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W dzisiejszym wydaniu!

- Mleko dobre na start
- Suszone, kiszone, mrożone...

- Zdrowa moda na lodowatą wodę
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wYbIerAM POMOrsKIe!

Aktualna sytuacja na rynku pracy, inwestycje deweloperskie 
w naszym województwie, gospodarka, nowe pomorskie ob-
wodnice, biznes na Pomorzu – to tylko niektóre z tematów, ja-
kie poruszamy w naszym magazynie „Wybieram pomorskie!”. 
Dziś oddajemy kolejne – już drugie – wydanie poświęcone 
naszemu regionowi. Zachęcamy do lektury!
str. I - IV

Nowa lINIa kolejowa

Podczas spotkania przedstawicieli 
starostwa powiatowego w Kartu-
zach oraz spółki PKP omawiano 
kwestie dotyczące planowanego 
uruchomienia linii 229 Żukowo 
Zachodnie – Kartuzy. Ta linia ko-
lejowa planowo ma zostać urucho-
miona w 2023 roku. 
str. 2

Sportowcy NagrodzeNI

Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Sierakowice miała miej-
sce miła uroczystość. Samorząd 
postanowił uhonorować i nagro-
dzić młodych sportowców, którzy 
w minionym roku odnosili suk-
cesy. Nagrody i listy gratulacyjne 
wręczył wójt Tadeusz Kobiela. 
str. 6
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Nowa liNia kolejowa 
już za dwa lata
Powiat | Podczas spotkania przedstawicieli starostwa 
powiatowego w kartuzach oraz spółki PkP S. a. omawiano 
kwestie dotyczące planowanego uruchomienia linii 229 
żukowo zachodnie – kartuzy. 

Dnia 19 lutego b.r. na wniosek Członka Zarządu Powiatu 
Kartuskiego Andrzeja Leyka w siedzibie Starostwa od-
było się spotkanie Wicestarosty Piotra Fikusa z Dyrekcją 
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Region Północny. PKP 
PLK S. A. Region Północny reprezentowali Dyrektor 
Regionu Północnego Andrzej Osipów oraz Dyrektor 
Projektu Aleksandra Merchel-Koter wraz z zastępcami. 
W spotkaniu wzięli udział również pracownicy Wydziału 
Geodezji oraz Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projek-
towej Starostwa Powiatowego Kartuzy. 
Spotkanie miało na celu zapoznanie się i ewentualne 
wypracowanie stanowiska co do współpracy w zakresie 
prowadzonych przez PKP PLK S. A. inwestycji w Powiecie 
Kartuskim a dotyczących linii 229 Żukowo Zachodnie – 
Kartuzy, która powinna zostać uruchomiona do końca 
2023 roku. Dyrektor Andrzej Osipów podziękował za 
owocne spotkanie, na którym uzgodniono i zaplanowano 
współpracę pracowników PKP PLK S. A. z pracownikami 
Starostwa Powiatowego Kartuzy, która przyczyni się do 
uniknięcia zbędnej zwłoki i przyśpieszy realizację podej-
mowanych działań przy w/w inwestycji. 
/opr. raf/

fot. RaF

Konkurs ogłoszony, są pieniądze do wzięcia
POWIAT | Samorząd powiatu kartuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Warto sięgnąć po dotacje.

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwar-
ty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 
roku. Konkurs adresowany jest do organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), 
które łącznie spełniają warunki: prowadzą 
działalność statutową w dziedzinie, w której 
składają ofertę, zamierzają realizować zada-
nie na rzecz mieszkańców powiatu kartu-

skiego, dysponują odpowiednią kadrą, która 
ma kwalifikacje do realizacji zadania, na któ-
re składają ofertę i posiadają doświadczenie 
i/lub warunki niezbędne do realizacji zada-
nia, na które składają ofertę. Ofertę należy 
złożyć do dnia 11 marca 2021 r. Szczegółowe 
warunki konkursu zostały zamieszczone na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach kartuskipowiat.com.pl.

Wysokość środków przeznaczonych na wy-
konanie zadań wynosi 290 tys. zł. 

Powiat kartuski od wielu lat wspiera reali-

zację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego. 

W konkursie mogą wziąć udział podmio-
ty, które: prowadzą działalność statutową 
w dziedzinie, w której składają ofertę; za-
mierzają realizować zadanie na rzecz miesz-
kańców powiatu kartuskiego; dysponują od-
powiednią kadrą, która ma kwalifikacje do 
realizacji zadania, na które składają ofertę; 
posiadają doświadczenie i/lub warunki nie-
zbędne do realizacji zadania, na które skła-
dają ofertę.

Konkurs ogłasza się na realizację następują-
cych zadań publicznych:

- w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wycho-
wania

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia
- w zakresie działań na rzecz osób niepełno-

sprawnych i pomocy społecznej
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego
- w zakresie upowszechniania kultury fizycz-

nej i sportu
- w zakresie porządku i bezpieczeństwa pu-

blicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności
- w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- w zakresie sfery zadań publicznych(np. 

prowadzenia księgowości, zagadnień doty-
czących aspektów prawnych prowadzenia or-
ganizacji pozarządowych i innych, w szcze-
gólności poprzez centra wsparcia organizacji 
pozarządowych działające na terenie powia-
tu kartuskiego). 

/raf/

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu 
„Akademia Aktywności”. Osoby zaintereso-
wane udziałem w projekcie, w celu uzyskania 
szczegółowych informacji mogą kontaktować 
się z pracownikami Wydziału Rozwoju, Inwe-
stycji, Remontów i Zamówień Publicznych Sta-
rostwa Powiatowego w Kartuzach. 

Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stro-
nie internetowej Starostwa Powiatu Kartuskiego 
www.kartuskipowiat.com.pl. Należy go pobrać, 
wypełnić i przesłać na adres e-mail rozwoj@kar-
tuskipowiat.pl lub dostarczyć do biura projektu 
w Kartuzach, przy ul. ul. 3 Maja 2/9. 

„Akademia Aktywności” to projekt skiero-
wany do osób mieszkających na terenie po-
wiatu kartuskiego i: w wieku powyżej 30 lat 
i pozostających bez pracy (kobiet, osób z nie-
pełnosprawnościami, osób długotrwale bezro-
botnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób 
w wieku ponad 50 lat, bezrobotnych mężczyzn 
w wieku 30-49 lat); osób zatrudnionych na 
umowach krótkoterminowych (tj. umowa do 
6 miesięcy) oraz pracujących w ramach umów 
cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki 
nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia; 
osób ubogich pracujących; osób odchodzących 
z rolnictwa i ich rodzin. 

Co mogą zyskać uczestnicy „Akademii Ak-
tywności”? Organizatorzy oferują kursy i szko-
lenia, warsztaty, staże zawodowe, spotkania 
z pracodawcami, pomoc w poszukiwaniu pra-
cy, opiekę nad dziećmi w czasie zajęć, wsparcie 

trenera, doradcy zawodowego i psychologa, 
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium 
szkoleniowe i za staż, badanie medycyny pracy 
oraz ubezpieczenie NNW. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 724-600-640. Udział w projekcie jest cał-
kowicie bezpłatny!

/raf/

Zrób to! Zmień zawód, 
przekwalifikuj się

POWIAT | Trwa rekrutacja do projektu „Akademia Aktywności”. 

Wejdź na naszą stronę » 
www.expressbiznesu.pl
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Powiat stawia na infrastrukturę drogową
POWIAT | W dniu 10 lutego br. Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus udał się z wizytą roboczą do Ministerstwa Infrastruktury Marcina Horały.

Na spotkaniu z Ministrem Marcinem Ho-
rałą w imieniu Starosty Kartuskiego Bogdana 

Łapy i pozostałych Członków Zarządu Powiatu 
Kartuskiego złożył wniosek na dofinansowanie 

budowy nowego wiaduktu na drodze powiato-
wej w Niestępowie. Koszt rozbiórki i budowy 
nowego wiaduktu to kwota 5.5 mln. zł. Powiat 
Kartuski może liczyć na dofinansowanie w wy-
sokości 50%, co stanowi kwotę 2,75 mln. zł. Za-
rząd Powiatu Kartuskiego liczy na pozytywne 
rozpatrzenie złożonego wniosku. Dodatkowo 
Wicestarosta Kartuski Piotr Fikus złożył pismo 
z prośbą o uwzględnienie przy budowie Ob-
wodnicy Metropolotalnej Trójmiasta krótkiego 
odcinka drogi (bajpas), pomiędzy Drogą Kra-
jową nr 20 a Drogą Wojewódzką nr 211 – map-
ka. Ten dodatkowy odcinek drogi znacząco 
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Powia-
tu Kartuskiego, gdyż dany odcinek spowoduje 
ominięcie miasta Żukowo w którym to obecnie 
powstają olbrzymie korki, znacząco wydłużają-
ce drogę z Powiatu Kartuskiego do Trójmiasta. 

Na spotkaniu poruszane były również inne 
tematy, głównie oczekiwane przez Samorządy 
rozstrzygnięcie złożonych wniosków na Fun-
dusze Inwestycji Lokalnych. Obecnie czekamy 
na decyzję Premiera Rady Ministrów Pana Ma-
teusza Morawieckiego. Wicestarosta Kartuski 
Piotr Fikus bardzo dziękuję Panu Ministrowi 
Marcinowi Horale za dotychczasową współ-
pracę, pomoc i wsparcie. 

/opr. raf/
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Powiat kartuSki 
w groNie NajlePSzych
Powiat | to ogromny sukces - Powiat kartuski znalazł się 
na „pudle” w rankingu za rok 2020!

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez 
Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbar-
dziej rozwojowe samorządy. Poniżej przedstawiamy listę 
laureatów w podziale na poszczególne rodzaje jednostek 
samorządu terytorialnego:
Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców:
1. Powiat Kielecki - honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 
2020 – 60 495 pkt,
2. Powiat Cieszyński – 59 345,
3. Powiat Kartuski – 55 614, 
4. Powiat Wodzisławski – 54 270, 
5. Powiat Poznański – 52 610, 
6. Powiat Pilski – 50 585, 
7. Powiat Bielski (śląskie) – 49 295,  
8. Powiat Wejherowski – 48 210, 
9. Powiat Myślenicki – 45 025,  
10. Powiat Żywiecki – 42 875, 
Oceniając Jednostki Samorządu Terytorialnego, eks-
perci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych 
w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania 
proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawia-
jące jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa 
informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 
umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem 
informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospo-
darki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych 
i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; 
działania promocyjne. Kolejność na liście wyróżnionych 
uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd 
oraz od zrealizowanych działań.
/raf/

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza roz-
poczęcie konsultacji społecznych z miesz-
kańcami oraz organizacjami pozarządowymi 
projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Po-
wiatu Kartuskiego na lata 2021-2030, w ter-
minie do 3 marca br.

Strategia Rozwoju jest najważniejszym do-
kumentem planistycznym samorządu po-
wiatowego określającym wizję i cele polityki 
regionalnej w wymiarze gospodarczym, spo-
łecznym i przestrzennym oraz działania nie-
zbędne do ich osiągnięcia.

Poddany obecnie konsultacjom społecznym 
projekt aktualizacji Strategii jest odpowiedzią 
na zmieniające się uwarunkowania i wyzwa-

nia. Przedstawia spójny plan powiązanych 
i przemyślanych działań w perspektywie naj-
bliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do 
szerokiej współpracy, której oczekiwanym 
efektem będzie podniesienie jakości życia 
mieszkańców powiatu kartuskiego.

Do udziału w konsultacjach społecznych pro-
jektu Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego do 
roku 2030 zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych, w tym samorządy, partnerów społecznych 
i gospodarczych oraz osoby prywatne.

Z treścią projektu Strategii Rozwoju Powiatu 
Kartuskiego na lata 2021-2030 wraz z uszczegó-
ławiającymi jej zapisy Programami Operacyj-
nymi 2021-2026 można zapoznać się na stronie 

internetowej Powiatu Kartuskiego www.kartu-
skipowiat.com.pl. 

Uwagi i wnioski do projektu Strategii Roz-
woju Powiatu Kartuskiego na lata 2021-2030 
można składać w terminie do 3 marca br. 
włącznie. Należy je składać z wykorzystaniem 
załączonego wzoru formularza– wypełniony 
dokument należy przesłać na adres: strate-
gia@kartuskipowiat.pl

Informujemy, że konsultacje nie przewidują 
możliwości składania uwag i wniosków do pro-
jektu dokumentu anonimowo, dlatego też pro-
simy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną 
zamieszczoną na formularzu zgłaszania uwag.

/raf/

Strategia rozwoju – 
trwają konsultacje
POWIAT | Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu 
aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego. Uwagi i wnioski można składać do 3 marca. 

Zmodernizują 
ujęcie wody

GM. PRZODKOWO | Umowa 
na modernizację ujęcia wody w To-
karach została podpisana.

Wkrótce  rozpocznie się moderni-
zacja budynku oraz technologii Sta-
cji Uzdatniania Wody w Tokarach 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
budową zbiornika wody uzdatnia-
nej oraz ujęcia wody S4, na które  
gmina otrzymała dofinansowanie 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W tym miesiącu w sali konferen-
cyjnej urzędu gminy podpisano umowę  z firmą Zakład Usługowo-Pro-
dukcyjno-Handlowy „HIRSZ” ze Stężycy, wyłonioną w postępowaniu 
przetargowym. Termin wykonania zaplanowany został do końca wrze-
śnia 2021 roku.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy zadanie to otrzymało dofinansowanie 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączną wartość inwestycji to 3 mln zł.

/UGP/
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Będzie miała 900 metrów długości, 2 metry 
szerokości i skorzystają z niej przede wszyst-
kim fani jednośladów. W Skrzeszewie po-
wstanie nowa ścieżka rowerowa.

Umowę na to zadanie podpisali Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski oraz 
przedstawicielka wykonawcy zadania Firmy 
Usługowo Budowlanej Julita Cygert. 

Ścieżka rowerowa powstanie przy ul. Piasko-
wej. Charakteryzować się będzie nawierzch-
nią z kostki betonowej niefazowanej koloru 
czerwonego. Wykonawca wyznaczy również 
zjazdy na posesje przy pomocy krawężnika.

Realizacja zadania znacząco poprawi bez-
pieczeństwo na tej mocno obciążonej ru-
chem tranzytowym drodze, z której licznie 

korzystają omijający Żukowo kierowcy.
Koszt prac to ponad 424 tys. zł, z czego 

nieco ponad 134,3 tys. zł pochodzi z dofi-
nansowania z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin za-
kończenia realizacji planowany jest na ko-
niec maja br.

/raf/

Powstanie kolejna 
ścieżka rowerowa
GM. ŻUKOWO | To dobra wiadomość dla rowerzystów – powstanie kolejna droga, przeznaczona 
specjalnie dla nich. Umowa z wykonawcą została podpisana, niedługo rozpoczną się prace. 

REKLAMA U/2021/PR

dotacje dla Parafii Powiatu kartuSkiego
Powiat | Pięć parafii z powiatu kartuskiego otrzymało dotacje na renowacje zabytków.

Rada Powiatu Kartuskiego na wniosek Za-
rządu Powiatu Kartuskiego udzieliła dotacji 
z budżetu Powiatu Kartuskiego na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków znajdujących się na 
obszarze Powiatu Kartuskiego. W roku 
bieżącym dofinansowanie otrzymały:
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie na 
wymianę pokrycia dachu w kościele – 90 
000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebo-
wzięcia N.M.P., Kartuzy, ul. Klasztorna 3 na 
remont wnętrz Eremu w dawnej Kartuzji 
Gdańskiej – 85 000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana 

Ewangelisty Przyjaźń, na prace konser-
watorskie przy elementach zabytkowych, 
z których ma powstać ołtarz główny – 41 
500 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa 
Pomieczyno, na remont oraz konserwacja 
elewacji kościoła p.w. Św. Józefa w Pomie-
czynie wraz z wymianą stolarki okiennej 
(etap III) – 111 985 zł,
dodatkowo Zarząd Powiatu Kartuskiego 
zatwierdził pomoc finansową na zagospo-
darowanie terenów zielonych dla:
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. 
Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczy-
nie w kwocie – 49 000 zł, co daje razem 
znaczącą kwotę - 377 485 zł.
/raf/
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Rusza budowa 
hali sportowej
GM. PRZODKOWO | Podpisano umowę na budowę sali sportowej 
z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie.

Wkrótce  rozpocznie się Budowa sali sportowej z częścią dydak-
tyczną przy Szkole  Podstawowej w Wilanowie - I etap stan surowy 
zamknięty, na które  gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

W tym miesiącu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przodkowo ofi-
cjalnie podpisano umowę  z firmą 4ml budowa Sp. z o. o. o., wyłonioną 
w postępowaniu przetargowym. Termin wykonania zaplanowany został 
do końca września 2021 roku.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy zadanie to otrzymało dofinansowa-
nie z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość inwestycji to 2,5 mln zł. 

/raf/
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Nagrody przyznane przez Gminę Sie-
rakowice otrzymały koszykarki klubu 
BAT Sierakowice: Agata Gilmajster, 
Wanesa Furman, Agata Makurat i Mar-
ta Rompska oraz lekkoatleta Krzysz-
tof Różnicki z klubu Cartusia Kartuzy 
(Krzysztof nie mógł odebrać nagrody 
osobiście; w jego imieniu uczyniła to 
mama).

Sukcesy młodych zawodników przybli-
żył przewodniczący rady Mirosław Kucz-
kowski. Dziewczęta są mistrzyniami Pol-
ski w 2020 r. w koszykówce kobiet do lat 
16. Skupiają się w klubie sportowym BAT 
Sierakowice. Agata Gilmajster jest też wi-
cemistrzynią świata FIBA Women’s Skills 
Challenges World Cup 2020. Agata Ma-
kurat zadebiutowała w ekstraklasie kobiet 

w klubie GTK Gdynia. Obie są w kadrze 
Polski.

Krzysztof Różnicki jest lekkoatletą, od 
dwóch lat jest zawodnikiem kadry naro-
dowej. Trenuje w klubie Cartusia Kartuzy. 
Jest rekordzistą Polski juniorów młod-
szych na 600, 800 i 1000 metrów. W 2019 
roku zdobył złoto w kategorii U-18, a tak-
że srebro na Europejskich Igrzyskach 

Młodzieży w Baku. W 2020 roku zdobył 
tytuł Mistrza Polski w przełajach na 3000 
m w kategorii U-18.

– Gratuluję wysokich osiągnięć sporto-
wych. Dziękuję za godne reprezentowanie 
gminy Sierakowice. Życzę kolejnych wy-
sokich lokat zdobywanych dzięki deter-
minacji i pasji, spełnienia marzeń, zdro-
wia i wytrwałości w dalszych zmaganiach. 
Niech dotychczasowe sukcesy mobilizują 
do podnoszenia poprzeczki i zdobywania 

najwyższych laurów – napisał w liście gra-
tulacyjnym wójt Tadeusz Kobiela, a zwra-
cając się już bezpośrednio do sportowców 
dodał: – Jesteśmy z was dumni i cieszymy 
się z waszych sukcesów. Wierzę, że jeszcze 
niejednokrotnie o was usłyszymy. Dzięku-
ję i życzę wielu sukcesów. Tak trzymać!

Jak zapowiedział Mirosław Kuczkowski 
już wkrótce kolejni sportowcy zostaną na-
grodzeni przez sierakowicki samorząd.

/raf/

Najlepsi sportowcy nagrodzeni
GM. SIERAKOWICE | Podczas ostatniej sesji rady gminy miała miejsce miła uroczystość. Samorząd postanowił uhonorować i nagrodzić młodych spor-
towców z naszej gminy. Nagrody i listy gratulacyjne wręczył wójt Tadeusz Kobiela.
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Trwa zgłaszanie kandydatów do IV 
edycji Pomorskiej Nagrody Lite-
rackiej „Wiatr od morza”. Termin 
nadsyłania zgłoszeń mija 30 mar-
ca. Nagrody co roku przyznawane 
są autorom zamieszkałym i tworzą-
cym na Pomorzu lub autorom dzieł 
w istotny sposób związanych z te-
matyką pomorską. Ponadto specjal-
na nagroda wędruje do autora lub 
autorki za całokształt dokonań twór-
czych lub pracy na rzecz literatury, 
książki i czytelnictwa w minionym 
roku. Miejsce publikacji książek nie 
ma znaczenia. Pomorska Nagroda 
Literacka przyznawana jest w trzech 
kategoriach: Literacka Książka Roku, 
Pomorska Książka Roku oraz Cało-
kształt Pracy Literackiej.

Kandydatów do Pomorskiej Nagro-
dy Literackiej za rok 2020 zgłaszać 
mogą stowarzyszenia i związki lite-
rackie, redakcje czasopism literac-
kich, wydawnictwa, wyższe uczel-
nie humanistyczne, stowarzyszenia 
regionalne, biblioteki, instytucje kul-
tury, media oraz członkowie kapitu-
ły Pomorskiej Nagrody Literackiej.
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Pracodawcy wciąż 
zatrudniają obcokrajowców
― Pandemia wpłynęła niekorzystnie na różne dziedziny gospodarki, odczuł to także rynek 

pracy. Jak wynika z najnowszych statystyk pomimo problemów pomorscy pracodawcy 
wciąż zatrudniają i chcą zatrudniać obcokrajowców. ―

Pandemia COVID-19, z którą przy-
szło nam się mierzyć od 2020 
roku, zmieniła otaczającą nas 
rzeczywistość i praktycznie każdy 
aspekt naszego życia, a negatyw-
ne efekty odczuli zarówno pracow-
nicy, jak i pracodawcy. Pomimo 
tego, że wiele osób utraciło swoje 
dotychczasowe zatrudnienie, pra-
codawcy nadal borykali się z pro-
blemami kadrowymi, a deficyty 
pracowników uwidocznione przed 
pandemią nadal utrzymywały się 
w czasie jej trwania. Dlatego też 
wielu pracodawców, aby zacho-
wać ciągłość działalności przed-
siębiorstw praktykowało zatrudnie-
nie pracowników zza granicy.
Pierwsza fala pandemii oraz „za-
mrożenie” gospodarki, a co za 
tym idzie zamknięcie granic Polski 

spowodowało, że pracodawcy zo-
stali odcięci od pracowników zza 
granicy. Można podejrzewać, że 
przedsiębiorcy, by przetrwać ten 
ciężki czas i aby zachować ciągłość 
działalności zaczęli, ograniczać 
zatrudnienie w firmach. Dlatego 
też wielu pracodawców sięgnęło 
po pomoc do powiatowych urzę-
dów pracy, za pośrednictwem któ-
rych mieli możliwość skorzystania 
z krótkoterminowego zatrudnienia 
pracowników zza granicy.
Największy popyt na pracę cudzo-
ziemców występuje w Trójmieście. 
W Gdańsku i powiecie gdań-
skim odnotowano ponad połowę 
wszystkich oświadczeń (64,0 tys.) 
zarejestrowanych w ciągu 2020 
roku. Zdecydowanie mniejszy po-
pyt zgłoszono w Gdyni i Sopocie. 

Tam odnotowano 14% wszystkich 
oświadczeń, tj. 17,9 tys.
Najmniejsze zainteresowanie 
zatrudnieniem obcokrajowców 
w ciągu roku wykazywały powiaty 
usytuowane po wschodniej stro-
nie granicy województwa, jak po-
wiat malborski (240 oświadczeń), 
nowodworski (568 oświadczeń) 
i sztumski (640 oświadczeń).
Największe zainteresowanie za-
trudnieniem cudzoziemców wy-
kazują pracodawcy poszukujący 
osób na stanowiska takie jak pra-
cownicy przy pracach prostych 
oraz robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy, w następnej kolejności 
w zawodach: operatorzy i monte-
rzy maszyn i urządzeń oraz pra-
cownicy usług i sprzedawcy.
/raf/

Standard Minimum na 
rzecz Osób z Niepełno-
sprawnościami to doku-
ment wypracowany przez 

grono ekspertów sku-
pionych wokół Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia Sopot (OMGGS). 
Jest to zbiór wytycznych 
dla włodarzy, które 
zostaną wdrożone w 59 
samorządach OMGGS. 
Znajdują się tam takie roz-
wiązania jak na przykład 
szkolenia dla nauczycieli, 
urzędników, bezpłatne 
punkty porad prawnych 
czy doradztwo zawodowe 
– wszystko po to, by po-
prawić jakości życia osób 
z niepełnosprawnościami 

i ich otoczenia. 
Dokument powstał przy 
współpracy ponad 80 
ekspertów, m.in. przed-
stawicieli samorządów, 
osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów, repre-
zentantów służby zdrowia, 
placówek edukacyjnych 
i terapeutycznych oraz  
poradni psychologicz-
no-pedagogicznych. 
Standard obejmuje 30 
konkretnych zadań dla 
samorządów, stawiając 
w pierwszej kolejności na 
świadomość i edukację. 

Pierwszy taki 
dokument w kraju

Pomorska nagroda 
Literacka



/Express_Biznesu /Express_Biznesu

www.expressbiznesu.pl

Wszyscy zyskamy  
na metropolii

Z Michałem Gla-
serem, prezesem 
zarządu Obszaru 
Metropolitalnego 
Gdańsk Gdynia So-
pot o tym, dlaczego 
projekt ustawy 
metropolitalnej 
powinien zostać 
przegłosowany 
przez Sejm i kto oraz 
w jaki sposób na tym 
zyska, rozmawia 
Rafał Korbut. 

Z Leszkiem Kulińskim, wójtem 
gminy Kobylnica, o rozwoju gmi-
ny, współpracy z samorządami, 
organizacjami i instytucjami 
oraz o planach na przyszłość 
rozmawia Rafał Korbut. 

Gmina Kobylnica niedawno 
znalazła się na podium w Ogólno-
polskim Rankingu Gmin i Powia-
tów – na trzeciej pozycji w kraju. 
To spory sukces. Jakie działania 
samorządu doceniła kapituła 
konkursu? 

- Bez względu na to, jaką wyko-
nujemy pracę, zawsze towarzy-
szy nam radość, gdy to, czemu 
poświęcamy się bez reszty, jest 
oceniane pozytywnie. Dla mnie – 
jako Wójta – a więc jako gospoda-
rza Gminy Kobylnica nadrzędną 
wartością jest zadowolenie i sa-
tysfakcja mieszkańców z tego, jak 
dynamicznie się rozwijamy. Cenne 
jest jednak i to, kiedy efekty 
naszej ciężkiej pracy zauważane, 
i wysoko oceniane, są przez nieza-
leżnych ekspertów, którzy anali-
zują naszą sytuację na podstawie 
ściśle określonych wytycznych. To 
zawsze miłe uczucie, pewnego ro-
dzaju nagroda za innowacyjność, 
upór, zaangażowanie i śmiałość 
w podejmowaniu działań. 

Jakie korzyści daje poszcze-
gólnym gminom i powiatom 
(zarówno władzom samo-
rządowym, jak i wszystkim 
mieszkańcom tego obszaru) 
to, że są członkami związku 
metropolitalnego?
- Korzyści z utworzenia 
metropolii na Pomorzu będą 
odczuwalne przez wszystkich. 
Dzięki ustawie otrzymamy 
prawo dysponowania ponad 
200 mln zł, które zamiast zasila 
budżet centralny pozostaną na 
Pomorzu. Samorządy otrzyma-
ją nowe instrumenty prawne 
umożliwiające realizację wspól-
nych zadań, co przełoży się na 
zmniejszenie kosztów usług pu-
blicznych świadczonych na rzecz 
mieszkańców nie pogarszając 
ich jakości. Wygenerowane 
oszczędności będą mogły zostać 
przekazane na inne cele, np. 
na kolejne żłobki, place zabaw, 
remonty chodników, rozbudowę 
sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnej czy wymianę oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne. 
Usankcjonowana metropolia to 
jednak przede wszystkim korzy-
ści dla mieszkańców zarówno 
tych z Trójmiasta, ale również 
tych z mniejszych miejscowości 
powiązanych funkcjonalnie 
z dużymi ośrodkami. Związek 
metropolitalny to wspólny bilet, 
częstsze połączenia pociągów, 
autobusów, tramwajów 
i trolejbusów, to kolejne węzły 
przesiadkowe, skoordynowane 
planowanie przebiegu dróg 
i terenów inwestycyjnych. In-
westycje w obszarze transportu 
przyczynia się do poprawy 
dostępności do specjalistycznych 

usług lekarskich, szkół, uczelni, 
instytucji kultury i miejsc pracy. 

Metropolia na Pomorzu prak-
tycznie funkcjonuje już od lat. 
Poszczególne miasta, gminy 
i powiaty ściśle współpracują 
ze sobą. Co zatem ma zmienić 
ustawa metropolitalna?
- Nasze starania o ustanowienie 
metropolii na Pomorzu trwają 
już od lat. W 2011 r. z inicjatywy 
prezydenta Pawła Adamowi-
cza powstało stowarzyszenie 
samorządowe Obszar Metropo-
litalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
(OMGGS), w którym współ-
działa 59 samorządów. Dzięki 
metropolitalnym porozumie-
niom udało nam się pozyskać 
unijne środki w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Obecnie OMGGS 
zarządza funduszami europej-
skimi o wartości 1,76 mln zł, co 
przekłada się na pakiet ponad 180 
projektów o wartości 3,13 mld zł. 
Z tych pieniędzy powstają węzły 
przesiadkowe, finansowana jest 
termomodernizacja i rewitali-
zacja, powstają nowe szpitale 
geriatryczne i przedsiębiorstwa 
społeczne. Pomorska metropolia 
istnieje więc faktycznie, ale do 
jej dalszego rozwoju niezbędna 
jest ustawa uchwalona przez 
obie izby parlamentu i pod-
pisana przez Prezydenta RP. 
Dzięki temu samorządy zyskają 
dodatkowe kompetencje i środki 
finansowe.  

Cały wywiad czytaj w 93 
numerze Expressu Biznesu, 
oraz na naszej stronie 
internetowej!

Niedawno minęły dwa lata od wyborów. Co 
uważa Pan za największy sukces podczas 
dotychczasowej kadencji?
- Niewątpliwym sukcesem są środki zewnę-
trze, jakie przez ten czas udało się pozyskać 
naszemu samorządowi. Powiat Kartuski 
zawsze zajmował wysokie miejsca w rankin-
gu powiatów aktywnie aplikujących o środki 
z Unii Europejskiej. Cieszę się ze zrealizowa-
nych inwestycji drogowych, które moderni-
zowaliśmy przy wsparciu z budżetu państwa 
oraz środków unijnych. Warto podkreślić, 
że zawsze staramy się je „lokować” w każdej 
z gmin powiatu.
Jedną z ważniejszych inwestycji było 
uruchomienie zmodernizowanego budyn-
ku Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kobysewie, który jest samodzielną 
jednostką Powiatu Kartuskiego. Rozpoczął 
on funkcjonowanie w czerwcu 2019 r. Jest 
placówką wsparcia dziennego dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, psychiczną 
i całym spektrum autyzmu. Tworzenie 
nowoczesnej, dostępnej oraz bezpiecznej 
przestrzeni dla tych osób w ramach placówek 
dziennego pobytu jest nie tylko realizacją 
zadań samorządu, ale też przejawem społecz-
nej solidarności i odpowiedzialności za tych, 
którzy potrzebują szczególnego wsparcia. In-
westycja ta została finalistą w ogólnopolskim 
konkursie „Modernizacja Roku & Budowa 
XXI w.”, wyróżnioną przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Od kilku lat prace naszego samorządu są 
wysoko oceniane w Ogólnopolskim Ran-
kingu Gmin i Powiatów, organizowanym 

przez Związek Powiatów Polskich. 
W 2020 roku zajęliśmy trzecie miej-
sce w kategorii „Powiatów powyżej 
120 tys. mieszkańców”.

Jednym z najważniejszych 
wyzwań dla każdego samorządu 
są inwestycje. Które z inwestycji, 
zrealizowanych przez Powiat 
Kartuski, wymieniłby Pan jako 
najistotniejsze?
- Najważniejsze dla wielu samo-
rządów są inwestycje drogowe. 

W ostatnich dwóch latach Powiat Kartuski 
wykonał przebudowy, remonty kilkunastu 
odcinków dróg na łączną kwotę ponad 11 
mln złotych, w tym pozyskał dofinasowanie 
na te zadania w ok. 50 % z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Przebudowano m.in. drogę 
na odcinku Czeczewo-Przodkowo, rozbudo-
wano drogę Wygoda Łączyńska-Chmielno, 
wyremontowano drogę powiatową Pępowo-
Leźno. Oprócz tego, za kwotę ponad 1 mln 
złotych, odnowiono nawierzchnię dróg: 
Sulęczyno-Lipusz, Goręczyno-Ostrzyce oraz 
drogi w miejscowościach Kiełpino, Szarłata 
i Tuchom.
Przy współpracy z gminami w ostatnich dwóch 
latach zrealizowano inwestycje w zakresie 
budowy chodników, zjazdów i ścieżek rowero-
wych na kwotę łączną ponad 3,6 mln złotych, 
w tym udział gmin stanowił ok. 45 %.
Istotnym przedsięwzięciem dla nas była 
budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach 
przebudowy drogi powiatowej Gowidli-
no-Sulęczyno, która została dofinasowana 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER”. Wartość 
tego projektu wyniosła ponad 2,2 mln zło-
tych, a wspomniane dofinasowanie prawie 
300 tys. złotych, dodatkowo zadanie to 
wsparły środki w wysokości 300 tys. złotych 
z budżetu Gminy Sulęczyno.
Chciałbym też nadmienić o zakończonym 
w lipcu ubiegłego roku mniejszym zadaniu 
(jego wartość 63,8 tys. złotych), na które 
pozyskaliśmy środki (25 tys. złotych) z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Więcej - w ostatnim wydaniu Expressu 
Biznesu oraz na www.expressbiznesu.pl

Silny region 
to silna gmina
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Wiele sukcesów 
i wiele wyzwań

Senat 13 stycznia jednogłośnie po-
parł ustawę o wsparciu dla morskich 
farm wiatrowych. Trafi ona teraz do 
prezydenta. To historyczny moment 
i ustawa kluczowa dla całej gospodarki. 
Na budowie farm powinno skorzystać 
przede wszystkim nasze województwo. 
Regulacje zawarte w tzw. ustawie 
offshore stanowią podwalinę rozwoju 
dla farm wiatrowych w polskiej części 
Bałtyku i będą wspierać przez kolejne 

dekady proces transformacji gospodarki 
Polski w kierunku niskoemisyjnym. 

Ustawa o wsparciu offshore

 Z Bogdanem Łapą, starostą kartuskim, 
o już zrealizowanych zamierzeniach 
podczas bieżącej kadencji i kolejnych 
wyzwaniach stojących przed samorzą-
dem powiatu kartuskiego, rozmawia 
Rafał Korbut. 



Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na za-
bezpieczenie ścian, stropów i dachów, a także 
odnowienie malowideł, ołtarzy i organów 
we wnętrzach zabytkowych kościołów. Radni 
województwa pomorskiego podjęli uchwałę 
w sprawie udzielenia dotacji podczas sesji 
sejmiku 22 lutego 2021 r.
Wsparcie z budżetu województwa pomor-
skiego pozwoli na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych, które poprawią stan zachowania 
cennych zabytków z Pomorza oraz zapobiegną 
ich niszczeniu.
Jak poinformował marszałek Mieczysław Struk, 
złożonych zostało 45 wniosków o dofinanso-
wanie. Komisja konkursowa wyłoniła 16 pro-
jektów, proponując udzielenie dotacji na ich 
realizację w łącznej kwocie ponad 1,74 mln zł.
Komu zostaną udzielone dotacje? Największe 
wsparcie otrzymają: parafia rzymskokatolicka 
w Lubieszewie na konserwację i restaurację 
barokowego stropu kościoła pw. św. Elżbiety 
Węgierskiej (198 tys. zł), parafia rzymskoka-
tolicka w Mątowach Wielkich na konserwację 
i restaurację barokowego stropu nawy głównej 
w kościele pw. św. Piotra i Pawła (192 tys. zł) 
oraz parafia rzymskokatolicka w Ugoszczy na 
renowację i odrestaurowanie kościoła pw. św. 
Marii Magdaleny (160 tys. zł).
/raf/

Pieniądze 
na ratowanie 
zabytków
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Program został ogłoszony 8 lutego 
2020 roku. 
- W 2020 roku podpisaliśmy umo-
wy na realizację trzech obwodnic 
z tego rządowego programu – 
podsumowują przedstawiciele Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. - Dla dziesięciu obwod-
nic trwają przetargi na realizację, 
dla kolejnych 33 szukamy wyko-
nawców dokumentacji projektowej, 
a dla 54 obwodnic trwa opracowa-
nie dokumentacji lub przygotowa-
nie do ogłoszenia przetargów na 
dokumentację. Podpisaliśmy już 
umowy na zadania o łącznej dłu-
gości 437,8 km, z czego 19,9 km 
na realizację i 417,9 na dokumen-
tację. Ogłosiliśmy przetargi na ob-
wodnice o łącznej długości 418,7 
km, z czego 87,2 km na realizację 

i 331,5 km na dokumentację. 
W ramach Programu powstanie 
100 obwodnic na sieci dróg kra-
jowych o łącznej długości ok. 830 
km. Będą to trasy o najwyższych 
parametrach technicznych, dosto-

sowane do przenoszenia obciąże-
nia 11,5 t/oś.  
Na Pomorzu pięć obwodnic na 
drogach krajowych jest realizowa-
nych w ramach rządowego pro-
gramu.

Są to:
1. Brzezie - najbardziej zaawan-
sowane prace są przy obwodnicy 
Brzezia zlokalizowanej między Bia-
łym Borem a Człuchowem na DK25. 
Trwa przetarg na budowę obwodni-

cy. Trasa ma mieć ok. 4,6 km. 
2. Starogard Gdański - zaawanso-
wane prace toczą się także przy 
przygotowaniu obwodnicy Staro-
gardu Gdańskiego w ciągu DK22. 
3. Słupsk i Kobylnica - została pod-
pisana umowa na przygotowanie 
studium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowego z elementami kon-
cepcji programowej (tzw. STEŚ-R) 
dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy 
w ciągu DK21. 
4. Sztum - trwa przetarg na wyło-
nienie wykonawcy opracowania 
dokumentacji projektowej dla ob-
wodnicy Sztumu w ciągu DK55. 
5. Człuchów - w ciągu dwóch dróg 
krajowych nr 22 i 25 jest prowa-
dzone postępowanie na wykonaw-
cę dokumentacji. 
/raf/
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― Minął rok od czasu ogłoszenia programu budowy 
100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). ―

100 obwodnic przez 10 lat

W Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, 
Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu w IV 
kwartale 2020 roku przeciętna cena 
transakcyjna lokalu od dewelopera była 
o 7,5 proc. wyższa niż rok wcześniej, 
a w przypadku mieszkań używanych 
wzrost cen wyniósł 5,6 proc.
A oto kilka przykładów pomorskich in-
westycji. 

Nowe Kolibki w Gdyni. Wcale nie 
trzeba przeprowadzać się na wieś, aby 
uciec od miejskiego zgiełku. Przykładem 
jest powstające osiedle Nowe Kolibki 
w Gdyni. Inwestycja powstaje na skraju 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 
na granicy Sopotu i dzielnicy Gdynia-
Orłowo, zaledwie 800 metrów od piasz-
czystej plaży. To właśnie jej malownicze 
otoczenie stało się największym źródłem 
inspiracji dla autorów projektu.

chlebova  apartamenty w Gdańsku. 
Ta inwestycja jest już na ostatniej prostej. 
Chlebova powstaje w miejscu bardzo 
szczególnym dla mieszkańców Gdań-
ska. Przy ulicy Wiosny Ludów 4 mieściła 
się niegdyś historyczna fabryka chleba 
– Germania Brotfabrik. Jej ekonomicz-
ne znaczenie było dla gdańszczan tak 
duże, że została ona wspomniana na 
kartach „Gdańskiej trylogii” samego 
Güntera Grassa. 

lawendowe Wzgórza w Gdańsku. Ta 
inwestycja również jest już na finiszu. 
Inwestor zakończył wieloetapową inwe-
stycję i oddał wszystkie lokale do użytku 
mieszkańcom. Zbudowano 33 budynki, 
w których mieści się 2060 mieszkań. 
Ogólnodostępna infrastruktura obej-
muje 11 placów zabaw, tereny zielone 
o łącznej powierzchni 13 ha, wielofunk-
cyjne boisko, strefy relaksu, barbecue 
i ścieżki rowerowe. Osiedle posiada tak-
że własną sieć WiFi dostępną dla miesz-
kańców. Planowana jest jeszcze budowa 
terenów rekreacyjnych.
/raf/

deweloperzy nie zwalniają temPa
― W 2020 roku mieszkania zdrożały o niespełna 6 proc. Tymczasem deweloperzy wciąż budują kolej-
ne osiedla. Poniżej publikujemy kilka przykładów. ―



Co słyChać 
w pomorskich 
salonach?

― Ryk kilkusetkonnych V6-ek, ciche „mruczenie” rzędowych benzynówek, rytmiczną pracę 
nowych diesli czy może.... niemal niesłyszalny szum elektrycznych motorów? Co aktualnie 

słychać w salonach motoryzacyjnych na Pomorzu?  ―

| wybieram pomorskie | | expressy.plIV

Postanowiliśmy zajrzeć do salonów dealer-
skich i sprawdzić, co aktualnie dzieje się na 
rynku motoryzacyjnym. Jest trochę nowości, 
są też modele, które mimo tego, że miały 
premierę już sporo czasu temu, wciąż zna-
komicie się sprzedają. A zatem zapraszamy 
na krótki, subiektywny spacer po pomorskim 
rynku motoryzacyjnym. 

▶ Spod znaku francuskiego lwa
Zwróciliśmy uwagę na dwa modele marki 
Peugeot. Pierwszy to Peugeot 208. Dlacze-
go akurat ten model? Ponieważ był on naj-
lepiej sprzedającym się samochodem we 
Francji w 2020 roku! Jest tak popularny, że 
fabryki nie nadążają z jego produkcją. Na 3 
miejscu znalazł się większy bliźniak, model 
2008. Pierwsze miejsce w rankingu nie po-
winno dziwić, biorąc pod uwagę, że – jak 
podkreśla producent - „208 wyznacza nowe 
standardy w swojej klasie”.
Drugie interesujące auto to hybrydowa, wy-
czynowa wersja Peugeot 508 - PSE (Peugeot 
Sport Engineered) z 360 KM i 520 Nm na 
pokładzie. Dzięki trzem silnikom (1 benzyno-
wy i 2 elektryczne) 508 PSE rozpędza się do 
100 km/h w 5,2 sek! Jest to najmocniejszy 
Peugeot w historii, a 508 to dopiero pierw-
szy model z oznaczeniem PSE. Peugoet 508 
PSE jest już dostępny w sprzedaży. 
Obydwa auta można obejrzeć w salonie Peu-
geot JD Kulej w Gdyni. 

▶ Niekwestionowany lider 2020 roku
Rok 2020 Toyota zakończyła na pozycji 
zdecydowanego lidera polskiego rynku mo-
toryzacyjnego. W ciągu całego roku marka 
zarejestrowała 64 364 samochody osobowe 
i dostawcze. To o ponad 7 600 aut więcej 

od marki zajmującej drugie miejsce. Do 
sukcesu przyczynił się awans na pierwsze 
miejsce w segmencie aut osobowych i 60-
procentowy wzrost rejestracji samochodów 
dostawczych marki.
Do sukcesu w ogromnym stopniu przyczyniła 
się zarówno niesłabnąca popularność Corolli 
i Yarisa, jak i dominująca pozycja RAV4 i To-
yoty C-HR w segmencie SUV. Najczęściej re-
jestrowanym samochodem Toyoty jest Corolla 
(17 508 egz.), która zajmuje drugie miejsce 
na polskim rynku oraz drugie w segmencie 
C. Pozycję najpopularniejszego modelu 
marki Corolla utrzymuje od 2019 roku, kie-
dy zadebiutowała 12. generacja. Tuż za nią, 
na trzecim miejscu znalazł się Yaris (15 378 
egz.) – lider segmentu B, który zanotował 
o 1309 egzemplarzy więcej niż rok wcze-
śniej. Yaris jest także samochodem najchęt-
niej wybieranym przez klientów prywatnych 
(7 967 egz.).
W pierwszej dziesiątce znalazły się również 
RAV4 (9 587 egz.) i Toyota C-HR (8 271 egz.), 
czyli dwa najpopularniejsze SUV-y w kraju. 
Pozycję lidera segmentu A wzmocniła Toyota 
AYGO (4 819 egz.) z 43-procentowym udzia-
łem w swoim segmencie.
Toyota zyskuje także coraz mocniejszą po-
zycję w klasie samochodów użytkowych. 
Auta dostępne są w salonach Toyota Walder 
w Chwaszczynie i Rumi. 

▶ Biją rekordy popularności 
Renault Captur został uznany za najpopular-
niejszy samochód w klasie crossover i SUV 
w 2020 roku w Europie. W ubiegłym roku 
sprzedano aż 167.823 egzemplarzy tego mo-
delu. A dealerzy potwierdzają: „Renault Cap-
tur kradnie serca naszych Klientów!”. Swój 

urok zawdzięcza niezliczonym wariantom 
personalizacji, dlatego każdy może dopaso-
wać samochód pod własne preferencje. 
A jeśli już mówimy o Renault, nie sposób nie 
wspomnieć o jednym z najpopularniejszych 
modeli: niedużym, miejskim Clio. Choć 
trzeba przyznać, że w w wersji przedłużo-
nej wcale nie jest to aż tak małe auto. Auto 
można dostać w różnych wersjach silniko-
wych, m.in. z fabryczną instalacją LPG. Są 
też dobrze wyposażone, m.in. w światła Full 
Led, aluminiowe felgi, asystenta pasa ruchu, 
czujniki parkowania czy klimatyzację. 
Bardziej szczegółowe informacje zarówno 
o tych, jak i innych modelach marki Re-
nault, można zdobyć, wybierając się do sa-
lonów Renault Zdunek w Gdyni, Gdańsku 
lub Sopocie. 

▶ Nowości, także elektryczne 
W 2021 r. Citroën kontynuuje ofensywę mo-
deli elektrycznych prezentując Nowe ë-C4 
– 100% ëlectric i C4. Samochody otwierają 
nową erę designu marki, zapewniają komfort 
jazdy i oferują możliwość wyboru jednego 
z trzech rodzajów napędu: w 100% elek-
trycznego, jednostki benzynowej lub silnika 
diesla. Nowe ë-C4 – 100% ëlectric i C4 są 
godnymi spadkobiercami bogatej, 92-letniej 
historii kompaktowych modeli Citroëna. Od 
1928 r. powstało już 10 generacji, wyprodu-
kowanych w łącznej liczbie 12,5 mln egzem-
plarzy. Nowe Citroëny ë-C4 – 100% ëlectric 
i C4 są już dostępne w sprzedaży – trafiły 
też do pomorskich salonów. 
Warto też zwrócić uwagę na inny ciekawy 
model tej francuskiej marki - SUV Citroën C5 
Aircross Hybrid. To pierwsza hybryda plug-in 
marki, która jest zapowiedzią ofensywy mo-

deli niskoemisyjnych. Zgodnie z planem do 
2025 r. gama zostanie w pełni zelektryfiko-
wana. SUV Citroën C5 Aircross Hybrid łączy 
zalety samochodów elektrycznych, widoczne 
w jeździe miejskiej, z atutami wersji spali-
nowych − wszechstronnością i zasięgiem 
w dłuższych trasach.
Auta można obejrzeć w salonie Citroën Zdu-
nek w Gdańsku. 

▶ Elektryczne Gran Turismo
I na koniec auto z wyższej półki, które na 
długo przed premierą stało się jednym z naj-
bardziej wyczekiwanych. Wyjątkowe i spek-
takularne – Audi e-tron GT. Światowa pre-
miera tego modelu miała miejsce w ostatnich 
dniach – 9 lutego 2021 roku. Tego dnia Audi 
zaprezentowało oficjalnie swój nowy w pełni 
elektryczny samochód - Audi e-tron GT. 
- Model e-tron GT to jedyne w swoim ro-
dzaju Gran Turismo, którego zalety zinter-
pretowano na nowo - z myślą o przyszło-
ści  - wyjaśnia Markus Duesmann, prezes 
zarządu AUDI AG. - Jego wygląd jest 
świadectwem motoryzacyjnego designu 
segmentu premium. To elektromobilność 
w najbardziej emocjonującym wydaniu, 
dająca niesamowite wrażenia podczas jaz-
dy. Koncepcja zrównoważonego rozwoju 
stojąca u podstaw tworzenia tego modelu, 
dodatkowo podkreśla jego zalety. Jednak 
nie tylko koncepcja napędu jest zrówno-
ważona środowiskowo. Cała produkcja 
w naszym zakładzie ma teraz neutralny 
pod względem emisji dwutlenku węgla 
bilans energetyczny. To ważny sygnał dla 
naszych pracowników i dla biznesowej 
przyszłości Audi.
Rafał Korbut
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W nowej perspektywie na lata 2021-
2027 na realizację programów w ramach 
Umowy Partnerstwa przeznaczonych zo-
stanie 76 mld euro (czyli ponad 350 mld 
zł). Około 40 proc. tych funduszy otrzy-
mają programy regionalne, zarządzane 
przez urzędy marszałkowskie poszcze-
gólnych województw. Reszta przeznaczo-
na zostanie na programy realizowane na 
poziomie krajowym.

„taki Podział to kara dla 
NajlePSzych”

Do 22 lutego trwają konsultacje rządo-
wego projektu nowej Umowy Partnerstwa. 
Marszałek Mieczysław Struk zwołał w tej 
sprawie pilne spotkanie pomorskich sa-
morządowców. Planowana Umowa Part-
nerstwa Polski z Unią Europejską zakłada, 
że do regionu pomorskiego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego trafi 
1 129 mln euro, czyli o prawie 40 proc. 
mniej niż w poprzedniej perspektywie.

– Najprawdopodobniej do naszego 
regionu trafi aż o 736 mln euro mniej. 
Oznacza to wyhamowanie tempa rozwo-
ju i redukcję inicjatyw samorządowych - 
mówił w czasie spotkania z samorządow-
cami marszałek Mieczysław Struk.

Pomorskie nie może też liczyć na żad-
ne mechanizmy rekompensujące spadek 
kwoty na program regionalny. Nie jeste-
śmy objęci ani wsparciem Programu Pol-
ska Wschodnia, ani Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji. Biorąc to pod uwagę, 
w przeliczeniu na mieszkańca otrzymamy 
482 euro, podczas gdy w latach 2014-2020 
kwota ta wynosiła 812 euro. Mniej od Po-
morza per capita otrzymają tylko woj. ma-
zowieckie, w którym mieszkańcy mogą 
liczyć na 412 euro i dolnośląskie z 416 
euro. Znacznie większe fundusze zostaną 
przekierowane do województw: lubelskie-
go, świętokrzyskiego, warmińsko-mazur-
skiego, podlaskiego oraz podkarpackiego 
(ponad 1000 euro per capita). Największą 
ogólną kwotę otrzyma Śląsk.

Podział środków na programy regional-
ne budzi wiele wątpliwości.

– Te pieniądze będą decydowały o inwe-
stycjach w regionie – tłumaczył podczas 
spotkania Janusz Lewandowski, europoseł. 
– Sytuacja Pomorza wygląda bardzo źle. 
Mam wrażenie, że rząd po swojemu wy-
selekcjonował regiony, które chce rozwijać 
i że podział środków jest niekorzystny dla 
regionów, które się rozwijają i które osią-
gnęły sukces. Także dzięki wykorzystaniu 
środków unijnych. Mniejsze środki to kara 
dla najlepszych, a nagroda dla najsłab-

szych. Czyli im gorzej, tym lepiej, bo więcej 
pieniędzy – podkreślił Lewandowski.

Europoseł zwrócił uwagę na to, że 
Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 
jest najgorszą wynegocjowaną polską 
umową z UE od czasu, kiedy nasz kraj 
jest we Wspólnocie. Zasada unijnego 
budżetu zakładała, że w zbliżającym się 
okresie programowania, żaden kraj nie 
mógł stracić więcej niż 24 proc.

 – Najwięcej straciły Węgry, bo 24 proc. 
Polska za to aż 23 proc. – mówił Lewan-
dowski.

kto i jak dzieli? PierwSzy raz 
zaSady Nie Są jawNe

Ponadto, projekt Umowy Partnerstwa 
zakłada, że rząd odłożył do dodatkowego 
podziału 7 mld euro z funduszy regional-
nych. Te środki mają być negocjowane 
z województwami w ramach 16 regional-
nych programów operacyjnych i nie są od 
początku przypisane do konkretnych wo-
jewództw, jak było do tej pory.

– Tu też nie znamy żadnych zasad ne-
gocjacji oraz kryteriów, jakimi będzie się 
kierować strona rządowa – podkreślał 

Mieczysław Struk. – Jednym słowem: pie-
niędzy jest mniej, nie wiadomo z jakich 
kryteriów to wynika, a ewentualne dodat-
kowe środki będą dzielone pomiędzy re-
giony według uznania – zaznaczył Struk.

Do tej pory, w każdej perspektywie, 
prowadzony był partnerski dialog z woje-
wództwami na temat zasad podziału środ-
ków na programy regionalne. To pierwszy 
raz w historii, kiedy zasady podziału nie 
są transparentne. Zastanawiająca jest też 
tak duża rezerwa środków (25 proc. ogól-
nego budżetu dla regionów).

– Ta rezerwa może okazać się bardzo 
uznaniowa – mówił Janusz Lewandowski. 
– Rząd po swojemu rozdzieli te pieniądze 
bez oparcia w dokumentach Unii Euro-
pejskiej – dodał Lewandowski.

orgaNizacje Pozarządo-
we i PrzedSiębiorcy zaNie-
PokojeNi

Projektem nowej Umowy Part-
nerstwa zaniepokojone są po-
morskie organizacje pozarządo-
we. W lutym odbyło się spotkanie 
konsultacyjne ze środowiskiem 
pomorskich NGO poświęcone 
ustaleniom przyjętym przez Rząd 
RP w projekcie Umowy Partner-
stwa na lata 2021-2027. W spo-
tkaniu uczestniczyło prawie 120 
osób. Ustalano m.in. że Pomorska 
Rada Organizacji Pozarządowych 
przygotuje specjalny apel sekto-
ra społecznego odnośnie zagro-
żenia wynikającego z planowa-
nych zmian. Do głosów sprzeciwu 
wobec niejasnego i nietranspa-
rentnego podziału środków przy-
łączają się przedstawiciele Po-
morskiej Rady Przedsiębiorczo-
ści w tym organizacje pracodaw-
ców, instytucje otoczenia bizne-
su, przedstawiciele świata nauki.

MarSzałek „NieSubordyNowaNy” bo... zaProSił Na koNSultacje SaMorządowców

Samorządowcy zgodni: podział środków 
unijnych jest niejasny a Pomorze straci

Około 160 samorządowców wzięło udział w spotkaniu dotyczącym projektu Umowy Partnerstwa Polski z Unią Europejską, która przesądza m.in. o po-
dziale środków pomiędzy regionami. Rządowy dokument zakłada, że nasze województwo dostanie o 736 mln euro, czyli aż o prawie 40 proc. mniej niż 
w poprzednich latach. Co więcej, Umowa Partnerstwa nie określa kryteriów i zasad podziału środków. 

Przygotowana przez ministerstwo 
obszerna prezentacja nie uśpiła 
czujności kilkudziesięciu pomor-
skich samorządowców, wśród 
których byli m.in. wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski, prezydent 
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, 
wiceprezydent Sopotu Marcin 
Skwierawski, wójt Trąbek Wielkich 
Błażej Konkol i burmistrz Pucka 
Hanna Pruchniewska. W dyskusji 
pytali oni m.in. o brak jasnych 
i transparentnych zasad podziału 
środków z Unii Europejskiej. We-

dług rządowych planów wojewódz-
two pomorskie dostanie znacznie 
mniej funduszy niż w poprzednich 
latach. 
Podczas konsultacji wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski wypunktował 
to, co w proponowanej przez rząd 
Umowie Partnerstwa budzi zanie-
pokojenie samorządowców:
- Po pierwsze nie zdecydowano się 
na kontynuowanie zasady part-
nerstwa i subsydiowania środków. 
60 procent środków unijnych 
będzie dysponowane centralnie, 

czyli przez rząd. A to jest tym 
bardziej niepokojące, że nawet 
w przypadku podziału pozostałych 
40 procent brakuje jakiejkolwiek 
transparentności. Słyszymy ciągle 
słowo „algorytm” ale nigdy go nie 
widzieliśmy. 
Opinie o umowie przedstawili 
także inni przybyli na konsultacje 
samorządowcy. 
Czemu zdecydowana większość 
środków trafiła do województw 
gdzie rządzi Prawo i Sprawiedli-
wość? – pytał Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu. Również 
Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie nie krył goryczy: – Po-
mniejszenie o 40 proc. środków dla 
Pomorza dotknie wszystkich, ale 
zwłaszcza najuboższych mieszkań-
ców w małych wiejskich gminach. 
Odpowiadając na głosy samorzą-
dowców wiceminister Jarosińska-
Jedynak stwierdziła krótko, że 
utrzymanie poziomu dofinansowa-
nia z poprzedniej perspektywy jest 
nierealne. Argumentowała też, że 
województwo pomorskie nie jest 

najbardziej poszkodowane, bo… 
małopolska straciła jeszcze więcej. 
Uznała również, że zapraszając na 
spotkanie innych samorządowców 
z regionu władze województwa 
złamały konwencję konsultacji 
i wykazały się niesubordynacją.
Konsultacje społeczne Umowy 
Partnerstwa mają trwać do 22 lute-
go 2021 roku. Po tym terminie Mi-
nisterstwo przedstawi nową wersję 
Umowy Partnerstwa (z ewentual-
nym uwzględnieniem uwag zgło-
szonych przez samorządy).

konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa funduszy i Polityki regionalnej dotyczą nowej perspektywy unijnej i podziału funduszy w ramach umowy Partnerstwa. do takiej dyskusji (onli-
ne) zaproszony został również Samorząd województwa Pomorskiego. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 15 lutego, a udział w nim – na zaproszenie marszałka województwa – wzięli również 
pomorscy samorządowcy: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z całego regionu. wiceminister Małgorzata jarosińska-jedynak określiła to jako… złamanie konwencji i niesubordynację.



&Uroda
magazyn Expressu Powiatu Kartuskiego

ZdrowiE
Wtorek, 23 lutego 2021 

Ciekawostka
Czy wiesz, że marchew jest bogata 
w witaminę A i ma pozytywny wpływ 
na nasz wzrok? Co więcej przeciwdziała 
miażdżycy, pozytywnie wpływa na układ 
nerwowy oraz na produkcję kolagenu 
dzięki zawartej w niej witaminie C. 

Mleko dobre na start

Dlaczego warto rozpocząć dzień 
od mlecznego posiłku? Podajemy 3 
przepisy na proste i szybkie mleczne 
śniadania. 

Nabiał zaliczany jest to żywności 
o dużej gęstości odżywczej - czyli 
takiej, której nawet niewielka por-
cja zapewnia organizmowi składniki 
pokarmowe niezbędne do prawi-
dłowego jego funkcjonowania. Peł-
nowartościowe białko do budowy 
komórek i tkanek, wapń wzmacnia-
jący kości i zęby, a także witaminy 
i mikroelementy wspomagające 
rozwój fizyczny i umysłowy to tylko 
niektóre korzyści płynące ze spoży-
wania mleka i jego przetworów. Są 

one zatem niezbędnym, a przy tym 
smacznym elementem codziennego 
jadłospisu. Wielu osobom trudno so-
bie wyobrazić śniadania bez mleka, 
serów, jogurtów czy masła, dlatego 
w odpowiednio skomponowanym 
posiłku nie powinno ich zabraknąć.

Dzięki zawartości pełnowartościo-
wego białka mleczne śniadanie to 
świetny zastrzyk energii na cały 
dzień. Pomysłów na najważniejszy 
posiłek dnia z nabiałem w roli głów-
nej jest mnóstwo!

Nie przepadasz za płatkami na mle-
ku? Zastąp je müsli lub granolą, czy-
li mieszanką płatków zbożowych, 

orzechów i bakalii, dodając do nich 
odrobinę naturalnego jogurtu. Taki 
posiłek postawi Cię na nogi i da 
uczucie sytości na dłużej. Mleczne 
posiłki są szybkie w przygotowa-
niu, a przy tym zdrowe i bardzo 
odżywcze. Doskonałym sposobem 
na dostarczenie organizmowi nie-
zbędnych składników, zawartych 
w mleku i jego przetworach, są 

także różnego rodzaju koktajle na 
bazie jogurtu, kefiru czy naturalnej 
maślanki w połączeniu z sezonowy-
mi lub mrożonymi owocami, ulubio-
nymi ziarnami i miodem.

Jeśli dysponujesz odrobiną czasu na 
przygotowanie porannego posiłku, 
warto urozmaicić go naleśnikami, 
goframi lub pankejkami, tak uwiel-

bianymi przez najmłodszych. To 
świetny sposób na „przemycenie” 
wartościowych składników z mleka 
i jego przetworów, a przy tym do-
skonała zabawa podczas przygoto-
wywania swoich smakowych kom-
pozycji. To danie daje nam szerokie 
pole do popisu, ponieważ możemy 
je przyrządzić zarówno na słodko, 
jak i wytrawnie.

KanapKi z twarożKiem
7 dag półtłustego twarogu•	
1/2 małego kubka jogurtu naturalnego•	
przyprawy (sól, pieprz, papryka słodka •	

w proszku)
świeże warzywa (ogórek, •	

rzodkiewka, pomidor, szczypiorek)
2 łyżki zarodków pszennych•	
2 kromki razowego lub innego pieczywa•	

Twaróg rozdrabniamy widelcem, dodajemy jogurt, przyprawy i pokrojone w kostkę wybrane warzywa - i gotowe! 
Tak przygotowany twarożek zajadamy z razowym chlebem.

rozgrzewająca owsianKa
5 łyżek płatków owsianych zwykłych•	
1 średnie jabłko (można je wcześniej •	

upiec w piekarniku)
łyżka rodzynek•	
łyżeczka jagód goji•	
łyżka orzechów włoskich•	
kubek jogurtu naturalnego•	
cynamon i/lub kardamon•	

Płatki owsiane wsypujemy do miski i zalewamy wrzącą wodą, mniej więcej do poziomu płatków. Kiedy płatki zmiękną 
(po ok. 5 minutach), dodajemy resztę składników: jogurt naturalny, pokrojone jabłko (posypujemy je cynamonem), ro-
dzynki, jagody goji oraz orzechy włoskie. Prosta, pyszna i pożywna owsianka gotowa!

pożywny KoKtajl
2 dojrzałe banany•	
2-3 łyżki masła •	

orzechowego 
(gładkiego lub crunchy)

1 łyżka płatków •	
jęczmiennych lub 
owsianych

250 ml mleka •	
półtłustego (koniecznie 
prosto z lodówki)

2 łyżki jogurtu •	
naturalnego

Banany obieramy, kroimy w mniejsze kawałki, wrzucamy do wysokiego 
naczynia i miksujemy ok. 1 minuty za pomocą blendera. Do gładkiej masy 
bananowej dodajemy płatki, masło orzechowe i ponownie miksujemy. Jeśli 
banany nie są mocno dojrzałe i słodkie, koktajl można dosłodzić odrobiną 
miodu. Na koniec dodajemy mleko i jogurt i łączymy je z pozostałymi skład-
nikami blenderem. Taki shake to zdrowe, pożywne i syte śniadanie.
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Zdrowa moda na lodowatą wodę

To, co jeszcze kilka lat temu niektó-
rym niemal nie mieściło się w głowie, 
dziś staje się coraz popularniejsze. 
Morsowanie – czyli kąpiele w lodowa-
tej wodzie, to ostatni krzyk mody. 

Liczba memów w internecie, któ-
rych tematem jest morsowanie, 
liczona jest w setkach tysięcy. Ci, 
którzy śmieją się z osób zażywa-
jących zimowych kąpieli, czasem 
zapominają jednak o tym, jak dobre 
dla naszego zdrowia może być za-
nurzanie się w lodowatej wodzie. 
Dlaczego zatem warto zacząć mor-
sować? Nie od dziś wiadomo (i zo-
stał to udowodnione naukowo) 
że zimno może mieć pozytywny 
wpływ na organizm. W literaturze 
naukowej udokumentowane jest 

m.in. przeciwzapalne działanie zim-
na. Redukuje stan zapalny głównie 
w schorzeniach narządu ruchu, ale 

ma też wpływ na redukcję ogólno-
ustrojowego, tzw. niskiego prze-
wlekłego stanu zapalnego wywoła-
nego np. otyłością.
Jak działa zimno na organizm? 
Okazuje się, że niska temperatura 
może stymulować uwalnianie bia-
łek, które powodują przemianę bia-
łej tkanki tłuszczowej w brunatną. 
Ma ona tę właściwość, że zamiast 

magazynować tłuszcz, poddaje go 
przemianom w konsekwencji pro-
dukując dużo ciepła. 
Należy dodać, że również aktyw-
ność fizyczna może wywołać efekt 
"brązowienia". Niestety, nie są to 
zmiany na zawsze - jeżeli jesteśmy 
nieaktywni lub nie poddajemy się 
działaniu zimna, wszystko wraca do 
punktu wyjścia.

Kolejna sprawa – wpływ zimna na 
tkankę mięśniową. O ile tłuszcz 
wydziela białka prozapalne, to 
mięśnie przeciwnie - produkują 
białka chroniące przed stanem 
zapalnym, większość z nich działa 
antyzapalenie. Kiedy organizm się 
ochładza, mięśnie próbują wydzie-
lać ciepło poprzez drżenie, co na-
sila produkcję korzystnych białek. 
Zatem im więcej mięśni, tym wię-
cej powstaje ochronnych białek. 
Morsy podkreślają też, że się rza-
dziej przeziębiają. 
Kto może z morsowania korzystać? 
Właściwie, prawie każdy - naukowe 
rekomendacje wskazują, że nawet 
dzieci w wieku od 3 lat. Przeciw-
wskazania to między innymi niewy-
dolność układu krążenia, epilepsja 
i niektóre inne przewlekłe choroby.

/raf/

Suszone, kiszone, mrożone...

Wszyscy chcemy mieć dostęp do 
pysznych i zdrowych warzyw nieza-
leżnie od pory roku. O ile od wiosny do 
jesieni mamy możliwość zakupu wielu 
krajowych, sezonowych warzyw to 
zimą sytuacja nieco się komplikuje. 

Na sklepowych półkach dominują 
wówczas produkty importowane, któ-
re zazwyczaj smakiem i wartościami 
odżywczymi nie dorównują wspania-
łym polskim warzywom. W ramach 
kampanii „Moc Polskich Warzyw” pre-
zentujemy 3 sposoby, dzięki którym 
możemy korzystać ze wszystkich pol-
skich warzyw przez cały rok.

SuSzenie warzyw

Suszenie to najstarsza metoda utrwa-
lania żywności. Co bardzo istotne, 
pozwala nie tylko zachować smak wa-
rzyw, ale w wielu przypadkach nawet 
go potęgować! Taki efekt jest wszyst-
kim znany np. z procesu suszenia 
grzybów. Aby korzystać z doskonałe-
go smaku suszonych warzyw mamy 
do dyspozycji dwa rozwiązania. Albo 
w pełni sezonu, kiedy warzywa są 
najtańsze i najsmaczniejsze, suszy-
my je w domu (np. w piekarniku, lub 

przy użyciu suszarek elektrycznych) 
i wykorzystujemy kiedy tylko mamy 
ochotę. Jeśli nie wykazaliśmy się wy-
starczającą przezornością, możemy 
po prostu kupić suszone warzywa. 
Najważniejsze, żeby zwracać uwagę 
na kraj pochodzenia. Wybierajmy tyl-
ko polskie warzywa. Suszone warzy-
wa można spotkać w różnych posta-
ciach. Od całych, niewielkich warzyw 
(np. bób, fasolka szparagowa), pokro-
jonych w połówki (pomidory, papry-

ka), kostkę (np. dynia, marchew, pie-
truszka), w płatkach (por, czosnek, 
pomidor) oraz w innych formach. 
Większość suszonych warzyw jest 
dostępna w formie sproszkowanej. 
Możliwości są nieograniczone.

Czy warzywa suszone są zdrowe? 
Suszenie to naturalny sposób na za-
chowanie ich świeżości. Proces po-
lega na częściowym usunięciu wody 
z warzyw poprzez jej odparowanie. 
Dzięki temu, bez użycia konserwan-
tów, drobnoustroje powodujące psu-
cie się żywności nie mogą się rozwijać 
a żywność zachowuje trwałość. Co 
ważne, suszenie warzyw nie powo-
duje dużych strat w wartościach od-
żywczych. Zawartość podstawowych 
składników nie zmiana się (bez zmian 
pozostają kaloryczność, zawartość 
białka, tłuszczu, węglowodanów czy 
błonnika). Niewielka jest też utrata 
większości witamin i minerałów.

KiSzenie warzyw

Kiszonki to absolutnie pozycja obo-
wiązkowa w naszych zimowych jadło-

spisach. Kiszone warzywa są nie tylko 
smaczne ale również wzmacniają nasz 
system odpornościowy, wspomagają 
florę bakteryjną oraz trawienie. Pro-
dukty kiszone to naturalne probioty-
ki. Są bogate w witaminy A, C, E i K. 
Kiszonki są niskokaloryczne, a kwas 
mlekowy pomaga w utrzymywaniu 
równowagi kwasowo-zasadowej or-
ganizmu. Oczywiście, na polskich 
stołach królują ogórki i kapusta kiszo-
na. Jednak w ostatnim czasie coraz 
popularniejsze stają się np. kiszone 
buraki, różyczki kalafiora, pieczarki, 
rzodkiewki, pomidory, marchew czy 
brukselki. Kiszonki możemy robić 
w domu lub kupić już gotowe, oczy-
wiście wybierając te z najlepszych 
(czyli polskich) warzyw. Pamiętajmy 
również, aby zwrócić uwagę na natu-
ralny skład kupowanego produktu.

Mrożenie warzyw

Mrożenie to jedna z najlepszych me-
tod przechowywania warzyw bez 

konieczności użycia jakichkolwiek 
dodatków (soli, cukru, czy innych 
konserwantów). Ta forma przecho-
wywania świetnie zachowuje kolor, 
strukturę, kształt, a także smak i za-
pach warzyw. Często mówi się, że 
mrożenie powoduje utratę wartości 
odżywczych produktów. Jednak liczne 
badania wykazują, straty w przypad-
ku mrożenia warzyw są nieznaczne, 
a każda obróbka termiczna (również 
podgrzewanie) powoduje pewne 
zmiany w proporcjach składników od-
żywczych.  Oczywiście, zawsze mając 
do wyboru świeże polskie warzywa 
i mrożonki – wybierajmy te pierwsze. 
Jednak poza sezonem, gdy w alterna-
tywie mamy importowane warzywa, 
które maja za sobą długi transport 
– wybór mrożonek z polskich, zebra-
nych w pełni sezonu warzyw wydaje 
się rozsądny. Nie tylko ze względu na 
smak, ale również wartości odżywcze 
i tak ważny w dzisiejszych czasach, pa-
triotyzm konsumencki.

/raf/

fo
t. 

ap
et

yt
na

po
lsk

ie
.co

m

fot. Facebook/Wejherowski Klub Morsów



expressy.pl Wtorek, 23 lutego 202110

W Starostwie Powiatowym miało miejsce 
podpisanie wstępnego porozumienia pomiędzy 
Powiatem Kartuskim a Akademią Wychowania 
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Gdańsku. Obie strony zadeklarowały współ-
pracę, dzięki której studenci uczelni na kierun-
ku Bezpieczeństwo Wewnętrzne będą mogli 
realizować praktykę studencką w zakresie zarzą-
dzania kryzysowego. Możliwe też będzie prowa-
dzenie praktyk zawodowych w oparciu o nasze 
zasoby oświatowe, zwłaszcza, że na mapie edu-
kacyjnej powiatu znajdują się szkoły oferujące 
młodzieży naukę w oddziałach rozwijających 
zainteresowania wojskiem i szeroko pojętym 
bezpieczeństwem.

Misją Akademii jest m.in. osiąganie wysokich 
efektów uczenia się oraz dostosowanie kierun-
ków kształcenia do rynku pracy i potrzeb spo-
łecznych, toteż dr Piotr Makar, Dziekan Wydzia-
łu Kultury Fizycznej, przygotowując nową ofertę 
Akademii, współpracuje z licznymi instytucjami 
w województwie pomorskim, w tym z samorzą-
dem powiatowym i gminy Kartuzy.

Porozumienie podpisali Bogdan Łapa – Staro-
sta Kartuski oraz Mieczysław Grzegorz Gołuń-

ski – Burmistrz Kartuz, a w imieniu Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – 

dr Piotr Makar, Dziekan Wydziału.
/raf/

Współpraca z AWFiS 
stała się faktem
POWIAT | Zawarto porozu-
mienie o współpracy z Akade-
mią Wychowania Fizycznego 
i Sportu. 
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Projekt „Pokolenia” o krok od wdrożenia
POWIAT | Projekt pn. „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA”, czyli działania podejmowane przez Powiat 
Kartuski w zakresie rozwoju usług społecznych. 

Po podpisaniu przez Powiat Kartuski umowy 
o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany 
system usług społecznych Powiatu Kartuskie-
go - POKOLENIA” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego trwają intensywne działania 
w zakresie przygotowania tego przedsięwzięcia 
do wdrażania.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie 
z wszystkimi gminami Powiatu Kartuskiego 
oraz Fundacją Słoneczne Wzgórze ze Stężycy, 
Spółdzielnią Socjalną Bezpieczni Podopieczni 
z Żukowa i Spółdzielnią Socjalną Pasja z Kartuz 
na podstawie umowy partnerskiej określającej 
zadania poszczególnych partnerów. Liderem 
tego partnerstwa jest Powiat Kartuski.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 1223 oso-
by w trzech obszarach.

I obszar (ilość uczestników: 283 seniorów) 
obejmuje:

- powołanie Powiatowej Rady Seniorów skła-
dającej się z przedstawicieli wszystkich gmin 
Powiatu Kartuskiego;

- stworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Żukowie;

- działania aktywizacyjne obejmujące warsz-
taty, animację środowiskową i wolontariat

w Klubach Seniora w:
- Gminie Chmielno – 2 Kluby Seniora (Mie-

chucino, Garcz)
- Gminie Somonino – 3 Kluby Seniora (So-

monino, Egiertowo, Goręczyno)
- Gminie Sulęczyno – 4 Kluby Seniora (Kisto-

wo, Mściszewice, Węsiory, Sulęczyno);
- mobilne usługi opiekuńcze tj. działania słu-

żące poprawie stanu zdrowia;
- usługę wytchnieniową dla opiekunów fak-

tycznych w tym utworzenie mieszkania chro-
nionego w Chmielnie.

II obszar (ilość uczestników: 750 osób) 
ukierunkowany jest na kompleksowe wspar-
cie społeczne rodzin, dzieci i osób dorosłych 
z deficytem rozwoju tj. niepełnosprawnością 
intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, ca-
łościowymi zaburzeniami w rozwoju (autyzm) 
i przewiduje m.in. pomoc terapeutyczną, psy-
chologiczną, socjoterapeutyczną, szkolenia dla 
opiekunów, weekendowe spotkania rodzinne, 
turnusy i weekendy wytchnieniowe.

W zakresie tego zadania utworzone zosta-
ną pracownie obejmujące wdrażanie leczenia 

metodą Tomatisa i Biofeedback, powstanie 
sala doświadczania świata oraz gabinet sen-
soryczny.

III obszar (ilość uczestników: 200 osób ob-
jętych pieczą zastępczą, w tym usamodzielnia-
nych) zawiera działania służące przygotowaniu 
do samodzielnego dorosłego życia poprzez 
wdrożenie wsparcia oraz działań aktywizacyj-
no – społecznych i zawodowych obejmujące 
szkolenia, superwizje, wyjazdy studyjne, kursy 
i szkolenia zawodowe, działalność Klubu Mło-
dzieżowego, festyny rodzinne.

Wartość projektu stanowi kwotę niemal 10,2 
mln zł, w tym dofinansowanie to prawie 9,7 
mln zł.

Okres realizacji projektu przewidziany został 
do 30 kwietnia 2023 r. 

/raf/

Powrót kartuz 
do rzeczPoSPolitej 
PolSkiej
Powiat | 101 rocznica powrotu kartuz w granice 
rzeczypospolitej Polskiej. 

Z okazji tej rocznicy Burmistrz Kartuz Mieczysław Grze-
gorz Gołuński złożył - w imieniu wszystkich mieszkańców 
gminy Kartuzy - kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej Kró-
lowej Korony Polskiej. Wraz z Włodarzem tę ważną rocz-
nicę uhonorowali: Piotr Karczewski - Doradca Prezydenta 
RP, Bogdan Łapa - Starosta Kartuski, Sylwia Biankowska 
- Zastępca Burmistrza Kartuz oraz Piotr Fikus - Wicesta-
rosta Kartuski. Mamy nadzieję, że za rok minie panująca 
epidemia i będziemy mogli zorganizować obchody 102. 
rocznicy z udziałem mieszkańców, na co gorąco liczymy. 
/opr. raf/

fot. Rafał Korbut

Ślubowanie 
pierwszoklasistów
GM. PRZODKOWO | Ślubowanie klas pierwszych to niezwykła uroczy-
stość szkolna. Pierwszoklasiści zawsze oczekują na nią z wielką radością.

W tym roku szkolnym  uczniowie klas I Szkoły Podstawowej w Przod-
kowie ślubowali, ze względu na pandemię, dopiero 3 lutego 2021 r.

Uczestnikami tego uroczystego spotkania byli: Dyrekcja Szkoły, 
Wójt Gminy Pan Andrzej Wyrzykowski, Dyrektor Przedszkola Pani 
Małgorzata Bronk, Dyrektor Banku Spółdzielczego Pani Teresa Zelew-
ska oraz przedstawiciele z kl III i VIII. Rodzice całą uroczystość mogli 
obserwować online.

Bohaterowie tego dnia Uczniowie kl. I a, I b i I c  przedstawili  krótki 
program artystyczny przygotowany pod okiem swoich wychowawczyń 
pań: Danuty Reglińskiej, Barbary Błaszkowskiej i Barbary Król.

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste ślubowanie, które przyjęła 
od uczniów Pani Dyrektor Żaneta Zaborowska. Pasowania na uczniów 
Szkoły Podstawowej w Przodkowie dokonał Pan Dyrektor Waldemar 
Klonowski.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki, oraz prezent 
od Pana Wójta - deklarację wspólnego integracyjnego wyjazdu, oczywi-
ście  wówczas kiedy pozwoli na to sytuacja pandemiczna.

/UGP/
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