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Zadanie pt. „Budowa połączenia drogowo-
mostowego ul. Kazimierza Wielkiego z ul. 
Czołgistów w Lęborku – budowa i przebu-
dowa dróg gminnych wraz z mostem na 
rzece Łebie” przewiduje przebudowę ulicy 
Kazimierza Wielkiego od strony Mostni-
ka, nowy most na rzece Łebie w miejscu 
obecnej kładki dla pieszych, budowę nowej 
drogi wzdłuż rzeki Łeby w kierunku ulicy 
Głowackiego oraz nowe połączenie z ulicy 
Głowackiego do Czołgistów za budynkiem 
Czołgistów nr 20.  
W pierwszym etapie przełożony został 
kolidujący z drogową inwestycją gazociąg, 
w kolejnym przełożona zostanie sieć telein-
formatyczna. Roboty prowadzone są obecnie 
na przedłużeniu ulicy Głowackiego wzdłuż 
rzeki. W głębokich wykopach układana jest 
tam kanalizacja deszczowa pod przyszłą dro-
gą. Pod koniec stycznia ma być zdjęta kładka 
przez rzekę. Piesi i rowerzyści w najbliższych 
miesiącach będą mogli skorzystać z pobli-
skiego mostu kolejowego. Ruch pociągów 
pasażerskich na trasie Lębork-Łeba-Lębork 

jest obecnie zawieszony.
Połączenie drogowo-mostowe pomiędzy 
ulicami Kazimierza Wielkiego, a Czołgistów 
pozwoli na skomunikowanie gęsto zabudo-
wanych i intensywnie użytkowanych części 
miasta dla których główną barierą komuni-
kacyjną jest obecnie rzeka Łeba. Planowane 
połączenie składające się z 500 metrowej 
drogi z chodnikami i ścieżkami rowerowymi 
oraz oświetleniem umożliwi przekierowa-
nie ruchu samochodowego, rowerowego 
w nowym kierunku odciążając tym samym 
most na Alei Wolności, skrzyżowanie Alei 

Wolności z Armii Krajowej czy skrzyżowanie 
ulic Czołgistów z Armii Krajowej przy Staro-
stwie Powiatowym. Nowe połączenie poprawi 
płynność ruchu, poprawi dostępność 
komunikacyjną, zwiększy bezpieczeństwo 
ruchu umożliwiając m.in. bezpośredni, szybki 
dojazd straży pożarnej.
Łączny koszt inwestycji z wszystkimi robo-
tami dodatkowymi wyniesie 4 mln 894 tys. 
zł. Koszty kwalifikowane w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych to 4 mln 194 tys. 680 
zł z czego 50% tej kwoty pokryje dotacja 
z FDŚ w wysokości 2 mln 97 tys. 339 zł.

Rozpoczęła sie budowa nowego mostu na łebie
przy ulicach czołgistów, Kazimierza wielkiego i głowackiego rozpoczęła się budowa nowego mostu na rzece łebie wraz z drogami 
dojazdowymi. miasto Lębork na tą inwestycję pozyskało ponad 2 mln złotych dofinansowania z Funduszu dróg samorządowych.
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Narodowy Program Szczepień służy 
zaplanowaniu działań, które mają zagwa-
rantować przeprowadzenie bezpiecznych 
i skutecznych szczepień wśród obywateli 
Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpo-
wiedniej liczby szczepionek, ich dystry-
bucję, ale także monitoring przebiegu 

i efektywności szczepienia oraz bezpie-
czeństwo Polaków.

Pokonanie koronawirusa jest możliwe 
tylko poprzez przerwanie jego transmisji 
z człowieka na człowieka. Szczepionka 
daje taką możliwość. Aby efekty były jak 
najlepsze i jak najszybsze, musimy być 

odpowiedzialni i solidarni. Każda oso-
ba, która się zaszczepi, ma szansę prze-
rwać łańcuch zakażeń. Zaszczepienie się, 
to nie tylko ochrona dla nas, ale także 
ochrona naszych rodziców, dziadków, 
dzieci i przyjaciół. Szczepionka wyzwala 
w organizmie człowieka naturalną pro-

dukcję przeciwciał. Stymuluje także ko-
mórki odpornościowe, tak aby chroniły 
nas przed zakażeniem COVID-19.

Epidemię COVID-19 szczególnie od-
czuwają przedsiębiorcy. Szczepienia to 
skuteczny mechanizm ochronny dla 
polskiej gospodarki. Im więcej osób się 
zaszczepi, tym szybciej można będzie 
otworzyć restauracje i hotele, a także 
swobodnie wyjechać na urlop i wakacje. 
Jest to szczególnie ważne dla polskich 
firm, które aby przetrwać ten trudny 
czas, korzystają ze wsparcia rządowego 
w ramach Tarczy Antykryzysowej i Fi-
nansowej.

Szczepionka jest dobrowolna, darmowa 
i bezpieczna. Pierwsze dawki będą prze-
znaczone dla osób najbardziej narażo-
nych, takich jak:

pracownicy służby zdrowia;
mieszkańcy Domów Pomocy Społecz-

nej i pacjenci Zakładów Leczniczo-Opie-
kuńczych;

seniorzy (osoby, które skończyły 80 lat 
- będą mogły się rejestrować na szczepie-
nie od 15.01.2021, a osoby, które skoń-
czyły 70 lat - od 22.01.2021);

służby, które wspomagają walkę z CO-
VID-19 – m.in. policja i wojsko;

nauczyciele
W powiecie Lęborskim punkty szcze-

pień zlokalizowane są w następujących 
miejscowościach instytucjach:

Lębork:
1. Samodzielny Publiczny Specjalistycz-

ny Zakład Opieki Zdrowotnej – ul. Julia-
na Węgrzynowicza 12, tel. 598635325

2. Jarosław Koss – ul. Armii Krajowej 

20/1, tel. 574679224
3. Andrzej Stasiak – ul. Dworcowa 6, 

tel. 510239221; 598623999
4. Zbigniew Bogdał – ul. Batalionów 

Chłopskich 2, tel. 887414000
Łeba:
1. Ewa Wasylewicz NZOZ "Ewa-med" – 

Poradnia lekarza POZ – Punkt Szczepień 
- ul. Kwiatowa 1, tel. 598661087

2. Rudolf Greczko – Ośrodek Zdrowia 
"PROMOTION" - ul. Powistańców War-
szawy 32, tel. 604532601

3. Piotr Pelczar - Poradnia Lekarza 
POZ - Punkt Szczepień, ul. Kościelna 1, 
tel. 598661262

Cewice:
1. Małgorzata Cebella-Wieczorek – 

Osiedle Na Wzgórzu 35, tel. 598611418
Nowa Wieś Lęborska:
1. Dorota Przybylska-Jezierska Nie-

publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
"PROVITA" – ul. Grunwaldzka 24 A, tel. 
598612448; 664376060

2. Dariusz Więckowski – Indywidualna 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska – ul. 
Grunwaldzka 24 A, tel. 602340165

3. Lech Kaftański- Łebień 52, tel. 
598611969

Wicko:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej Zdrowie Tadeusz Jakub Czo-
snek spółka jawna – ul. Radosna 5, tel. 
598611185

Pełne kompendium wiedzy w zakresie 
Narodowego Programu Szczepień oraz 
samych szczepionek, znajduje się na rzą-
dowej stronie internetowej: https://www.
gov.pl/web/szczepimysie

Trwa Realizac ja Narodowego 
Programu Szczepień

Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu 
możemy powstrzymać epidemię. 

Pierwszy i ostatni 
nowonarodzony 
lęborczanin

Pierwszym dzieckiem urodzonym w 2021 rok w Lę-
borku jest Łucja, córka Pauliny i Marcina - urodziła 
się 3 stycznia po południu. Natomiast  lęborczaninem, 
który przyszedł na świat jako ostatni w zakończonym 
niedawno roku, był Igor, syn Eweliny i Emila - urodził 
się 29 grudnia 2020 r.

Obydwoje, Łucja i Igor oraz ich rodzice i rodzeństwo, 
tradycyjnie, otrzymali od Burmistrza Lęborka Witolda 
Namyślaka życzenia i gratulacje oraz bon na wyprawkę 
w wysokości 500 zł.

W imieniu Burmistrza gratulacje wraz z bonem prze-
kazał Sekretarz Miasta Marian Kurzydło.
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Po pomorskich torach kursuje już 10 nowocze-
snych, elektrycznych składów Impuls. Ich dostawy 
zakończyły się pół roku wcześniej niż pierwotnie za-
kładano, na początku 2020. Obsługują one połącze-
nia pomiędzy Słupskiem a Trójmiastem i Elblągiem. 
Po elektryfikacji linii Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej będą mogły pojechać także do Kartuz. Zakup 
Impulsów kosztował ponad 240 mln zł i był współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej. 

pomoRzanie wybieRają KoLej
Mieszkańcy województwa pomorskiego najchętniej 

w Polsce jeżdżą pociągami. Zgodnie z danymi Urzę-
du Transportu Kolejowego wskaźnik wykorzystania 
kolei w naszym regionie wynosi 26,1. Oznacza to, że 
Pomorzanie chętniej korzystają z kolei niż mieszkań-

cy innych regionów kraju, a nawet niektórych krajów 
UE. Cieszy również fakt, że od kilku lat ten wskaźnik 
stale wzrasta. Łącznie w 2019 r. z usług kolei w regio-
nie skorzystało 56,4 mln pasażerów. 

wieLoLetnie wspaRcie KoLei
Na przełomie roku samorząd województwa pod-

pisał z Szybką Koleją Miejską i z Polregio wielolet-
nie umowy finansowe. To bardzo ważny fundament 
dla rozwoju komunikacji kolejowej. Z jednej stro-
ny pozwoli operatorom na zachowanie płynności 
finansowej i zakupy nowego taboru, a z drugiej  
zapewni Pomorzanom komunikację kolejową na 
najwyższym poziomie. Warto pamiętać, że w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Województwa Po-
morskiego zapisano, że w ciągu najbliższych 6 lat na 

kolej samorząd przeznaczy około miliarda złotych 
z budżetu województwa. 

budujemy bajpas
W grudniu 2020 r. podpisana została umowa 

z wykonawcą tzw. bajpasa kartuskiego. Będzie to 
trasa objazdowa na czas modernizacji i elektryfi-
kacji linii kolejowej Gdynia – Kościerzyna. Przez 
ok. trzy lata ruch pociągów będzie tam wstrzyma-
ny, a dzięki bajpasowi pociągi z linii PKM pojadą 
przez Gdańsk Kokoszki, Starą Piłę, Żukowo Za-
chodnie do Kartuz. Co ważne, nie będzie to tylko 
tymczasowa trasa. Po zakończeniu inwestycji, któ-
rą prowadzić będzie spółka Pomorska Kolej Metro-
politalna,  będzie ona dalej służyć mieszkańcom. 
Koszt tej inwestycji to ponad 43 mln zł. Warto też 
zaznaczyć bardzo dobrą współpracę z kolejarzami 
z PLK. Dzięki koordynacji prac przetargi udało 
rozstrzygnąć się praktyczne w tym samym czasie. 
To oznacza, ze budowlańcy będą mogli równocze-
śnie działać na obydwu odcinkach. 

pKm z pRądem
W 2021 r. rozpocznie się także druga oczekiwana 

inwestycja na linii PKM, mianowicie elektryfikacja 
trasy. Linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej od 
początku planowana była do elektryfikacji. Jednak 
bez elektryfikacji linii kolejowej z Gdyni do Ko-
ścierzyny inwestycja była by bez celowa, a trakcja 
elektryczna kończyłaby się ślepo w Rębiechowie. 
Dzięki tej inwestycji już za kilka lat podróżni zyska-
ją jeszcze większy komfort podróży, pociągi będą 
też bardziej pojemne i szybsze. Wraz z elektryfika-
cją wybudowany zostanie również nowy przystanek 
– Gdańsk Firoga. Będzie on służyć pracownikom 
licznych zakładów i firm zlokalizowany w rejonie 
gdańskiego lotniska.  
(AO)

Kolejowa rewolucja trwa. Co 
dzieje się na pomorskich torach?

Od lat województwo pomorskie jest polskim liderem kolejowych przewozów pasażerskich. Liczba pasażerów 
rośnie z roku na rok. Niestety w 2020 roku pandemia i lockdown spowodowały, że było ich mniej. Mimo to pod 
koniec roku rozpoczęła się inwestycja związana z bajpasem kartuskim, trwają też przygotowania do elektryfika-
cji linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 

Transport publiczny to jednak nie tylko 
koleje. To także przewozy autobusowe czy 
komunikacja miejska. W porównaniu do in-
nych polskich regionów wydajemy najwięcej 
na dopłaty do transportu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Ranking został opubli-
kowany przez czasopismo „Wspólnota”.

System publicznego transportu zbiorowego 
jest współfinansowany przez samorządy lo-
kalne. Organizatorami komunikacji kolejowej 
i drogowej są więc zarówno samorząd wo-
jewództwa jak i gminy czy powiaty. Każdy 
z organizatorów dopłaca do wykonywanych 
kursów i uzupełnia wpływy z biletów kupo-
wanych przez podróżnych. Wysokość tych 
dopłat jest zróżnicowana. Łącznie w 2021 
roku z budżetu województwa pomorskie-
go na organizację transportu kolejowego 
zostanie wydane ponad 194 mln zł.

Jak pokazuje najnowszy ranking czaso-
pisma „Wspólnota” uśredniona wysokość 
tych dopłat, w województwie pomorskim 
wynosi (per capita) 64,80 zł.  To najwyż-
sza wartość wśród polskich regionów. Na 
drugim miejscu w rankingu uplasowało się 
województwo mazowieckie, a na trzecim 
Wielkopolska.

– To, że jesteśmy liderem w ilości przewo-
zów regionalnych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca cieszy, ale trzeba pamiętać, 
jak duże koszty się z tym wiążą. Musimy 
pamiętać o zrównoważonym rozwoju 
województwa i o tym, że takie dziedziny jak 
ochrona zdrowia, kultura czy oświata rów-
nież wymagają niemałych nakładów – mówi 
Leszek Bonna wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

Warto też zaznaczyć bardzo wysoką pozy-
cję, jaką wśród miast wojewódzkich zajęło 
miasto Gdańsk. Dopłata do transportu 
zbiorowego, w ujęciu per capita w Gdańsku 
wynosi ponad 590 zł, co jest drugim wyni-
kiem w kraju. Ale dopłaty to nie wszystko.

– Zależy nam zarówno na unowocześnie-
niu taboru, jak i rozbudowie infrastruktury 
kolejowej. Stąd pomysł na jeszcze lepszą 
współpracy z PKP SKM i Polregio i innymi 
interesariuszami w promocji ekologicznych 
przewozów kolejowych. Od lutego będziemy 
inicjować spotkania mające na celu osią-
gnięcie jeszcze lepszego komfortu podróżo-
wania – dodaje wicemarszałek Bonna.
 
Jakie będą efekty? O tym przekonamy się 
w ciągu roku, a warto dodać, że 2021 rok 
został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei.
 (ao)

pomoRsKie 
samoRządy 
LideRem dopłat
o tym, że województwo pomorskie jest 
polskim liderem kolejowych przewozów 
pasażerskich nikogo nie trzeba przeko-
nywać. Liczby mówią same za siebie.

fo
t. 

PK
M

fot. PKM
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Na tragiczne następstwa 
wychłodzenia organizmu 
najbardziej narażone są 
osoby bezdomne, nie-
poradne życiowo lub 
znajdujące się w stanie 
nietrzeźwości. Dlatego też 
policjanci ustalają i kontro-
lują miejsca przebywania 
takich osób i apelują o to by 
nie przechodzić obojętnie 

wobec tych, którzy nocują w opuszczonych budynkach, na 
klatkach schodowych, altankach ogrodowych oraz innych 
miejscach, w których nietrudno o wychłodzenie organizmu.
W trakcie służby obchodowej dzielnicowi sprawdzają 
miejsca, w których przebywać mogą osoby bezdomne, 
narażone na działanie niskiej temperatury powietrza. Są 
to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki, piw-
nice, dworce i strychy. W przypadku napotkania tam oso-
by potrzebującej pomocy, mundurowi informują ją gdzie 
może uzyskać bezpieczne schronienie przed zimnem 
i ciepły posiłek. Doświadczenia z lat ubiegłych wskazują, 
że nieoceniona pomoc w tym zakresie płynie od osób, 
które zgłaszają policji podobne przypadki, również za 
pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki 
temu szybka interwencja odpowiednich służb ratuje czy-
jeś zdrowie, a niejednokrotnie życie.
Należy pamiętać również o tym, że na wychłodzenie orga-
nizmu narażone są też osoby nietrzeźwe, przez dłuższy 
czas przebywające na dworze. Jeśli więc widzimy takiego 
człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alar-
mowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Na każde 
takie zgłoszenie mundurowi reagują niezwłocznie.
Zimowa pora to trudny czas również dla osób starszych, 
samotnych i nieporadnych życiowo, które ze względu 
na podeszły wiek, niepełnosprawność lub inną trudną 
sytuację życiową mogą być narażone na skutki działania 
niskiej temperatury powietrza. Jeśli znamy kogoś takiego, 
zainteresujmy się czy nie potrzebuje pomocy. Informacje 
przekazane właściwym instytucjom (policja, straż miej-
ska, ośrodki pomocy społecznej, pogotowie) przyczynią 
się do zapewnienia potrzebującemu odpowiedniej pomo-
cy doraźnej lub długoterminowej.
Pamiętajmy – razem możemy zapobiec tragedii. W całym 
kraju funkcjonuje bezpłatny numer alarmowy 112 do służb 
ratunkowych.

pomóżmy osobom 
naRażonym na 
wychłodzenie!
niska temperatura powietrza i trudne warunki 
atmosferyczne w okresie zimowym mogą stanowić 
poważne zagrożenie dla życia a nawet zdrowia. 

REKLAMA U/2021/PR

Rozlicz PIT 
w Gminie Cewice

Włodarze Gminy Cewice zachęcają do rozliczania się w Gminie Cewice. Argu-
mentacja jest wymowna.

Zachęcamy osoby, które mieszkają 
w naszej gminie, a nie są tu zamel-
dowane, do rozliczania podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym w Lęborku, 
właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania.

Ustawa o PIT (ustawa z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym, 
art. 45 ust. 1b) określa, że urzędem 
skarbowym właściwym do składania 
rocznych zeznań podatkowych jest 
urząd stosowny według miejsca za-
mieszkania podatnika. Równoznacz-

ne jest to z tym, że dla organu podat-
kowego adres zameldowania nie ma 
żadnego znaczenia.

Obecnie w Gminie Cewice zamel-
dowanych jest 7 431 osób, a w rze-
czywistości mieszka znacznie więcej. 
Udział gminy w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych jest głów-
nym z dochodów naszej gminy i sta-
nowi 38,16%.

Co zrobić, aby tu rozliczać po-
datek? Wystarczy złożyć zeznanie 
podatkowe w Urzędzie Skarbowym 
w Lęborku i wpisać Gminę Cewice 

jako miejsce zamieszkania. To tyl-
ko dwie rubryki do wypełnienia, 
a zmienić mogą wiele. Dzięki temu 
część Państwa podatku dochodowe-
go zostanie przeznaczona na działa-
nia realizowane bezpośrednio przez 
naszą gminę. Im więcej osób miesz-
kających na terenie gminy będzie 
wskazywało w PIT swoje faktyczne 
miejsce zamieszkania, tym gmina 
będzie miała większe możliwości fi-
nansowe na realizację swoich zadań, 
a tym samym poprawę warunków 
życia mieszkańców.
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Jesteśmy najpotrzebniejsi 
w trudnych czasach...

Rozmowa z Toma-
szem Limonem – pre-
zesem Pracodawców 
Pomorza.

Za nami 21. edycja konkursu 
o Nagrodę Pomorską „Gryf Go-
spodarczy 2020”. Jest to jedno 
z najważniejszych i najwyżej 
cenionych wyróżnień w środo-
wisku przedsiębiorców regionu,

Do ubiegłorocznej edycji konkursu 
w 8 kategoriach głównych zgło-
siło się 70 kandydatów z całego 
obszaru województwa. Spośród 
wszystkich firm, komisja konkur-
sowa po ocenie merytorycznej 
wyłoniła 27 finalistów. Reprezen-
towane przez nich branże to cały 
przekrój pomorskiej gospodarki: 
gospodarka morska, ICT, medy-
cyna, transport, budowa maszyn, 
energetyka, przemysł papierniczy, 
budownictwo, hotelarstwo i bran-
ża wypoczynkowa.
Gryf Gospodarczy to nagroda 
z tradycją, dobrze rozpoznawalna 
i silnie zakorzeniona na Pomorzu. 
W ciągu minionych lat do finału 
konkursu zakwalifikowało się 
kilkaset najlepszych pomorskich 
przedsiębiorstw, mających znaczą-
ce osiągnięcia na konkurencyjnym 
rynku, a ponad sto z nich zdobyło 
statuetkę gryfa. Finaliści konkursu 
byli wielokrotnie nominowani 
do innych prestiżowych nagród 
gospodarczych, takich jak Nagroda 
Gospodarcza Prezydenta RP, czy 
Nagroda Polskiej Rady Biznesu.

Jaki sposób organizacja Praco-
dawców Pomorza (PP) stara się 
wspomagać przedsiębiorców?
Na wszelkie możliwe sposoby, 
poczynając od wskazywania 
możliwości działania i  rozwoju 
nawet w branżach, które do 
niedawna miały duże kłopoty…

Na przykład?
Myślę, że obecnie może być to 
branża offshore. Wojewódz-
two pomorskie ma długą linię 
dostępu do morza, co stawia 
je w korzystnej sytuacji pod 
względem korzyści z budowy 
morskich farm wiatrowych jako 
inwestycji służących między 
innymi realizacji celów Europej-
skiego Zielonego Ładu. Biorąc 
pod uwagę możliwość budowy 
obiektów nawet o wysokości 
około 300 metrów, oraz ze 
względu na siłę wiatru i znacznie 
wydajniejszą pracę turbin niż 
w lądowych warunkach, uzyski-
wane są znacząco lepsze wyniki 
energetyczne i ekonomiczne.  

Ale polskie firmy nie mają 
dużych osiągnięć w budowie 
elektrowni wiatrowych na 
morzu...
Tylko w części zgadzam się 
z tym stwierdzeniem. Nasze ro-
dzime firmy nie mają doświad-
czenia w prowadzeniu tego typu 
projektów w roli generalnych 
wykonawców, gdzie liczy się nie 
tylko długoletnie doświadczenie, 
ale również zasoby do realizo-
wania tego typu przedsięwzięć. 
Tutaj niestety przewagę mają  
globalne konsorcja z innych 
państw Europy zachodniej m.in. 
z Danii, Holandii, Norwegii, 

Wielkiej Brytanii czy Niemiec. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że 
polskie firmy są obecne już od 
wielu lat na rynku energetyki 
odnawialnej zarówno w Polsce 
jak i za granicą [...]. 

Czy możemy to narzucić obce-
mu generalnemu wykonawcy?
Zgodnie z prawem unijnym nie 
możemy, gdyż wszyscy dzia-
łamy na tych samych prawach 
wolnego rynku Unii Europej-
skiej. Dlatego też tego typu 
postulaty należy konsultować 
z Komisją Europejską, która 
może ewentualnie zgodzić 
się na pewne odstępstwa. 
Jednak lepszą metodą w ta-
kich sytuacjach są negocjacje 
i przekonywanie inwestorów 
i generalnych wykonawców, że 
korzystanie z lokalnych przed-
siębiorstw będzie dla całości 
projektu bardziej opłacalne 
ze względów technicznych, 
organizacyjnych i finansowych. 
Proces przygotowania, budowy 
i eksploatacji farm wiatrowych 
na morzu wymaga zaangażo-
wania dużej ilości specjalistycz-
nych firm i to nie tylko typowo 
produkcyjnych, ale również 
logistyczno-transportowych, 
projektowych i doradczych. Dla-
tego też zyskają nie tylko przed-
siębiorcy bezpośrednio związani 
z branżą offshore, ale również 
inne firmy współpracujące z tym 
sektorem gospodarki.  

Cały wywiad czytaj w 92 
numerze Expressu Biznesu, 
oraz na naszej stronie 
internetowej!

Od listopada pełni Pani obowiązki dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, 
ale w WUP w Gdańsku pracuje Pani od kilku 
lat. Mając już to doświadczenie jak ocenia 
Pani obecną sytuację na rynku pracy?
Jeszcze na początku roku sytuacja była 
korzystna i spodziewaliśmy się, że trendy 
sprzyjające rozwojowi gospodarczemu 
utrzymają się również w 2020 roku. Praco-
dawcy zgłaszali więcej ofert pracy, a wzrost 
zapotrzebowania na pracowników sprawił, 
że w 2019 r. bezrobocie spadło do rekordowo 
niskiego poziomu 4,4 proc. Aktywność Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, który 
działa w imieniu Samorządu Województwa 
Pomorskiego, skoncentrowana była w dużej 
mierze na dostosowaniu kompetencji osób 
pozostających bez pracy do potrzeb praco-
dawców. Ten rok przyniósł jednak istotne 
zmiany. Pracodawcy ograniczyli rekrutację, 
wprawdzie nadal tworzone są nowe miejsca 
pracy, ale jest ich mniej. W okresie od stycz-
nia do listopada bieżącego roku - w porów-
naniu do analogicznego okresu w ubiegłym 
roku - liczba miejsc pracy zmniejszyła się 
o 17,5 tys. W ogólnej ocenie pomorskie firmy 
relatywnie dobrze radzą sobie ze skutkami 
pandemii, co jest wynikiem utrzymującego się 
od kilku lat wzrostu gospodarczego i dobrego 
klimatu do rozwoju przedsiębiorczości 
w naszym regionie. Natomiast konsekwencją 
osłabionego pandemią popytu na pracę jest 
rosnąca liczba osób bezrobotnych i wyższa 
stopa bezrobocia, która na koniec listopada 
wyniosła 5,9 proc. 

Jak obecna sytuacja związana z pandemią 
koronawirusa wpłynęła na rynek pracy?
Negatywne skutki szczególnie odczuwają oso-
by młode, zwłaszcza te, które utrzymują się 
na studiach z pracy dorywczej i krótkotermi-
nowej lub dopiero wchodzą na rynek pracy. 
Jednocześnie pracodawcy coraz bardziej cenią 
pracowników z dużym doświadczeniem 

i uniwersalnymi kompetencjami. 
W specyficznej sytuacji na rynku 
pracy są kobiety, których aktywność 
zawodowa w pierwszym półro-
czu spadła głównie, ze względu 
na zamkniecie gospodarki oraz 
konieczność sprawowania opieki 
nad dziećmi i osobami starszymi. 
Jednak już w trzecim kwartale, 
kiedy obostrzenia gospodarcze 
zmalały, tendencja ta uległa 
zmianie. Kobiety częściej niż 
mężczyźni wracały do pracy po 

okresie bierności zawodowej lub podejmowa-
ły pracę po raz pierwszy.

WUP podejmuje wiele działań, mających na 
celu wspieranie przedsiębiorców. Jakiego 
rodzaju są to działania?
- W swoich standardowych działaniach 
oferujemy pracodawcom bezpłatne usługi, 
które pozwalają im rozwijać kadrę i wzmac-
niać pozycję firm na rynku pracy. Pracodawcy 
mogą bezpłatnie korzystać z pomocy naszych 
doradców EURES w procesie rekrutacji 
pracowników z Europy. Z kolei nasi doradcy 
zawodowi świadczą usługi poradnictwa za-
wodowego, które pomagają określić potencjał 
firmy. Wspierając pracodawców w roz-
poznaniu m.in.: mocnych stron, talentów 
pracowników czy obszarów wymagających 
rozwoju, co pozwala pracodawcom jeszcze 
lepiej zarządzać zespołem. Zachęcamy też 
pracodawców do korzystania ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 
dofinansowanie szkoleń dla pracowników. 
W WUP otrzymają informacje i wskazów-
ki jak pozyskać środki KFS, a w realizacji 
wsparcia pomogą pracodawcom powiatowe 
urzędy pracy w całym regionie. Ponadto, 
dzięki realizowanym na Pomorzu projektom 
unijnym przygotowujemy odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrę dla pomorskich firm. 
Ten rok przyniósł też dodatkowe zadanie dla 
wojewódzkich urzędów pracy. Od kwietnia, 
firmy dotknięte kryzysem, mogą ubiegać się 
o wsparcie, w ramach Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych, na dofi-
nansowanie do wynagrodzeń pracowników. 
Do tej pory pomocą objętych zostało ponad 
4,3 tys. pomorskich przedsiębiorstw i blisko 
133 tysiące pracowników.

Gryf Gospodarczy
- laureaci i finaliści
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Po pierwsze: 
wspierać

Największe pozycje w przyszło-
rocznym budżecie wojewódz-
twa pomorskiego to transport, 
ochrona zdrowia oraz kultura.
Łącznie w 2021 roku Pomorze 
wyda ponad 1,1 mld zł. Z kolei 
deficyt budżetu wyniesie 
ponad 170 mln zł. W dzia-
le „Transport i Łączność” 
zawarte jest dofinansowanie 
kolejowych przewozów 

pasażerskich i dotacje dla prze-
woźników autobusowych - 469,2 mln zł.

Transport, zdrowie i kultura
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― Nietrudno się spodziewać, że zbliżający się 2021 rok dla rynku motoryzacyjnego 
będzie upływał przede wszystkim pod hasłami ekologia i elektryczność. Ale nie tylko. 

Poniżej przedstawiamy wybrane i wyczekiwane modele. ―

▶ Dwie Nowości oD ToyoTy 
Japoński producent przygotował na pierwszą część 2021 r. 
kilka nowości. Jedna z nich to kultowy już model RAV4, któ-
ry tym razem wyposażono w elektryczną wtyczkę. Poza tym 
w lutym do polskich salonów trafi nowy Highlander. Autem 
o długości niemal 5 metrów będzie mogło podróżować do 7 
osób. Pod maską schowano hybrydowy układ napędowy.
Z pewnością dużą ciekawostką jest model Mirai – wyjątkowo, 
gdyż jego sercem jest napęd... wodorowy. Premiera tego mo-
delu w polskich salonach zaplanowana jest na przełom lutego 
i marca. Problem w tym, że w naszym kraju takiego auta nie 
da się zatankować. To jednak – według zapowiedzi – ma się 
zmienić. Dodajmy jeszcze, że w marcu w polskich salonach 
zadebiutuje odświeżony Hilux. Samochód będzie dostępny 
z silnikiem diesla o mocy 204 KM. 

▶ iii geNerAcjA KANgoo
Minęło już 13 lat, od kiedy na rynku zadebiutowała II genera-
cja Renault Kangoo. W lutym do sprzedaży ma wejść kolejna. 
Ten kombivan od francuskiego producenta będzie dostępny 
w dwóch wersjach: 5-osobowej oraz jako 2-osobowy Van 
z wydzieloną przestrzenią ładunkową. Klienci będą mieli do 
wyboru dwie długości nadwozia. Przestrzeń użytkowa w stan-
dardowej odmianie wynosi od 3,3 do 3,9 m3, a w przedłużo-
nym wariancie – od 4,2 do 4,9 m3. 
Nowe Kangoo dostępne będzie z różnymi wersjami silnikowy-
mi – nie tylko spalinowymi, będzie także wersja z napędem 
elektrycznym. 
Renault zacznie przyjmować zamówienia na nowe kombivany 
na początku lutego 2021 roku, a pierwsze egzemplarze trafią 
do klientów w maju.

▶ e-TroN w wersji gT
Mówiąc o premierach 2021 roku nie można zapomnieć o tym 
wyjątkowym, sportowym, elektrycznym coupe. Już sam napęd 
na wszystkie koła o łącznej mocy 590 koni mechanicznych 
może przysparzać o dreszcze. Dodajmy do tego mnóstwo in-
nowacyjnych rozwiązań (choć już wcześniej przetestowanych, 
ponieważ Audi e-tron GT to częściowo...  Porsche Taycan) 
i niepowtarzalną stylistykę – i już wiadomo, że ten model 
z czterema kołami na masce z pewnością znajdzie swoich 
zwolenników. 
Z ciekawostek warto wspomnieć, że e-tron GT jest pierwszym 
seryjnym, w pełni elektrycznym Audi produkowanym w Niem-
czech. Pierwsze zamówienia na ten model będzie można skła-
dać wiosną 2021 r.
/raf/

Czym nas zaskoczy 2021 rok?

Trochę ponad 15 milionów – tyle jest już w Polsce mieszkań 
i domów – wynika z szacunków portalu mieszkanie.pl. To 
bez wątpienia historyczny rekord. Wybudowanie ostatniego 
miliona zajęło nam ponad 5 lat. Standard mieszkań w Polsce 
stopniowo się poprawia. Niestety wciąż jest on daleki od 
tego, jaki panuje w większości krajów starego kontynentu. 
W 2018 roku HRE Think Tank oszacował, że w Polsce brakuje 
2,1 mln mieszkań. Ze względu na zmieniający się model go-
spodarstwa domowego (częściej mieszkamy sami) z biegiem 
lat potrzeby mieszkaniowe Polaków rosną, a braki potęguje 
potężna fala imigracji zarobkowej.
Rodzima mieszkaniówka ma spore zaległości, o czym świad-
czą statystyki. Gdyby przeliczyć łączną powierzchnię wszyst-
kich mieszkań i domów na obywateli, to okazałoby się, że 
statystyczny rodak ma do dyspozycji trochę ponad 29 me-
trów kwadratowych. Jeśli komuś powierzchnia ta wydaje się 
całkiem przyzwoita, to trzeba dodać, że jest to średnia li-
czona zarówno dla sporych domów poza miastami, jak i dla 
niewielkich kawalerek w miastach. 
Szukając punktu odniesienia można jeszcze dodać, że śred-
nia europejska (27 krajów) to 39 metrów. Przynajmniej było 
tak według statystyk sprzed 8 lat. Niestety odpowiednie dane 
są dostępne ze sporym opóźnieniem. Jedno jest jednak pew-
ne - dotychczas ta średnia wzrosła i wynosi dziś najpewniej 
około 40-45 metrów. Można więc zaryzykować stwierdzenie, 
że przeciętny Europejczyk ma do dyspozycji o około poło-
wę więcej metrów niż Polak. Jeszcze bardziej szokujące są 
informacje z europejskiej czołówki. Na przykład w Austrii na 
osobę przypada około 50 metrów, a w Danii czy Luksembur-
gu nawet ponad 60 metrów.

Do tego europejskie statystyki pokazują, że rodzime wskaź-
niki przeludnienia mieszkań są w niechlubnej czołówce na 
naszym kontynencie. Podobnie sytuacja przedstawia się, gdy 
porównujemy statystyki na temat liczby pokoi przypadają-
cych na obywatela. W Polsce mamy przeciętnie 1,1 pokoi 
na osobę. Średnia unijna jest o połowię wyższa (1,7). Rekor-
dziści mają natomiast ponad dwa pokoje na głowę. Jest tak 
w Belgii, Irlandii i na Malcie.
W bieżącym roku deweloperzy, inwestorzy indywidulani, 
gminy, TBS-y i spółdzielnie powinni zakończyć budowy co 
najmniej 210-220 tysięcy mieszkań. Byłby to najlepszy wynik 
od około 40 lat.
/raf/

Zbliżający się do końca rok Higasa Proper-
ties zamknęła otwarciem parku handlowego 
w Bytomiu. Spółka realizuje jednocześnie 
kolejne przedsięwzięcia. W mijającym roku 
rozpoczęły się inwestycje obiektów w Nowym 
Dworze Gdańskim, Baninie i Kolonii-Leszno-
wola, o łącznej powierzchni ponad 2700 mkw. 
Założenia spółki na przyszły rok zakładają 
realizację zrównoważonego plan rozwoju. 
W przygotowaniach są dwie nowe inwestycje 
w woj. pomorskim, skupiające się na podsta-
wowych potrzebach konsumpcyjnych, czyli 
zgodne z podstawowym założeniem inwesty-
cyjnym w małe retail parki typu convenience. 

Jest Już ponad 15 mln mieszkań Nowe parki 
handlowe― w bieżącym roku w Polsce przybyło około 210-220 tys. nowych mieszkań. To więcej niż rok temu 

i to pomimo epidemicznych zawirowań. Mimo tego mieszkań wciąż brakuje. ―
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W pierwszej turze wyborów prezydenckich 2020 
r. każda gmina do 20 tys. mieszkańców z najwięk-
szą frekwencją w województwie jako nagrodę 
otrzymała wóz strażacki. Wartość takiego samo-
chodu to około 800 tys. zł. 

Największą frekwencję w  województwie pomor-
skim uzyskała Gmina Miejska Łeba.  

Pozyskany wóz to fabrycznie nowy średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu pojazdu 

marki Iveco. Jest to pojazd terenowy z napędem 
4×4 o mocy 320 koni mechanicznych, wyposażo-
ny m.in. w działko wodno-pianowe, wyciągarkę 
elektryczną i maszt oświetleniowy. Pojazdem może 
przemieszczać się 6 ratowników. 

Strażacy podziękowali wszystkim zaangażowa-
nym w pozyskanie nowego wozu oraz wszystkim, 
którzy pomogli w porządkach i przygotowaniu re-
mizy na przybycie wozu. 

Strażacy otrzymali 
długo oczekiwany wóz

Jeszcze przed nowym rokiem, 28 grudnia, w Łebie nastąpiło uroczyste 
przekazanie Strażakom z OSP pojazdu pożarniczego pozyskanego w ra-
mach pierwszej edycji „Bitwy o wozy”.

Chłopcy rano biegali więc po Parku 
Chrobrego zaliczając przy tym kilkukrot-
nie kultowe schody pod Wieżę Ciśnień, 
pracowali też na sali i stadionie. W ramach 
zajęć z taktyki obejrzeli też z omówieniem 
swoje ligowe mecze z jesieni z Jedynką 
Reda, Wierzycą Pelplin i Kaszubią Stu-
dzienice. 
Zespół rozegrał także na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią w Lęborku spa-
ringi z rówieśnikami z GOSRiT Luzino, 
Profan Gościcino i U2 Bytów. 
Również Juniorzy młodsi w czasie ferii 
trenowali i przygotowywali się do wiosny 
Zimowe przygotowania do rundy rewan-
żowej rozpoczęli w drugim tygodniu ferii 
zawodnicy trenera Wojciecha Musuły. 
Zawodnicy rocznika 2004 i 2005 w okre-

sie ferii trenowali do południa korzystając 
z mało obłożonego wcześniej boiska no 
i czasu wolnego od szkoły. Teraz zespół 
przeszedł w cykl popołudniowy, w którym 
młodzi piłkarze zaliczą co najmniej 3 tre-
ningi w tygodniu, a w kolejnych weeken-
dach mecze sparingowe. 
Ważnym i konsekwentnie realizowanym 
przez trenera Musułę elementem pracy 
były przeprowadzone niedawno testy wy-
dolnościowe dla każdego z zawodników. 
Wciąż poszukiwani są kandydaci do gry 
z roczników 2004 i 2005, którzy mogliby 
poszerzyć kadrę zespołu. Najpilniejszą 
pozycją do obsadzenie jest pozycja bram-
karza. Zachęcamy młodzież do trenowania 
oraz rozwijania swoich umiejętności i pasji. 
(Kontakt do trenera tel. 503 590 936) 

intensywne zimowe tReningi pogoni 2008/2009
bardzo pracowity ostatni tydzień ferii zaliczyli zawodnicy drużyny d1 pogoni 
z roczników 2008 i 2009. zespół trenerów wiesława Kreffta i sebastiana 
brzozowskiego korzystając z przerwy w nauce trenował kilka razy dziennie. 

Szukamy ambitnych 
i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy zdalnie. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie 
….GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

Reprezentanci klubów 
sportowych wybrali 
członków komisji
W Sali Rajców Urzędu Miejskiego 11 stycznia br. odbyły się wybory reprezentacji klubów sportowych do 
komisji konkursowych opiniujących oferty na zadania z zakresu sportu na rok 2021.

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Lę-
borku w sprawie określenia warunków i trybu finan-
sowania rozwoju sportu w mieście Lęborku, w pra-
cach komisji nie może brać udziału reprezentant 
klubu, którego oferta jest rozpatrywana. Burmistrz 
Miasta powołuje zarządzeniem dwie komisje: jedną 
do zaopiniowana ofert z zakresu dyscyplin obejmu-
jących sporty drużynowe i jedną do zaopiniowana 
ofert z zakresu dyscyplin obejmujących sporty in-
dywidualne.

W komisjach opiniujących oferty na zadania pu-

bliczne miasta Lęborka z zakresu sportu na 2021 
rok jako przedstawiciele organizacji pozarządowych 
pracować będą:

- sporty indywidualne – Wojciech Jabłonowski 
(Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu) 
i Marcin Dawidowski (Stowarzyszenie Przyjaciół 
Siatkówki),

- sporty drużynowe – Marek Bibliw (Klub Kolar-
ski „Lew Lębork”) oraz Jan Domaros (Lęborski Klub 
Bokserski „Orkan”).

Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.


