
Nowy most Na rzece Łebie

Trwa budowa nowego mostu na rzece Łebie w Lęborku, w re-
jonie ulic Czołgistów, Kazimierza Wielkiego i Głowackiego. 
Już widać pierwsze zmiany w tym rejonie. Brzegi rzeki zo-
stały połączone. Miasto Lębork na tą inwestycję pozyskało 
ponad 2 mln złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. 
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NIESPRAWIEDLIWY PoDzIAł?

Mieczysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego, o Krajo-
wym Planie Odbudowy: „podział 
środków jest niesprawiedliwy, bo 
krzywdzi samorządy!”. Co jeszcze 
mówi marszałek o KPO? Dowiesz 
się, czytając wywiad, który za-
mieszczamy w bieżącym wydaniu. 
str. 6

RepRezentanci gminy cewice

W kwietniu w Pabianicach od-
były się Mistrzostwa Świata 
federacji  World Powerlifting 
Alliance (WPA) w trójboju siło-
wym, w wyciskaniu sztangi leżąc 
i w martwym ciągu. W zawodach 
wystartowało 580 zawodników 
z 18 krajów.
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OdznaczOnO ŻOłnierzy - 
HOnOrOwycH dawców Krwi
na terenie lęborskiej Jednostki wojskowej miała 
miejsce niecodzienna uroczystość. Trzej żołnierze 
otrzymali medale „zasłużony dla zdrowia narodu”.

REDAKCJA
Aleja Zwycięstwa 24,
80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DZIENNIKARZE: 
Katarzyna Laskowska
k.laskowska@expressy.pl

SekretArZ dS. AdminiStrAcyjnych:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

DRUK Polska Press,
oddział w Bydgoszczy

NAKŁAD 10 000 egzemplarzy

rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa 
jest zabronione.

ISSN 2084-627

redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz 
zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. 
redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
ogłoszeń.

W przyszłości do wybudowanej infrastruk-
tury podłączona zostanie kanalizacja deszczo-
wa z rejonu ulic Gajowej i Polnej. W najbliż-
szych latach na tym terenie wybudowanych 
zostanie wiele domów.

Elementem nowego systemu odprowadza-
nia wód opadowych będzie włączenie do nie-
go awaryjnego kanału przelewowego ze stawu 
„Morskie Oko”. Po umocnieniu brzegu stawu 
stworzone tam zostanie miejsce do rekreacji 
i wypoczynku nad wodą. Koszt wszystkich 
prac wyceniono na 480 tys. 759 zł. Kwota do-
tacji z Programu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze” to 240 tys. 379 zł.

Rejon ulicy Pułaskiego charakteryzuje 
się dużymi różnicami wysokościowymi, co 
podczas ulewnych opadów powoduje pro-
blemy ze spływem i odprowadzaniem wód 
opadowych prowadzących do rozmywania 
skarp, lokalnych podtopień i niszczenia in-
frastruktury i elementów zagospodarowania 
terenu. Jednocześnie obszar ten jest rozwo-
jowy i przeznaczony pod zabudowę jedno-
rodzinną, wielorodzinną i usługową. Nowa 
instalacja odprowadzania wód opadowych 
zgodnie z przepisami zawierać będzie system 
podczyszczania i usuwania substancji szkodli-
wych dla środowiska składających się osadni-
ka i separatorów substancji ropopochodnych.      

Przy stawie od strony ulicy Lipowej prze-
widuje się częściowe umocnienie brzegu 
poprzez niwelacje terenu i zastosowanie mo-
drzewiowych pali drewnianych. Pozwoli to na 
korzystanie z wypoczynku i walorów przy-
rodniczych bez naruszania istniejącej zieleni 
czy brzegu stawu. Staw „Morskie Oko” jest 
zarządzany przez miejscowe koło Polskiego 

Związku Wędkarskiego – koło Komendy Po-
wiatowej Policji Lębork. Organizowane są tu 
festyny i zawody wędkarskie.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 za po-
średnictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Dorzecze Łeby”, a jego realizacja 
trwać będzie do połowy roku 2022.

Są środki na budowę 
kanalizacji deszczowej 
na Pułaskiego

Miasto Lębork pozyskało środki na budowę pierwszego, kluczowego elementu kanalizacji deszczowej 
w rejonie ulicy Pułaskiego. Projekt zakłada budowę  fragmentu systemu odprowadzania wód opado-
wych w przeznaczonym pod zabudowę rejonie ulicy Pułaskiego i stawu „Morskie Oko”. 

Społeczna Straż 
Rybacka doposażona 
przez Powiat

Środki na poprawę bezpieczeństwa

Starostwo w Lęborku przekazało dotację na doposażenie dla 
Społecznej Straży Rybackiej.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku otrzymał dotację celową w ramach dofinansowania ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego”. Podpisanie 
umowy nastąpiło w czwartek, 13 maja w lęborskim starostwie.

W ramach całorocznej ochrony wód przed kłusownictwem i za-
nieczyszczeniami Powiat Lęborski udzielił dotacji Społecznej Straży 
Rybackiej z budżetu Powiatu Lęborskiego na doposażenie niezbędne 
do realizacji zadania tj. zanieczyszczenie i eliminacja kłusownictwa na 
wodach Powiatu Lęborskiego oraz umożliwienie swobodnej migra-
cji ryb łososiowatych do odbycia tarła naturalnego. Dofinansowanie 
przyczynia się także do zwiększenia bezpieczeństwa strażników Spo-
łecznej Straży Rybackiej. W ramach umowy użyczenia Zarząd Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego otrzymał 7 sztuk obuwia taktyczne-
go oraz 26 sztuk kaloszy piankowych.

Jakie zadania spełnia Społeczna Straż Rybacka? Jej zadaniem jest spra-
wowanie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i prze-
pisów wydanych na jej podstawie w ścisłym współdziałaniu z Państwową 
Strażą Rybacką i Policją Państwową oraz innymi jednostkami i organiza-
cjami działającymi na rzecz ochrony wód, mienia społecznego, ochrony 
przyrody i przestrzegania prawa.

Przypomnijmy! Społeczna Straż Rybacka została utworzona przez Pol-
ski Związek Wędkarski – Zarząd Okręgu w Słupsku Uchwałą nr V/34/99 
Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 marca 1999 roku.

Starosta Lęborski – Alicja Zającz-
kowska i Wicestarosta Lęborski 
Edmund Głombiewski podpisali 
z Martą Frankowską, Dyrektorem 
SPS ZOZ w Lęborku umowę, któ-
rej przedmiotem jest przekazanie 
w 2021 roku SPS ZOZ w Lęborku 
dotacji celowej w ramach dofinan-
sowania ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na 
realizację zadania pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa przeciwpożarowe-
go” – realizacja zaleceń Powiato-
wej Straży Pożarnej w jednostkach 
Powiatu Lęborskiego”, w wysokości 
1.000.000,00 zł.

Środki przekazane w bieżącym 
roku pokryją koszty realizacji na-

stępujących zadań: wydzielenie 
pożarowe klatek schodowych: K–2, 
K–3, K–4 wraz z wyposażeniem 
w system oddymiający i SSP, wy-
konanie dodatkowych hydrantów 
w piwnicy budynku bakteriologii, 
podział budynku głównego na stre-
fy pożarowe.

Kolejne środki z RFIL, finansu-
jące dalszy zakres robót opisanych 
w wymienionym zadaniu, trafią do 
lęborskiego szpitala w przyszłym 
roku kalendarzowym. Ogółem 
wartość całej inwestycji zaplanowa-
na na dwa lata sięgnie 2.670.000,00 
zł. 10 procent wymienionej kwoty 
stanowi wkład własny Powiatu Lę-
borskiego.

Żołnierze, honorowi 
dawcy krwi, z lęborskiej 
Jednostki Wojsko-
wej, otrzymali medale 
„Zasłużony Dla Zdrowia 
Narodu”. Danielowi Weso-
łowskiemu, Szymonowi 
Ogrodniczakowi i Pio-
trowi Brzóska medale 
wręczyli Patryk Bianga, 

prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK  oraz Witold 
Namyślak burmistrz miasta Lęborka w obecności Dowódcy 
J.W. ppłk Michała Pietrzaka.
Uroczystość odbyła się z okazji Światowego Dnia Czer-
wonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. O odznaczenie 
żołnierzy wnioskował do Ministra Zdrowia Zarząd Oddziału 
Rejonowego PCK w Lęborku. Odznaczeni otrzymali również 
stosowną legitymację potwierdzającą uzyskanie tego tytułu.
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Policjantki, zajmujące się profilaktyką 
społeczną odpowiedziały na zaproszenie 
lęborskiego stowarzyszenia EDUQ do 
spotkania z seniorkami, by porozmawiać 
z nimi o zagrożeniach, na jakie narażone są 
starsze osoby.
Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie 
EDUQ zajmujące się m.in. aktywizacją 
seniorów w życiu społecznym poprzez 
organizowanie różnego rodzaju szkoleń 
i warsztatów. Funkcjonariuszki chętnie 
włączyły się do tego przedsięwzięcia 
i w budynku byłego ZWAR-u przepro-
wadziły z seniorkami rozmowę na temat 
oszustw metodą „na wnuczka”, „na poli-
cjanta” i „na koronawirusa”. Nie zabrakło 
również tematu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i w sieci.
Policjantki przedstawiły sposób działania 
przestępców, którzy znanymi już po-
wszechnie metodami „na wnuczka”, „na 
policjanta”, czy na „pracownika gazowni” 
wciąż oszukują osoby starsze i samotne, 
wyłudzając od nich pieniądze i inne war-
tościowe przedmioty. Zwróciły też uwagę 
na pojawiające się w ostatnim czasie próby 
oszustw „na koronawirusa”, gdzie przestęp-

cy podszywając się pod członków rodziny, 
którzy rzekomo ciężko znoszą przebieg 
choroby „COVID-19”, proszą o finansową 
pomoc w kosztownym leczeniu.
Z racji tego, że w obecnych czasach coraz 
więcej osób robi zakupy online, policjantki 
wyjaśniły jak ustrzec się przed fałszywy-
mi ofertami i w jaki sposób nie dopuścić 
do utraty pieniędzy. Zaznaczyły by przed 
zawarciem każdej transakcji sprawdzić wia-
rygodność sprzedawcy, nie klikać w żadne 
linki, wiadomości i odnośniki niewiadomego 
pochodzenia i pod żadnym pozorem nie 
przekazywać danych dostępowych do 
rachunków bankowych.
Poprzez propagowanie bezpiecznych 
zachowań i zapoznanie z mechanizmami 
działania przestępców, funkcjonariusze 
podnoszą poziom bezpieczeństwa oraz 
świadomości seniorów w zakresie zagrożeń, 
z jakimi mogą się spotkać. Policjanci pod-
kreślają jednak, że metody się zmieniają, 
a oszuści szukają nowych, którymi próbują 
zmanipulować seniorów. Najważniejsze, by 
seniorzy stosowali zasadę ograniczonego 
zaufania, a kiedy ktoś żąda od nich pienię-
dzy, pochopnie ich nie przekazywali.

z seniOrami O OszusTwacH
Pozytywny finał przyniosły poszukiwania 70-latka, który w środę 7 kwietnia w południe 
wyszedł z domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. mężczyzna już po niespełna 3 godzi-
nach od momentu zgłoszenia zaginięcia, został odnaleziony przez lęborskiego przewod-
nika psa służbowego.

Miasto Lębork na tą inwestycję pozy-
skało ponad 2 mln złotych dofinansowa-
nia z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Obecnie wykonane jest zbrojenie mostu, 
które zostało zalane betonem. Oba brzegi 
rzeki zostały więc już połączone. Wzdłuż 
rzeki powstał już długi odcinek chodni-
ka, obok niego przebiegać będzie droga 
dla rowerów.

Projekt przewiduje również przebudo-
wę ulicy Kazimierza Wielkiego od strony 
Mostnika, budowę nowej drogi wzdłuż 
rzeki Łeby w kierunku ulicy Głowackie-
go oraz nowe połączenie z ulicy Głowac-
kiego do Czołgistów za budynkiem Czoł-
gistów nr 20.  

Połączenie drogowo-mostowe po-
między ulicami Kazimierza Wielkiego, 
a Czołgistów pozwoli na skomunikowa-
nie gęsto zabudowanych i intensywnie 
użytkowanych części miasta dla któ-
rych główną barierą komunikacyjną jest 

obecnie rzeka Łeba. Planowane połącze-
nie składające się z 500 metrowej drogi 
z chodnikami i ścieżkami rowerowymi 
oraz oświetleniem umożliwi przekie-
rowanie ruchu samochodowego, rowe-
rowego w nowym kierunku odciążając 
tym samym most na Alei Wolności, 
skrzyżowanie Alei Wolności z Armii 
Krajowej czy skrzyżowanie ulic Czołgi-
stów z Armii Krajowej przy Starostwie 
Powiatowym. Nowe połączenie poprawi 
płynność ruchu, poprawi dostępność ko-
munikacyjną, zwiększy bezpieczeństwo 
ruchu umożliwiając m.in. bezpośredni, 
szybki dojazd straży pożarnej.

Łączny koszt inwestycji z wszystkimi 
robotami dodatkowymi wyniesie 4 mln 
894 tys. zł. Koszty kwalifikowane w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych 
to 4 mln 194 tys. 680 zł z czego 50% tej 
kwoty pokryje dotacja z FDŚ w wysoko-
ści 2 mln 97 tys. 339 zł.

Nowy most na rzece Łebie połączy 
dwie części miasta

Trwa budowa nowego mostu na rzece Łebie w Lęborku, w rejonie ulic Czołgistów, Kazimierza Wielkiego i Głowackiego. Już widać pierwsze zmiany w tym 
rejonie. Brzegi rzeki zostały połączone.

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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Jak ocenia pan zamieszanie związane 
z przyjęciem Krajowego Plany Odbu-
dowy?

Nie ma prostej odpowiedz na to pyta-
nie. Z jednej strony oczywistym jest, że 
pieniądze przewidziane dla Polski w eu-
ropejskim mechanizmie jakim jest Next 
Generation EU, czyli tzw. Funduszu Od-
budowy, który jest odpowiedzią Unii Eu-
ropejskiej na kryzys wywołany pandemią, 
są Polsce niezwykle potrzebne. Polska 
stała się niechlubnym liderem zarówno 
w liczbie nadmiarowych zgonów w Unii 
Europejskiej, ale również wzrostu inflacji. 
Potrzeba uruchomienia funduszu nie ule-
ga wątpliwości tym bardziej, że to właśnie 
Polska ma stać się jednym z największych 
beneficjentem tych środków. 

A więc powinniśmy się cieszyć z KPO?
Problem polega na tym, że przygotowa-

ny przez rząd Krajowy Plan Odbudowy 
ma wiele wad, na które wskazywały za-
równo samorządy jak i strona społeczna. 
Wady te polegają chociażby na tym, że 
usuwa się de facto rolę samorządów woje-
wództw przy podziale środków, cały pro-
ces centralizując. Niezwykle niesprawie-
dliwy jest też podział środków, w którym 
niemal 50% proc. dotacji przypadnie stro-
nie rządowej, a jedynie 20 proc. stronie 
samorządowej. Dla samorządów rząd PiS 
przewidział przede wszystkim pożyczki, 
a wiadomo, że po osłabieniu dochodów 
w wyniku licznych decyzji wprowadza-
nych przez rząd PiS, wiele samorządów 
nie sięgnie w ogóle po środki z KPO. Ude-
rzy to przede wszystkim w te najmniejsze 
i najuboższe samorządy, które odpowia-
dają za politykę społeczną, edukacyjną, 
czy szpitale i transport zbiorowy. 

Skoro zapisy KPO mają wiele wad, to co 
wywalczyła Lewica?

W mojej opinii niewiele, a właściwie 
nic, biorąc pod uwagę fakt, że pierwszy 
raz opozycja dostała do ręki niezwy-
kły atut, który pozwalał na postawienie 
rządowi twardych warunków w negocja-
cjach. Dziś Lewica chwali się chociażby 
wywalczeniem w KPO 850 mln euro na 
szpitale powiatowe. Niestety nie widzi, 
albo nie chce widzieć, że w tym samym 
dokumencie, za którym Lewica zagło-
sowała, jest postulat centralizacji służby 
zdrowia. Tak więc Lewica oddała szpi-
tale powiatowe w ręce PiS. Dziwi mnie 
również brak mocnego zaakcentowania 
powszechnie podnoszonej przez samo-
rządy kwestii transportu zbiorowego. 
Wykluczenie transportowe, dodatkowo 
spotęgowane przez epidemię koronawi-
rusa, to jeden z głównych problemów 
rozwojowych Polski, który można roz-
wiązać przede wszystkim wspierając roz-
wój publicznego transportu zbiorowego. 
W tym sensie przeznaczenie w KPO 
porównywalnych kwot na transport au-
tobusowy oraz prawdopodobnie fabrykę 

wytwarzającą samochody elektryczne na 
pewno z lewicowego punktu widzenia 
jest niezrozumiałe.

No ale przecież przekazane Polsce 
środki mają podlegać kontroli samo-
rządów…

Kwestia nadzoru to również problem. 
Przewodniczący Włodzimierz Czarzasty 
chwalił się, że wymógł to, aby wydatko-
wanie środków było kontrolowane przez 
stronę samorządową. Gdyby jednak 
przeczytał projekt KPO, za którym zagło-
sował, to dowiedziałby się, że ta kontrola 
będzie zerowa. A kwestia uwzględnia-
nia samorządów i w kontroli i w samym 
procesie wydatkowania środków była 
niezwykle ważna, bowiem wiemy jak 
dzielone są pieniądze przez stronę rzą-
dową chociażby w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przypo-
mnę, że 36 samorządów z Pomorza w II 
i III rozdaniu nie otrzymały ani złotówki, 
a wśród samorządów województw 8 rzą-
dzonych przez parlamentarną opozycję 
dostało 11 proc. przyznanych środków, 
a jak łatwo policzyć 89% przypadło tym 
rządzonym i współrządzonym przez PiS. 

Zdaniem Lewicy to właśnie Komisja 
Europejska będzie gwarantem prawi-
dłowego wydatkowania środków. Takie 
są przecież doświadczenia z perspekty-
wy 2014-2020…

Prawidłowego tak, ale niekoniecznie 

zdecentralizowanego. Komisja Europej-
ska nie ingeruje w kwestie relacji pomię-
dzy rządem a samorządami terytorialny-
mi. Przypomnę tylko, że równolegle do 
KPO dyskutujemy o Umowie Partner-
stwa, która zadecyduje o wsparciu UE 
w okresie 2021-2027. Kwestionujemy 
zarówno proponowany algorytm podzia-
łu alokacji pomiędzy regiony, jak i wy-
łączenie 25 proc. puli przeznaczonej dla 
województw, o której będzie de facto de-
cydował minister poprzez tzw. Kontrakt 
Programowy. To wszystko kroki w stronę 
wzmożonej centralizacji Polski. Nie licz-
my na to, że Komisja Europejska uregu-
luje nasze wewnętrzne sprawy. Tę kwestię 
rozwiązać musimy sami – poprzez soli-
darność i partnerską postawę. Z tym, jak 
widać, jest niestety coraz gorzej. 

Wspomniał pan o Kontrakcie Progra-
mowym – to nowe narzędzie progra-
mowania rozwoju.

Tak – niestety z punktu widzenia sa-
morządu województwa oznacza to kolej-
ne ograniczenie swobody wydatkowania 
środków w ramach programu regional-
nego. W efekcie Program Fundusze Eu-
ropejskie dla Pomorza 2021-2027 bę-
dzie musiał spełniać różnego rodzaju 
ograniczenia narzucone przez Kontrakt. 
O ile uznajemy za uzasadnione limity fi-
nansowe wynikające z rozporządzeń UE 
dotyczące konieczności przeznaczenia 
określonych kwot na innowacje, bada-

nia i rozwój, przedsiębiorczość, klimat 
czy włączenie społeczne, o tyle trudno 
nam się pogodzić z zapowiedziami ich 
zaostrzenia w programach regionalnych 
i jednocześnie łagodzenia w krajowych. 

Zupełnie niezrozumiałe są również za-
pisy dotyczące wyłącznie województwa 
pomorskiego, w których ogranicza się 
swobodę interwencji w infrastrukturę 
drogową. Tak bowiem należy postrzegać 
nakaz zarezerwowania połowy środków 
na inwestycje drogowe dla projektów 
realizowanych w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Dysponując 
mniejszym o 40 proc. w porównaniu 
do poprzedniej perspektywy budżetem 
musimy mieć możliwość decydowania 
o ukierunkowaniu i formule realizacji 
inwestycji, zgodnie ze zdiagnozowanymi 
regionalnymi potrzebami. Dlatego też 
w tym przypadku liczymy na elastyczne 
podejście strony rządowej.

Na realizację jakich inwestycji liczy po-
morski samorząd?

Kontrakt Programowy ma również 
zadecydować o środkach z tzw. rezerwy 
programowej oraz być może wskazać 
niektóre inwestycje finansowane z pro-
gramów krajowych. Przygotowaliśmy 
stanowisko negocjacyjne z przedsięwzię-
ciami o różnej skali, które można by było 
w ramach kontraktu zrealizować. Warto 
tu wspomnieć o utworzeniu centrum 
usług wspólnych dla podmiotów leczni-

czych, rozwijającego innowacyjne tera-
pie, w tym związane ze szczepionkami. 
To również projekty z obszaru energe-
tyki, których celem jest stworzenie tzw. 
wysp energetycznych, wykorzystujących 
odnawialne źródła energii. W dziedzi-
nie transportu, poza pomysłami doty-
czącymi rozwoju infrastruktury i taboru 
kolejowego, zaproponowaliśmy sfinan-
sowanie zakupu autobusów, które po-
prawiłyby skomunikowanie, najbardziej 
wykluczonej transportowo, zachodniej 
części województwa. Z kolei w wymiarze 
społecznym chcielibyśmy kontynuować 
kompleksowe projekty dotyczące kształ-
cenia zawodowego czy też rewitalizacji 
miast. Skalę dodatkowych potrzeb, na 
które moglibyśmy odpowiedzieć w ra-
mach programu regionalnego dzięki re-
zerwie programowej, oszacowaliśmy na 
ok. 700 mln euro.

Jest szansa że uda się to zrealizować?
Nie ukrywam, że w sytuacji, gdy (po-

równując mijającą oraz nadchodzącą 
perspektywę finansową) Pomorskie zali-
cza się do regionów najbardziej dotknię-
tych spadkiem alokacji, bardzo liczymy 
na dodatkowe środki. Niestety do rozpo-
czynających się właśnie rozmów o kontr-
akcie programowym zostaliśmy zapro-
szeni jako jedno z ostatnich województw. 
Mam nadzieję, że nie przełoży się to na 
wysokość dodatkowego wsparcia, które 
uda nam się dla Pomorza zdobyć.
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Krajowy Plan Odbudowy:  
Podział środków jest niesprawiedliwy, 
bo krzywdzi samorządy

Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, Marszałkiem Województwa Pomorskiego.
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Statystyczny Pomorzanin
– kim tak naprawdę jest?
―  W maju świętujemy Dzień Europy – obchodzony jest w zależności od kraju 5 lub 9 maja. 
Z tej okazji postanowiliśmy się przyjrzeń nieco statystykom, w szczególności zwracając 

uwagę na mieszkańcó naszego województwa.  ―

Z  okazji  Dnia  Europy,  przypadają-
cego  9  maja,  Urząd  Statystyczny 
w Gdańsku opublikował infografikę 
zawierającą ciekawe dane. Wynika 
z nich, że po wstąpieniu w 2004 r. 
Polski do Unii Europejskiej sytuacja 
w naszym kraju i na Pomorzu zde-
cydowanie  się poprawiła.  Jesteśmy 
bogatsi, lepiej wykształceni i żyjemy 
dłużej. Co jeszcze mówią liczby?

▶ Ilu nas jest?
W  27  krajach  Unii  Europejskiej 
w 2020  r. mieszkało  447,3 mln 
obywateli. To o 14,5 mln więcej 
niż w 2004 r., kiedy Polska przy-
stępowała do wspólnoty. Dla po-
równania w naszym kraju miesz-
ka 38 mln ludzi, czyli o 200 tys. 
mniej niż 16 lat temu. Wojewódz-
two  pomorskie  zamieszkuje  2,3 

mln,  czyli  o  100  tys. więcej  niż 
w  2004  r.  Wzrosła  też  gęstość 
zaludnienia. W 2004  r.  km  kw. 
zamieszkiwało  105,3  obywateli 
UE, a w 2019 r. już 109. Porów-
nując  z  danymi  z  Polski  (2004 
r. – 122,1, 2019  r. – 123,6)  to 
na Pomorzu gęstość zaludnienia 
wzrosła  aż  o  10,8  osoby  (2004 
r. – 119,8, 2019 r. – 130,6).

▶ Jak długo żyjemy?
O  3  lata  wzrosła  przecięta  dłu-
gość  życia  mieszkańców  wspól-
noty europejskiej (2004 r. – 78,3 
lata,  2019  r.  –  81,3  lata).  Dla 
porównania Polacy  i Pomorzenie 
żyją o 3,1 roku dłużej niż w 2004 
r. Biorąc pod uwagę liczbę kobiet 
na  100 mężczyzn  (współczynnik 
feminizacji)  w  2004  r.  i  2020 
r.,  to zarówno w Polsce  (106,6), 
jak  i  w  naszym  regionie  (105,4) 
współczynnik  ten nie uległ  zmia-
nie. Natomiast ogólnie w krajach 
unijnych  obniżył  się  z  105,3  do 
104,7.  Z  kolei  na  przestrzeni  15 
lat wzrósł współczynnik dzietności 
(liczba urodzonych dzieci przypa-
dająca na 1 kobietę w wieku roz-
rodczym).  Na  Pomorzu  w  2019 
r.  wyniósł  1,62  w  porównaniu 
z 2004 r. (1,33). Zwiększył się też 
w Polsce  (2004 r. – 1,23, 2019 
r. – 1,44)  i w krajach UE (2004 
r. – 1,46, 2019 r. – 1,53). Warto 
podkreślić, że o zastępowalności 
pokoleń mówimy, gdy wynosi on 
powyżej 2,1.

▶ A jaki jest rynek pracy?
O 5,1 proc. wzrósł współczynnik 
aktywności  zawodowej  obywa-
teli  UE.  Natomiast  w  przypadku 
mieszkańców  naszego  regionu 
było  on  o  11,3  proc.,  a  kraju 
6,9  proc.  wyższy  niż  przed  15 
laty.  Co  ważne,  zdecydowanie 
poprawiła  się  sytuacja  na  rynku 
pracy. W  krajach  unijnych  stopa 
bezrobocia  zmalała  z  10 do 6,7 
proc.  Dużo  większy  spadek  był 
zauważalny w Polsce  (2004 r. – 
19,1 proc., 2019 r. – 3,3 proc.), 
a  jeszcze  większy  na  Pomorzu 
(2004  r.  –  19,8  proc.,  2019  r. 
– 2,8 proc.). Być może taka sytu-
acja spowodowana jest wzrostem 
odsetka  ludności,  którzy  mają 
ukończone  studia  wyższe  oraz 
spadkiem  osób  nieuczących  się. 

W 2019  r.  wśród  osób w wieku 
25-64  lata  dyplom  miało  ponad 
35  proc.  obywateli  UE,  w  tym 
Polaków  (prawie  38  proc.)  i  Po-
morzan (ponad 39 proc.). W wie-
ku 15-24 lata nie uczyło się i nie 
pracowało  Pomorzan  (prawie  9 
proc.),  Polaków  (ponad  8  proc.) 
obywateli  unijnych  (ponad  10 
proc.).  W  przypadku  naszego 
kraju  i  regionu  było  to  spadek 
o prawie połowę.

▶ Jesteśmy coraz bogatsi
W ciągu 15 lat wzrósł produkt kra-
jowy brutto wyrażony w euro. Dla 
Polski  w  2004  r.  wyniósł  5400, 
a w 2019 r. już 13 900, dla Pomo-
rza odpowiednio 5300  i  13 500 
euro. W przypadku krajów UE był 
trochę mniejszy wzrost  z 21 200 
do  31  200  euro.  Zdecydowanie 
wzrosły również nakłady wewnętrz-
ne na działalność badawczą i roz-
wojową przypadające na 1 miesz-
kańca. W przypadku Polski był to 
ponad  pięciokrotny,  a  Pomorza 
siedmiokrotny wzrost.

▶ Historia święta
Dzień  Europy  to  święto  europej-
skich  państw,  które  obchodzone 
jest 5 lub 9 maja. W krajach, które 
są członkami Rady Europy, ale nie 
są  członkami  Unii  Europejskiej, 
obchodzony  jest  5  maja.  Nato-
miast w  państwach UE  obchodzi 
się go 9 maja. Święto jest związa-
ne z ustanowieniem Rady Europy, 
które nastąpiło 5 maja 1949 r. Ce-
lebrowane jest od 1964 r. 5 maja 
to  Dzień  Tolerancji,  Praw  Czło-
wieka  i  Integracji  Europejskiej. 
Z kolei 9 maja został ustanowiony 
w rocznicę przedstawienia planu 
utworzenia  Europejskiej  Wspól-
noty Węgla  i Stali, znanego  jako 
Plan  Schumana,  przez  Roberta 
Schumana 9 maja 1950 r.
/raf/
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Brakuje nam 
„tylko” pasażerów

O dramatycznej 
sytuacji w branży 
lotniczej, ogromnych 
stratach spowodo-
wanych pandemią, 
kontynuowanych 
inwestycjach 
infrastrukturalnych 
oraz prognozach na 
najbliższe miesiące 
z Tomaszem Klo-
skowskim, preze-
sem zarządu Portu 
Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy, 
rozmawia Rafał 
Korbut. 

Jednym z priorytetów władz 
powiatu puckiego są inwestycje 
w edukacje. W ostatnim czasie 
modernizacji doczekały się 
wszystkie placówki będące pod 
opieką starosty powiatu. 

Dzięki aktywności władz powia-
tu puckiego udało się pozyskać 
środki zewnętrzne, które zostały 
przeznaczone na doposażenie 
oraz poprawę jakości kształcenia 
w placówkach, będących pod opie-
ką starosty. Jednym z programów 
umożliwiającym przeprowadzenie 
szeregu inwestycji był program 
pod nazwą: „Dobra szkoła. Dobry 
zawód. Dobra przyszłość. Moderni-
zacja infrastruktury i wyposażenia 
szkół zawodowych powiatu puc-
kiego”. W jego ramach doposażono 
m.in. pracownie do praktycznej 
nauki zawodu w Powiatowym 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Pucku, którego 
uczniowie do dyspozycji mają 
nowe szatnie, czy nowoczesną 
pracownię programisty. W ramach 
tego projektu poczyniono szereg 
inwestycji w szkole w Kłaninie, 
m.in. profesjonalną wentylację 
mechaniczną oraz zmodernizowa-
no pracownie do praktycznej nauki 
zawodu.

Trwająca już ponad rok pan-
demia koronawirusa wywarła 
bardzo duży, negatywny 
wpływ na branżę lotniczą. Jak 
ocenia Pan obecną sytuację?
- Nie ma co ukrywać, że jest 
po prostu dramatyczna. Od 
kilkunastu miesięcy obowiązują 
obostrzenia, a przypomnę, że 
na początku pandemii mieliśmy 
całkowite zamknięcie ruchu 
lotniczego. Branża lotnicza, 
w szczególności w Polsce 
i Europie, jest poturbowana 
i zmaltretowana. Tanie linie lot-
nicze nie dostały żadnej pomocy 
z zewnątrz (jedynie niewielkie 
wsparcie z tarcz antykryzyso-
wych), tradycyjni przewoźnicy 
otrzymali dofinansowanie od 
swoich rządów w poszcze-
gólnych krajach. A lotniska? 
Jeśli chodzi o wielkie porty 
lotnicze, to są one w drama-
tycznej sytuacji. Linie lotnicze 
nie wykonują lotów, pasażerów 
nie ma, a koszty utrzymania są 
ogromne. Duże porty lotnicze 
zamykają drogi startowe, płyty 
postojowe, terminale. Mniejsze 
porty lotnicze – takie jak my – 
ograniczają koszty w każdym 
zakresie. A najmniejsze porty 
nie mają obecnie żadnych lotów. 
W praktyce zatem branża lotni-
cza jest w fatalnej kondycji. 

Patrząc na dane finansowe 
za I kwartał bieżącego roku 
spadki w porównaniu do tego 
samego okresu w roku ubie-
głym są ogromne – spadek licz-
by pasażerów wyniósł blisko 
90 proc.! To musiało bardzo 
mocno odbić się na kondycji 
finansowej spółki.

- Oczywiście. Lotnictwo w Pol-
sce zostało zamknięte w połowie 
marca ub. roku. Co istotne, 
w statystykach jest uwzględnio-
ny styczeń i luty 2020 roku, a to 
był jeszcze bardzo dobry czas dla 
nas. Podkreślam, że przed pan-
demią byliśmy firma rentowną, 
notowaliśmy 50 mln zł zysku 
netto. Dziś odprawiamy 10 proc. 
tego, co powinniśmy. Zasada jest 
prosta – nie mamy pasażerów, 
to i nie mamy przychodów. 
Każdego miesiąca generujemy 5 
mln zł strat. I to jest prawdziwa 
skala tej pandemii dla takiego 
lotniska, jak nasze. 

Jak władze portu lotnicze-
go poradziły sobie w tej 
nadzwyczajnej sytuacji, jakie 
podjęto działania?
- Wszystko, co możemy zrobić, 
to maksymalnie ograniczyć 
koszty. I to zrobiliśmy w każ-
dym obszarze kosztowym. 
Jedyny obszar, którego nie ru-
szałem w dramatyczny sposób, 
to obszar ludzki. Wyszkolenie 
pracownika, który mógłby 
zostać zatrudniony, gdy zacznie 
wracać koniunktura, trwa ok. 
dwóch lat. Gdybym zakładał, że 
pandemia potrwa 3, 4 czy 5 lat, 
to wtedy można by takie ruchy 
podejmować. Ale zakładam 
i mam nadzieję, że w 3 lata 
odrobimy tę pandemię i tych 
pracowników zwyczajnie będę 
potrzebował. Nie robiłem więc 
cięć kadrowych. 

Treść całego wywiadu można 
przeczytać w najnowszym, 96 
numerze magazynu Express 
Biznesu

Gmina Stegna, ze względu na swoje poło-
żenie, należy do jednych z najpiękniejszych 
i najbardziej interesujących gmin Mierzei 
Wiślanej. W jaki sposób samorząd gminy 
wykorzystuje te naturalne walory?
- Gmina Stegna to piękne piaszczyste plaże, 
urokliwe lasy Mierzei Wiślanej ale również 
piękny żuławski krajobraz. Dlatego staramy 
się, aby Gmina Stegna - właśnie z uwagi na 
nasze walory naturalne - była kojarzona jako 
„Bursztynowa Gmina”. Od zawsze wiadomo, 
że bursztyn nazywany jest „złotem” Bałtyku, 
a w naszej gminie znaleźć można go napraw-
dę dużo, tylko trzeba wiedzieć kiedy i gdzie 
szukać. W wakacje już od ponad 20 lat 
organizujemy Mistrzostwa Świata w Poła-
wianiu Bursztynu, które właśnie pokazują 
piękno tego kruszcu. Niestety z powodu 
panującej pandemii w zeszłym roku odwo-
łaliśmy mistrzostwa i w tym roku również 
zmuszeni zostaliśmy do ich odwołania, 
z czego bardzo ubolewamy. Ale bursztyn to 
nie tylko, jak wspomniałam mamy również 
piękne lasy i urokliwy żuławski krajobraz 
poprzecinany pięknymi rzekami i licznymi 
ciekami wodnymi. Dlatego też staramy się 
rozwijać w tym kierunku budując nowe 
ścieżki rowerowe jaki i przystanie kajako-
we, które pozwolą turystom zwiedzić nasz 
teren wykorzystując przy tym różne formy 
wypoczynku [...].

Z pewnością turystyka jest jedną z najważ-
niejszych dziedzin życia dla mieszkańców 
i władz gminy. Czy turystyka w gminie 
Stegna rozwija się i jakie najważniejsze 
zadania zrealizowano w ostatnich latach?

- Ciężko jest wskazać tę najważniej-
szą, bo wszystkie dziedziny są waż-
ne zarówno dla nas mieszkańców 
jak i odwiedzających nas turystów. 
Jak wspomniałam rozwijamy 
naszą gminę w kierunku turystyki 
aktywnej poprzez budowę wspo-
mnianych tras rowerowych czy 
przystani kajakowych i tu ważną 
dla nas inwestycją była budowa 
ścieżki rowerowej od ujścia Wi-
sły w Mikoszewie do granicy 
z sąsiednią gminą Sztutowo 

w ramach trasy R10, ale również staramy 
się poprawić dostępność i funkcjonalność 
naszych pięknych plaż i dlatego chyba wspo-
mnieć należy również przebudowę zejścia na 
plażę nr 80 w Jantarze. W ramach projektu 
„Pętla Żuławska” wybudowaliśmy w Rybinie 
przystań a w innych miejscowościach pomo-
sty cumownicze umożliwiającą wodniakom 
komfortowe spędzenie czasu na naszych 
wodach. W Stegnie zmodernizowaliśmy 
stadion sportowy wraz z budową budynku 
zaplecza szatniowego, z którego obecnie 
chętnie korzystają mieszkańcy jak i drużyny 
sportowe przyjeżdzające na obozy. Dbamy 
również o zdrowie i bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców dlatego przeprowadziliśmy 
termomodernizację ośrodków zdrowie, 
szkół, a w Stegnie na stałe dyżuruje wóz 
pogotowania ratunkowego wraz z obsadą.

A jakie są dalsze plany rozwoju?
- Mamy przed sobą jeszcze wiele pracy dla-
tego dalej będziemy inwestować w turystykę 
aktywną. Budujemy kolejne ścieżki rowero-
we między innymi „Wiślaną trasę rowerową 
R9” wałem Wisły z Mikoszewa do Drew-
nicy, kolejny fragment ścieżki rowerowej 
R10 ze Stegny do Sztutowa. Już na dniach 
podpiszemy umowę z wykonawcą pierwszej 
na naszym terenie pełnowymiarowej hali 
sportowej wraz ze stadionem lekkoatletycz-
nym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Drewnicy. 

Co jeszcze planują władze samorządowe gminy 

Stegna? Przeczytaj cały wywiad w najnowszym 

wydaniu Expressu Biznesu.

Dobra  szkoła 
to dobry zawód

BIZneS

Aktywna turystyka 
w Bursztynowej Gminie

W czerwcu zakończona zostanie 
inwestycja Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A. - nowy Publiczny 
Terminal Promowy. To największe 
przedsięwzięcie od blisko 50 lat 
w Porcie Gdynia. Inwestycja jest re-
alizowana na obszarze 6 hektarów. 
Rozebrane zostało historyczne 
Nabrzeże Polskie i wykonano na 
nowo całą linię tego nabrzeża. 
Dzięki tej potężnej inwestycji, 

która przekłada się na trwały rozwój portu, zwiększona zostanie dostępność 
transportowa od strony morza, zwiększając konkurencyjność portu. 

Największa inwestycja od 50 lat

Z ewą Dąbską, wójt gminy Stegna, 
o wyjątkowych walorach krajobrazowych 
i przyrodniczych gminy, planach rozwoju 
aktywnej turystyki oraz najistotniejszych 
wyzwaniach stojących przed 
samorządem rozmawia Rafał Korbut. 
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TREG, EJP RD, KATY czy EUCANIMAGE. Te skróty niewiele 
mówią. Ale kryjące się pod nimi projekty stanowią innowa-
cyjną,  spersonalizowaną medycynę. Dzięki  nim wojewódz-
two pomorskie może  stać  się  światowym  liderem bioinfor-
matyki, leczenia cukrzycy typu 1, czy nowotworów nerki oraz 
chorób  rzadkich.Siedem  lat,  ponad  160  projektów  o war-
tości  ponad  200 mln  zł. W  tym  tygodniu  rozpoczyna  się 
kampania promocyjna #Pomorski Horyzont ukazująca efekty 
projektów zrealizowanych w naszym województwie w latach 
2014-2020 z programu Horyzont 2020. Zobaczymy najcie-
kawsze zrealizowane projekty. 

▶ Czym jest Horyzont2020? 
–  To  ramowy  program  realizowany  przez  Unię  Europej-
ską, w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego łączny, 
siedmioletni  budżet wynosił  blisko  80 mld  euro.  Program 

stanowi narzędzie wdrażania Unii Innowacji, czyli flagowej 
inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu 
zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie – wyjaśnia 
Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regio-
nalnego i Przestrzennego UMWP
Co ważne, program będzie kontynuowany. Działa już Hory-
zont Europa na lata 2021-2027  Jego łączna wartość wynie-
sie ok. 95,5 mld euro.

▶ Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje dwa projekty.
– Pierwszy z nich o nazwie EJP RD dotyczy leczenia chorób 
rzadkich.  Chodzi  tu  o  usprawnienie  i  koordynację  dostę-
pu do danych dla specjalistów z całej Europy, zajmujących 
się  chorobami  rzadkimi  –  opisuje  Aleksandra  Żurowska, 
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dzięki temu w krajach UE powołano sieć ośrodków referen-

cyjnych  nefrologii  i  urologii  dziecięcej  oraz  dziecięcych 
chorób nowotworowych.
Drugim projektem,  jaki  jest  realizowany na GUMed  to Eu-
Canimage. Ma on na celu stworzenie europejskiej platformy 
naukowej  łączącej badania radiologiczne z danymi klinicz-
nymi. Efektem będzie oprogramowanie z zakresu sztucznej 
inteligencji  (SI),  które  będzie  wspierać  prace  onkologów 
leczących  nowotwory  piersi,  jelita  grubego  oraz  wątroby. 
Dzięki SI  terapia onkologiczna będzie lepiej dostosowana, 
a nawet personalizowana, zależnie od potrzeb chorego.
Na Pomorzu ma szanse powstać także innowacyjny na skalę 
światową lek na dziecięcą cukrzyce typu 1. Chodzi tu o me-
todę TREG.
– Metoda TREG to przełomowa innowacyjna polska terapia 
z  zastosowaniem  limfocytów  T-regulatorowych.  pobranych 
z  krwi  pacjenta,  stosowana  obecnie  do  leczenia  cukrzycy 
typu 1 u dzieci – wyjaśnia Piotr Trzonkowski, prezes zarządu 
spółki Poltreg S.A.
Unikalność terapii polega na zwalczaniu przyczyn choroby, 
a nie tylko jej objawów klinicznych To poprawia parametry 
kliniczne oraz jakość życia małych pacjentów.
Ostatni projekt,  jaki  został wybraliśmy,  realizowany  jest  na 
Uniwersytecie Gdańskim.
– Projekt KATY ma na celu umożliwienie leczenia pacjentów 
z rakiem nerki spersonalizowaną wspomaganą sztuczną inte-
ligencją terapią. Prowadzone są także badania nad układem 
immunologicznym – wylicza Javier Alfaro, kierownik projek-
tu na Uniwersytecie Gdańskim.
Szczególną rolę w projekcie odgrywa Międzynarodowe Cen-
trum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, ja-
kie działa na Uniwersytecie Gdańskim. Warto zaznaczyć, że 
takich laboratoriów na świecie jest bardzo niewiele.
/raf/

Medyczne innowacje
― W jakich dziedzinach Pomorze może być światowym liderem? ―

Szwedzka  spółka  Northvolt  kontynuuje 
w  Gdańsku  budowę  fabryki  ultranowocze-
snych  baterii  i  akumulatorów.  Z  tej  okazji 
odbędzie się debata poświęcona zagadnie-
niom  elektromobilności  i  przyszłości  nisko-
emisyjnych  źródeł  energii.  Debata  będzie 
transmitowana na portalu gdansk.pl. 

Co  będzie  tematem  dyskusji?  Uczestnicy 
będą  starali  się  znaleźć  odpowiedź  na  py-
tanie, czy dzięki  inwestycji  spółki Northvolt 
na  pomorskich  drogach  będą  dominować 
samochody elektryczne? Przedstawione zo-
staną także działania samorządu wojewódz-
twa pomorskiego ale i miasta Gdańska, które 
mają na celu eliminację emisji dwutlenku wę-
gla. W debacie wezmą udział: marszałek wo-
jewództwa  pomorskiego Mieczysław  Struk, 
prezydent  Gdańska  Aleksandra  Dulkiewicz 
oraz  przedstawiciele  firmy Northvolt –  Pe-
ter  Carlson  i  Robert  Chyc-Gawrychowski. 
W  trakcie  debaty  zaprezentowany  zostanie 
także  raport  Invest  in Pomerania o najnow-
szych  trendach  w  branży  motoryzacyjnej 
i elektromobilności.
Kilka  słów  o  inwestycji.  Szwedzka  firma 
planuje  uruchomienie  w  Gdańsku  fabryki 
modułów  bateryjnych  i  magazynów  ener-
gii. Produkowane na Pomorzu baterie będą 
wykorzystywane  w  przemyśle  np.  w  elek-
trycznie  zasilanych  pojazdach  górniczych. 
W zakładzie będą także składane z kompo-
nentów dostarczanych z innych zakładów fir-
my kompletne systemy bateryjne. Co ważne, 
to  nie  będzie  jedynie  fabryka.  Równolegle 
powstanie  centrum  badawczo  rozwojowe. 
Warto  także  podkreślić,  że  w  procesie  in-
westycyjnym była bardzo dobra współpraca 
Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego 
oraz Invest in Pomerania.
/raf/

W związku ze zniesieniem części 
obostrzeń, ponownie otwierają się 
pomorskie instytucje kultury. 

Już nie tylko online, ale na żywo bę-
dzie można zobaczyć wystawy przygo-
towane przez muzea i galerie sztuki.
Ważnym wydarzeniem w Muzeum 
Narodowym w Gdańsku będzie otwar-
cie Oddziału Sztuki Dawnej, który ze 
względu na prace modernizacyjne zo-
stał wyłączony z działalności wystawien-
niczej prawie dwa lata temu. Będzie 
tam można zobaczyć nową wystawę 
„Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszcza-
nie w zwierciadle sztuki”. Poza tym 
udostępnione zostaną dwie galerie: 
cyny i złotnictwa oraz wystawa ceramiki 
dawnej. Nie można w tym miejscu też 
nie wspomnieć o prezentacji „Sądu 
Ostatecznego” Hansa Memlinga, który 
zyskał nową aranżację przestrzeni, 
w której będzie eksponowany.
W Oddziale Zielona Brama do 30 maja 
będzie można obejrzeć wystawę „Nowa 
wrażliwość. Sztuka niemiecka przełomu 
XIX i XX wieku ze zbiorów dawnego 
Muzeum Miejskiego w Gdańsku”. Nato-
miast w Oddziale Sztuki Nowoczesnej 
w oliwskim Pałacu Opatów otwarta zo-
stanie wystawa stała „Nowe spojrzenie”, 
a 15 maja miała miejsce premiera wysta-

wy „Kolekcja. Dar Basila Alkazziego dla 
Muzeum Narodowego w Gdańsku”.
Od 4 maja znów można zwiedzać od-
działy MAG: Dom Przyrodników i Piwni-
cę Romańską w Gdańsku oraz skansen 
archeologiczny Grodzisko w Sopocie.
W galerii NCK w Ratuszu Staromiej-
skim otwarta została tam wystawa 
„Secret Lives / Sekretne Życie”.
Ponownie otwarte jest też ECS. 
Oprócz wystawy stałej o polskiej dro-
dze do wolności można zobaczyć też 
bezpłatną wystawę czasową „Sierpień 
’80. Bez strachu, ale z rozwagą”.
Z kolei w Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie - wystawa malarstwa „Organicz-
ność” autorstwa Marty Papierowskiej, 
wystawa rzeźby, malarstwa i rysunku 
„Kaszubski Remus ze Śmiechowa Sta-
nisław Nastały (1933-2019) życie i twór-
czość”, a także wystawą malarstwa 
„Wejherowo! Ciebie dziś opiewam” 
autorstwa Macieja Tamkuna.
Ponadto, można zwiedzić niedawno 
oddany do użytku budynek Książnicy 
im. prof. Gerarda Labudy ze znajdują-
cą się w nim stałą ekspozycją poświę-
coną historii Kaszubów.
Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku
/raf/

Muzea i galerie 
ponownie otwarte
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elektryczne auta to przyszłość?
― Czy elektryczne samochody będą w Gdańsku codziennością? Niewyklu-
czone. W najbliższym czasie planowana jest debata w tej sprawie. ―
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JaK smaKuJe brąz?
brąz smakuje wyśmienicie! Przekonała się o tym weronika 
Klejna, która została brązową medalistką mistrzostw 
Polski seniorów w pływaniu. 

W rozgrywanych 
Mistrzostwach Polski 
Seniorów w pływaniu 
w Lublinie, zawod-
niczka UKS Jedyn-
ka Solex Lębork 
Weronika Klejna 
zajęła 3. miejsce 
na dystansie 200m 
stylem klasycznym 
w czasie 2:34,22. 16-
letnia juniorka po raz 
pierwszy stanęła na 
podium zwycięzców 
w kategorii seniorów.
Szkoleniowiec Da-
riusz Gromulski, po 
wyścigu finałowym 
powiedział:

Jest to duży sukces lęborskiego pływania. Ostatni medal 
w Mistrzostwach Polski Seniorów lęborczanie zdobyli 
w 2017 roku. Weronika ma duży potencjał i wierzę, że w ko-
lejnych imprezach sprawi nam dużo miłych niespodzianek.
Debiutantka 15-letnia Hanna Walkusz udanie zaprezento-
wała się na pływalni Aqua w Lublinie osiągając w kategorii 
seniorek 25. miejsce na dystansie 200m stylem motylko-
wym z czasem 2:39,06 oraz 34. miejsce na 200m stylem 
grzbietowym z wynikiem 2.31,48.

REKLAMA U/2021/PR

Reprezentanci Gminy 
Cewice na podium
W kwietniu w Pabianicach odbyły się Mistrzostwa Świata federacji  World Powerlifting Alliance 
(WPA) w trójboju siłowym, w wyciskaniu sztangi leżąc i w martwym ciągu. W zawodach wystar-
towało 580 zawodników z 18 krajów m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Ugandy, Armenii.

Wśród zawodników znaleźli się dwaj 
mieszkańcy Gminy Cewice: Nikodem La-
buda oraz Aleksander Kita. Nikodem na co 
dzień uczy się w Zespole Szkół Mechanicz-
no-Informatycznych w Lęborku. Treningi 
musi więc godzić z nauką. W konkurencji 
trójboju siłowego – junior do lat 19, Niko-
dem okazał się bezkonkurencyjny. Jego wy-
niki na tych zmaganiach to odpowiednio: 
przysiad-235kg, wyciskanie sztangi leżąc 
-132,5kg oraz martwy ciąg -250kg, usta-
nawiając w tym boju nowy rekord Europy 

w swojej kategorii wiekowej. Złoty medal 
i tytuł Mistrza Świata należą do niego.

Aleksander Kita, natomiast, wystartował 
w konkurencji wyciskania sztangi leżąc 
w kategorii zawodników do 100kg. Alek-
sander zdobył tytuł Wicemistrza Świata. 
Przy wadze ciała 95,5kg wycisnął 207,5kg 
co dało mu dwa srebrne medale. Pierwszy 
w klasyfikacji wiekowej oraz drugi wśród 
zawodników Służb Mundurowych.

”Nie trzeba ćwiczyć na wielkich siłow-
niach by osiągać wielkie rzeczy. Oprócz siły 

to samozaparcie, dyscyplina, systematycz-
ność i czerpanie przyjemności w dążeniu 
do obranego celu są cechami, które trzeba 
posiadać by móc  walczyć z najlepszymi. 
Trenujemy i startujemy sami bez jakiego-
kolwiek wparcia, ale jesteśmy dumni, że 
będąc mieszkańcami naszej małej gminy 
potrafimy na równi walczyć z czołówką tej 
dyscypliny.” (Aleksander Kita )

Włodarze Cewic dziękują za godne repre-
zentowanie gminy oraz gratulują udanych 
występów i  życzą kolejnych sukcesów!

Udany rewanż Gedanii
Jesienią na stadionie przy ul. Hallera lepsza była Pogoń, w rewanżu to 
gospodarze cieszyli się z 3 punktów. 1. kolejka „Grupy Mistrzowskiej” 
sezonu 2020/21 za nami. 

- Spodziewałem się takiego meczu 
w Gdańsku, gdzie jesienią wygrali-
śmy, a gospodarze byli żądni re-
wanżu – ocenił mecz trener Pogoni 
Waldemar Walkusz. - W pierwszej 
połowie wszystko układało się po 
naszej myśli. 2-3 groźne sytuacje 

i uderzenie Kostucha, po którym z wielkim trudem Machola wybił na 
róg. Gola do szatni tracimy po kontrze. To nam położyło cały plan. Wy-
szliśmy z założenia by to odrobić, gonić wynik, no ale tracimy drugą 
bramkę i potem zimny prysznic i trzeci gol. W przekroju całego meczu 
wygrana Gedanii była jak najbardziej zasłużona. 


