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REWITALIZACJA ZAGÓRZA TRWA

Rozpoczęły się kolejne prace związane z rewitalizacją 
rumskiej dzielnicy – Zagórza. Obecnie modernizowana 
jest infrastruktura podziemna: sieć gazowa, przyłącza 
wodno-kanalizacyjne oraz kanalizacja deszczowa. Doce-
lowo na osiedlu powstaną również place zabaw, ścieżki 
rowerowe oraz nowoczesne boiska wielofunkcyjne.
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EPIDEMIA A GOSPODARKA

Marszałek Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego, w wy-
wiadzie dla naszej gazety mówi 
o kryzysie, wywołanym pandemią 
koronawirusa. - To największy 
kryzys gospodarczy w historii wol-
nej Polski, potrzebna jest mobili-
zacja! – uważa marszałek.
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WALCZĄ O MILIONY EURO

Kilkadziesiąt miast w Polsce 
(w tym Rumia – jako jedyny sa-
morząd z Pomorza) ubiega się 
o dotację z tzw. Funduszy Norwe-
skich, w ramach programu „Roz-
wój lokalny”. Stawka jest bardzo 
wysoka – wynosi ponad 100 mi-
lionów euro!
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Prawie 11 mln zł dodatkowego dofinan-
sowania na zwalczanie pandemii otrzy-
mają m.in.: Kociewskie Centrum Zdrowia 
(1 mln zł), SPSZOZ w Lęborku (1 mln zł), 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 
w Chojnicach (1 mln zł), Szptale Tczew-
skie (1 mln zł), Szpitale Polskie S.A. - Szpi-
tal Polski w Sztumie (1 mln zł), Powiatowe 

Centrum Zdrowia w Kartuzach (600 tys. 
zł), Szpital Miejski w Miastku (600 tys. zł), 
Szpital Powiatu Bytowskiego (600 tys. zł), 
Szpital Powiatowy w Człuchowie (600 tys. 

zł), EMC Szpitale Szpital Zdrowie w Kwi-
dzynie (600 tys. zł) oraz Szpital Pucki 
(400 tys. zł), Powiatowe Centrum Zdro-
wia (600 tys. zł), SP ZZOZ Miejska Stacja 
Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią 
w Sopocie (350 tys. zł) i Samodzielne Pu-
bliczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu 
Gdańskim (350 tys. zł).

- Pomimo wielu potrzeb w szpitalach 
podległych samorządowi województwa, 
od początku staliśmy na stanowisku, że 
fundusze unijne, które mamy do dys-
pozycji powinny służyć również innym 
podmiotom. Dlatego podjęliśmy decyzję 
o wsparciu zarówno szpitali powiatowych 
jak i stacji pogotowania. To wyraz naszej 
solidarności w obliczu epidemii - mówi 
marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk.

Ponadto, środki zostaną przekazane 
m.in. Copernicusowi (2,25 mln zł), Szpi-
talowi Specjalistycznemu w Kościerzynie 
(1,46 mln zł), Szpitalom Pomorskim (2 
mln zł), Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. J. Korczaka w Słupsku (1,408 
mln zł), Szpitalowi Specjalistycznemu 
w Prabutach ( 600 tys. zł) oraz Pomor-
skiemu Centrum Reumatologicznmu im. 
dr. J. Titz-Kosko w Sopocie (600 tys. zł), 
Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyń-
skiego w Gdańsku (600 tys. zł), Szpitalowi 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. 
St.Kryzana w Starogardzie Gdańskim (450 
tys. zł). Pieniądze będą wydane na środki 
ochrony osobistej i dezynfekcyjne. 

- Skala zagrożenia związanego z CO-

VID-19 spowodowała, że w ciągu kilku 
tygodni pandemii zużyto takie ilości środ-
ków ochrony osobistej, które wykorzy-
stywane były w ciągu roku. Ponadto, na 
początku kryzysu dostawy z magazynów 
centralnych były daleko niewystarczające 
- wyjaśnia Tadeusz Jędrzejczyk dyrektor 
Departamentu Zdrowia Urzędu Marsza-
kowskiego Województwa Pomorskiego.

Konieczność zwiększenia wsparcia dla 
szpitali w z powodu epidemii wynika 
z analizy Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego oraz uzgodnienia z wojewodą po-
morskim i konsultantem wojewódzkim 
ds. chorób zakaźnych. - Wsparciem zosta-
nie objętych ponad 30 podmiotów lecz-
niczych z terenu województwa pomor-
skiego, w tym w szczególności te, których 
organem tworzącym lub właścicielem 
są powiaty czy gminy - mówi członki-
ni Zarządu Województwa Pomorskiego 
Agnieszka Kapała-Sokalska. Wkrótce zo-
staną podpisane odpowiednie umowy.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie 
oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. J. Korczaka w Słupsku dzięki zwięk-
szonemu dofinansowaniu kupią aparaty 
diagnostyczne, które będą wykorzystywa-
ne przez laboratoria COVID-19. Chodzi 
o kwotę 868 tys. zł.

W komunikacie, podanym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskie-
go, nie ma uwzględnionego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Wejherowie. 
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Ponad 21 mln zł trafi do szpitali
POMORZE | Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o zwiększeniu środków na 
walkę z pandemią wywołaną wirusem SARS CoV-2. Środki pochodzą z funduszy unijnych.
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Laptopy dla uczniów i nauczycieli
EDUKACJA | Lekcje w szkołach prowadzone są przez internet. Nie wszyscy uczniowie posiadają jednak 
własne komputery, dlatego samorządy kupują laptopy, korzystając z pieniędzy z budżetu centralnego. 

Rumia pozyskała 100 tysięcy złotych rządowego 
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup lapto-
pów, które posłużą uczniom i nauczycielom do zdal-
nej edukacji podczas epidemii koronawirusa. Gdy 
sytuacja się unormuje, sprzęt trafi do szkół. 

Pieniądze pochodzą z realizowanego przez Mi-
nisterstwo Cyfryzacji projektu pod nazwą „Zdalna 
Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego”. 

W Rumi większość nauczycieli pracuje zdalnie, na 
prywatnych komputerach, a w poszczególnych przypad-
kach szkoły wypożyczyły im niezbędny sprzęt. Nauczy-
ciele przekazują uczniom oraz ich rodzicom materiały 
za pośrednictwem wielu usług sieciowych, e-dziennika, 
popularnych komunikatorów oraz platform polecanych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W niektórych przypadkach realizacja zdalnej eduka-
cji okazała się jednak utrudniona lub nawet niemożli-
wa. Najczęstsze powody to brak dostępu do internetu, 

niski transfer oraz niewystarczająca liczba komputerów 
– przeważnie problem ten dotyczy rodzin wielodziet-
nych oraz domów, w których rodzice pracują zdalnie. 
W takich sytuacjach nauczyciele ustalają inne formy 
kontaktu. W indywidualnych przypadkach materiały 
dostarczane są w formie papierowej, a uczniowie reali-
zują zadania w dogodnym terminie.

Rumia, aby zapewnić sprzęt najbardziej potrzebu-
jącym, złożyła wniosek o dofinansowanie i pozyskała 
100 tysięcy złotych na zakup 32 laptopów wraz z nie-
zbędnym oprogramowaniem i osprzętem. Kompute-
ry zostały wypożyczone uczniom, a po opanowaniu 
epidemii trafią do dwóch miejskich szkół w celu 
utworzenia pracowni informatycznych.

Działanie jest finansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.
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Kwota, jaką przeznaczono z budżetu 
miejskiego, to łącznie ok. ćwierć miliona 
złotych. Z tego 150 tys. złotych przezna-
czone jest na dofinansowanie zakupu 
nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego o wartości miliona złotych. 

Nowoczesny pojazd wyposażono m.in. 
w zbiornik na wodę o pojemności 5 tys. 
litrów, 500-litrowy zbiornik na środek 
pianotwórczy, autopompę, system z linią 
szybkiego natarcia do podawania wody 
i piany, a także działko wodno-pianowe 
oraz maszt oświetleniowy. Pozostały 
sprzęt zostanie przełożony z samochodu, 
który służy strażakom już od 15 lat. 
Nowy pojazd ma być jednym z dwóch 
samochodów tego typu pozostających na 
wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej numer 2 w Rumi. Będzie to jedyny 
w tej części powiatu wejherowskiego 
pojazd gaśniczy posiadający tak duży 
zapas wody. Dzięki temu zdecydowanie 
zwiększy się bezpieczeństwo mieszkań-
ców oraz strażaków uczestniczących 
w działaniach gaśniczych i ratowniczych. 
Zakup i odbiór samochodu planowany jest 
jeszcze w tym roku. 
Ponadto, chcąc ułatwić mieszkańcom 
dojazd do Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie, władze Rumi postanowiły 
przekazać 100 tysięcy złotych na budowę 
przyszpitalnego parkingu. Realizacja tej 
inwestycji będzie kosztować 1,5 miliona 
złotych, na co złożą się samorządy z po-
wiatu wejherowskiego. Wejherowski szpital, 
który leczy mieszkańców Rumi, otrzyma od 
miasta także 10 tysięcy złotych na zakup 
urządzenia służącego do dekontaminacji 
wnętrz ambulansów oraz powierzchni 
sprzętu medycznego.
/raf/

ĆwierĆ miliona dla służb ratunkowych
Pomoc | władze miasta podczas ostatniej sesji zdecydowały się wesprzeć finansowo 
Powiatową Państwową straż Pożarną w wejherowie oraz do wejherowski szpital.
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Inwestycja obejmuje nie tylko realizację 
nawierzchni ulic, ale także budowę sieci ka-
nalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci 
wodociągowej. 

Budowa ulicy Marii Konopnickiej jest jedną 
z najdłużej wyczekiwanych inwestycji przez 
osoby mieszkające w tej części miasta (czyli 
Lotniska i Starej Rumi). Piaskowa droga, która 
przecięta jest licznymi nierównościami, po każ-
dym większym deszczu staje się niemal nieprze-
jezdna. Jest w tak fatalnym stanie, że niejedno-
krotnie zdarzało się, że niektórzy mieli problem 
z dotarciem do domów, między innymi przez ol-
brzymie kałuże. Mieszkańcy od kilkudziesięciu 
lat upominali się o naprawę nawierzchni. 

Ulica Marii Konopnickiej zostanie wybudo-
wana praktycznie od nowa w całości - od ulicy 
Kościuszki do ulicy Żołnierzy I Dywizji Woj-
ska Polskiego, wraz z krótkim odcinkiem ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestycja obejmu-
je budowę kolektora kanalizacji deszczowej, 

przebudowę wodociągu wraz z adaptacją przy-
łączy do posesji, jak i budowę jezdni, chod-
ników oraz zatok parkingowych z betonowej 
kostki brukowej. Dla poprawy bezpieczeństwa 
zostanie wyniesionych kilka skrzyżowań, po-
wstaną także progi zwalniające. Teren zostanie 
również odpowiednio zagospodarowany pod 
względem miejskiej zieleni.

Inwestycja będzie realizowana wspólnie 
z gdyńskim PEWIK-iem. Do zadań gminy 
należy układ drogowy, kanalizacja deszczowa 
i usunięcie kolizji. Natomiast PEWIK zajmie 
się przebudową wodociągu. Całkowity koszt 
inwestycji to 2,8 mln zł, z czego ponad 600 tys. 
zł stanowi dofinansowanie.

- Jedna z najdłuższych ulic na Lotnisku 
powstaje dzięki skutecznej walce o środki 
zewnętrzne - zaznacza Ariel Sinicki, wice-
burmistrz Rumi. - Mimo sytuacji związanej 
z koronawirusem nie chcemy wstrzymywać 
miejskich inwestycji. 

Prace budowlane rozpoczną się już w połowie 
tego miesiąca, a zakończą w sierpniu tego roku.

/raf/

W poniedziałek 18 maja zamknięte zostanie rondo Armii Krajowej 
w Rumi, tym samym ulice Ceynowy oraz Żwirki i Wigury będą tymcza-
sowo nieprzejezdne. Objazd możliwy będzie ulicą Starowiejską. Utrud-
nienia potrwają najprawdopodobniej do 30 maja.

Zaproponowany wariant tymczasowej organizacji ruchu pozwoli na 
szybsze przeprowadzenie niezbędnych robót drogowych i ponowne 
otwarcie ulic. Stopniowe zamykanie poszczególnych fragmentów ulic 
nie tylko zagrażałoby bezpieczeństwu kierowców, ale i znacząco wydłu-
żyłoby okresowe utrudnienia w ruchu drogowym.

W związku z kolejnym etapem remontu ul. Żwirki i Wigury od 18 do 
31 maja zmieniona zostanie trasa autobusu linii numer 85. Od przy-
stanku Żeromskiego 02 do przystanku Okrzei 04 trasa autobusu linii 
85 poprowadzona zostaje ul. Starowiejską, Kosynierów i Tysiąclecia. Na 
trasie objazdu obowiązuje przystanek tymczasowy Rondo Jana Pawła II 
90 zlokalizowany przy ul. Starowiejskiej, przed rondem Jana Pawła II.

Gruntowna przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Rumi ruszyła na po-
czątku marca i potrwa najprawdopodobniej do sierpnia bieżącego 
roku. W ramach tej kosztującej około 2 mln zł inwestycji wymieniona 
zostanie nawierzchnia asfaltowa oraz krawężniki na odcinku od ul. Dą-
browskiego do ul. Ceynowy. Ponadto usprawniony zostanie ruch pie-
szo-rowerowy w rejonie pomnika Armii Krajowej – pojawią się bariery 
oddzielające rowerzystów od pieszych, a ścieżka zostanie odpowiednio 
oznakowana. Przebudowana zostanie także zatoka autobusowa, a przy-
stanek zyska oczekiwaną przez mieszkańców wiatę. Z kolei przejścia dla 
pieszych zostaną wyposażone w ostrzegawcze płytki integracyjne dla 
osób niewidomych i niedowidzących. Poprawie ulegnie również teren 
zielony znajdujący się bezpośrednio przy jezdni.

/raf/ 

Na rumskim osiedlu Zagórze rozpoczęły się 
prace związane z przebudową sieci gazowej, 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz kanali-
zacji deszczowej. Docelowo powstaną tam rów-
nież place zabaw, ścieżki rowerowe czy nowocze-
sne boiska. Warta ponad 11,5 mln zł inwestycja 
ma się zakończyć w czerwcu 2021 roku.

Do tej pory w ramach rewitalizacji Zagórza 
udało się wyremontować 10 budynków wielo-
rodzinnych oraz zbudować kładkę pieszo-ro-
werową nad Zagórską Strugą. Ponadto dobiega 
końca budowa docelowej siedziby Klubu Inte-
gracji Społecznej przy ul. Sabata. Równolegle, 
od stycznia 2018 roku, realizowany jest spo-
łeczny aspekt rewitalizacji, którego głównym 

celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców borykających się z bezrobociem.

Przetarg na wykonanie kompleksowego zago-
spodarowania oraz rozbudowę infrastruktury 
komunalnej na Zagórzu został rozstrzygnięty 
pod koniec stycznia. Obecnie realizowane są 
przede wszystkim roboty ziemne związane z sie-
cią gazową i kanalizacją. Kolejnym etapem będzie 
budowa nowoczesnych boisk, placów zabaw, 
ścieżek rowerowych, chodników, parkingów, wiat 
przystankowych oraz miejsc integracji.

- Rewitalizacja Zagórza poprawi jakość życia 
naszej społeczności w tych nieco zaniedbanych 
i mniej aktywnych rejonach. Obecnie postępu-
je budowa i przebudowa infrastruktury tech-

nicznej. Działania są kompleksowe, oprócz 
prac budowlanych prowadzone są działania 
społeczne. Nie zwalniamy tempa - podkreśla 
radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz, przewodni-
czący komitetu do spraw rewitalizacji.

Projekt rewitalizacji zakłada również kom-
pleksowe zagospodarowanie Góry Markow-
ca, w tym stworzenie ścianki wspinaczkowej 
z wieżą widokową, ścieżek historyczno-eduka-
cyjnych, trasy kolarstwa górskiego oraz scho-
dów terenowych. 

Przetarg na to zadanie wkrótce zostanie ogło-
szony. Wszelkie prace na Górze Markowca po-
winny się zakończyć do 2022 roku.

/raf/

Dzielnica zmienia oblicze
INWESTYCJE | Rozpoczęły się kolejne prace związane z rewitalizacją rumskiej dzielnicy - Zagórza. 

Uwaga kierowcy – 
utrudnienia w ruchu!
DROGI | Zamknięcie ronda Armii Krajowej oraz związane z tym 
zmiany w organizacji ruchu.

Zmiany wprowadzone będą od po-
niedziałku. Zapowiedział to pod-
czas środowej konferencji premier 
Mateusz Morawiecki. Najważniejsze 
zmiany to otwarcie lokali gastrono-
micznych oraz zakładów fryzjerskich 
i kosmetycznych. Ale są też inne – 
choćby taka, że środkami komunikacji 

miejskiej będzie mogło podróżować 
więcej pasażerów jednocześnie (tyle, 
ile wynosi 30 proc. miejsc siedzących 
i stojących). 
Jeśli chodzi o lokale gastronomiczne, 
to będzie można z nich korzystać, ale 
z ograniczeniem ilości klientów do 1 
na 4 metry kw. (stoliki będą musiały 

być ustawione w odległości minimum 
2 metrów od siebie). Premier zachęcił 
też do otwierania ogródków. 
Więcej informacji o nowych zasadach, 
jakie będą obowiązywały od ponie-
działku, znajdziesz na naszym portalu 
GWE24.pl. 
/raf/

do fryzjera i restauracji - od Poniedziałku
ePidemia | znamy termin iii etapu luzowania obostrzeń nałożonych przez rząd w związku z pandemią koronawirusa. 
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Koniec z błotem i ogromnymi kałużami
DROGI | Niedawno rozstrzygnięto przetarg na kompleksową budowę ulicy Marii Konopnickiej 
oraz fragmentu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Prace budowlane rozpoczną się lada dzień.
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Trwa pandemia. Mamy nadal trudną 
sytuację medyczną. Ale zostawmy to 
na boku i  porozmawiajmy o gospo-
darce. Jak ocenia Pan przygotowaną 
przez rząd tarczę antykryzysową?

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

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

Co robi samorząd?

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

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

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

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

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

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

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

Jak to wygląda w liczbach?

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

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

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

Ile miejsc pracy w ten sposób uda się 
uratować?

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

Jak WUP radzi sobie z natłokiem do-
datkowej pracy?

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

Jak wyglądamy na tle innych woje-
wództw?

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

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

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

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

Marszałek Struk: „To największy kryzys 
gospodarczy w historii wolnej Polski”
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Od pewnego czasu oszuści posługują się nową metodą 
działania, oszustwem na „Blik-a”, gdzie oszust uzysku-
je od osoby pokrzywdzonej kod BLIK. W jaki sposób? 
Przestępca włamuje się na konto portalu społecznościo-
wego danej osoby, wysyła do jej znajomych wiadomości 
poprzez komunikator z prośbą o pożyczenie pieniędzy, 
tłumacząc się nagłą pilną potrzebą, np. że właśnie stoi 
przy kasie i zapomniał portfela. Następnie prosi swoją 
ofiarę o podanie kodu BLIK. 
- Niestety ofiara nie wie, że koresponduje z oszustem 
-  wyjaśniają policjanci. - Pamiętajmy, że w każdym 
takim przypadku należy zadzwonić do osoby, która prosi 
o pieniądze (nie na komunikator, bo do niego oszust 
ma dostęp, tylko dzwonimy na numer telefonu naszego 
znajomego). Jeżeli nie możemy się dodzwonić, to tym 
bardziej nie przekazujmy żadnych kodów.
Niedawno policjanci otrzymali zgłoszenie właśnie 
o oszustwie metodą na „Blik-a”. Pokrzywdzony otrzymał 
komunikatorem internetowym prośbę o przesłanie kodu, 
bo osoba mu znana rzekomo potrzebowała szybko pie-
niędzy podczas zakupów. Po przekazaniu kodu, okazało 
się, że został oszukany.
Ofiarą tego oszustwa można też paść podczas zakupów 
na różnego rodzaju aukcjach internetowych. Oszuści 
wystawiając rzekome produkty w swoich ogłoszeniach, nie 
podają nr konta, tylko proszą o kod BLIK, dzięki które-
mu niezwłocznie wypłacą pieniądze, obiecując przy tym 
natychmiastową wysyłkę zakupionego towaru. Kupujący 
myśląc, że po dokonaniu w ten sposób płatności, zamawia-
ny towar zostanie do niego szybciej wysłany. Pamiętajmy, 
że osoba, która otrzyma ten kod jest całkowicie anonimo-
wa. Pod żadnym pozorem nie należy wysyłać kodu BLIK, 
tylko poprosić o nr konta, dane do przelewu lub wysyłkę za 
pobraniem i w obecności kuriera sprawdzić paczkę.
/raf/

oszukują na „blik-a”. uważaj! 
Powiat | wejherowscy policjanci ostrzegają 
oszustwami metodą na tzw. „blik-a”. niedawno 
mieszkaniec powiatu stracił w ten sposób pieniądze, 
odnotowano też dwie kolejne próby kradzieży.

Fundusze Norweskie to forma bezzwrotnej 
pomocy zagranicznej przyznana przez Norwe-
gię, Islandię i Liechtenstein szesnastu państwom 
członkowskim Unii Europejskiej, w tym Polsce, 
w zamian za korzystanie z pełnego dostępu do 
rynków wspólnoty i przepływu towarów. 

Główne założenia przedsięwzięcia to przy-
czynianie się do zmniejszania różnic eko-
nomicznych i społecznych w obrębie Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

wzmacnianie stosunków dwustronnych 
pomiędzy państwami-darczyńcami a pań-
stwem-beneficjentem. Polska ma do dyspo-
zycji największe wsparcie finansowe spośród 
wszystkich państw objętych pomocą.

Do udziału w programie „Rozwój lokalny”, 
w ramach którego samorządy mogą skorzystać 
z Funduszy Norweskich, zgłosiło się 213 ma-
łych i średnich miast. Spośród nich jedynie 54 
zakwalifikowały się do kolejnego etapu. Jedy-

nym samorządem w Pomorskiem, któremu się 
przejść do drugiej tury konkursu, jest Rumia. 

Kolejnym etapem naboru jest przygotowanie 
kompletnych projektów, które powalczą o gran-
ty. Niezbędnym elementem tych koncepcji są 
konsultacje społeczne, które w Rumi przepro-
wadzono na początku marca. W spotkaniach 
uczestniczyły różne grupy społeczne – od 
uczniów, przez przedsiębiorców i aktywistów, aż 
po seniorów. Każda z nich mogła zaproponować 
preferowane kierunki rozwoju miasta oraz sfery 
życia, które wymagają usprawnienia.

Po przeanalizowaniu nadesłanych projektów 
rozwojowych, komitet konkursowy wyłoni kil-
kanaście gmin, które otrzymają wsparcie finan-
sowe. Łączna pula przeznaczonych na ten cel 
środków to 102 miliony euro, z czego Rumia 
może pozyskać nawet 10 milionów.

– Jeśli udałoby się nam zdobyć te fundusze, 
moglibyśmy pozyskać nowych inwestorów, 
pomóc w rozwoju działających w mieście 
firm, rozbudować infrastrukturę oraz zreali-
zować kolejne bardzo wartościowe działania 
społeczne i szkoleniowe – informuje Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. – Nasze plany są 
konsultowane z ekspertami ze Związku Miast 
Polskich i wynikają bezpośrednio z uwag i opi-
nii mieszkańców oraz organizacji partnerskich. 
Na pierwszy plan wysuwają się oczekiwania 
mieszkańców, między innymi rozwój zielonych 
terenów rekreacyjnych, kolejne etapy „Prome-
nady wzdłuż Zagórzanki”, Błonia Janowskie 
oraz walka ze smogiem.

/raf/

Szansa na miliony euro
DOTACJE | Kilkadziesiąt miast w Polsce (w tym Rumia - jedyny samorząd z Pomorza) ubiega się o dotację 
z tzw. Funduszy Norweskich, w ramach programu „Rozwój lokalny”. Stawką jest ponad 100 milionów euro.
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NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.
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DO WYNAJĘCIA:
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zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

drewno opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Lu zina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sPrzedam lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan ideal-
ny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

sPrzedam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 W, 
nowa, tel. 502 647 767

sPrzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

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

NIERUCHOMOŚCI

sPrzedam

sPrzedam gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 8.2 ha wraz z zabudowaniami, 
tel. 661 895 941

kuPiĘ

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

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

MOTORYZACJA

sPrzedam

skoda 105S, 39 lat, iGAS (BRC), cytryno-
wa, cena 1876 zł, Tczew, tel. 574 797 077

jawa typ 220, 1977 r., farbig Blau-Zitro-
ne, 2T, 2 os., OC, BT, cena 3988 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

kuPiĘ

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

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

Profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

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

57 latek pozna miłą Panią, wiek i stan cy-
wilny bez znaczenia, tel. 573 974 135

RÓŻNE

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

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

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

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

owies, cena za 100 kg po 70 zł, mieszan-
ka 80 zł, tel. 510 751 837

sPrzedam pralkę małą z wirówką 2 w 1 
nowa, wys. 73 cm, szer. 63, cena 410 zł, 
Sierakowice, tel. 795 019 958

lodówkĘ dużą, żelazko, stół, atrakcyjna 
cena, tel. 576 204 945

sPrzedam odkurzacz przeciwalergicz-
ny, do prania dywanów i tapicerek, 950 zł, 
Sierakowice tel. 790 290 835

siewnik poznaniak szeroki 2350 zł, 
opryskiwacz 400 l, 1450 zł, tel. 600 667 
860

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

słoma w balotach 120x150, siano, sło-

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł
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Celem konkursu jest nagradzanie bi-
bliotek, które w atrakcyjny sposób pro-
mują i upowszechniają czytelnictwo. 
Działalność prowadzona przez rumską 
placówkę w 2019 roku została zauwa-
żona i doceniona przez jury. Ta nagroda 
sytuuje Stację Kultura w gronie najcie-
kawszych i najaktywniejszych bibliotek 
w Polsce. 

– Niełatwo zostać Mistrzem Promocji 
Czytelnictwa przy tak dużej konkurencji 
– zauważa Krystyna Laskowicz, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi. 
- Wiele zależy od zaangażowanych środ-
ków finansowych, sama kreatywność to 
niestety za mało, żeby zostać Mistrzem. 
Próbujemy sobie radzić, pozyskując do-
tacje z Ministerstwa Kultury, współpra-

cując ze stowarzyszeniami i angażując 
wolontariuszy. Nasze wszechstronne 
działania, jak widać, przynoszą efekty, 
z czego jesteśmy bardzo dumni 

Rok 2019 to czas pełen sukcesów, za-
równo pod względem bogactwa i różno-
rodności organizowanych wydarzeń, jak 
i rosnącego zainteresowania działalnością 
biblioteki wśród czytelników. Bibliotecz-

ne statystyki jednoznacznie potwierdzają 
ten sukces. Z roku na rok przybywa czy-
telników i odbiorców wydarzeń. W 2019 
roku Stację Kultura i filie odwiedziło 
prawie 130 tys. osób. Każdego miesiąca 
z oferty biblioteki korzysta niecałe 13 tys. 
czytelników. Regularnie wzrasta również 
liczba wypożyczanych książek. Te dane 
potwierdzają skuteczność prowadzonych 
działań promocyjnych i dostarczają po-
wodów do satysfakcji.

Ponadto w 2019 roku biblioteka po-
zyskała 90 tysięcy złotych ze środków 
zewnętrznych, pochodzących z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Instytutu Muzyki i Tańca oraz od 
sponsorów. Dzięki pozyskanym środkom 
poszerzony został księgozbiór oraz prze-
prowadzone zostały autorskie projekty. 
W ramach grantów zrealizowany został 
projekt „Od mitu do fantasy”, którego 
jednym z rezultatów było wydanie an-
tologii „Magia i cała reszta” zawierającej 
opowiadania napisane przez uczestników 
warsztatów. Kolejnym projektem zreali-
zowanym ze środków Instytutu Muzyki 
i Tańca to „Obłoki jasne nad tobą. Słowo. 
Obraz. Taniec”, którego zwieńczeniem 
był spektakl taneczny ilustrujący poezję 
Pawła Huelle, w którym główną rolę 
odegrała rumska młodzież. Działania te 
spotkały się z ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców oraz przyczyniły się 

do promocji bibliotecznych działań na 
arenie ogólnopolskiej.

Biblioteka rozwija się również poprzez 
wykorzystywanie nowoczesnych techno-
logii. Prowadzi i inicjuje różnorodne dzia-
łania w sieci: w mediach społecznościo-
wych czy na stronie internetowej. W 2019 
roku liczba wirtualnych odwiedzin 
wzrosła dwukrotnie. Potencjał nowych 
technologii wykorzystywany jest również 
w działaniach skierowanych do młodzieży 
– między innymi zorganizowane zostały 
gry miejskie na aplikację Action Track czy 
spotkania z popularnymi blogerami.

Rok 2020 również rozpoczął się dobry-
mi informacjami. Na działania prowadzo-
ne w 2020 roku biblioteka pozyskała już 
ponad 100 tysięcy złotych ze środków ze-
wnętrznych. Jednostka kontynuuje swoje 
działania w tym zakresie i jest w trakcie 
przygotowywania kolejnych projektów 
dostosowanych do aktualnych możliwo-
ści prowadzenia działalności kulturalnej. 
Między innymi pozyskane zostały fun-
dusze na rozwinięcie projektu „Od Mitu 
do Fantasy”, oraz na projekt poświęcony 
nowym technologiom i literaturze faktu 
– „Między książką a blogiem. Od strony 
drukowanej do internetowej”. Ponadto bi-
blioteka zdobyła fundusze na organizację 
„Klubu kreatywności” ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.

/raf/

Mistrzowie w promowaniu czytelnictwa
KULTURA | Stacja Kultura, czyli miejska biblioteka, została wyróżniona w prestiżowym konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. Tym samym rumska instytucja znalazła się w gronie najciekawszych i najaktywniejszych bibliotek w Polsce.
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Jak wyjaśniają władze miasta, donice mają przede wszystkich zwięk-
szyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Oczywiście przy 
okazji poprawić także estetykę ulic. 

- Głównym celem stawiania w miejskiej przestrzeni betonowych do-
nic z kwiatami jest uniemożliwienie postoju pojazdów w bezpośrednim 
sąsiedztwie przejść dla pieszych - wyjaśnia Ariel Sinicki, wiceburmistrz 
Rumi. - Podjęliśmy te działania na wniosek mieszkańców i zgodnie 
z wytycznymi Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do-
nice stanęły przy trzech przejściach dla pieszych na ulicy Dąbrowskiego 
oraz w pobliżu pasów przy Ekologicznej Szkole Społecznej. Na jednym 
z tych przejść w przeszłości doszło do poważnego potrącenia. Docelowo 
chcemy w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo na wszystkich przej-
ściach, które są zasłanianie przez parkujące samochody. Tam, gdzie nie 
będzie miejsca na donice, pojawią się betonowe słupki. Życie pieszych 
jest ważniejsze od kilku miejsc parkingowych

Donice będą regularnie obsadzane sezonowymi roślinami.
/raf/

Donice nie tylko 
do ozdoby
BEZPIECZEŃSTWO | Donice z kwiatami, które pojawiły się nie-
dawno w pobliżu przejść dla pieszych, pełnią rolę nie tylko ozdobną.

Obecnie trwają prace związane z budową 
mini boiska przy ulicy Kostki Napierskiego 
w Rumi. Obiekt sportowy do gry w piłkę 
nożną ma wymiary 15 na 28 metrów, a kosz-
tować będzie ponad 220 tysięcy złotych. 
Umowa z wykonawcą została podpisana 
w ub. miesiącu, zaś prace rozpoczęły się 
zaraz po długim weekendzie majowym. 
W pierwszej kolejności nastąpiła wycinka 
kolidujących z placem budowy drzew. 
Następnym etapem jest usunięcie oraz 
demontaż dotychczasowych urządzeń 
sportowych i piłkochwytów. 
W kolejnych tygodniach wykonawca przy-
stąpi do prac ziemnych, niwelacji terenu, 
przygotowania podłoża i ułożenia sztucz-
nego trawnika. Zamontowane zostaną 
bramki oraz nowe, wyższe od dotychcza-
sowych, piłkochwyty. Ostatnim etapem 
będzie montaż ogrodzenia, furtek, słupków 
bezpieczeństwa oraz budowa chodnika 
dookoła boiska. Wszelkie prace budowlane 

powinny się zakończyć w czerwcu tego 
roku, natomiast na przełomie września 
i października wokół obiektu zostaną posa-
dzone drzewa. 
Wykonanie mini boiska do piłki nożnej 
stanowi pierwszy etap projektu obywa-
telskiego pod nazwą „Budowa kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego przy ul. K. Napier-
skiego w Rumi”. W ramach zapowiadanego 
przez wnioskodawcę projektu drugiego 
etapu inwestycji planowana jest budowa 
placu zabaw wraz z oświetleniem. Trzeci 
etap – to budowa wielofunkcyjnego boiska.
– Boisko przy ul. Kilińskiego jest długo wy-
czekiwanym obiektem w tej części Lotni-
ska – podkreśla radny Leszek Grzeszczyk. 
– To pierwszy etap tej sporej inwestycji. 
W planach są jeszcze dwa etapy, tak aby 
powstał cały kompleks sportowo-rodzinny. 
Już teraz zachęcam wszystkich do głoso-
wania w Budżecie Obywatelskim. 
/raf/

mieszkańcy chcieli boisko, wiĘc je dostaną
sPort | jednym z projektów, zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego, było mini-boisko do gry w piłkę nożną. teraz ten pomysł jest realizowany.
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