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coraz Gorzej na rynku pracy

Coraz więcej problemów pojawia się na lokalnym, pomor-
skim rynku pracy. Oczywiście jest to związane z panująca 
wciąż pandemią koronawirusa i częściowym zamknięciem 
gospodarki. Najwięcej bezrobotnych przybyło niestety wła-
śnie w powiecie puckim. Problemy mają m.in. młodzi pracow-
nicy, dopiero zaczynający karierę.  
str. 3

Święto NiepodległoŚci

Uroczyste obchody 102. rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości w gminie Kosakowo miały 
wyjątkowy charakter. Przy pomni-
ku Józefa Klebby w Kosakowie 
wiązanki kwiatów złożyły delega-
cje samorządu oraz przedstawicie-
le organizacji pozarządowych. 
str. 2

dwie drogi i skrzyżowaNie

Trwa budowa układu drogowe-
go w Rekowie Górnym w gminie 
Puck. Inwestycja realizowana jest 
w dwóch etapach, łączny koszt 
przekroczy 3 mln zł. Jedno z zadań 
ma być ukończone jeszcze w tym 
roku, drugie do końca maja przy-
szłego roku.
str. 3
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Wśród wyróżnionych przez Wójta Gminy 
Kosakowo znalazło się m.in. czworo uczniów 
kończących szkołę podstawową z wynikiem 
średniej powyżej 5,8 punktów, a także dwoje 
laureatów olimpiad szkolnych, którzy za 
swoje wybitne osiągnięcia otrzymali stypen-
dia indywidualne.
– Liczba uczniów i studentów, którym mogli-
śmy przyznać stypendia za najlepsze wyniki 
w nauce w ubiegłym roku szkolnym cieszy 
nas bardzo, ponieważ wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, jak odmienny w każdym wymiarze był 
to rok szkolny – zauważa Marcin Majek, Wójt 
Gminy Kosakowo. – Gratuluję wszystkim laure-
atom przyznanych stypendiów i życzę dalszych 
sukcesów na nauce. Jestem pewien, że nasze 
wyróżnienia w formie finansowej pomogą roz-
wijać pasje i zainteresowania uczniów i studen-
tów, będą też zachętą do podnoszenia swojej 
wiedzy i osiągania jeszcze lepszych ocen.

Stypendia Wójta Gminy Kosakowo są przy-
znawane w ramach Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 
i Studentów w Gminie Kosakowo.  Za wybitne 
osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 
stypendiami indywidualnymi po dwa tysiące 
złotych każde, zostali wyróżnieni:
- Karolina Ewertowska z Mechelinek, uczenni-
ca III klasy, II LO w Gdyni, która została laure-
atką konkursu chemicznego „Wygraj indeks”.
- Filip Szczepański z Pogórza, uczeń II klasy, 
III LO w Gdyni, który zdobył tytuł finalisty 
Olimpiady Informatycznej.
Stypendia trafiły także do: 4 absolwentów szkół 
podstawowych kończących szkołę ze średnią 
ocen powyżej 5,8 punktów; 17 uczniów szkół 
ponadpodstawowych, którzy uzyskali średnią 
ocen powyżej 5,3 punktów; 11 studentów osią-
gających wysokie wyniki z egzaminów.
/raf/

Stypendia dla najzdolniejSzych
GM. KoSaKoWo | aż 23 stypendia dla uczniów i 11 stypendiów dla studentów zostało 
przyznanych młodym i zdolnym mieszkańcom gm. Kosakowo za wysokie wyniki w nauce.

fot. UG Kosakowo

Na wniosek wójta gminy Kosakowo Marcina Majek, 
radni podjęli pod koniec października uchwałę w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na 2021 rok. Wszystkie stawki pozostaną 
na dotychczasowym poziomie. Zamrożenie podwyżek 
podatku od nieruchomości w przyszłym roku jest przy-
kładem odpowiedzialności gminy Kosakowo w okresie 
pandemii koronawirusa, która coraz bardziej zagraża 
nie tylko zdrowiu i życiu, ale również budżetom domo-
wym mieszkańców i przedsiębiorców.

– Z rosnącym niepokojem obserwuję rozwój pande-
mii koronawirusa w Polsce – mówi Marcin Majek, Wójt 
Gminy Kosakowo. – Skutki wzrastającej liczby zacho-
rowań są odczuwalne już nie tylko z punktu widzenia 
zdrowia i życia. Ekonomiczne konsekwencje wprowa-

dzanych obostrzeń, które mają na celu powstrzymanie 
rozwoju pandemii, coraz dotkliwiej burzą budżety do-
mowe mieszkańców oraz przedsiębiorców. Moja decy-
zja o zamrożeniu stawek podatku od nieruchomości 
w 2021 roku, którą jednogłośnie poparli Radni Gminy 
Kosakowo, jest formą wsparcia gospodarstw domo-
wych i firm w niepewnym czasie, w którym karty roz-
daje COVID-19. Chciałbym, aby nikt z nas nie znalazł 
się w krytycznej sytuacji ekonomicznej. W przyszłym 
roku będę poszukiwał kolejnych form pomocy dla po-
szkodowanych rozwijającą się pandemią oraz namawiał 
nasz samorząd do podejmowania szerokich działań na 
rzecz powstrzymywania negatywnych skutków CO-
VID-19 w gminie Kosakowo.
/raf/

Bez podwyżek podatku
Gm. KosaKowo | Nie będzie podwyżki stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku.
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Przy pomniku Józefa Klebby w Kosa-
kowie wiązanki kwiatów złożyły wyłącz-
nie delegacje kosakowskiego samorządu 
oraz przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych. Akcentem, który symbolicznie 
połączył nas z całą niepodległą Polską był 
hymn państwowy, odśpiewany punktual-
nie o godzinie 12.00. O tej właśnie porze 
Mazurek Dąbrowskiego popłynął z każ-
dego polskiego miasta i wsi, aby pomimo 
obowiązujących ograniczeń, dać wyraz 
narodowego przywiązania do biało – czer-

wonych barw niepodległej Ojczyzny.  
– Nie mogło nas dzisiaj, 11 listopada 

2020 roku, zabraknąć przy pomniku Jó-
zefa Klebby w Kosakowie – mówi Marcin 
Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Inaczej 
niż w ubiegłych latach, ale tradycyjnie 
w sposób uroczysty świętujemy Niepodle-
głość. Punktualnie o godzinie 12.00 z całą 
Polską odśpiewaliśmy hymn, złożyliśmy 
wiązanki kwiatów w miejscu upamięt-
niającym kaszubskiego patriotę, który na 
kartach historii zapisał się jako oddany 
sprawie działacz niepodległościowy.

Mieszkańcy gminy Kosakowo pokaza-
li, że 11 listopada to święto wszystkich 
Polaków.

– Z powodu obowiązujących ograni-
czeń, do udziału w tegorocznych obcho-
dach nie mogliśmy zaprosić mieszkańców, 
delegacje uczestniczące w dzisiejszych 
obchodach także były mniej liczne niż 
zwykle, ale widzieliśmy wiele biało-czer-
wonych flag, którymi przyozdobione były 
samochody przejeżdżające gminnymi uli-
cami, a także budynki wielu mieszkańców 
naszej gminy – zauważa Wójt Marcin Ma-

jek. – To bardzo budujące obrazy, chciał-
bym wszystkim życzyć, aby kolejna, 103. 
rocznica obchodzona 11 listopada mogła 
być zorganizowana już bez żadnych barier 
epidemiologicznych.

Wiązanki kwiatów w 102. rocznicę od-
zyskania przez Polskę Niepodległości zło-
żyli: Wójt Gminy Kosakowo Marcin Ma-
jek wraz z Zastępcą Marcinem Kopitzkim, 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śli-
wiński wraz z radnym Michałem Przysiec-
kim, w imieniu sołtysów gminnych miej-
scowości, Sołtys Dębogórza Józef Melzer, 

przedstawiciele Biblioteki Publicznej 
Gminy Kosakowo oraz Kosakowskiego 
Centrum Kultury, delegacja Związku Pił-
sudczyków RP o. Kosakowo, Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego o. Dębogórze-
Kosakowo oraz Chóru Morzanie.

W niepodległościowym nastroju, pre-
zentujemy sylwetkę kaszubskiego działa-
cza niepodległościowego, którego pomnik 
jest corocznie tłem obchodów Święta Nie-
podległości w gminie Kosakowo.
/raf/

Narodowe Święto Niepodległości
Gm. KosaKowo | Uroczyste obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w gminie Kosakowo, miały wyjątkowy charakter. 
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Realizowany projekt ma nazwę „Budowa 
układu drogowego z podłączeniem obiektów 
handlowo-produkcyjnych i ulicy Słonecznej 
do układu dróg publicznych wraz ze skrzyżo-
waniem DW 216 w Rekowie Górnym”. Zada-
nie obejmuje wykonanie robót, składające się 

z dwóch części: część A – przebudowa drogi 
wojewódzkiej, część B – budowa drogi gmin-
nej. Terminy realizacji: część A - do 15 grud-
nia 2020 r., część B - do 31 maja 2021 r.

Zakres przebudowy drogi wojewódzkiej 
DW 216 w obrębie zjazdu: przebudowa drogi 

wojewódzkiej DW 216 polegać będzie na bu-
dowie zjazdu do zakładu produkcyjnego. Za-
projektowano w obu kierunkach pasy skrętu 
do projektowanej drogi gminnej. Zaprojekto-
wano obustronne pobocze o szerokości 1,25 
cm umocnione kruszywem.

W ramach inwestycji przewiduje się m.in. 
przebudowę DW216 na długości 308 m, bu-
dowę pasa lewoskrętu i prawoskrętu na dro-
dze wojewódzkiej DW216, budowę zjazdu na 
teren zakładu, likwidację istniejącego zjaz-
du o powierzchni 125 m, odtworzenie rowu 
w miejscu likwidacji istniejącego zjazdu na dł. 
43m, odwodnienie drogi (kanalizacja desz-
czowa), przebudowę istniejącego uzbrojenia 
w zakresie wynikającym z kolizji z projekto-
wanym układem drogowym, wycinkę i prze-
sadzenie kolidującej zieleni, wykonanie ozna-
kowania poziomego i pionowego.

Zakres budowy drogi gminnej: projektowana 
jest jezdnia dwupasmowa o szerokości pasa 3,0 
m i obustronnym poboczu gruntowym o szer. 
0,75 m. W ramach inwestycji przewiduje się 
m.in. budowę drogi serwisowej o długości 
516 m, budowę skrzyżowania z DW216 w km 
0+295.250, odwodnienie drogi (kanalizacja 
deszczowa), przebudowę istniejącego uzbro-
jenia w zakresie wynikającym z kolizji z pro-
jektowanym układem drogowym, budowę linii 
kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz 
z urządzeniami oświetlenia drogowego, wyko-
nanie oznakowania poziomego i pionowego.

Koszt to nieco ponad 3 mln zł, z czego do-
tacja województwa pomorskiego wyniosła 
800 tys. zł.
/raf/

Powstają nowe drogi i skrzyżowanie
Gm. PUCK | Trwa budowa układu drogowego w Rekowie Górnym. Inwestycja, warta ponad 3 mln zł, realizowana jest w dwóch etapach. 
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Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 
opublikował właśnie szacunkowe dane 
o rynku pracy za październik 2020 roku. 
Sytuacja w regionie po siedmiu miesią-
cach pandemii nie jest optymistyczna – 
cały czas wzrasta bezrobocie, o prawie 25 
proc. spadła liczba nowych miejsc pracy, 
a przedsiębiorcy nadal planują zwolnienia 
grupowe, głównie w branży usługowej. 
Dobrze ma się za to branża IT.

Stopa bezrobocia w województwie po-
morskim w październiku wyniosła 5,8 
proc., czyli o 0,1 proc. więcej niż w miesią-
cu poprzednim. A jeszcze rok temu w paź-
dzierniku ten wskaźnik wynosił 4,4 proc. 
Najwyższa stopa bezrobocia występuje 
w powiecie nowodworskim i wynosi 14,3 
proc., najniższa w Sopocie – 2,3 proc. Pro-
centowo, najwięcej bezrobotnych przybyło 
w powiecie puckim (9,2 proc.), natomiast 
ubyło w powicie bytowskim (4,2 proc.). 
W powiecie puckim wynosi 7,4 proc. (na 
koniec września było to 6,8 proc.). W PUP 
w Pucku zarejestrowanych jest 2002 osób 
(o 163 więcej, niż miesiąc temu). 

Rosnące bezrobocie to m.in. efekt 
zmniejszającej się liczby ofert pracy, które 
są zgłaszane do urzędów. W październiku 
w województwie było ich 6464, co oznacza 
spadek o ponad 2 tys. ofert w porównaniu 
do września. Ponadto cztery firmy z woje-
wództwa zapowiedziały zwolnienia grupo-
we, które dotyczyć będą 75 pracowników.

Pomimo wzrostu bezrobocia, przedsię-
biorcy wciąż borykają się z trudnościami 
w obsadzeniu wolnych miejsc pracy. 

– Problem ten jest szczególnie istotny 
w przypadku zakładów produkcyjnych 
w małych miastach, gdzie pracowni-
cy, nawet ci, którzy utracili pracę, nie-
chętnie podejmują zatrudnienie poza 
miejscem zamieszkania, wiążącym się 
z dojazdami. – mówi Katarzyna Żmu-

dzińska, wicedyrektor ds. Rynku Pracy 
WUP w Gdańsku. – Trudności wynika-
ją nie tylko z dostępności komunikacji, 
lecz również z ryzyka zakażenia, które 
jest większe w dużych zakładach pro-
dukcyjnych oraz u osób stale korzysta-
jących z transportu publicznego.

Obecnie analitycy są dalecy od optymi-
zmu w ocenie bieżącej sytuacji na rynku 
pracy i w najbliższej perspektywie przy-

szłościowej. Najgorzej koniunkturę gospo-
darczą oceniają przedsiębiorcy z branż: 
przetwórstwa przemysłowego, budownic-
twa, transportu i gospodarki magazyno-
wej, zakwaterowania i gastronomii. Ne-
gatywne skutki odczuwają też handlowcy 
hurtowi, detaliczni i usługowcy.

Jednak nie wszyscy po siedmiu mie-
siącach pandemii wykazują straty i ob-
niżenie nastrojów. Do tej grupy zaliczyć 

można telekomunikację, e-commerce czy 
IT. Branże, które negatywnie odczuły czas 
pandemii, to przede wszystkim gastrono-
mia i hotelarstwo.

Obecnie zachodzące zmiany w gospo-
darce są bardzo dynamiczne i praktycz-
nie niemożliwe do przewidzenia, dlatego 
przedsiębiorcom trudno jest jednoznacz-
nie osądzać, jak będzie kształtowała się 
ich sytuacja w kolejnych miesiącach.

Warto podkreślić, że specjaliści z Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 
wskazują także jedną z grup jako tę, którą 
najbardziej dotknął kryzys gospodarczy 
wywołany przez pandemię. Są to... stu-
denci rozpoczynający rok akademicki. 

– Dużej zmianie uległa ich sytuacja 
mieszkaniowa – mówi Katarzyna Żmu-
dzińska. – Mają problemy z zamieszka-
niem w domach studenckich, podrożał 
wynajem, a do tego trudno znaleźć im 
pracę dorywczą, np. w restauracjach czy 
hotelach, bo te praktycznie nie działają. 
W obecnej sytuacji pozostaje im praca 
w sprzedaży, telekomunikacji, IT czy jako 
kurierzy rowerowi i skuterowi.

Młodzi pracownicy obecnie mierzą się 
też z takimi problemami, jak np. brak 
standardowych miejsc pracy, gorsze wa-
runki czy formy zatrudnienia, niższe 
wynagrodzenie, co przekłada się na ich 
mniejszą aktywność zawodową.
/raf/

Brak optymizmu na rynku pracy
PomoRZE | Coraz więcej problemów pojawia się na lokalnym rynku pracy. Oczywiście jest to związane z panująca wciąż pandemią koronawirusa i czę-
ściowym zamknięciem gospodarki. Najwięcej bezrobotnych przybyło w powiecie puckim. Problemy mają m.in. młodzi pracownicy.
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Dobiegają końca prace 
związane z opracowaniem 
Strategii Rozwoju Gminy 
Kosakowo na lata 2021-
2030 z perspektywą do 
roku 2040. Projekt strategii 
powstał m. in. w oparciu 
o przeprowadzoną ewaluację 
oraz analizy, wyniki badania 
ankietowego wśród miesz-
kańców, wnioski pochodzące 
ze spotkań warsztatowych 

z udziałem środowisk lokalnych.
Przygotowany projekt dokumentu jest efektem prac samo-
rządu gminy Kosakowo, przedstawicieli instytucji publicz-
nych, mieszkańców, a także przedstawicieli organizacji spo-
łecznych, którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia.
W ramach konsultacji społecznych, zwracamy się do Pań-
stwa z prośbą o przekazanie uwag oraz ewentualnych su-
gestii zmian w ramach prezentowanego projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030 z perspekty-
wą do roku 2040, poprzez wypełnienie i odesłanie ankiety 
konsultacyjnej na adres: boi@kosakowo.pl, do 6 grudnia 
2020 roku do godziny 23.59.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030 
z perspektywą do roku 2040 jest dostępny na stronie gminy 
gminakosakowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.
kosakowo.pl. Znajduje się tam też ankieta konsultacyjna do 
pobrania, ponadto są zaprezentowane opracowane w ramach 
prac nad projektem strategii: Ewaluacja Strategii Zrównowa-
żonego Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2020 oraz Diagno-
za społeczno-gospodarcza 2015-2019 dla Gminy Kosakowo. 
Co istotne, raporty z ewaluacji oraz diagnozy nie podlegają 
konsultacjom społecznym.  /raf/

trWają KonSultacje
GM. KoSaKoWo | trwają konsultacje społeczne doty-
czące projektu Strategii rozwoju Gminy Kosakowo na 
lata 2021-2030 z perspektywą do roku 2040.
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Zadanie o nazwie „Modernizacja dro-
gi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. 
Kolejowej w Pucku” realizowane było od 
30 września br., czyli od czasu podpisa-
nia umowy z wykonawcą. Kilka dni temu 
zmodernizowany fragment ul. Kolejowej 
został oddany do użytkowania.

Zadanie obejmowało modernizację ul. 
Kolejowej na odcinku od skrzyżowania 
w pobliżu przejazdu kolejowego na wy-
sokości Puckiego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego do skrzy-
żowania z ul. Chabrową, o długości około 
650 m. Rozwiązanie zakładało wyremon-
towanie istniejącej nawierzchni o szero-
kości 4,5m poprzez wyrównanie i uzupeł-
nienie nawierzchni, a następnie nałożenie 
warstwy z betonu asfaltowego. W ramach 
inwestycji utwardzono również pobocza, 

wyremontowano istniejące zjazdy oraz 
przepust. Wartość robót budowlanych 
wyniosłaniespełna 0,5 mln zł. 

Jako że omawiany fragment ul. Kolejo-
wej stanowi drogę dojazdową do gruntów 
rolnych położonych zarówno w Gminie 
Miasta Puck jak i w Gminie Puck – obrę-
bie Brudzewo i Celbówku, graniczącymi 
bezpośrednio z Miastem Puck, władzom 
miasta udało się pozyskać dofinansowa-
nie ze środków budżetu Województwa 
Pomorskiego. Dotacja wyniosła prawie 
95 tys. zł.

Inwestycję wsparł również powiat pucki 
kwotą 50 tys. zł. Wartość całej inwestycji 
wyniosła ponad 511 tys. zl. 

Jeśli zaś chodzi o drugie zadanie - „Mo-
dernizacja nawierzchni drogi wewnętrz-
nej – ul. Bławatkowej w Pucku” - to także 

zostało zakończone i oddane do użytku. 
Umowa na realizację robót została podpi-
sana 15 października br. Inwestycja pole-
gała na wyrównaniu istniejącej konstruk-
cji jezdni, a następnie ułożeniu warstwy 
betonu asfaltowego bez podbudowy.

W ramach zadania wyremontowano 
odcinek drogi o długości ok. 286m. Roz-
wiązanie wysokościowe układu drogo-
wego zostało dostosowane do wysokości 
i pochyleń istniejącego zagospodarowania 
terenu, a zastosowane spadki poprzeczne 

i podłużne zapewniają odprowadzenie 
wód deszczowych. W ramach zadania 
wyregulowane i wyremontowane zostały 
również istniejące zjazdy. Wartość inwe-
stycji wyniosła ponad 140 tys. zł. 
/raf/
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Dwie ulice oddane po modernizacji
PUCK | Niedawno miało miejsce otwarcie dwóch zmoder-
nizowanych ulic w mieście: Kolejowej i Bławatkowej.

Tym, którzy nie wrócili z morza, zapalane jest światło, są wspomi-
nani i utrwalana jest pamięć o Nich. 

2 listopada, pomimo rygorystycznych obostrzeń epidemicznych, 
samorządowcy z gminy Kosakowo uczcili pamięć o wszystkich, któ-
rych zabrała morska toń.

„Odchodziliście w samotności, bez rodzin, przyjaciół, pokonani 
przez żywioł. T. Krzysztof ” – takie epitafium odnajdziemy w Ogól-
nopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie. To symbol pa-
mięci o wszystkich, których pokonał morski żywioł, nie dając szans 
na bezpieczny powrót do portu.

– Pomimo rygorystycznych obostrzeń epidemicznych, które nie 
pozwalają na liczne zgromadzenie przy krzyżu na rewskim szperku, 
w Dniu Zadusznym tradycyjnie złożyliśmy zapalony znicz na wo-
dach Zatoki Puckiej – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosako-
wo. – To nasz wyraz pamięci o marynarzach, rybakach i żeglarzach, 
którzy spoczęli w morskiej toni. To oczywisty symbol przywiązania 
do morskiej tradycji. W tym dniu szczególnie widzimy, że morze, nie 
zawsze bywa łaskawe. Społeczność gminy Kosakowo pamięta i pa-
miętać będzie o ludziach, którzy właśnie na morzu oddali życie.

Tegoroczne Zaduszki Morskie w Rewie odbyły się w czasie pande-
mii koronawirusa. Wiązanki kwiatów i znicze pod krzyżem w Ogól-
nopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza złożyli Wójt Gminy Kosa-
kowo Marcin Majek wraz z zastępcą Marcinem Kopitzkim, delegacja 
Rady Gminy oraz sołtys Rewy.

Na wodach Zatoki Puckiej zapalony znicz złożyli tradycyjnie dru-
howie z OSP w Kosakowie.
/raf/

Tradycyjne 
Morskie Zaduszki
Gm. KosaKowo | Zaduszki Morskie w Rewie trwale są wpisane 
w tradycję nadmorskiej miejscowości i całej gminy Kosakowo. 
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uSłuGi remontowe i wykończenia 
wnętrz, kafelki, malowanie, cekolowanie, 
panele, itp, wolne terminy, tel. 667 023 
678

RÓŻNE

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

różne rzeczy oddam na złom gratis, 
tel. 694 642 709

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

dreWno opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SprzedaM zgrzewarkę samoch. figiel, 
tel.  504 502 241

lodóWKę side by side firmy DAWEOO, 
3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 204 
945

SprzedaM stół, ławę szwedzką roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci w wieku od 10 lat (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, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, 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 obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SprzedaM grobowiec w Pierwoszynie, 
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

roMet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big Black/Blue, cena 1000 zł, po kolizji, 
Tczew, tel. 574 797 077

Kupię

SKup, złomowanie aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

OGŁOSZENIA

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

uSłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

opaKoWania jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

profeSjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697

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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Spotkanie rozegrane zostało w Sopocie 
na sztucznej nawierzchni. Trenerzy 
wystawili identyczną jedenastkę jak 
w meczu z Karsinem. Na szachownicy 
poprzestawiali tylko „klocki”. Pierwsza 
połowa była wyrównana. Oba zespoły 
miały po jednej stuprocentowej sytuacji 
bramkowej nie wykorzystanych przez 
Klechę i Borcucha. W obu przypadkach 
w sytuacjach sam na sam lepsi okazali 
się bramkarze.
Po przerwie obraz gry się nie zmienił 
z tym, że obie drużyny stworzyły więcej 
sytuacji bramkowych. Pierwsi bramkę 
zdobyli gospodarze. Pod bramką Miotka 
przytomnie zachował się najlepszy strze-

lec Lechii Mateusz Borcuch. Po sześciu 
minutach padło wyrównanie. Przy asyście 
Klesera gola strzelił Dominik Klecha. Po 
chwili „setki” nie wykorzystał w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem Julian Goyke. 
Lechia nie była dłużna, Miotk dwukrotnie 
musiał interweniować po groźnych strza-
łach zawodników gospodarzy. Ostatni 
kwadrans regulaminowego czasu gry 
należał już do naszego zespołu. Najpierw 
po dośrodkowaniu Wesserlinga piłkę 
głową nad poprzeczkę skierował Proena 
a po chwili padła zwycięska bramka. Przy 
niepewnej interwencji golkipera Lechii 
drugą bramkę w meczu zdobył Dominik 
Klecha.

- Komplet punktów przywieźliśmy do 
Władysławowa. Brawo! - napisali na 
oficjalnej stronie przedstawiciele klubu. - 
Za nami ostatni mecz ligowy w tym roku. 
Na chwilę obecną zajmujemy dziesiąte 
miejsce w tabeli. W lidze do rozegrania 
pozostały jeszcze dwa zaległe mecze. 
W tabeli przy zwycięstwie z rezerwami 
Arki Gdynia może nas wyprzedzić Wikęd 
Luzino.
/opr. raf/

LECHIA II GDAŃSK - MKS WŁADYSŁA-
WOWO 1:2 (0:0)
Bramki: Borcuch Mateusz 62’ – Klecha 
Dominik 68’, 83’
MKS Władysławowo: Miotk Piotr (M) 
- Pankiewicz Adam, Proena Arkadiusz 
(C), Skwiercz Michał, Kleser Krzysztof 
– Kwaśnik Marek, Rybandt Sebastian - 
Bonk Błażej, Wesserling Mateusz, Klecha 
Dominik - Srok Przemysław (M)
Zmiany: 66’ Goyke Julian (M) za Srok 
Przemysław, 68’ Szymański Przemysław 
za Pankiewicz Adam, 88’ Bigott Tomasz 
(M) za Wesserling Mateusz, 90+6’ Gołu-
biński Cezary za Klecha Dominik
Nie zagrali: Maciejewski Radosław (M), 
Lis Kacper (M), Dawidowski Szymon (M)
Żółte kartki: Skibiniauskas Vakaris – 
Kwaśnik Marek, Goyke Julian
Trenerzy: Sobiesław Przybylski, Michał 
Smarzyński
Sędziowie: Kofluk Łukasz – Szymański 
Dawid, Prusko Tomasz

zWycięStWo z GdańSKą lechią na Koniec Sezonu
piłKa nożna | za drużyną MKS Władysławowo ostatni mecz ligowy w tym roku. 
co ważne – mecz wygrany. piłkarze pokonali rezerwy lechii Gdańsk. 

fot. mkswladyslawowo.futbolowo.pl
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Ręce w górze na finiszu
BiEGi | Za nami I Bieg Triumfu w Bojanie na 5 km. Zawody są częścią cyklu „Kaszuby Biegają”.

To dopiero był finisz! Uczestnicy z ręka-
mi wzniesionymi w górę w geście triumfu 
dobiegli do mety I Biegu Triumfu, który 
odbył się w Bojanie (gmina Szemud). 
Wśród mężczyzn najszybszy był Grzegorz 
Kujawski z Pucka, natomiast wśród kobiet 
jako pierwsza dobiegła do mety Aleksan-
dra Baranowska-Trzasko z Gdyni.

Organizatorami I Biegu Triumfu na 5 ki-
lometrów w Bojanie byli: Kaszubski Klub 
Sportowy SFORA, Kaszuby Biegają, Bojano 
Biega i Gminne Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Szemudzie. Organizatorzy 
przyznali, że frekwencja bardzo ich zasko-
czyła, gdyż bieg ukończyło aż 224 zawodni-
ków. Grzegorz Kujawski z Pucka, zwycięzca 
I Biegu Trimfu w Bojanie, dobiegając pierw-
szy do mety jednocześnie zapewnił sobie 
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej 
całego cyklu Kaszuby Biegają.

Sportowe wydarzenie miało też wy-
dźwięk charytatywny - zbierane były dat-
ki dla Andrzeja Smętka. W kilka godzin 
udało się uzbierać ponad 1,5 tys. zł. 

Wyniki zawodów (pierwsza 10-ka):
- Grzegorz Kujawski z Pucka z nume-

rem 96 (klub Forma Jak Wino/ Przyjaciele 
w Biegu) kat. M40-49 - czas 00:16:06

- Arkadiusz Połeć z Gdyni z numerem 
141 (klub Unique Hair Team Wejherowo) 
kat. M30-39 - czas 00:16:06

- Bartłomiej Zyborowicz z Gdańska 
z numerem 206 (klub Kujawscy Runner) 
kat. M0-29 - czas 00:16:22

- Mateusz Dajnowski z Angowic z nu-
merem 20 (klub MKS Chojniczanka 

Chojnice) kat. M0-29 - czas 00:16:47
- Leszek Wróblewski z Kościerzyny 

z numerem 200 (klub Świat Płytek U Kry-
spiana) kat. M30-39 - czas 00:17:18

- Łukasz Fabiański z Międzychodu z nu-
merem 35 kat. M0-29 - czas 00:17:29

- Krzysztof Jednachowski z Pucka z nu-
merem 70 kat. M30-39 - czas 00:17:46

- Marcin Góralski z Gdyni z numerem 
40 kat. 40-49 - czas 00:17:56

- Dariusz Jarzyński ze Starogardu Gdań-
skiego z numerem 67 (klub Oracz z Ko-
ciewia) kat. M40-49 - czas 00:17:58

- Artur Kaszuba z Debrzna z numerem 
215 kat. M40-49 - czas 00:18:06 
/raf/


