
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!
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Uwaga - grypa ptaków

Na terenie województwa pomor-
skiego ogniska  grypy ptaków 
u drobiu hodowlanego odnotowa-
no w powiecie słupskim oraz wej-
herowskim. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi opublikował roz-
porządzenie zawierające zasady 
postępowania
str. 2

Samorządowcy zgodni

Około 160 samorządowców wzięło 
udział w spotkaniu dotyczącym 
projektu Umowy Partnerstwa Pol-
ski z Unią Europejską, która prze-
sądza m.in. o podziale środków 
pomiędzy regionami. Dokument 
zakłada, że nasze województwo 
dostanie o 736 mln euro.
str. 3
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Dzięki hojności Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
SPS ZOZ w Lęborku w latach 1995-2019 wzbogacił się o  sprzęt 
medyczny oraz wyposażenie sal chorych szpitala służące obec-
nie pacjentom Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Neonatolo-
gicznego oraz Oddziału Geriatrycznego. Także ubiegłoroczna 
pomoc Orkiestry, polegająca na wielokrotnym dostarczaniu 
środków ochrony osobistej była dla nas nieoceniona w trudnej 
pandemicznej sytuacji.
Wdzięczny Fundacji za systematycznie przekazywane wsparcie 
SPS ZOZ od wielu lat aktywnie angażuje się zbiórkę pieniędzy 

na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Panie 
Pielęgniarki i Położne co roku kwestują podczas  Finału WOŚP. 
Także w tym roku nasz szpital przyłączył się do akcji. Tym ra-
zem, ze względu na panującą sytuację, nie odbyła się finałowa 
impreza integracyjna w Miejskiej Hali Sportowej oraz na Placu 
Pokoju, dlatego tym roku wspieraliśmy zbiórkę dla Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ustawiając skarbonkę 
w Sekretariacie Dyrekcji.
Z radością informujemy, że udało się zebrać kwotę 1 175,41 zł, 
którą zasililiśmy ogólnopolską zbiórkę.

Szpital "gra" dla OrkieStry - OrkieStra wSpiera Szpital
31 stycznia odbył się 29 Finał wOŚp. Hasło przewodnie tegorocznej zbiórki to „Finał z głową”, a zebrane fundusze 
przeznaczone będą na zakup sprzętu medycznego przeznaczonego do realizowania nowoczesnych świadczeń 
zdrowotnych z zakresu laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opubliko-
wał rozporządzenie zawierające zasady postę-
powania i obostrzenia dotyczące sytuacji epi-
zootycznej związanej z wysoce zjadliwą grypą 
ptaków (HPAI) na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w tym województwa pomorskiego.

Wysoce zjadliwą grypę ptaków wywołuje wirus 
grypy A podtypu H5 i H7. Rozporządzenie za-
wiera listę zakazów i nakazów, których celem jest 
ograniczenie zagrożenia. Wśród zakazów znalazł 
się zakaz pojenia drobiu i ptaków gospodarskich 
ze zbiorników wodnych, do których dostęp mają 
ptaki dzikie. Obowiązuje również zakaz wnosze-
nia, wwożenia, przechowywania na terenie go-
spodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, 
zwłok ptaków dzikich i tusz ptaków łownych. 

Nakazuje się uniemożliwianie kontaktu drobiu 
z ptakami dziko żyjącymi, zabezpieczanie pa-
szy dla ptaków hodowlanych przed kontaktem 
z ptakami dzikimi i ich odchodami. Budynki in-
wentarskie, w których trzymany jest drób mają 
zostać wyposażone w maty dezynfekcyjne przy 
wejściach i wyjściach. Osoby obsługujące ho-
dowle, zobowiązane są do stosowania odzieży 
ochronnej i obuwia ochronnego, przeznaczo-
nych do użytku wyłącznie w danym budynku. 
Obowiązuje obligatoryjne czyszczenie i odka-
żanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi 
drobiu przed każdym ich użyciem, stosowanie 
zasad higieny, w tym mycie rąk przed każdora-
zowym wejściem do budynków inwentarskich. 

Każdy hodowca ma obowiązek zgłosić do 

powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w któ-
rych jest utrzymywany drób lub inne ptaki, 
z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale 
w pomieszczeniach mieszkalnych. 

O każdorazowym wystąpieniu objawów kli-
nicznych wymienionych w rozporządzeniu, 
posiadacz drobiu zobowiązany jest powiadomić 
Inspekcję Weterynaryjną. Wśród nich wymie-
niono: zwiększoną śmiertelność, znaczący spa-
dek pobierania paszy i wody, duszność, sinica 
i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśno-
ści oraz objawy ze strony układu nerwowego: 
drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, nie-
zborność ruchów. W załączniku zamieszczamy 
pełny tekst rozporządzenia. Główne zasady pre-
zentuje dołączona infografika.

Uwaga HPAI ! – wysoce 
zjadliwa grypa ptaków

Zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków wzrasta. Na terenie województwa pomorskiego 
ogniska  grypy ptaków u drobiu hodowlanego odnotowano w powiecie słupskim oraz wejherowskim. 

Rozbudowa 
elektrociepłowni 
na biomasę.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku 
podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej  umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 
„Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MWt ”.

Proekologiczna inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj 
i wybuduj. Warte 13 mln 463 tys. zł zadanie z dofinansowaniem z NFO-
ŚiGW w wysokości 4 mln 607 tys. zł obejmować będzie adaptację ko-
tłowni KR-1 przy ul. Traugutta polegającej na wymianie kotła węglowe-
go WR5-022 nr 1 na kocioł wodny z ekonomizerem opalany biomasą 
o mocy 5,1 MW wraz z kompletnym wyposażenie, infrastrukturą towa-
rzyszącą (w tym niezbędnymi przyłączami i połączeniami z obiektami 
zewnętrznymi), zagospodarowaniem terenu, a także demontażami i roz-
biórką elementów istniejących na terenie inwestycji. Nowy kocioł będzie 
wyposażony w układ oczyszczania spalin oparty na elektrofiltrze. Termin 
zakończenia inwestycji przewidziano na 31 maja 2023 roku.

Nowoczesną elektrociepłownię zasilaną biomasą otwarto w Lęborku 2 
czerwca 2016 roku na terenie kotłowni MPEC-u. Oprócz produkcji ciepła 
zakład produkuje też prąd elektryczny. Zainstalowanie nowych pieców, 
zmiana opału z węgla na biomasę oraz montaż nowych instalacji odpy-
lających znacznie zmniejszyło emisję pyłów i gazów cieplarnianych. Dla 
zdrowia mieszkańców była to inwestycja bezcenna. Warta ponad 40 mln 
zł inwestycja otrzymała wysokie, 85 procentowe dofinansowanie w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W okresie letnim 
ciepła woda do budynków mieszkalnych, szkół, przedszkoli, instytucji, 
zakładów pracy produkowana jest wyłącznie z odnawialnych źródeł ener-
gii. Kotłownia węglowa pracuje tylko w tzw. sezonie grzewczym. Budowa 
nowego kotła na biomasę zwiększy procentowy udział odnawialnych źró-
deł energii w produkcji ciepła systemowego w Lęborku. Funkcjonowanie 
elektrociepłowni na biomasę ma pozytywny wpływ na lokalny przemysł 
drzewny. MPEC każdego roku kupuje od dostawców z regionu odpady 
drzewne o wartości ok. 3 mln zł. Po wybudowaniu nowego kotła wartość 
zakupów na lokalnym rynku ulegnie zwiększeniu.
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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 spotka-
nie konsultacyjne ze środowi-
skiem pomorskich NGO poświę-
cone ustaleniom przyjętym przez 
Rząd RP w projekcie Umowy Part-
nerstwa 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 biznesu, 
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.
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Skierowany jest on zarówno dla bliskich zaginionych 
dzieci, jak i tych młodych ludzi, którzy z różnych wzglę-
dów z własnej woli oddalili się od swoich rodzin. 
600 100 260 to numer telefonu interwencyjnego, pod 
którym można nie tylko zgłosić zaginięcie dziecka 
lub jego ucieczkę z domu, ale także porozmawiać czy 
uzyskać wsparcie od specjalistów. Skierowany jest on za-
równo dla bliskich zaginionych dzieci, jak i tych młodych 
ludzi, którzy z różnych względów z własnej woli oddalili 
się od swoich rodzin.
W obecnym czasie epidemii, kiedy część osób wykonuje 
pracę zdalną, a dzieci uczą się w domach, może do-
chodzić do częstszych niż zwykle eskalacji konfliktów 
rodzinnych. W takich sytuacjach młodzież może podej-
mować decyzje o ucieczkach z domu, a skutki tego typu 
ryzykownej decyzji mogą być różne. W takiej sytuacji 
pomocny może być kontakt ze Stowarzyszeniem Pomocy 
Rodzinom „Nadzieja”, która uruchomiła numer interwen-
cyjny 600 100 260.
Telefon interwencyjny powstał w ramach projektu współ-
finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Jego głównym celem jest wsparcie 
działań Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych, 
szczególnie dzieci, a także osób starszych. Ostatecznym 
efektem projektu ma być przeciwdziałanie zaginięciom 
oraz szybsze odnalezienie osób zaginionych.
Jest to linia bezpłatna, całodobowa skierowana dla:
rodziców, prawnych opiekunów, członków rodzin – którzy 
mogą zgłosić zaginięcie dziecka oraz otrzymać pomoc 
w sytuacji zaginięcia lub ucieczki dziecka,
dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia,
każdy człowiek, który posiada informacje o zaginionym.
Pomocy oraz wsparcia udzielają kwalifikowani specjaliści: 
psycholog, ratownik medyczny czy prawnik.
Więcej informacji na stronie: https://www.linianadziei.pl/ 

"linia nadziei"
600 100 260 to numer telefonu interwencyjnego, pod 
którym można nie tylko zgłosić zaginięcie dziecka lub 
jego ucieczkę z domu, ale także porozmawiać czy uzyskać 
wsparcie od specjalistów. 
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Budowa trwa mimo zimy
W Łebie trwa budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa. Pomimo niekorzyst-
nych warunków pogodowych, inwestycja już wyszła spod ziemi. Planowany termin zakończenia 
pierwszego etapu budowy określony został na koniec czerwca tego roku.

O planach budowy w Łebie Muzeum 
Archeologii Podwodnej i Rybołów-
stwa informowaliśmy w listopadzie ub. 
roku, kiedy Narodowe Muzeum Mor-
skie w Gdańsku przekazało wykonawcy 
plac budowy. Kiedy inwestycja zostanie 
ukończona, supernowoczesne z zaimple-
mentowanymi multimedialnymi i wielo-
wymiarowymi technologiami muzeum, 
będzie nie lada atrakcją dla wszystkich 
amatorów zgłębiania morskich tajemnic. 
Ogólny koszt przedsięwzięcia to 40 mln 
zł. Na obecnym etapie, przedsięwzięcie 
otrzymało już rządowe finansowanie 
w wysokości 5 mln zł. Muzeum powstaje 
w pobliżu ujścia rzeki Łeby do Bałtyku. 
Koncepcja budynku – zaproponowana 
przez zwycięską w konkursie projekto-

wym pracownię Plus3Architekci Sp. z o.o. 
z Warszawy – to propozycja jednorodnej 
bryły o powierzchni zabudowy trzech 
tysięcy metrów kwadratowych, otwartej 
na łebską promenadę i kanał portowy. 
Zaprojektowany budynek ma oryginalną, 
nowoczesną i dynamiczną formę. Kształt 
i nachylenie frontowej falującej fasady 
pokrytej giętymi drewnianymi listwa-
mi oraz pionowo rozpięte liny nadadzą 
obiektowi żeglarski charakter i nawiążą 
do wyrzuconego na brzeg konaru, kadłu-
ba statku, morskich fal czy nadmorskich 
wydm. Powierzchnie wystawowe będą 
rozłożone na kilku poziomach prze-
strzennej sali ekspozycyjnej, na których 
na powierzchni ponad 6 tys. m kw. pla-
nowane są aranżacje słowiańskich łodzi 

z czasów wikingów wraz z ówczesną sztu-
ką szkutniczą, ekspozycje wraków oraz 
obiektów zbadanych i wydobytych w cza-
sie podwodnych badań archeologicznych. 
Tematyczne ekspozycje związane będą 
z rybołówstwem morskim, fauną i florą 
Morza Bałtyckiego, portami rybackimi, 
rybakami i ich kulturą, a także z ratow-
nictwem morskim. Obiekt wyposażo-
ny będzie w sprzęt interaktywny, który 
umożliwi zwiedzającym np. wcielenie się 
w rolę sternika  morskiego lub eksplo-
ratora nieznanych wód. Pod względem 
organizacyjnym obiekt będzie oddzia-
łem Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. Środki na jego utworzenie 
w całości mają pochodzić z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



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
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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 za-
kresie budowy chodników, zjazdów i ścieżek 
rowerowych 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. 



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?  ―

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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Mateusz w ogólnopolskim rankingu w bie-
gu na 1000 m w hali w kategorii U 16 zajął 
najwyższą lokatę z czasem 2:42:58. Pod-
czas 3 Mityngu Pamięci Ireny Szewińskiej, 
połączonego z Mistrzostwami Okręgów 
Młodzików: pomorskiego i kujawsko-
pomorskiego, sportowiec UKS Ekoludek 
Szczenurze był bezkonkurencyjny. Mate-
usz Buśko po raz trzeci startował w tej hali 
i po raz trzeci zwyciężył.
Sukces zapewniła żelazna kondycja, świet-
ne techniczne przygotowanie i taktyka, 
dzięki której przed połową dystansu objął 
prowadzenie i powiększał przewagę. Na 
mecie poprawił swój rekord życiowy o pra-
wie siedem sekund i osiągnął kapitalny 
wynik 2:42.58. To najlepszy wynik w Polsce 
w tej kategorii uzyskany w tym sezonie 
halowym. Swoich rywali na mecie wyprze-

dził o trzy sekundy. Mateusz otrzymał 
złoty medal za mityng, zloty medal za 
tytuł mistrza okręgu pomorskiego i pakiet 
toruńskich pierników, by toruńskiej tradycji 
stało się za dość.
„Gratuluję sukcesów i niezmiernie się cie-
szę, że mamy w powiecie tak uzdolnionych 
młodych sportowców” – mówiła starosta 
Alicja Zajączkowska.
O przygotowaniach do zawodów i dotych-
czasowych osiągnięciach Mateusza mówił 
podczas spotkania trener Witold Krużycki.
„To miłe uczucie konsumować pięcioletnią 
pracę – mówił trener – Ale to nie znaczy, 
że spoczniemy na laurach. Nadal jeste-
śmy głodni sukcesów. Teraz przed nami 
wyzwanie w postaci medalu Mistrzostw 
Polski, o który powalczymy we wrześniu 
w Karpaczu.”
Mateusz, oprócz intensywnej pracy nad 
rozwijaniem sportowych uzdolnień, ma 
doskonały przykład sportowych postaw 
w rodzinnym domu, ponieważ jego ojciec, 
Paweł Buśko, również od lat czynnie upra-
wia sport. Rodzinne wsparcie w budowaniu 
sportowej kariery syna docenił Edmund 
Głombiewski, Wicestarosta Lęborski, doda-
jąc, że rodzice Mateusza, oprócz prospor-
towego zacięcia, angażowali się w wiele 
społecznie cennych inicjatyw, w tym, jako 
lekarze, czynnie wspierali działalność 
lęborskiego hospicjum.
Gratulacjom towarzyszyły pamiątkowe 
zdjęcia i okolicznościowe upominki.

gratulacje dla MateuSza!
Starosta lęborski – alicja zajączkowska pogratulowała sportowych wyników 
Mateuszowi buśko. Młodemu sportowcowi podczas wizyty w starostwie 
towarzyszyli rodzice i trener.

Morsowanie w Polsce staje się coraz 
popularniejsze. Amatorów zimowych 
kąpieli co roku przybywa w różnych re-
jonach kraju. Obecnie na terenie powia-
tu działa już kilka klubów zrzeszających 
miłośników zimnej wody, jednak ten łeb-
ski, jako najstarszy, jest prekursorem idei 
morsowania w powiecie. Klub Łeba Mors 
Poland, jako stowarzyszenie, zaistniał for-
malnie w 2012 roku, skupiając amatorów 
ekstremalnego pływania w zimnej wodzie 
z Łeby i innych miejscowości powiatu. 
Jak mówi założyciel klubu, Wojciech Gra-
bowski, formalne powołanie struktury 
stowarzyszenia, ułatwiło łebskim morsom 
udział w zawodach sportowych zarówno 
rangi krajowej jak i międzynarodowej.

„Startowaliśmy m.in. w zawodach w La-
ponii za Kołem Podbiegunowym, przy -36 
st. C, w Tiumeniu na Syberii (-32 st.C), 
w Estońskim Tallinie (- 18 st. C), na Ło-
twie w Rydze (-16 st.C), w Stanach Zjed-
noczonych w Tahoe, Nowym Jorku, a tak-
że w Londynie, Sztokholmie, i Helsinkach 
– wspomina prezes Wojciech Grabowski 
– Również w Polsce są miejsca, w których 
świetnie można pomorsować. Zdarzy-
ło nam się kąpać m.in. w polskiej strefie 
zimna na Podlasiu, przy -31 st. C, w księ-
życową noc, a później ogrzaliśmy się przy 
ognisku. Było bardzo klimatycznie. Bra-
liśmy też udział w imprezach w Mielnie, 
Kołobrzegu i Gdańsku.”

Aktualnie łebskie morsy przygotowują 
się do udziału w Pucharze Świata GWSC 
2021 w Gdyni. Podczas imprez, morsom 
towarzyszą zawsze flagi Łeby i Lęborka. 

Obecnie dołączy do nich również flaga 
Powiatu Lęborskiego.  Jak mówi pre-
zes Grabowski, w klubie działają osoby 
o przeróżnych zainteresowaniach i o róż-
nych profesjach: akwizytorzy, nauczycie-
le, menadżerowie, ochroniarze, medycy, 
przedsiębiorcy i inni, a także młodzież 
i emeryci. Oprócz morsowania spacerują, 
biegają (w tym maratony), czy też jeżdżą 
na rowerach. Morsowanie to nie tylko mę-
skie zajęcia, bo w klubie jest sporo pań.

W spotkaniu w starostwie prezesowi 
towarzyszyła Grażyna Ebertowska – czło-
nek Zarządu Klubu. Kobiety również chcą 
przezwyciężać swoje słabości, chętnie za-
nurzając się w lodowatej wodzie. Łebskie 
morsy, jak twierdzi prezes, otwarte są na 
wszystkich chętnych do poprawienia od-
porności organizmu i dostarczenia mu 
sił witalnych. Morsowanie odbywa się 
w każdą niedzielę o godz. 12.00 na plaży 
przy Hotelu „Neptun”. Turyści i rodzi-
ny z dziećmi mogą przy okazji liczyć na 
wspólne zdjęcia z amatorami zimnych ką-
pieli. Prezes Wojciech Grabowski w 2016 
roku uhonorowany został Certyfikatem 
Promocji Ziemi Lęborskiej. Rok wcześniej 
otrzymał odznaczenie honorowe Ministra 
Sportu i Turystyki. W 2018 r. trafił do gro-
na Zwyczajnych Niezwyczajnych Miesz-
kańców Ziemi Lęborskiej. Jest medalistą 
krajowych i międzynarodowych zawodów 
w pływaniu ekstremalnym.

Podczas spotkania, władze powiatu 
przekazały morsom ręczniki z logo Po-
wiatu, by ocieplić nieco ekstremalne do-
znania zimnych kąpieli.

Morsy z wizytą w Starostwie
Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska i Wicestarosta Edmund Głombiewski gościli 
reprezentantów Klubu Łeba Mors Poland. To najstarszy klub skupiający miłośników 
morsowania w powiecie lęborskim.

Jest Praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
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 
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