod-
ne z otrzymanymi rekomendacjami NFZ. 

Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględ-
nieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wy-
danie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne. 
Finansowanie realizacji polecenia nastąpi ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia. […] Polecenie pod-
lega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa 
z chwilą jego doręczenia. Wojewoda Pomorski, Da-
riusz Drelich”.

/raf/

Szpital wstrzymuje przyjęcia!
PUCK | Decyzją Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha Szpital Pucki został zobowiązany do realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.
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Co to oznacza w praktyce? W strefie 
czerwonej zasady są najbardziej restryk-
cyjne. Część z nich wprowadzono już 
w sobotę, część w poniedziałek. 

Przypomnijmy: 15 października ogło-
szono zaktualizowaną listę powiatów, 
w których liczba zakażeń koronawiru-
sem SARS-CoV2 przyrasta najszybciej 
- tzw. czerwonych stref, w których obo-
wiązują dodatkowe obostrzenia. W po-
wiecie puckim wiele z tych obostrzeń 
wprowadzono już wcześniej, ale część 
z nich uległa ostatnio zmianie. Prezen-
tujemy zatem zaktualizowane zasady 
bezpieczeństwa obowiązujące obecnie 
w czerwonej strefie. 

Obowiązuje całkowity zakaz organiza-
cji kongresów i targów. W wydarzeniach 
kulturalnych może wziąć udział tyle 
osób, aby miejsc zajętych przez publicz-
ność było maksymalnie 25 proc. Wyda-
rzenia sportowe mogą być organizowane, 
ale bez udziału publiczności. 

Spore zmiany dotyczą gastronomii. Lo-
kale gastronomiczne mogę być otwarte 
w godz. 6:00 – 21:00, przy czym zajęty 
może być najwyżej co drugi stolik. Po 
godz. 21:00 wprowadzono możliwość za-
mówienia posiłków wyłącznie na wynos. 

Obecnie dopuszczalna jest działalność 
hotelarska, z wyłączeniem działalności 
klubów i dyskotek, basenów, siłowni oraz 
aquaparków. Stosuje się przepisy doty-

czące kongresów, basenów, siłowni oraz 
działalności kulturalnej – jeśli taka jest 
świadczona w hotelu itp.

Aquaparki i baseny zostały zamknięte, 
podobnie jak wesołe miasteczka, parki 
rozrywki lub parki rekreacyjne. Zakaz 
prowadzenia działalności nałożono także 
na siłownie (mogą tam trenować tylko 
zawodnicy przygotowujący się do startu 
w rywalizacjach). 

Jeśli chodzi o sanatoria, rehabilitację 
i uzdrowiska, to obecnie warunkiem 

rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest 
negatywny wynik testu diagnostycznego 
w kierunku SARS-CoV-2, z materiału 
pobranego w terminie nie wcześniejszym 
niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia 
turnusu rehabilitacyjnego. Takie same 
zasady obowiązują w leczeniu uzdrowi-
skowym i leczeniu sanatoryjnym dzieci.

W zgromadzeniach publicznych może 
uczestniczyć maksymalnie 10 osób, na-
tomiast w uroczystościach religijnych 
może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba 

na 4 m2 przy jednoczesnym obowiązku 
zakrywania ust i nosa (z wyłączeniem 
osób sprawujących kult).

W szkołach wyższych oraz ponad-
podstawowych obowiązuje nauczanie 
w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć 
praktycznych).

Od poniedziałku wprowadzono zakaz 
organizacji imprez okolicznościowych 
(wesela, konsolacje i inne), nie wolno tak-
że organizować żadnych innych imprezy 
i spotkań, niezależnie od ich rodzaju. 

W środkach transportu zbiorowego 
może być zajęte najwyżej 50% licz-
by miejsc siedzących albo 30% liczby 
wszystkich miejsc siedzących i stojących 
określonych w dokumentacji technicz-
nej lub dokumentacji techniczno-ru-
chowej dla danego typu środka trans-
portu albo pojazdu, przy jednoczesnym 
pozostawieniu w środku transportu 
albo pojeździe co najmniej 50% miejsc 
siedzących niezajętych. 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje 
wszędzie w przestrzeni publicznej, za-
równo w sklepach, środkach komunika-
cji publicznej, budynkach użyteczności 
publicznej, na ulicach i miejscach pu-
blicznych pod gołym niebem. 

Wprowadzono ponadto ograniczenie 
liczby osób w placówkach handlowych. 
Jest to uzależnione od wielkości sklepu: 
dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 
5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 
m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 
10:00 – 12:00 w sklepie spożywczym, ap-
tece i na poczcie przebywać mogą wyłącz-
nie osoby powyżej 60. roku życia.

W salonach kosmetycznych, fryzjer-
skich i tatuażu może przebywać wyłącz-
nie obsługa oraz obsługiwani klienci, 
a w przypadku gdy klient wymaga opieki, 
także jego opiekun.

/raf/

Powiat pucki w czerwonej strefie
POWIAT | Ponad 9 tys. nowych zakażeń na dobę i rekordowe ilości zgonów osób chorych na COVID-19 spowodowały wprowadzenie kolejnych obostrzeń 
i rygorystycznych zasad sanitarnych. Niemal całe Pomorze – w tym także powiat pucki – zostało zaklasyfikowane do „strefy czerwonej”. 

fo
t. 

fr
ee

pi
k.

co
m



expressy.pl Środa, 21 października 20204

Nowe przystanie kajakowe
POMOrze | Trzy nowe przystanie kajakowe na pomorskich rzekach czekają na wodniaków. Takie 
obiekty powstały m.in. w powiecie puckim.

Kajakarze mogą już korzystać z kolejnych 
wygodnych miejsc do slipowania sprzętu 
wodnego, pomostów i terenów do odpoczyn-
ku czy biwakowania. Nowe przystanie po-
wstały na Czarnej Wodzie w Jastrzębiej Górze 

i Ostrowie (gm. Władysławowo) oraz na Mo-
tławie we Wróblewie (gm. Suchy Dąb).

Inwestycje zrealizowano w ramach pro-
jektu Pomorskie Szlaki Kajakowe, który jest 
współfinasowany z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

Na szlaku Czarnej Wdy w Jastrzębiej Gó-
rze i Ostrowie powstała nowa infrastruktura 
kajakowa: schody, rynienki ułatwiające wo-
dowanie kajaków i pomosty. Obok przysta-
ni stanęły też elementy małej architektury, 
dzięki czemu organizowanie spływów rzeką 
jest wygodniejsze. Chodzi m.in. o wiaty do 
odpoczynku, łatwostoły, toalety oraz stojaki 
na sprzęt wodny.

Czarna Woda to rzeka idealna na spływy 
dla rodzin z dziećmi. Jej szlak jest łatwy i po-
zbawiony przeszkód, płynie głównie w pod-
mokłej pradolinie Północnych Kaszub. Spływ 
Czarną Wodą można zakończyć w wyjątko-
wej scenerii – rzeka wpada bezpośrednio do 
Morza Bałtyckiego, przecinając po drodze 
szeroką, piaszczystą plażę.

Nowa infrastruktura dla wodniaków powsta-
ła także we Wróblewie na Motławie. Kajakarze 
mogą korzystać z pomostu, slipu, suszarek na 
kajaki oraz wygodnych miejsc odpoczynku. 
Wróblewo to dobry pomysł na przystanek 
w trakcie spływu Motławą z Gdańska i z po-
wrotem. Rzeka charakteryzuje się prawie nie-
wyczuwalnym nurtem, więc nawet płynięcie 
pod prąd nie sprawia trudności. Warto tu 
przypłynąć również ze względu na znajdujący 
się nad brzegiem rzeki Motławy obok przysta-
ni urokliwy kościołek szachulcowy. To jedna 
z najpiękniej położonych świątyń na żuławach.

/raf/
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To także tradycyjny moment 
podsumowania efektów pracy szkół 
w czasie upływających 12 mie-
sięcy. Tym razem w wyjątkowych 
okolicznościach, spowodowanych 
pandemią koronawirusa, Wójt Gmi-
ny Kosakowo wraz z Zastępcą, na 
ręce delegacji czterech gminnych 
szkół podstawowych, dla wszyst-
kich pracowników obchodzących 
14 października Święto Edukacji, 
złożył gratulacje z osiąganych 
sukcesów i życzył satysfakcji 

i wytrwałości w nauczaniu młodego 
pokolenia Polaków.
– 14 października swoje święto 
obchodzą dyrektorzy, nauczyciele, 
kadra organizująca i wspomagająca 
pracę wszystkich polskich szkół 
– mówi Marcin Majek, Wójt Gminy 
Kosakowo. – Tradycyjnie tego dnia 
zapraszamy przedstawicieli oświaty 
na spotkanie podsumowujące 
ostatnie 12 miesięcy pracy szkół, 
aby w uroczysty sposób podzięko-
wać za liczne sukcesy edukacyjne, 

nagrodzić wybitne osiągnięcia,  
a także życzyć dalszej owocnej 
kariery oświatowej.
Tegoroczne obchody Święta 
Edukacji w gminie Kosakowo 
miały bardzo wyjątkowy charakter 
spowodowany pandemią korona-
wirusa. W uroczystym spotkaniu 
uczestniczyć mogli jedynie dyrek-
torzy i zastępcy oraz symboliczne 
delegacje pracowników czterech 
gminnych szkół podstawowych.
– Na Państwa ręce składam wielkie 

wyrazy uznania i podziękowania, 
za pracę w roku wyjątkowym, 
zdominowanym przez doskwiera-
jącą nam pandemię – dziękował 
podczas spotkania Marcin Kopitzki, 
Zastępca Wójta Gminy Kosakowo. 
– Dziękuję za prowadzone zajęcia 
w okresie obowiązkowej nauki 
zdalnej, za przygotowanie naszych 
szkół do powrotu uczniów do 
szkolnych ławek, za przeorganizo-
wanie procedur w myśl obostrzeń 
epidemicznych, które mają chronić 
zdrowie dzieci i wszystkich Pań-
stwa podczas zajęć lekcyjnych.
W gminnych obchodach Święta Edu-
kacji uczestniczyła Pani Zdzisława 
Hacia, przewodnicząca Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania 

w Gdyni, która podkreślała bardzo 
udaną współpracę kosakowskiego 
samorządu ze szkołami, co owocuje 
wysokim poziomem nauczania oraz 
systematycznym rozwojem zaplecza 
oświatowego w gminie.
W dowód uznania za zaangażowa-
nie na rzecz edukacji, Przewod-
nicząca Zdzisława Hacia wrę-
czyła związkowe symbole NSZZ 
„Solidarność” na ręce Wójta oraz 
Zastępcy Wójta Gminy Kosakowo, 
a także odznaczyła Odznakami 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”: 
Dyrektor ZSP w Mostach, Annę 
Szymborską – “złotą”, Dyrektora 
SP w Pogórzu, Rafała Juszczyka – 
“srebrną”.
/raf/

wyRazy uznania i podziękowania
gm. kosakowo | obchody dnia edukacji narodowej w gminie kosakowo to doskonała okazja, aby złożyć 
podziękowania pracownikom oświaty, za zaangażowanie w proces wychowywania najmłodszych mieszkańców. 
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Centrum Kultury we Władysławowie we współpracy z Urzędem Miej-
skim otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z Programu „Niepodległa” na projekt pt.: „Historia w morzu roz-
poczęta - na pamiątkę Zaślubin Polski z Morzem we Władysławowie”.

Celem zadania jest upamiętnienie wydarzenia historycznego zwią-
zanego z Zaślubinami Polski z morzem, które miało miejsce 10 lutego 
1920 r. w Pucku. Kolejnego dnia gen. Haller przybył do Wielkiej Wsi 
(przyszłego Władysławowa) i odbył pierwszy rejs pod polską banderą 
po pełnym morzu na pokładzie kutra o nazwie „Gwiazda Morza”. Wyda-
rzenie stanowiło nieoficjalne, pełnomorskie zaślubiny Polski z morzem.

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2020 Rokiem Za-
ślubin Polski z Morzem w Pucku, Centrum Kultury zamierza upa-
miętnić okrągłą rocznicę historycznych wydarzeń. Projekt zakłada 
wykonanie muralu na falochronie portu morskiego Władysławowo, 
nawiązującego do wydarzeń historycznych Władysławowa oraz bez-
pośrednio do tych z 1920 r.

Prace nad muralem trwają od początku września i dobiegają końca, 
przewidywany termin ich zakończenia to 31 października.

/raf/

Mural na falochronie
WŁADYSŁAWOWO | Na falochronie w porcie we Władysławowie 
powstaje mural. Prace dobiegają końca, bdzie gotowy w tym miesiącu.
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Instytut Oceanologii Polskiej Akademii 
Nauk wraz z partnerami: Politechniką 
Gdańską, Instytutem Technologiczno-
Przyrodniczym w Falentach, Instytutem 
Morskim w Gdańsku stworzyli projekt 
pn. ,, Medelowanie wpływu gospodarstw 
rolnych i struktur użytkowania terenu 
zlewni na przykładzie Gminy Puck na 
jakość wód lądowych i morskich zloka-
lizowanych w strefie przybrzeżnej Morza 
Bałtyckiego – Zintegrowany Serwis infor-
macyjo- predykcyjny WaterPUCK” (2017 
– 2020) w ramach, którego  opracowano 
i zbudowano Zintegrowany Serwis infor-
macyjno-predykcyjny dla Gminy Puck, 
jako system komputerowy udostępniają-
cy usługę ,,WaterPUCK”, która w sposób 
czytelny i praktyczny umożliwia ocenę 
wpływu gospodarstw rolnych i struktury 
użytkowania terenu na wody powierzch-
niowe i gruntowe na obszarze Gminy 
Puck, a w konsekwencji na jakość wód 
Zatoki Puckiej. Projekt finansowany jest 
przez NCBiR w ramach Programów Stra-
tegicznych – BIOSTRATEG III.

Partnerem w projekcie jest także gmina 
Puck, na rejonie której przeprowadzono 
badania. W projekcie wzięło udział 31 rol-
ników z gminy. 

Serwis WaterPUCK to doskonałe na-
rzędzie, wykorzystywane lokalnie (Gmina 
Puck), natomiast ma potencjał zastoso-
wania narodowego i międzynarodowego, 
zarówno jeżeli chodzi o gotowy serwis, 
jak i poszczególne cząstkowe etapy jego 
stworzenia takie jak sposób monitoringu 
środowiska, integracja poszczególnych 
jego części (kalkulatory dla rolników: 
CalcGosPuck i CalcNPuck, służące do 
obliczania nadwyżki/deficytu i wydajności 
wykorzystania składników nawozowych 
w gospodarstwie rolnym oraz szacowania 
wymywania azotu z poszczególnych pól 
w gospodarstwie rolnym w Gminie Puck, 
modele numeryczne rozprzestrzeniania się 
substancji w wodach powierzchniowych 
SWAT_Puck i podziemnych GroundPuck, 
a także morskich EcoPuckBay). Budowa 
serwisu oparta jest o badania in situ, dane 
środowiskowe (chemiczne, fizykochemicz-

ne i hydrologiczne) oraz modelowanie nu-
meryczne. Serwis WaterPUCK to zintegro-
wany system składający się z połączonych 
ze sobą komputerowych modeli, działający 
w sposób ciągły poprzez zasilanie go dany-
mi meteorologicznymi.

Na konferencji podsumuwującej projekt, 
która odbyła się dnia 11 września 2020 r. 
w Domu Kultury w Żelistrzewie, przedsta-
wiono wyniki przeprowadzonych badań.

Na podstawie przeprowadzonej przez 
Gminę Puck ankietyzacji wśród rolników, 
określono stan gospodarki składnikami 
nawozowymi i środkami ochrony roślin 
w gospodarstwach rolnych uczestniczą-
cych w projekcie. Wysunięto wniosek, 
że ogólny poziom oddziaływania gospo-
darstw z gminy Puck na środowisko moż-
na uznać za względnie (w porównaniu 
z wynikami innych badań) akceptowalny.

Przedstawiono także średnie stężenia 
związków biogennych w wodach anali-
zowanych cieków na terenie gminy Puck: 
Kanału Łyskiego, Redy, Kanału Mrzezi-
no, Gizdepki, Potoku Błądzikowskiego, 
Płutnicy oraz Dopływu z Darżlubia. Na 
podstawie przeprowadzonych badań 
stwierdzono, iż wody te odpowiadają 
w większości części I lub II klasie czy-
stości według Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowejz 11 października 2019r. 

Przedstawiono ocenę stanu zanieczysz-
czenia wód substancjami biogennymi 
i pestycydami w rowach melioracyjnych 
oraz próbkach gleb w gminie Puck. Na tle 
uzyskanych wyników badań jakości wody 
można uznać, że ogólny poziom oddzia-
ływania gospodarstw z gminy Puck na 
środowisko, w tym na jakość wód Zatoki 
Puckiej jest stosunkowo niewielki. Zazna-
czyć jednak należy, że wśród poddanej 
badaniom populacji, występowały gospo-
darstwa, których napór na środowisko 
określony za pomocą badań ankietowych 
i przyjętych wskaźników presji miał po-
nadstandardowo duży wymiar.

Przeprowadzone w ramach projektu ba-
dania terenowe i laboratoryjne wód pod-
ziemnych na obszarze gminy Puck wy-

kazały lokalne zróżnicowanie ich składu 
chemicznego wynikające z działalności 
człowieka. Zróżnicowanie to przejawia 
się przede wszystkim w wyższych niż na-
turalne stężeniach związków azotu, siar-
czanów, chlorków, sodu i potasu, a także 
podwyższonym przewodnictwie PEW. Pe-
stycydy wykryto tylko w dwóch punktach, 
jednak ponowne badanie nie potwierdzi-
ło ich obecności w wodach podziemnych. 
Zanieczyszczenie wód podziemnych 
dotyczy przede wszystkim płytkich wód 
i ma charakter lokalny. Większość bada-
nych parametrów w górnym poziomie 
wodonośnym (Q1) odpowiada I, II lub III 
klasie jakości (wody bardzo dobrej, dobrej 
i zadawalającej jakości), co według klasy-
fikacji stanu chemicznego charakteryzuje 
dobry stan chemiczny.

Badania przeprowadzone na wodach 
gruntowych wykazały, iż stężenie sub-
stancji biogenicznych w pobranych prób-
kach w strefie brzegowej Gminy Puck nie 
wykazały znaczącej zmienności prze-
strzennej w przypadku stężenia jonów 
amonowych i azotanów, jednak stężenia 
fosforanów różniły się istotnie statystycz-
nie między poszczególnymi miejscami 

badań. Wyniki te sugerują, iż na terenie 
Gminy Puck stężenia azotanów, jonów 
amonowych nie wykazują statystycznie 
istotnych różnic, jeżeli chodzi o ich za-
wartość w wodach gruntowych w porów-
naniu do innych miejsc zlokalizowanych 
w rejonie zatoki. Jest to ciekawe, ponie-
waż na terenie Gminy Puck istotny sektor 
gospodarki stanowi rolnictwo, natomiast 
na terenie Półwyspu Helskiego przewa-
ża turystyka, a terenów rolniczych brak. 
Niemniej jednak najistotniejsze zmiany 
stężeń obserwowano sezonowo.

Na terenie zlewni Zatoki Puckiej może-
my zaobserwować stopniowe zwiększa-
nie antropopresji. Nie tylko postępująca 
urbanizacja, ale również intensyfikacja 
rolnictwa i zmiany zagospodarowania 
zlewni mogą skutkować wzrostem zanie-
czyszczeń trafiających do wód przybrzeż-
nych Zatoki Puckiej. Większość biogenów 
w spływie powierzchniowym jest pocho-
dzenia rolniczego. Warto dążyć do opty-
malizacji praktyk rolniczych, szczególnie 
nawożenia i dawkowania środków ochro-
ny roślin, w celu minimalizacji spływu 
zanieczyszczeń do rowów melioracyjnych 
i cieków odprowadzających z terenów 

rolniczych nadmiarową wodę. Dyrekty-
wa azotanowa wprowadza ograniczenia 
związane z maksymalnymi aplikowanymi 
dawkami nawozów, dodatkowo wprowa-
dza obowiązek wyliczania masy czystego 
nawozu trafiającego na pola. 

Niemal całe terytorium Polski (98% po-
wierzchni) znajduje się w zlewni Morza 
Bałtyckiego. Oznacza to, że zanieczysz-
czenia powstające w zlewniach po pew-
nym czasie docierają do Bałtyku.

Przeprowadzone w ramach projektu ba-
dania, posłużyły do opracowania i weryfi-
kacji modelu rozprzestrzeniania się zanie-
czyszczeń w wodach powierzchniowych, 
który uwzględnia sposób użytkowania 
terenu oraz rodzaj stosowanych upraw. 
System informacyjno-predykcyjny Water-
PUCK to unikatowe narzędzie, które daje 
szerokie możliwości oceny wpływu metod 
rolniczych na stężenia biogenów i pesty-
cydów w wodach powierzchniowych oraz 
ładunki tych związków odprowadzane do 
Zatoki Puckiej. Stworzony w ramach pro-
jektu model pozwala na weryfikację sys-
temu i metod nawożenia, zaprojektowanie 
działań zapobiegawczych oraz zwiększe-
nie świadomości społeczeństwa.

Projekt ,,WaterPUCK”
GM. PUCK | Zanieczyszczenie wody jest jednym z największych zagrożeń i problemów świata. Z tego powodu dostarczanie innowacyjnych rozwiązań 
dla właściwego zarządzania środowiskiem jest niezbędne zarówno dla zrównoważonego, oszczędnego i racjonalnego zużycia wody pitnej, jak i ochrony 
zasobów wodnych zarówno lądowych i śródlądowych.
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Droga Trzech Powiatów coraz bliżej
INWeSTYCJe | Władze Rumi, Gdyni i gminy Kosakowo podpisały porozumienie o partnerstwie w realizacji budowy Drogi Trzech Powiatów. 

Tzw. „Droga Trzech Powiatów” ma połączyć 
ul. Pucką w Gdyni z ul. Żołnierzy I Dywizji 
Wojska Polskiego w Rumi. Inwestycja jest nie-
zbędna do skomunikowania kilkuset hektarów 
terenów przemysłowo-usługowych, które znaj-
dują się w obszarze Doliny Logistycznej, będącej 
naturalnym zapleczem dla Portu Gdynia. Droga 
Trzech Powiatów, wraz z Drogą Czerwoną, sta-
nowią więc niezbędny do zapewnienia odpływu 
towarów i usług układ komunikacyjny.

Droga Trzech Powiatów miałaby przebiegać 
po, obecnie częściowo niedostępnej dla użyt-
kowników, tzw. „popiołówce” – drodze tech-
nicznej należącej do spółki PGE Energia Ciepła. 
Przygotowania do realizacji tej inwestycji na-
brały realnych kształtów w 2017 roku, wówczas 
pięć samorządów – Gdynia, Rumia, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, Starostwo Powiatowe 
w Pucku oraz gmina Kosakowo – zobowiązało 
się m.in. do pokrycia kosztów wykonania do-

kumentacji technicznej oraz podjęcia wspól-
nych starań o dofinansowanie budowy drogi. 
Kolejnym krokiem jest podpisane niedawno 
porozumienie, którego celem jest ustalenie za-
sad współpracy pomiędzy samorządami oraz 
rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem 
obszernej dokumentacji koncepcyjnej. Liderem 
projektu jest Rumia.

Droga Trzech Powiatów będzie stanowić nowe 
połączenie w kierunku Półwyspu Helskiego, a po 
wybudowaniu Drogi Czerwonej stanie się istot-
nym elementem połączeń drogowych komuni-
kujących północne gminy z siecią dróg ekspre-
sowych. Odciąży także najczęściej uczęszczane 
dotychczas połączenia, takie jak: Dąbrowskiego 
– Hutnicza czy Sobieskiego – Morska. W ramach 
inwestycji powstanie także ścieżka rowerowa, 
która będzie najszybszym i najbezpieczniejszym 
połączeniem rowerowym z Gdynią.

/raf/

Burmistrz Władysławowa Roman Kużel podpisał z wojewodą pomor-
skim Dariuszem Drelichem umowy na budowę dwóch dróg gminnych. 

Pierwsze zadanie jest kontynuacją modernizacji ulicy Długiej we Wła-
dysławowie, która została zrealizowana na przełomie 2018 i 2019 r. 

W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zo-
staną zrealizowane dwa odcinki ul. Długiej o łącznej długości ok. 
320 m tj. odcinek o długości 140 m od ul. Parkowej do Cetniewskiej 
oraz odcinek o długości 180 m od ul. Harcerskiej do ul. Ogrodowej. 
Zakres robót budowlanych będzie obejmował przebudowę jezdni 
wraz z systemem odwodnienia, przebudowę obustronnych chodni-
ków i istniejących zjazdów do posesji, oświetlenia drogowego oraz 
zmianę i/lub uzupełnienie oznakowania. 

Równolegle z inwestycją Gminy Władysławowo Międzygminne 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” zrealizuje 
budowę nowej sieci wodociągowej na obu odcinkach.

Planowana inwestycja poprawi znacząco komfort jazdy i jakość życia 
mieszkańców dzielnicy Cetniewo, a przede wszystkim zapewni więk-
sze bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na realizację zadania wojewoda 
przekazał niemal 471 tys. zł.

Drugie zadanie to przebudowa ulicy F. Ceynowy we Władysławowie. 
Jest kontynuacją modernizacji tej ulicy na odcinku od ul. Męczenni-
ków Wielkiej Wsi do ul. Średniej.

W ramach dofinansowania z FDS zostanie zrealizowany odcinek 
o łącznej długości 220 m. Zakres robót budowlanych będzie obejmo-
wał: przebudowę jezdni wraz z kanalizacją deszczową, przebudowę 
obustronnych chodników i istniejących zjazdów do posesji, budowę 
lewostronnej zatoki postojowej, budowę prawostronnego pasa zieleni 
oraz zmianę i/lub uzupełnienie oznakowania. W tym przypadku także 
powstanie nowa sieć wodociągowa na przebudowywanym odcinku. 
Dotacja na realizację zadania wyniosła niespełna 692 tys. zł.

/raf/

Są pieniądze 
na dwie drogi
GM. WŁADYSŁAWOWO | Gmina Władysławowo otrzymała 
dofinansowanie od wojewody pomorskiego z Funduszu Dróg  
Samorządowych na budowę dwóch dróg we Władysławowie. 



zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

pRofesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje ple-
nerowe, chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

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

Remonty kafelkowane, cekolowanie, 
malowanie, itp., przystępne ceny, tel. 
667 023 678

słoma owsiana sucha, 120x120 cena 
35 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

pług 4 skibowy stan dobry, cena 1150 
zł, Szemud, tel. 510 751 837

ziemniaki niesortowane 50 groszy, 
paszowe 30 gr, wineta, Szemud, tel. 
510 751 837

spRzedam kwiaty pokojowe i ogro-
dowe, wieloletnie oraz skalniaki od 10 
zł szt., tel. 790 290 835

ubijaczka cukiernicza, mieszałka 
do ciasta, tel. 694 642 709

spRzedam pojemne meble do poko-
ju cena 1200 zł, Wejherowo, tel. 538 

443 446

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 w wieku od 10 lat (au-
todracha) 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

do wynajęcia

Rumia pokój do wynajęcia, tel. 694 
642 709

MOTORYZACJA

spRzedam

skoda 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2323 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

Romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big Black/Blue, cena 1077 zł, po kolizji, 

OGŁOSZENIA

Tczew, tel. 574 797 077

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 

spRzedam tablet 2A7-30 Lenovo z etui, 
prawie nowy, 180 zł, tel. 501 276 279

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-

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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Natomiast „ostry” start nastąpił nieco dalej, 
przy ul. Mickiewicza. Meta z kolei usytuowa-
na była przy kościele we Władysławowie.

Oprócz biegaczy na trasie pojawili się rów-
nież kijkarze (II Pielgrzymi Marsz Nordic 
Walking o Memoriał Jana Pawła II) oraz ro-
werzyści (II Rajd Rowerowy o Memoriał Jana 
Pawła II). Kijkarze rywalizację rozpoczęli od 
startu honorowego spod kościoła w Kuźnicy, 
start „ostry” nastąpił przy ul. Helskiej. Rowe-
rzyści mieli do pokonania taką samą trasę, 
jak biegacze.

W półmaratonie tryumfował Roman Elwart 
z Pucka (czas 1:20,25) Drugie miejsce zajął To-
masz Durzyński z Lęborka (1:28,03). Na naj-

niższym stopniu podium stanął Jakub Czer-
wionka z Charbrowskich Borów (1:29,06). 
W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła 
Natalia Chojnacka z Lisewa (1:45,05). Na 
drugiej pozycji uplasowała się Iwona Kowal-
ska z Mostów (1:47,42). Trzecie miejsce zajęła 
Beata Chudzik z Władysławowa (1:50,06).

W rywalizacji kijkarzy, w kategorii mężczyzn 
pierwsze miejsce zajął Roman Dawidowski 
z Pucka (1:34,37). Drugie miejsce przypadło 
Piotrowi Wójcikowi z Gdyni (1:57,39). 

W kategorii kobiet najszybsza na trasie była 
Magdalena Oberzig - Zasada (1:57,38). Dru-
gie miejsce zajęła Liliana Oberzig (2:00,10). 
Na trzecim stopniu podium stanęła Małgorza-

ta Zawadzka – Deręgowska (2:11,24). Wymie-
nione wyżej trzy uczestniczki reprezentowały 
Władysławowo.

W rywalizacji rowerzystów nie prowadzono 
pomiaru czasu.

Po zakończonej rywalizacji uczestnicy mo-
gli skorzystać z usług fizjoterapeuty (masa-
że) i posilić się gorącą grochówką. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale 
i koszulki okolicznościowe. Najlepsi otrzyma-
li również puchary i bony do wykorzystania 
w sklepie sportowym.

Wydarzenie było zaliczone do Ligi Sporto-
wej Gminy Władysławowo.

/opr. raf/

Jesienne Mistrzostwa Ziemi Puckiej 
w Biegach Przełajowych dla Młodzieży 
Szkół Ponadgimnazjalnych zorgani-
zowane zostały w okolicach stadionu 
w Pucku. 

Trzech pierwszych uczestników w każ-
dym biegu otrzymało medale, nato-
miast sześciu najlepszych uczestników 
w każdym biegu zostało wyróżnionych 
okolicznościowymi koszulkami. Szkoły, 
występujące w klasyfikacji zespołowej, 
otrzymały pamiątkowe puchary.

Dekoracji medalami i wręczenia nagród 

dokonał obecny na imprezie zastępca 
burmistrza miasta Puck Piotr Ciskowski.

Wyniki zaWodóW, 
szkoły podstaWoWe: 

Klasy VI i niższe (rocznik 2008 
i młodsi):

Dziewczęta – dystans ok. 900 m:
1. Karina Łapka, Pogórze
2. Kłosin Nadia, Pogórze
3. Białowąs Magda, Puck

Chłopcy – dystans ok. 1100 m:
1. Eryk Maszota, Puck
2.  Paweł Tański, Puck
3. Damian Wyżlic, Pogórze

Klasy VII-VIII (rocznik 2007-2006):
Dziewczęta – dystans ok. 900 m:
1. Iga Kłosińska, Pogórze
2. Julia Pilarska, Pogórze
3. Kornelia Link, Puck
Mężczyźni – dystans ok. 1100 m:
1. Antoni Jaskułka, Swarzewo
2. Wojciech Luniak, Mosty
3. Gustaw Marszałek, Pogórze

Klasyfikacja zespołowa szkół 
podstawowych:

1. Pogórze - 262 pkt.
2. Puck – 238 pkt.
3. Darzlubie – 141 pkt.
4. Mosty – 65 pkt.
5. Swarzewo – 23 pkt. 

Wyniki zawodów, szkoły 
ponadpodstawowe:

Klasy I i II (rocznik 2004 i młodszy):
Kobiety  – dystans ok. 900 m:
1. Dominika Duraj, LO Puck
2. Tetiana Seniura, LO Puck
3. Marietta Dabrowska, LO Puck
Mężczyźni – dystans ok. 1100 m:
1. Andrzej Tański, LO Puck
2. Jacek Wittbrodt, PCKZiU Puck
3. Szymon Groenwald, PCKZiU Puck

Klasy III – V (rocznik 2003 i starszy):
Kobiety  – dystans ok. 900 m:
1. Dominika Konkel, LO Puck
2. Irena Trotzka, Kłanino
3. Klaudia Nowak, Kłanino
Mężczyźni – dystans ok. 1100 m:
1. Dawid Zaliński, LO Puck
2. Damian Kiernozek, LO Puck
3. Karol Dobke, PCKZiU Puck

Klasyfikacja zespołowa szkół 
ponadpodstawowych:

Kobiety:
1. LO Puck – 143 pkt.
2. Kłanino – 115 pkt.
3. PCKZiU Puck – 102 pkt.
Mężczyźni:
1. LO Puck – 134 pkt.
2. PCKZiU Puck – 120 pkt.
3. Kłanino – 106 pkt.

Jesienne biegi przełajowe za nami
PUCK | Jesienne biegi przełajowe szkół podstawowych i ponadpodstawowych już za nami. Zawody rozegrano w dniach 7 – 8 października.

Wnioski i regulamin do-
stępne są w Biurze Obsługi 
Klienta oraz do pobrania 
na stronie internetowej 
www.miastopuck.pl. 
Wnioski należy złożyć 
najpóźniej do 31.10.2020 
r.  pocztą na adres: Urząd 

Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, osobiście 
w Biurze Obsługi Klienta (pok. 2), bądź za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres bok@miastopuck.pl. Po 
upływie terminu złożone wnioski nie będą rozpatrywane.
Do dnia 15 listopada 2020 r. burmistrz Pucka zatwierdza 
nagrody, które wręczone będą na uroczystym spotka-
niu, o którego terminie powiadomieni zostaną wszyscy 
zainteresowani.
Nagrody mogą być przyznawane:
- zawodnikom – stałym mieszkańcom miasta – trenującym 
w klubach sportowych z siedzibą w mieście Pucku;
- trenerom zawodników nagrodzonych, pracującym w klu-
bach sportowych z siedzibą w mieście Puck;
- zespołom wchodzącym w skład klubów sportowych z sie-
dzibą w mieście Pucku – w formie nagród rzeczowych.
Kryterium przyznawania nagrody za osiągnięcia sporto-
we jest:
- Całokształt osiągnięć sportowych od 1 listopada roku 
poprzedzającego do 31 października roku, w którym przy-
znawana jest nagroda.
- Osiągnięcia sportowe, a w szczególności zajęcie miejsc 
punktowanych w: Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach 
Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski.
/raf/

złóż wniosek o nagRodę 
spoRtową 2020
puck | kto zasłużył na nagrodę, przyznawaną przez 
samorząd miasta puck? jeszcze do końca miesiąca 
można złożyć odpowiedni wniosek. 

fot. UM Puck

To był już XVII Pielgrzymi Półmaraton
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WŁADYSŁAWOWO |  Od startu honorowego spod tabliczki upamiętniającej Papieża Polaka przy Hali Sportowo – Widowiskowej w Jastarni 
rozpoczął się XVII Pielgrzymi Półmaraton o Memoriał Jana Pawła II. W zawodach wzięli udział biegacze, kijkarze i rowerzyści. 


