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do szkoły od września

Minister Edukacji podjął decyzję – podczas niedawnej 
konferencji prasowej poinformował, że dzieci nie wrócą 
do szkół w bieżącym roku szkolnym, bo „nie ma takiej 
potrzeby”. Zajęcia mają być zatem wznowione po wa-
kacjach, od września. Należy jednak zaznaczyć, że sytu-
acja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie.
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MEVO - rEaktywacja

Dwie firmy zostały dopuszczone do 
dalszego udziału w dialogu konku-
rencyjnym dotyczącym Mevo 2.0, 
czyli systemu roweru metropo-
litalnego. Decyzją komisji prze-
targowej spółka, która wdrażała 
i obsługiwała cały system, została 
wykluczona z dalszych rozmów.  
str. 2

więcEj pOciągów skM

Więcej składów oraz zwiększe-
nie częstotliwości kursowania 
zarówno w weekendy, jak i w dni 
powszednie, na odcinku Gdańsk-
Wejherowo – takie zmiany wpro-
wadziła Szybka Kolej Miejska. 
Zmiany w rozkładzie są efektem 
rosnącej liczby pasażerów. 
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Trzeba jednak pamiętać, że wirus 
wciąż się rozprzestrzenia w naszym 
kraju (ostatnie dni były rekordowe, 
jeśli chodzi o liczbę nowych, potwier-
dzonych przypadków zakażeń). Na 
szczęście w województwie pomor-
skim liczba chorych jest stosunkowo 
nieduża, a codziennie odnotowywane 
są zaledwie pojedyncze przypadki. 
W trosce o zdrowie własne i innych 
wciąż należy zachować ostrożność 
i pamiętać o higienie.
- Zapanowaliśmy nad pandemią w spo-
sób bardziej sprawny, niż najbogatsze 
kraje Europy – powiedział podczas 
konferencji, na której zapowiadał zno-
szenie obostrzeń, Mateusz Morawiec-
ki, premier rządu RP. - Na początku 
pandemii wybraliśmy metodę trudną: 
zamknięcia granic, wprowadzenia 
zasad sanitarnych oraz dystansu 
społecznego. Ale to dało efekt. Polska 
może podejmować dziś inne decy-
zje niż inne kraje. Dlatego możemy 
przejść do ostatniego, dużego etapu 
znoszenia restrykcji. Pamiętajmy jed-
nak, że to nie koniec zmagań z wiru-
sem, walka wciąż trwa. 
Najważniejsze zmiany, wprowadzone 
na przełomie maja i czerwca, to znie-
sienie obowiązku noszenia maseczek 
w przestrzeni otwartej. Ale pod warun-
kiem zachowania dystansu społeczne-
go (co najmniej 2 metry odległości od 
innej osoby). Natomiast w sklepach, 

komunikacji publicznej czy kościołach 
maseczki nadal są obowiązkowe. 
Przestały także obowiązywać limi-
ty osób, które mogą jednocześnie 
przebywać na terenie danego sklepu. 
Wcześniej zależało to od ilości kas, 
a następnie od powierzchni sklepów. 
Teraz te limity zostały całkowicie 
zniesione. 
W kościołach ponownie odprawiane 
są msze święte z udziałem wiernych. 
Nadal obowiązuje jednak zasada 

dystansu społecznego (odległość 2 
metrów) oraz obowiązek zasłaniania 
ust i nosa. 
Zniesiony został także zakaz gro-
madzenia się. Można spotykać się 
w grupach, ale z ograniczeniami - do 
150 osób i z zachowaniem dystansu 
społecznego, a jeśli utrzymanie dy-
stansu nie jest możliwe, to z zasłonię-
tymi ustami i nosem.
Kolejne zmiany wprowadzono od 
soboty, 6 czerwca. Rząd dał „zielone 
światło” do otwarcia kinom, teatrom, 
filharmoniom, operom, domom kul-
tury, cyrkom i innym tego rodzaju 
instytucjom.
- Nie jest to obowiązek, decyzję po-
zostawimy właścicielom – podkreślił 
Piotr Gliński, wicepremier i minister 
kultury. - W kinach czy teatrach obo-
wiązuje ograniczenie do 50 osób na 
widowni i nakaz noszenia maseczek. 
Jeśli chodzi o koncerty plenerowe – 
mogą być realizowane, ale z widownią 
do 150 osób. 
Także od soboty drzwi dla swoich 
klientów otworzyły siłownie, kluby fit-
ness oraz inne obiekty sportowe i re-
kreacyjne. Ale przy zachowaniu zasad 
sanitarnych – odpowiednia odległość 
między sprzętami do ćwiczeń, dostęp 
do płynów dezynfekcyjnych, itp. 
Ponownie wolno także zorganizować 
ślub i wesele, ale z limitem gości. 
Łączna liczba osób nie może przekro-
czyć 150. 
Rafał Korbut

normalność wraca. bez masek na ulicy, siłownie otwarte
kraJ | od czerwca znoszone są kolejne restrykcje, wcześniej wprowadzone 
przez rząd w związku z pandemią koronawirusa. co wolno, a czego jeszcze nie?

W dalszych etapach postępowania 
będą uczestniczyć:

- Konsorcjum BikeU (Polska) i Fre-
ebike (Czechy) – mający doświadczenie 
w elektrycznych systemach funkcjo-
nujących w 19 europejskich miastach, 
m.in. w Londynie

- Marfina (Hiszpania) wraz z firmą 
Geovelo (Polska) jako podwykonawcą – 
katalońska korporacja znana głównie ze 
swojej marki Movienta ma swoje rowery 
m.in. w Barcelonie i Paryżu

Komisja przetargowa – złożona 
z przedstawicieli Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk Gdynia Sopot, oficerów 
rowerowych z Gdyni, Gdańska, Sopotu 
i Tczewa, specjalistów ds. zamówień pu-
blicznych i prawników – zdecydowała 
o wykluczeniu z postępowania Spółki 
Nextbike Polska S.A. Powodem było nie-
należyte wykonanie projektu Mevo 1.0., 
którego spółka była 90-procentowym 
podwykonawcą.

Pierwsze spotkania z firmami odbędą 
się 17 czerwca. Na podstawie rozmów 
z wykonawcami komisja przygotuje 
ostateczny kształt systemu Mevo. Do-
kładne opisanie przedmiotu zamówie-

nia nastąpi dopiero po ukończeniu dia-
logu z wykonawcami. Ostatnim etapem 
dialogu konkurencyjnego jest składanie 
ofert i wybór najkorzystniejszej z nich.

W dialogu konkurencyjnym, do mo-
mentu wyboru nowego operatora, będą 
uczestniczyć także eksperci z kraju i za-
granicy, pracujący przy badaniach i ana-
lizach dotyczących funkcjonowania no-
wego Mevo. Przeprowadzona zostanie 
analiza modeli funkcjonowania nowego 
systemu roweru metropolitalnego, która 
będzie zawierała m.in. zalecany rodzaj 
rowerów, sposób i technologię ładowania 
wraz z rozmieszczeniem stacji, kryteria 
oceny jakości funkcjonowania systemu 
oraz analiza finansowa, która sprawdzi 
kondycję finansową potencjalnych wy-
konawców, koszty wdrożenia różnych 
modeli Mevo oraz szacowane przycho-
dy. Wśród mieszkańców OMGGS pro-
wadzane są badania ankietowe dotyczą-
ce ceny abonamentu i popytu.

Nowy system ma się składać minimum 
z 4 tysięcy rowerów, z czego co naj-
mniej 25% floty mają stanowić rowery 
elektryczne, które są już w posiadaniu 
OMGGS. Większy nacisk ma być poło-

żony na relokację rowerów i rozprosze-
nie punktów serwisowych oraz punktów 
ładowania baterii.

System roweru metropolitalnego 
Mevo obejmuje 14 gmin OMGGS (Ru-
mia, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, 
Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierako-
wice, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck 
i Władysławowo), a kolejne już zgłaszają 
chęć dołączenia do projektu (Wejhero-
wo, Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiej-
ska Pruszcz Gdański). Od 26 marca do 
28 października 2019 r. ponad 160 tys. 
zarejestrowanych użytkowników wypo-
życzyło 1224 w pełni elektryczne rowery 
ponad 2 miliony razy. Mevo było naj-
bardziej popularnym systemem rowe-
ru publicznego w kraju. Przez ostatnie 
miesiące – po wypowiedzeniu umowy 
nierzetelnemu operatorowi – zespół ds. 
Mevo rozmawiał z potencjalnymi opera-
torami o przyszłości systemu w trakcie 
dialogu technicznego. Zebrane infor-
macje i analizy są podstawą do założeń 
działania Mevo 2.0 w kolejnych latach. 
Ważnym elementem tego procesu są 
opinie mieszkańców metropolii i użyt-
kowników roweru Mevo. /raf/

MEVO – czeka nas reaktywac ja 
roweru metropolitalnego?

Pomorze | Dwie firmy zostały dopuszczone do dalszego udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym Mevo 2.0. Decyzją komisji przetargowej spółka, 
która wdrażała i obsługiwała cały system, została wykluczona z dalszych rozmów. Spotkania z wybranymi wykonawcami ruszają w połowie czerwca.
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Bilet u kierowcy autobusu 
będzie można już kupić od po-
czątku tego miesiąca. W trosce 
o bezpieczeństwo swoje i in-
nych podróżnych trzeba prze-
strzegać zaleceń przewoźnika 
i stosowania się do wytycznych 
służb sanitarnych w zakresie 
zasad higieny.

Zgodnie z zaleceniami Po-
morskiego Inspektora Sani-
tanego, który nie widzi prze-

ciwwskazań do sprzedaży biletów w środkach transportu publicznego, 
konieczne jest utrzymanie reżimu sanitarnego w celu przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania się wirusa.

Podróżujący komunikacją miejską MZK w Wejherowie (która częścio-
wo obsługuje także Rumię) muszą zatem zachować odstęp od innych 
kupujących bilet u kierowcy, powinni mieć odliczoną kwotę, co zapewni 
sprawniejszą sprzedaż i zmniejszy wymianę gotówki, a rękawiczki i za-
kryte usta i nos zapewnią bezpieczeństwo wszystkim podróżującym.

- Dodatkowo przygotowaliśmy specjalną zabudowę kabiny kierowcy 
autobusów, które miały otwarte kabiny, dla utrzymania bezpieczeństwa 
przy sprzedaży biletów – mówi Czesław Kordel, prezes Miejskiego Za-
kładu Komunikacji w Wejherowie. - Dotychczasową strefę bezpieczeń-
stwa zmniejszyliśmy tak, aby pasażer kupujący bilet mógł go odebrać 
z kasownika, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej strefy. Kie-
rowcy, jak wcześniej, posiadają rękawiczki, chusteczki dezynfekujące, 
płyny antybakteryjne i dodatkowo maski do zakrywania ust i nosa. 
Przednie drzwi pozostają zamknięte i będą otwierane tylko dla kupu-
jących bilety. Wszystko to dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowców 
i naszych podróżujących.

/raf/

Bilety znów kupisz 
u kierowcy autobusu
KomUNIKACJA | Wznowiona została sprzedaż biletów komunikacji 
miejskiej u kierowców autobusów. Trzeba jednak przestrzegać zasad.
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fot. Rafał Korbut
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Tradycyjnych zajęć szkolnych nie będzie 
przed wakacjami. Dariusz Piontkowski, mi-
nister edukacji, podczas niedawno zorganizo-
wanej konferencji prasowej poinformował że 
„nie ma już takiej potrzeby”. 

- Mamy nadzieję, że będzie to możliwe od 
września – dodał minister Piontkowski. 

A co z letnim wypoczynkiem? Ministerstwo 
Edukacji we współpracy z Ministerstwem 
Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sani-
tarnym opracowało wytyczne. 

– Najważniejsze, aby wakacyjny wypoczynek 
był bezpieczny – podkreślił minister edukacji. 
- Wytyczne przygotowaliśmy m.in. w wyniku 
próśb biur podróży i organizacji harcerskich. 
Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal 
jest dynamiczna i może ulec zmianie. 

bezpieczne wakacJe
Dzieci i młodzież będą mogli wyjechać na 

zorganizowany wypoczynek wakacyjny, ale 
nie wszędzie. Kolonie czy obozy będą mogły 
zostać zorganizowane tylko w takich obiek-
tach i bazach, które spełnią wyznaczone wa-
runki bezpieczeństwa. 

Przykładowo: 
- przy zakwaterowaniu w pokojach liczba 

osób nie może być maksymalnie taka, aby na 
jedną osobę przypadała powierzchnia 4 me-
trów kwadratowych

- w pokoju czy namiocie powinni być za-
kwaterowani tylko  uczestnicy z tej samej gru-
py, w której prowadzi się zajęcia

- pomiędzy turnusami obiekt musi być zde-
zynfekowany (w szczególności powierzchnie, 
których dotyka wiele osób, jak włączniki świa-
tła, poręcze, klamki) 

- należy do minimum ograniczyć wizyty 
osób nie uczestniczących w wypoczynku (nie 
będzie zatem odwiedzin rodziców w trakcie 
trwania turnusu)

- organizator będzie zobowiązany do zapew-

nienia środków higieny i ochrony osobistej dla 
personelu oraz uczestników (w tym ostatnim 
przypadku - jeśli nie zrobili tego rodzice)

- w trakcie posiłków musi być zachowany 
dystans, rekomendowane jest zmianowe wy-
dawanie posiłków oraz czyszczenie blatów 
i krzeseł pomiędzy grupami

nowości w szkołach
Od początku czerwca zmieniły się nie-

co zasady funkcjonowania szkół i placówek 
oświatowych. Z konsultacji, prowadzonych 
na terenie placówek, mogą korzystać wszyscy 

uczniowie (a nie tylko uczęszczający do klas 
VIII i maturalnych). Możliwe stało się też 
prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów 
trzecich klas szkół branżowych pierwszego 
stopnia, a także zajęć praktycznych z zakre-
su nauki jazdy pojazdami silnikowymi dla 
uczniów trzecich klas technikum. Wszyscy 
uczniowie tych szkół mogą mieć już praktyki 
zawodowe u pracodawców.

W tym roku zajęcia dydaktyczne mają się 
oficjalnie zakończyć 26 czerwca. Oceny będą 
wystawiane zdalnie.

Rafał Korbut

Od minionej soboty pociągi SKM pomiędzy 
Gdańskiem a Wejherowem kursują częściej. To 
odpowiedź samorządu województwa pomor-
skiego na zwiększającą się liczbę podróżnych. 
W związku z odmrażaniem gospodarki liczba 
pasażerów korzystających z pociągów Szybkiej 
Kolei Miejskiej wzrasta.

- Odbieramy sygnały, że w pociągach jest co-
raz więcej podróżnych, i że nie zawsze jest moż-
liwe zachowanie dystansu społecznego – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek województwa po-
morskiego. - Dlatego, aby usprawnić mieszkań-
com Trójmiasta dojazd do pracy, wprowadzamy 
zmiany w rozkładzie jazdy. 

W soboty składów będzie o 8 więcej niż do-
tychczas. Dodane zostały pociągi:

Wejherowo - Gdańsk Śródmieście 07:22 
– 08:37; 17:15 – 18:37; 18:22 – 19:37; 19:26 - 
20:36

Gdańsk Śródmieście - Wejherowo 14:30 – 

15:46; 17:30 – 18:43; 18:30 – 19:42; 19:30 - 20:40
Z kolei w niedziele liczba pociągów wrośnie 

o 42 proc. W godzinach 9.00-18.00 pociągi po-
jadą dwa razy częściej, czyli co 30 minut.

Wejherowo - Gdańsk Śródmieście 09:22 – 
10:38; 10:20 – 11:41; 11:22 – 12:38; 12:07 – 13:38; 
13:20 – 14:38; 14:22 – 15:38; 16:20 – 17:38; 17:20 
– 18:38; 18:18 - 19:38

Gdańsk Śródmieście - Wejherowo 09:30 – 
10:43; 10:30 – 11:43; 11:30 – 12:43; 12:30 – 13:43; 
13:30 – 14:55; 14:30 – 15:33; 15:30 – 16:42; 16:30 
– 17:42; 17:30 - 18:43

W dni powszednie od dziś na tory wyjedzie 
natomiast 14 pociągów więcej:

Gdynia Cisowa - Gdańsk Śródmieście 04:44 - 
05:35

Wejherowo - Gdańsk Śródmieście 06:29 – 
07:43; 10:12 – 11:25; 10:52 – 12:05; 12:52 – 14:05; 
13:30 – 14:45; 19:52 - 21:05

Gdańsk Śródmieście - Reda 05:45 - 6:43
Gdańsk Śródmieście - Wejherowo 14:30 – 

15:46; 09:40 – 10:55; 11:40 – 12:55; 12:20 – 13:33; 
15:07 – 16:21; 20:30 - 21:43

/raf/
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Nowy rozkład, więcej pociągów na torach
Pomorze | Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej 
zwiększyły częstotliwość kursów. Są dodatko-
we składy na trasie Gdańsk - Wejherowo.
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Powrót do szkół nie 
wcześniej niż jesienią
KrAJ | Minister Edukacji podjął decyzję – dzieci nie wrócą do szkół w bieżącym roku szkolnym. 
Zajęcia mają być zatem wznowione po wakacjach, od września. Ale wcale nie jest to takie pewne.

Funkcjonariusze policji zostali 
wezwani przez mieszkankę, któ-
ra twierdziła, że drugą noc z rzę-
du nie może spać, gdyż ciszę noc-
ną zakłóca wycie alarmu. Tyle, że 
okazało się, iż dźwięki nie są wy-
tworem żadnego urządzenia. Co 
zatem przeszkadzało kobiecie?

Wyjaśnienie tej sytuacji znaj-
dziemy w oficjalnym komunika-
cie wejherowskiej policji:

„W środę około godziny 23:30, do oficera dyżurnego wpłynęło zgło-
szenie o zakłócaniu ciszy nocnej w Rumi. Zgłaszająca zaznaczyła, że ta 
sytuacja jest bardzo uciążliwa i trwa już drugi dzień, a dobiegający hałas 
wyjącego alarmu słychać, nawet gdy okna są pozamykane. Natychmiast 
na miejsce zostali skierowani policjanci. Już po chwili wszystko stało się 
jasne, dziwne nietypowe dźwięki nie pochodziły od włączonego alar-
mu. Dziwny dźwięk okazał się ptasim śpiewem, wydobywającym się 
z pobliskiego gniazda, znajdującego się na drzewie. Mieszkanka miasta 
została poinformowana o ustaleniach policjantów, po czym interwencję 
zakończono”.

/raf/

Wyjący alarm? Jednak nie
NA SYGNALe | To była wyjątkowo zabawna interwencja policji w Rumi.

Projekt jest współtworzony przez Salezjańską Fundację 
„Zwiastowanie”, a inicjatywę wsparł finansowo i pobłogo-
sławił sam papież Franciszek.
W nowo otwartej łaźni, która powstała w Rumi przy ul. 
Abrahama wyłącznie dzięki środkom pozyskanym od dar-
czyńców, osoby najuboższe będą mogły się umyć, ogolić 
oraz przebrać w czyste ubrania. Placówka będzie pełnić 
również funkcję świetlicy środowiskowej. Dzięki temu po-
wrót osób bezdomnych i ubogich do normalnego funkcjo-
nowania w społeczeństwie ma się stać łatwiejszy.
– To, co się stało, to po prostu cud. Nie można i nie da się 
tego inaczej nazwać. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, 
że w trzy miesiące, nie posiadając na starcie środków 
finansowych, w centrum obostrzeń z racji pandemii, udało 
się dokonać kapitalnego remontu lokalu łącznie z wy-
kończeniem i wyposażeniem wnętrza. Dziękuję wam, że 
obdarzyliście nas tak wielkim zaufaniem – czytamy na 
facebookowym profilu Boża Przystań. – Budowa się zakoń-
czyła, ale to dopiero początek. Przed nami jeszcze większe 
wyzwanie: bycie dla naszych poranionych i pogubionych 
bliźnich, bycie z nimi. Prosimy o modlitwę za nas posługu-
jących oraz o przyłączanie się do nas.
Początkowo łaźnia będzie otwarta dwa razy w tygodniu 
po trzy godziny. Częstotliwość może zostać zwiększona 
w miarę rosnącego zapotrzebowania. W przyszłości osoby 
korzystające z łaźni będą mogły otrzymać także pomoc 
w wychodzeniu z nałogów. Jeśli zgłoszą taką potrzebę, 
wolontariusze skierują ich do odpowiednich specjalistów.
– Placówka ma charakter charytatywny, a my – jako miasto 
- wspieramy te działania finansowo i rzeczowo – mówi 
Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi.
/raf/

łaźnia dla bezdomnych
pomoc | łaźnia „boża przystań” dla osób bezdomnych 
została niedawno otwarta. placówka prowadzona jest 
przez wolontariuszy. czynna będzie dwa razy w tygodniu. 

fot. UM Rumia
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-  Do dzisiaj reforma samorządowa jest 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
w nowożytnej historii naszego kraju. 
Jak ważna była ona 30 lat temu? Jakie 
miała wtedy znaczenie?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siłą każdej wspólnoty jest samorząd

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

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

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

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

Jeżeli czegoś nas ostatnie 30 lat na-
uczyło to tego, że samorządy są nie-
zbędne bowiem to właśnie samorządy 
są najbliżej obywatela, jego potrzeb 
i problemów. To samorządy stoją za 
większością sukcesów ostatnich 30 lat. 
O tym jak ważne są samorządy poka-
zują szczególnie ostatnie miesiące, ale 
widać również poważne bariery rozwo-
jowe. Warto rozmawiać o tym, jak mają 
funkcjonować samorządy, jak mają być 
zorganizowane metropolie, jakie relacje 
powinny zachodzić zarówno pomiędzy 
gminami, ale również pomiędzy samo-
rządami różnych szczebli oraz w relacji 
samorząd rząd. Takich pytań, zarówno 
fundamentalnych, jak i bardziej szcze-
gółowych, jest wiele. Niestety, widocz-
ne obecnie tendencje centralizacyjne są 
krokiem w złym kierunku. Usytuowane 
bliżej mieszkańców samorządy lokalne 
i regionalne są w stanie zdecydowanie 
lepiej diagnozować i efektywniej od-
powiadać na potrzeby rozwojowe spo-
łeczności. Na Pomorzu, gdzie wartość 
stanowi różnorodność kulturowa, bo-
gate dziedzictwo oraz tradycje morskie 
i solidarnościowe, nadal powinniśmy 
rozwijać aktywną, otwartą, wrażliwą, 
świadomą i silną wspólnotę. Dzięki 
temu kapitałowi społecznemu, samo-
rządność będzie mogła się rozwijać.
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W trakcie wydarzenia na uczestników czekało wiele atrak-
cji. Tegoroczne święto upłynęło w miłej i radosnej atmos-
ferze. Były gry i zabawy, malowanie twarzy, kalambury 
oraz przeciąganie liny. Rozegrano także mecz piłki nożnej 
o Puchar Dyrektora.
W wydarzeniu wziął udział Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel, który przekazał upominki i złożył serdeczne 
życzenia podopiecznym Ogniska Wychowawczego w Rumi.
Oczywiście jak przystało na Dzień Dziecka nie mogło za-
braknąć słodkiego poczęstunku oraz kiełbasek z grilla.
Sportowa rywalizacja, liczne atrakcje i przede wszyst-
kim piękna pogoda sprawiły, że można było wspaniale 
spędzić czas.
/raf/

obchodzili dzień dziecka 
w powiatoweJ placówce
święto | z okazji dnia dziecka w ognisku 
wychowawczym im. k. lisieckiego „dziadka” w rumi 
zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną. 
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fot. Powiat wejherowski

Jest to ważna inwestycja dla mieszkańców Rumi, 
ponieważ oni także korzystają z usług medycznych 
tej placówki. A problemy z parkowaniem w pobliżu 
szpitala występują od wielu lat. Aby parking mógł 
powstać, konieczna była współpraca samorządów, 
w tym rumskiego. 

Nowy obiekt pomieści 154 auta, a jego koszt wy-
niesie prawie 2 mln zł. Inwestycję realizuje samorząd 
miasta Wejherowa. Jest to forma pomocy dla szpitala 
i pacjentów. 

Przypomnijmy, że ok. 2/3 kosztów, pokryje mia-
sto Wejherowo, a pozostałą kwotę zapłacą starostwo 
i gminy z powiatu wejherowskiego. 

Bezpłatny dla mieszkańców parking powstanie 
pomiędzy ul. Jagalskiego a lądowiskiem dla heli-
kopterów.

- O konieczności budowy nowych miejsc parkin-
gowych w okolicy szpitala nie trzeba nikogo prze-
konywać – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. – Zwłaszcza obecnie, podczas epidemii 
koronawirusa widać, jak ważna jest nasza służba 
zdrowia, do której musimy zapewnić dostęp i w mia-
rę posiadanych możliwości wspierać. Obserwujemy 
wciąż rosnące zapotrzebowanie na miejsca postojo-
we w tym miejscu. Jest to inwestycja dla wszystkich 
mieszkańców powiatu, którzy korzystają z usług wej-
herowskiego szpitala. Chcemy naszemu szpitalowi 
i pacjentom pomóc. 

W ub. miesiącu Rada Miasta Wejherowa na sesji 
zwiększyła środki na budowę parkingu o 750 tys. - 
dodatkowe 150 tys. z budżetu Wejherowa i 600 tys. zł 
dotacji ze starostwa i gmin powiatu wejherowskiego. 

W ten sposób, razem z już wcześniej zabezpieczo-
nymi środkami Miasta Wejherowa, zapewnione jest 
finansowanie całości budowy parkingu. 

Finansowanie parkingu przy szpitalu: Wejherowo 
1,3 mln zł, powiat wejherowski 250 tys. zł, Rumia 100 
tys. zł, Reda 75 tys. zł, gm. Wejherowo 75 tys. zł, gm. 
Szemud 50 tys. zł, gm. Gniewino 30 tys. zł, gm. Linia 
20 tys. zł. Swój udział zapowiedziały również gm. Lu-
zino w kwocie 50 tys. zł i gm. Łęczyce 30 tys. zł

Parking z płyt YOMB wybudowany zostanie na 
powierzchni prawie 4,1 tys. m kw. Powstanie także 
jezdnia manewrowa z kostki betonowej, dojazd do 
parkingu od ul. Jagalskiego oraz chodniki i oświetle-
nie.  Pobocza i skarpy zostaną umocnione płytami 
ażurowymi, które zostaną obsiane mieszanką traw. 
Inwestycja zakończy się e tym roku.

/raf/

Zbudują parking przy szpitalu
PoWIAT | Przy Szpitalu Specjalistycznym 
w Wejherowie rozpoczęła się budowa bezpłatnego 
parkingu. Inwestycję współfinansuje także Rumia. 

Złodzieje kwiatów, którzy pomimo rozbudo-
wanej sieci monitoringu nadal nierzadko po-
zostają bezkarni, to coroczny problem w wielu 
miejscowościach nie tylko w Polsce, ale i na 
całym świecie. Część nowo posadzonych kwia-
tów bardzo szybko znika z miejskiej przestrze-
ni. Są one zadeptywane bądź stają się prywatną 
własnością. Urząd Miasta w Rumi postanowił 
zaapelować do potencjalnych złodziei i wanda-
li za pośrednictwem nietypowych tabliczek.

- Cieszymy się, że nowe miejskie klomby i ra-

baty przypadły do gustu mieszkańcom. Apelu-
jemy jednak, aby były one podziwiane w taki 
sposób, żeby nie dochodziło do ich niszczenia. 
Nie jest to również odpowiednia przestrzeń do 
spaceru z psem. Wolelibyśmy, żeby zwierzęce 
odchody nie były częścią roślinnych dekoracji 
- mówi Ariel Sinicki, wiceburmistrz do spraw 
inwestycji. 

Jako że pouczenie „ludzkiego szkodnika” czy 
złapanie złodzieja na gorącym uczynku nie za-
wsze jest możliwe, pracownicy rumskiego urzę-

du postanowili przemówić do ich sumienia za 
pomocą nietypowych tabliczek. Przedstawiają 
one m.in. postać czarodzieja, policjanta czy 
rozgadanych kwiatów przestrzegających przed 
nieodpowiednim traktowaniem roślin.

- Mamy nadzieję, że żartobliwe rymowan-
ki i ilustracje skłonią potencjalnych wandali 
czy złodziejaszków do pewnych przemyśleń, 
a ostatecznie do rezygnacji z wybryków - pod-
sumowuje Ariel Sinicki.

/raf/

Tabliczki na złodziei
NoWoŚĆ | Samorząd miejski wpadł na nietypowy pomysł, jak sobie poradzić z corocznym problemem 
kradzieży kwiatów z przestrzeni publicznej. Postanowiono nie tylko grozić, ale i przemówić do rozsądku 
i sumienia potencjalnym sprawcom za pomocą... tabliczek. Umieszczono na nich humorystyczne hasła.
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TOWARZYSKIE: EXP.TOW.
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NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

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 działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejski 3 km od Lęborka, 1033 m, cena 
59 tys., tel. 602 306 210

wynaJmę

odnaJmę niedrogo garaż / do remontu 
/ z działką o pow. 616 m2, Reda 12 Marca, 
tel. 602 306 210

kupię

kupię mieszkanie, zadłużone, z komorni-
kiem, do remontu, z lokatorem, szybka go-
tówka, tel. 791 715 131

kupię mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

skup mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprzedam

rok 2006 Mercedes B. Czarny Silnik, 2.0, Die-
sel, automat, bezwypadkowy, cena 11 900 zł, tel. 
602 306 210

kupię

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

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

kotłownie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

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

RÓŻNE

sprzedam drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

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

słoma w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

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

duża lodówka tanio, lawa na kółkach, tel. 
576 204 945

sprzedam słoiki 1, no lit. Z nakrętkami, 
większa ilość, szt. 1 zł, Sierakowice tel. 790 
290 835

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
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, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
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Dzięki zdobytym środkom finanso-
wym MDK w Rumi zrealizuje projekt 
pn. „Teatr w twoim monitorze”. 
Cztery spektakle Zawodowego 
Teatru MDK zostaną opublikowa-
ne w internecie w formie teatru 
telewizji. Spektakle skierowane są 
do szerokiego grona odbiorców od 
dzieci, przez młodzież i dorosłych 
do seniorów. Premiery zaplanowane 
są raz w miesiącu do września na 
kanale MDK Rumia na Youtube. 
Widzowie zobaczą spektakle: 
”Pierwsza Lepsza, czyli komedia 
w jednym akcie wierszem"  Aleksan-
dra Fredro w reż. Elżbiety Mroziń-
skiej; "Dyzio w krainie wyobraźni" 
Agaty Oriany Kwahs w reż. Agniesz-
ki Skawińskiej, Piotra Lewickiego, 

Aleksandry Lis; "Noc Helvera" 
Ingmara Villqista w reż. Agnieszki 
Skawińskiej oraz "Edyp" Sofoklesa 
w reż. Piotra Lewickiego.
Ponadto spektakle będą dostępne 
również w języku migowym i z napi-
sami w języku angielskim.
– Dzięki dofinansowaniu z Narodo-
wego Centrum Kultury spełnia się 
moje marzenie – mówi Agnieszka 
Skawińska, dyrektor MKD w Rumi. – 
Zawodowy Teatr MDK nagra wszyst-
kie swoje spektakle w formie teatru 
telewizji. Nagramy to na trzy kamery. 
W sumie przy projekcie, przy tych 
czterech spektaklach, będzie praco-
wało około 30 osób. Mamy moż-
liwość takiej pełniejszej realizacji, 
ponieważ możemy współpracować 

np. z charakteryzatorką, możemy 
też lepiej wypełnić scenografię. Są 

to bardzo ważne elementy, które nas 
cieszą i które dodadzą spektaklom 

artystycznego akcentu.
/raf/

teatr w twoim monitorze
rumia | miejski dom kultury w rumi otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 90 tysięcy złotych z programu narodowego centrum 
kultury „kultura w sieci”. pieniądze pozwolą na nagranie spektakli.

fot. MDK Rumia

Zgrupowanie nowego składu roz-
poczęło się kilka dni temu w Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich 
w Szczyrku i potrwa do 25 czerwca. 
W zajęciach weźmie udział szesna-
ście zawodniczek.

Jak czytamy w komunikacie opu-
blikowanym na oficjalnej stronie 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej: 
„Przed rozpoczęciem zajęć na te-
renie COS OPO Szczyrk wszystkie 
zawodniczki oraz sztab poddani 
zostaną badaniom na COVID-19. 
Szczegóły pracy w Szczyrku będą 
korygowane na bieżąco, w zależno-
ści od obowiązujących obostrzeń 
związanych z koronawirusem. Ko-

lejne zgrupowanie zaplanowane jest od 6 do 30 lipca. Polski Związek 
Piłki Siatkowej czyni starania o organizację spotkań sparingowych”.

Paulina Damaske urodziła się 1 czerwca 2001 roku w Malborku. „Da-
maszi”, bo tak ją nazywają koleżanki z boiska, mierzy 180 centymetrów 
wzrostu. Jej pierwszym klubem był APS Rumia, a trenerem Robert Sa-
wicki. W minionym sezonie związana była z SMS PZPS Szczyrk I, gdzie 
grała jako przyjmująca. Rozegrała 21 meczów, zaliczyła 20 asów i zdo-
była 31 punktów blokiem. Wśród najlepiej punktujących pierwszoligo-
wych zawodniczek rumianka uplasowała się na szóstym miejscu, mając 
288 „oczek” na koncie. Od przyszłego sezonu Paulina Damaske będzie 
reprezentować barwy klubu Grot Budowlani Łódź w najwyższej lidze 
rozgrywek kobiet.

/raf/

Wychowanka APS 
w reprezentacji
SPorT | Paulina Damaske, wieloletnia zawodniczka APS Rumia, 
została powołana do reprezentacji Polski na sezon 2020/21 w pił-
ce siatkowej kobiet. Obecnie bierze udział w zgrupowaniu.

Laureaci, rodzice, członkowie konkursowego 
jury oraz przedstawiciele władz miasta spotkali 
się, by uroczyście podsumować projekt eduka-
cyjny „Rumia oczami dzieci”.

- Już po raz trzeci realizujemy przedsięwzię-
cie, które zostało powołane po to, by dzieci 
mogły w swoich pracach przybliżyć nam mia-
sto, opowiedzieć o tożsamości swojej małej 
ojczyzny - powiedział podczas uroczystości 
Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi. - Zwień-
czeniem projektu, a właściwie odbywających 
się w jego ramach konkursów, literackiego 
i plastycznego, jest nie tylko wręczenie nagród 
autorom najlepszych prac, ale i wydanie na ich 
podstawie zbioru opowiadań oraz ilustrowane-
go kalendarza.

O nagrody, oprócz indywidualnych uczest-
ników, walczyły również szkoły, które miały 

możliwość wykazania się w zadaniu specjal-
nym. Polegało ono na przygotowaniu i realiza-
cji przez placówkę ekologicznego projektu. Ze 
względu na epidemię zadanie zostało uprosz-
czone wyłącznie do przygotowania projektu. 
Zwycięzcy tej kategorii wykazali się jednak 
ogromnym tempem pracy, kreatywnością i wy-
jątkowym zaangażowaniem, dzięki temu udało 
im się nie tylko zaplanować projekt, ale i zre-
alizować różnorodne ekologiczne działania 
z udziałem uczniów. Nagrodą było ufundowa-
nie przez urząd miasta miododajnego ogrodu 
na terenie placówki.

W konkursach indywidualnych wybór laure-
atów był bardziej skomplikowany. Poziom był 
bardzo wysoki, prace wyjątkowo różnorodne, 
a jury długo obradowało, zanim zdecydowało 
się wskazać zwycięzców. Warto przy tym zazna-

czyć, że osoby oceniające prace nie wiedziały, 
kto jest ich autorem. Laureaci otrzymali m.in. 
bony podarunkowe, gry edukacyjne i zręczno-
ściowe, artykuły plastyczne oraz zestawy miej-
skich gadżetów.

Ze względów bezpieczeństwa podczas tego-
rocznego wręczenia nagród obyło się bez uści-
sków i osobistych gratulacji. Nie zabrakło jed-
nak pamiątkowych zdjęć i dyplomów. Wszyscy 
pozostali uczestnicy projektu „Rumia oczami 
dzieci”, którzy nie zostali laureatami, również 
otrzymają nagrody za udział. Będą one do ode-
brania w szkołach i przedszkolach.

/raf/

Tak dzieci widzą miasto
eDUKACJA | W Dzień Dziecka poznaliśmy laureatów projektu „Rumia oczami dzieci”. Wręczenie nagród 
zwycięzcom tegorocznej edycji odbyło się w plenerze, pod sceną letnią Miejskiego Domu Kultury w Rumi.
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lista laureatów:

Ekologiczne zadanie specjalne:
- Szkoła Podstawowa numer 6 w Rumi - 
projekt "Pomóżmy owadom ratować nasz 
świat"

Konkurs plastyczny, kategoria 
przedszkola:
- wyróżnienie Łucja Kaźmierska 
(Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo")
- wyróżnienie Aniela Redosz (Przedszkole 
"Słoneczna Jedynka")
- miejsce IV Helena Redosz (Przedszkole 
"Słoneczna Jedynka")
- miejsce III Hanna Skocelas (Przedszkole 
Pod Topolą)
- miejsce II Urszula Nowacka 
(Niepubliczne Przedszkole "Iskierka")
- miejsce I Igor Muchewicz (Przedszkole 
"Słoneczna Jedynka")

Konkurs plastyczny, kategoria szkoły:
- wyróżnienie Julia Zmuda (Edukacja 
Domowa)
- wyróżnienie Amelia Purol (SP nr 1)
- miejsce IV Mikołaj Piotrowski (SP nr 9)
- miejsce III Zofia Muchewicz (SP nr 6)
- miejsce II Łucja Kowalewska (SP Sióstr 
Salezjanek)
- miejsce I Basia Dombrowska-Suska (SP 
nr 10)
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