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To były wyjątkowe ferie, bo pierwszy 
raz w całości zrealizowane zdalnie. Każ-
dego dnia w mediach społecznościowych 
zblewskiego Gminnego Ośrodka Kultury 
publikowane były konkursy, zabawy, za-
jęcia i atrakcje dla najmłodszych. Cie-
szyły się one dużą popularnością. Można 
było wziąć udział m.in. w cyklicznych 
rebusach muzycznych i w konkursach 
plastycznych. Był też zimowy fotorepor-
taż pod hasłem „Moje ferie 2021” oraz 
konkurs wokalny na piosenkę dla babci 
i dziadka. Przypomnijmy, iż nagrodą 
w tym konkursie było nagranie piosenki 
w profesjonalnym studiu nagraniowym. 
I już można ją usłyszeć, bo laureatka tego 
konkursu – fantastyczna mała wokalistka 
Wiktoria Kuks z Pinczyna ( 7 l.)  - od-
wiedziła studio i nagrała swój zwycięski 
przebój tj. „Polka dla babci i dziadka”. 

Prawdziwym hitem okazała się też gim-
nastyka dla dzieci – „Wygibasy z Daisy 
i Donaldem” oraz „Wygibasy z Myszką 
Miki i Minnie”. W rolach sympatycznych 
postaci z kreskówek wystąpili oczywiście 
pracownicy GOK-u, którzy już mają gło-
wy pełne pomysłów na kolejne tygodnie 
zajęć. „Cieszymy się, że bajkowa gimna-
styka spodobała się dzieciom, bo zwłasz-
cza teraz w czasie pandemii nie możemy 
zapominać o potrzebie zdrowego, aktyw-
nego trybu życia naszych milusińskich. 
Stąd nasza propozycja.  Dodam, że to 
pierwsza, zdalna „Goklandia”, którą or-
ganizujemy. Co roku zajęcia odbywały 
się u nas w ośrodku i brało w nim udział 
wiele dzieci. Pandemia i narodowa kwa-
rantanna sprawiły, że tegoroczne ferie to 
zwłaszcza dla dzieci dość trudny czas. 
Dlatego zaproponowaliśmy im zajęcia 
online, by choć trochę wypełnić im te 

dni i jesteśmy szczęśliwi, że dzieci tak 
chętnie włączyły się w zabawę. Dzięku-
jemy i zapraszamy do udziału w kolej-
nych konkursach i wydarzeniach. Przy-
gotowaliśmy wiele ciekawych propozycji 

i atrakcyjnych nagród. Przed nami m.in. 
Święto Kociewia, o którym jak co roku 
nie zapomnieliśmy. Ogłosiliśmy kolejną 
edycją bardzo lubianego przez Miesz-
kańców konkursu fotograficznego pn. 

„Najlepiej Kociewie czuje się w Zblewie” 
i już nie możemy się doczekać zdjęć na-
szych Mieszkańców, którzy mają napraw-
dę wielki talent i robią przepiękne foto-
grafie. Już dziś zapraszamy do udziału 

w wydarzeniach związanych ze Świętem 
Kociewia!” – mówi Aneta Osowska, kie-
rownik GOK w Zblewie. Warto więc śle-
dzić media społecznościowe zblewskiego 
GOK-u. Zapraszamy!

Zblewo/Ferie z GOK-iem pełne atrakcji
Gm. Zblewo | W tym roku GOK w Zblewie zorganizował ferie dla dzieci z gminy Zblewo w formule online. I jak się okazało, „GOKLANDIA-online” była 
strzałem w dziesiątkę! 

W 2021 rok Morsy weszły z pełną energią 
i pozytywnym nastawieniem. „Stary rok za-
kończyliśmy – jak zawsze - w zdrowy spo-
sób, kolejny już raz z crossową trasą wokół 
Jeziora Niedackiego podczas czwartej już 
edycji Biegu Morsa. Tradycyjnie, między 
Świętami a Sylwestrem zbieramy się, aby 
pokonać trasę dookoła naszego morsowe-
go jeziora. Preferujemy każdy rodzaj ak-
tywności, a więc był bieg, marsz z kijkami 
lub bez, spacer, marszobieg i cross rowero-
wy. Każdy znalazł coś dla siebie, aby poko-
nać 8-kilometrową pętlę o zmiennej trud-
ności, ostrożnie pokonując odcinki wśród 
śliskich liści oraz kałuż i odrabiając straty 
na twardych zbiegach. Przy tej okazji ser-
decznie pozdrawiamy również przyjaciół 
z KS Sokół Zblewo, którego reprezentanci 

zawsze pojawiają się wśród nas. Zaprasza-
my częściej, nie tylko na biegi…” - mówi 
Janeta Drawska z Kociewskich Morsów 
Gminy Zblewo. I podkreśla, że podczas 
Biegu Morsa nie liczył się czas, nie liczyły 
się miejsca. Najważniejsze to było spędzić 
kilka chwil na malowniczej trasie, poruszać 
się, zadbać o zdrowie, zmierzyć się ze swo-
imi własnymi granicami, zintegrować się. 
I wyszło to Morsom świetnie, chociaż z za-
chowaniem niezbędnego w dzisiejszych 
czasach dystansu. 

Mimo wszystkich przeciwności radośnie 
i kolorowo Morsy przywitały także Nowy 
Rok - oczywiście tradycyjną, kolorową ką-
pielą. Było głośno, skocznie i karnawałowo.

Nie zabrakło barwnego korowodu, a i po-
goda była wyjątkowo łaskawa - pojawił się 

bowiem w końcu lekki mrozik i delikatny 
lód. „ Najpiękniejsze jest to, że praktycznie 
z każdą kąpielą pojawia się w naszym gro-
nie ktoś nowy, ludzie  młodsi i „wcześniej 
urodzeni”, spragnieni zimowych kąpieli 
i przejścia na cieplejszą stronę życia… To 
jest niesamowite i daje nam radość!” – 
podkreślają zgodnie Kociewskie Morsy.

Sezon morsowania w pełni, a pogo-
da – wręcz wymarzona! Prawdziwy finał 
mrozu (minus 17 stopni) dał się poznać 
17 stycznia, w wyjątkowym dla Morsów 
dniu. To właśnie tego mroźnego poranka 
odbyła się inauguracja „Hymnu Kociew-
skich Morsów Zblewo”,  którego autorką 
tekstu jest Ewa Ossowska, a o podkład 
muzyczny i wykonanie zadbał zaprzy-
jaźniony z Kociewskimi Morsami zespół 

Czarnanuta z Borzechowa. 
Janeta Drawska nie kryje, że morsowa-

nie nie tylko daje wszystkim dużo radości, 
ale i wspaniale integruje: „Cieszymy się, że 
spędzony na świeżym powietrzu czas dzia-
ła zdrowotnie na nasze ciało i na naszego 
ducha. Morsowanie w rytmie naszego wła-
snego hymnu staje się dopełnieniem rado-
ści życia, co w obecnych czasach jest pozy-

tywną formą odreagowania na codzienne  
niedogodności. Wszak nasze motto to: 
„W zdrowym ciele - zdrowy duch! Wszyst-
kim mieszkańcom Gminy Zblewo oraz 
mieszkańcom  zaprzyjaźnionych Gmin 
i Miast życzymy zdrowia, miłości  i dużo 
optymizmu życiowego bogatego w zdrowy 
styl życia. Pozdrawiamy Was wszystkich 
serdecznie!”

Kociewskie Morsy Zblewo – zawsze aktywne i uśmiechnięte!
Gm. Zblewo | „W zdrowym ciele - zdrowy duch!” – to motto Kociewskich Morsów Gminy Zblewo, które od lat towarzyszy 
im we wszystkich działaniach. Nowy rok zaczął się dla zblewskich Morsów nadzwyczaj aktywnie i kolorowo!
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Zuzanna i Zofia dla dziewczynek oraz 
Jan i Szymon dla chłopców. To imiona, 
które świeżo upieczeni rodzice najczęściej 
nadawali najmłodszych starogardzianom 
w 2020 roku. Według statystyk w minio-
nym roku w Starogardzie urodziło się o 56 
dzieci mniej niż w 2019 roku. Zmarło o 84 
osób więcej. Liczba mieszkańców zmniej-
szyła się o 790 obywateli.

W 2020 roku w Starogardzie Gdańskim 
łącznie na świat przyszło 361 dzieci – 173 
dziewczynki i 188 chłopców – o 56 dzieci 
mniej niż w 2019 roku. Przyrost natural-
ny okazał się zdecydowanie ujemny, a to 
z powodu dużej liczby zgonów. Rok 2020 
zabrał aż 580 starogardzian, o 84 więcej 

niż w roku ubiegłym, w tym 279 kobiet 
i 301 mężczyzn.

W stosunku do 2019 roku o 790 oby-
wateli zmniejszyła się również liczba 
mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Na 
dzień 31 grudnia 2020 r. zameldowanych 
na pobyt stały w Starogardzie było 43 586 
osób, a na pobyt czasowy – 884. W 2020 
roku w Starogardzie zameldowało się 458 
mieszkańców z zewnątrz (246 na pobyt 
stały i 212 na pobyt czasowy). Łącznie 
liczba mieszkańców miasta na koniec 
roku wyniosła 44 470.

W 2020 podobnie jak w ubiegłym roku, 
rodzice najchętniej nazywali swoje córki: 
Zuzanna, Zofia, Julia, Blanka, Maja i Lena. 

Natomiast najpopularniejszymi imionami 
nadawanymi chłopcom w Starogardzie 
były: Jan, Szymon, Aleksander, Stanisław, 
Nikodem i Franciszek

Nadal dużym zainteresowaniem cieszyły 
się imiona staropolskie, szczególnie mę-
skie jak: Antoni, Albert, Stanisław, Kon-
stanty, Maurycy czy Maksymilian. Wśród 
„dawnych” imion żeńskich prym wiodły 
Antonina, Helena, Anastazja, Matylda 
i Melania. Ciekawość budzą imiona, dla 
których inspiracją bywają często bohate-
rowie ulubionych książek, filmów, seriali, 
gwiazdy muzyki i estrady, ale też imiona 
zapożyczone z innych kultur i narodowo-
ści. I tak wśród dziewczynek pojawiły się: 

Pola, Iga, Ida, Mia, Rita, Nela, Inez, Gaja, 
Zoja, Jagna, Lara i Lili. Wśród chłopców: 
Syliusz, Bruno, Borys, Maksym, Kostek, 
Kaj, Edgar, Teo, Damir, Joszko, Kasjan, 
Kryspin czy Toni.

Trudna sytuacja w kraju i na świecie 
w 2020 roku wywołana pandemią korona-
wirusa, z powodu związanych z nią licz-
nych obostrzeń, nie sprzyjała zawieraniu 
małżeństw. W 2020 roku związek małżeń-
ski zawarło tylko 276 par, o 64 pary mniej 
niż w ubiegłym roku. W tym było 119 ślu-
bów cywilnych, 132 konkordatowych, a 25 
par połączyło się za granicą (dla porówna-
nia: w 2019 r. małżeństwo zawarło – 340 
par, w 2018 – 360, w 2017 – 433, w 2016 

– 355, w 2015 – 347, a w 2014 – 355).
Liczba mieszkańców Starogardu zamel-

dowanych na pobyt stały na dzień 31.12 
wynosiła w: 2020 r. - 43 586; 2019 r. - 44 
138; 2018 r. - 44 490; 2017 r. - 44 849; 2016 
r. - 45 214; 2015 r. - 45 544; 2014 r. - 45 
748; 2013 r. - 46 180.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2018 
roku sporządzono łącznie 2 371 aktów, 
w tym aktów urodzeń 1094 (dla porów-
nania w 2019 roku było ich 1280, w 2018 
r. – 1417, w 2017 r. – 1488, w 2016 r. – 
1432, w 2015 r. – 1450, a w 2014 r. – 1303) 
oraz 1001 aktów zgonu (dla porównania 
w 2019 r. było ich 976, a w 2018 r. – 916).
/raf/

Miniony rok 2020 w statystykach
STARoGARD GDAŃSKI | Ilu mieszkańców jest w Starogardzie Gdańskim? Czy liczba ludności zwiększa się, czy wręc zprzeciwnie? Jakie imiona najczęściej 
nadawano dzieciom w ubiegłym roku? Ile par zdecydowało się wstąpić w związek małżeński? Przedstawiamy ciekawe statystyki. 
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Szukają ciepła w pojazdach komunikacji 
miejskiej, na klatkach schodowych, w wia-
tach śmietnikowych, czy pustostanach. 
Zimowa aura dla jednych tworzy sprzyja-
jące warunki dla wypoczynku na świeżym 
powietrzu, a dla drugich może stanowić 
śmiertelne zagrożenie. Dlatego wszyscy 
powinniśmy zwracać uwagę na osoby nara-
żone na wychłodzenie. Nie bądźmy obojętni. 
Reagujmy!
Podobnie jak w minionych latach, już od 
pierwszych chłodnych dni, jeszcze przed 
nadejściem kalendarzowej zimy, policjanci 
podczas codziennej służby podejmują inter-
wencje wobec osób narażonych na wychło-
dzenie. Spadające poniżej zera temperatury 
mogą być niebezpieczne dla osób bezdom-
nych, nietrzeźwych, czy w podeszłym wieku. 
Dlatego dzielnicowi oraz policjanci z patrolu 
każdego dnia sprawdzają miejsca, w któ-
rych osoby narażone na wychłodzenie mogą 
szukać schronienia przed mrozem.
Funkcjonariusze na bieżąco kontrolują 
pustostany, dworce komunikacji publicznej, 
klatki schodowe, piwnice, ogródki działko-
we, czy wiaty śmietnikowe.
Wiele policyjnych interwencji możliwych 
jest dzięki empatii ludzi, którzy widząc 
osoby śpiące na ławkach, przystankach 
lub w innych miejscach powiadamiają 
odpowiednie służby. To właśnie dzięki 
szybkiej reakcji i informacjom dociera-
jącym do dyżurnego, policjanci mogą na 
czas dotrzeć we wskazane miejsce i pomóc 
potrzebującym.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego 
z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. 
Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy 
zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej 
pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod 
numer alarmowy 112, by uchronić kogoś 
od wychłodzenia i uratować czyjeś życie. 
Doskonałym narzędziem do przekazywania 
informacji o miejscach, w których osoby 
bezdomne szukają schronienia przed mro-
zem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. To internetowa aplikacja, która 
posiada zakładkę „osoba bezdomna wyma-
gająca pomocy”. Tam też warto sygnalizo-
wać o miejscach przebywania bezdomnych. 
Nie bądźmy obojętni. Reagujmy!
/raf/

Nie przechodź obojętNie, reaguj!
poWiat | W najbliższym czasie zapowiadane są znaczne spadki temperatur. osoby 
bezdomne chronią się jak tylko mogą. 
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Jeszcze przed powrotem uczniów przedstawiciele 
starogardzkiego magistratu informowali, że placówki 
są przygotowane na ich powrót. Pozostałe obostrze-
nia, wprowadzone w związku z epidemią koronawi-
rusa, w dniu zamykania bieżącego wydania gazety 
miały pozostać bez zmian, chociaż jednocześnie 
Premier Morawiecki zapowiedział, że poinformuje 
o planach luzowania obostrzeń. Na razie zasady ma-
juą obowiązywać do 31 stycznia.

W poniedziałek, 18 stycznia 1640 dzieci wróciło do 
starogardzkich szkół podstawowych. Lekcje odbywa-
ją się w trybie stacjonarnym zgodnie z planem przy 
zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 
Są tak zorganizowane, aby do minimum ograniczyć 
kontakt dzieci poza grupami klasowymi. W częściach 

wspólnych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
Dla pewności i w trosce o bezpieczeństwo najmłod-

szych oraz ich wychowawców, nauczyciele uczący 
i wspomagający oraz pracownicy administracyjni, 
którzy sprawują opiekę nad szkołą i uczniami, pod-
dali się testom na obecność koronawirusa. Testy 
przeprowadziła Powiatowa Stacja Epidemiologiczna 
w Starogardzie Gdańskim. Do pracy z dziećmi do-
puszczone zostały osoby z negatywnym wynikiem.

Wraz z rozpoczęciem nauki stacjonarnej, w szko-
łach otwarto świetlice dla dzieci. Uczniowie otrzy-
mują również ciepły posiłek. Szczegółowe wytyczne 
na temat organizacji zajęć znajdują się na stronie Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki. 
/raf/

Najmłodsi wrócili do szkół
STARoGARD GDAŃSKI | Naukę w trybie stacjonarnym podjęli uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
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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.
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Dzień Babci i Dziadka w gminie Zblewo 
zawsze był obchodzony nadzwyczaj uroczy-
ście. „W tym roku z powodu pandemii uro-
czystości dla dziadków organizowane w na-
szych przedszkolach, szkołach i sołectwach 
nie mogły się odbyć. Ale to nie znaczy, że 
zapomnieliśmy o tym wyjątkowym święcie. 
Tym bardziej teraz, gdy dla naszych senio-
rów jest to naprawdę niełatwy czas. Dlatego 
chcieliśmy z jeszcze większą mocą pokaza

 im, jak są dla nas ważni, potrzebni i ko-
chani. Stąd pomysł na Pocztę Kwiatową 
z okazji Dnia Babci i Dziadka – by dać im 
choć namiastkę normalności, uśmiechu i ra-

dości. I to się pięknie udało, z czego bardzo 
się cieszę, bo bardzo tęsknimy za codzien-
nym kontaktem i spotkaniami z naszymi 
seniorami, którzy są naprawdę wyjątkowi! 
” – mówi wójt Artur Herold.

Tę niezwykłą Pocztę Kwiatową zrealizował 
Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty 
Hillar w Zblewie. Na czym polegała akcja? 
Każdy kto ma dziadków na terenie gminy 
Zblewo mógł przesłać dla nich elektro-
niczne życzenia lub przyjść do specjalnego, 
Mobilnego Studia Fotograficznego zorgani-
zowanego w Urzędzie Gminy i zrobić sobie 
zdjęcie-laurkę dedykowaną dziadkom. Po-

wstało kilkadziesiąt takich sesji dedykowa-
nych babciom, dziadkom i pradziadkom! 
Przesłano też wiele życzeń, które zostały 
przedrukowane na specjalnie zaprojekto-
waną, zblewską kartkę. Co ważne, życzenia 
dla dziadków przesyłano nie tylko z gminy 
Zblewo, ale z całego regionu. Dzięki temu 
akcja połączyła wnuczków, na co dzień 
mieszkających daleko od Zblewa ze swo-
imi dziadkami. Była wielka niespodzianka 
i wielka radość!

A to nie wszystko, bo do każdych życzeń 
i laurek dołączony został piękny, wiosenny 
kwiatek - prymulka. I takie szczególne prze-
syłki w czwartek (21 stycznia) kwiatowi ku-
rierzy czyli pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Zblewie rozwieźli do seniorów 
z prawie wszystkich miejscowość gminy 
Zblewo. Było wielkie wzruszenie, piękne 
emocje i wiele uśmiechu. Wszyscy senio-
rzy otrzymali też specjalne „koperty życia”, 
przygotowane i wydrukowane w partner-

stwie z firmą DEKPOL z Pinczyna.
Był też wspaniały, muzyczny prezent – 

„Polka dla babci i dziadka” nagrana w pro-
fesjonalnym studiu muzycznym przez 
siedmioletnią Wiktorię Kuks z Pinczyna, 
laureatkę konkursu wokalnego zorganizo-
wanego przez GOK.

A wszystkim babciom, dziadkom i pra-
dziadkom raz jeszcze życzymy wszystkiego, 
co najpiękniejsze! Bardzo Was kochamy 
i dziękujemy, że jesteście!

Tego jeszcze nie było! Poczta kwiatowa 
dla dziadków! Gm. Zblewo | Tegoroczny Dzień Babci Dzień Dziadka w gminie Zblewo był wyjątkowy. 

Z tej okazji zorganizowano tu bowiem specjalną, okolicznościową Pocztę Kwiatową, któ-
ra wraz z życzeniami i kwiatami dotarła do ponad stu seniorów z całej gminy! Ileż było 
przy tym radości i wzruszeń…
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Od 22 stycznia trwają konsultacje spo-
łeczne projektów regionalnych progra-
mów strategicznych 2030. Mówią one 
m.in. o tym, jakie kluczowe przedsięwzię-
cia mają zostać zrealizowane na Pomorzu 
i co jest najważniejsze dla rozwoju regionu 

w najbliższej dekadzie. Konsultacje doty-
czą m.in ochrony klimatu, zdrowia, edu-
kacji oraz gospodarki. Każdy mieszkaniec 
może zabrać głos w tej sprawie.

Opinie i pomysły można zgłaszać do 5 
marca 2021 roku. 

W którą stroNę?
Samorząd województwa poddał pod 

dyskusję projekty czterech regionalnych 
programów strategicznych, które będą 
miały decydujący wpływ na to, w jakim 
kierunku będzie rozwijało się Pomor-

skie w najbliższych latach. Mieszkańcy, 
w ogłoszonych konsultacjach społecz-
nych, mogą wypowiedzieć na temat tego, 
co powinno być najważniejsze oraz które 
obszary rozwoju należy szczególnie wes-
przeć. Pomorzanie mogą wypowiedzieć 
się m.in. w kwestii zmian klimatu w re-
gionie, jak wprowadzić zasady gospodarki 
o obiegu zamkniętym czy na jaką energe-
tykę postawić.

cztery zakresy tematyczNe
Zarząd Województwa Pomorskiego 

przyjął projekty czterech regionalnych 
programów strategicznych, mających za 
zadanie uszczegółowienie zapisów stra-
tegii rozwoju województwa 2030. Choć 
brzmi to skomplikowanie, chodzi o to, 
żeby pokazać, na czym chcemy się skon-
centrować, co zrobić dla rozwoju regionu 
w najbliższej dekadzie. Obecnie konsulto-
wane programy opisują politykę rozwoju 
w następujących obszarach:

- środowisko i energetyka (zmiany kli-
matu, zagrożenia występowania suszy 
i powodzi, różnorodność biologiczna, 
ochrona środowiska, gospodarka o obie-
gu zamkniętym, energetyka cieplna);

- zdrowie i polityka społeczna (demo-
grafia, wykluczenie społeczne, pomoc 
społeczne, ochrona zdrowia, zagrożenie 
epidemiczne, dostęp do świadczeń zdro-
wotnych, działalność NGO-sów oraz pod-
miotów ekonomii społecznej);

- edukacja i kapitał społeczny (po-
wszechność edukacji, kompetencje kadry 
edukacyjnej, doradztwo zawodowe, szko-
lenia branżowe, rozwój kultury przestrzeń 
regionu przyjazna dla mieszkańców);

- gospodarka, rynek pracy i turysty-
ka (profil gospodarczy regionu, pozycja 
międzynarodowa, innowacyjność, rynek 
pracy, zarządzanie talentami, turystyka 
i oferta spędzania czasu wolnego).

tWój głos się liczy
Propozycje, uwagi i spostrzeżenia do 

projektów regionalnych programów stra-
tegicznych można składać do 5 marca 
2021 r. Projekty dokumentów, formularz 
konsultacyjny i inne niezbędne informa-
cje dostępne są na specjalnej stronie po-
święconej strategii rozwoju województwa 
w zakładce regionalne programy strate-
giczne.
/raf/
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Zdecyduj o przyszłości województwa
PomoRZe | Chcesz mieć wpływ na to, jak w najbliższych latach będzie rozwijało się Pomorskie? Wypowiedz się w trwających konsultacjach. 

Zgłoszenia najlepszych aktorów i 
twórców teatralnych oraz spektakli mi-

nionego roku można przesyłać do 26 
lutego 2021. Międzynarodowy Dzień 

Teatru obchodzimy 27 marca.
Nagroda Teatralna Marszałka Woje-

wództwa Pomorskiego od 1999 roku 
honoruje osiągnięcia w dziecinie teatru, 
których miejscem powstania i zasadniczej 
prezentacji jest województwo pomorskie. 
Przyznawana jest m.in. najwybitniejszym 
reżyserom, najlepszej roli męskiej i żeń-
skiej, za scenografię, muzykę, scenariusz 
czy debiut roku. Nagroda Teatralna wy-
różnia również najciekawsze wydarzenia 
oraz zjawiska artystyczne i kulturalne mi-
nionego roku w dziedzinie teatru.

Ponadto od 2018 roku przyznawana 
jest również Nagroda Teatralna im. prof. 
Jana Ciechowicza dla młodego, rokujące-
go wielkie nadzieje na przyszłość artysty 
(niekoniecznie debiutanta). Kapituła Na-
grody wskazać może również najlepszy 
spektakl, którego premiera odbyła się w 
całym 2020 roku.

Na zgłoszenia kapituła czeka do 26 lute-
go 2021 r. Kandydatów zgłaszać mogą: sto-

warzyszenia i związki twórcze, instytucje 
kultury, organy administracji publicznej, 
szkoły wyższe i szkoły artystyczne, media, 
organizacje pozarządowe, podmioty go-
spodarcze działające w sferze kultury.

Każdy z podmiotów zgłosić może aż trzy 
kandydatury do Nagrody Teatralnej Mar-
szałka Województwa Pomorskiego oraz 
jedną propozycję do Nagrody Teatralnej 
im. Prof. Jana Ciechowicza. Ponadto moż-
na przysyłać propozycję spektaklu, który 
powinien zostać wyróżniony w kategorii 
przedstawienie roku. Propozycje należy 
przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, Departa-
ment Kultury, ul. Okopowa 21/27, 80-810 
Gdańsk lub w formie elektronicznej na 
adres: m.dabrowski@pomorskie.eu.

W ubiegłym roku nagrody Teatralne 
za 2019 roku otrzymali: Paweł Aigner za 
reżyserię operetki „Karmaniola czyli od 
Sasa do Lasa” Stanisława Moniuszki w Te-
atrze Wybrzeże; Agata Bykowska za rolę 

Maryni w operetce Stanisława Moniusz-
ki „Karmaniola czyli od Sasa do Lasa” w 
Teatrze Wybrzeże; Katarzyna Figura za 
tytułową rolę w spektaklu „Fedra” Jeana 
Racine`a w reżyserii Grzegorza Wiśniew-
skiego w Teatrze Wybrzeże. Natomiast do 
grona laureatów Nagrody Teatralnej im. 
prof. Jana Ciechowicza dołączyła Monika 
Janik – młoda artystka z Nowego Teatru 
im. Witkacego w Słupsku. Ponadto laur 
za najlepszy spektakl 2019 roku zdobył 
Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku za 
inscenizację „Kupca weneckiego” Willia-
ma Shakespeare`a w reżyserii Szymona 
Kaczmarka.

Nagrody przyznawane są co roku 27 
marca z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru, który obchodzony jest na całym 
świecie. Święto ustanowiono w czerwcu 
1961 roku podczas IX Światowego Kon-
gresu Międzynarodowego Instytutu Te-
atralnego w Helsinkach. 
/raf/

Do kogo trafią pomorskie Nagrody Teatralne za rok 2020?
PomoRZe | Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zostaną przyznane Nagrody Teatralne Marszałka Województwa Pomorskiego za 2020 rok. 
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Codziennie najnowsze informaCje z powiatu i regionu!
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Tym razem pieniądze zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngo-
logii i diagnostyki głowy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 
29 lat jednoczy Polaków i wszystkich miesz-
kańców Starogardu. „Pierwsze skrzypce” gra-
ją wolontariusze kwestujący na ulicach miasta 
a wtórują im lokalne przedsiębiorstwa, firmy 
i instytucje włączając się w akcję jako miejsca 
puszek stacjonarnych. Puszki stacjonarne to 
nic innego jak puszka WOŚP, do której już 
teraz, aż do samego finału 31 stycznia 2021 
można wrzucać pieniądze.

Organizatorem 29. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w Starogardzie 
Gdańskim jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W tym roku, z myślą o osobach przebywa-
jących na kwarantannie, seniorach oraz oso-
bach narażonych na ewentualne zakażenie, 

po raz pierwszy wystartowała eSkarbonka 
OSiR-owego sztabu WOŚP na którą można 
dokonać wpłaty na rzecz 29. Finału.  Wes-
przyj WOŚP nie wychodząc z domu: eskar-
bonka.wosp.org.pl/6ek8r9.

15. Bieg „Policz się z cukrzycą”, który towa-

rzyszy finałowi WOŚP, odbędzie się tym razem 
w całkowicie odmiennej, wirtualnej w formu-
le. Sam decydujesz o miejscu i trasie biegu. 
Dystans o minimalnej długości 5 km możesz 
pokonać możesz w dowolnej formie, byleby 
przy użyciu własnych mięśni i z uśmiechem 
na twarzy. Wyraź swoją solidarność z diabe-
tykami, zapisz się na Bieg WOŚP „Policz się 
z cukrzycą”, a za datki zebrane przy rejestracji 
zostaną zakupione pompy insulinowe dla ko-
biet ciężarnych z cukrzycą.

Uczestnik, który zapisze się na imprezę 
i uiści opłatę startową min. 50 PLN, otrzyma 
pakiet startowy, a w nim koszulkę biegową 
oraz numer startowy. Pakiet startowy i medal 
zostaną dostarczone przez kuriera UPS na ad-
res podany podczas rejestracji.

Przypomnijmy, że podczas ostatniego 28.Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Starogardzie i okolicznych miejscowościach 
Mieszkańcy pokazali, że mają gorące, otwarte 
i hojne serca. Zebrano 222 426,84 zł a pie-
niądze zasiliły konto fundacji Jurka Owsiaka 
z przeznaczeniem na leczenie i diagnostykę 
dziecięcej medycyny zabiegowej.
/raf/

Już po raz 29. zagrają 
z Wielką Orkiestrą

STARoGARD GDAŃSKI | Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w tym roku 
wyjątkowo nieco później, bo 31 stycznia. „Finał z głową” to hasło przewodnie tegorocznej zbiórki. 
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NoWa oferta biblioteki 
dla czytelNikóW
czarNa Woda | z bardzo ciekawą ofertą dla 
czytelników wychodzi biblioteka w czarnej Wodzie. 
oprócz wypożyczania książek biblioteka uruchomiła 
darmowy dostęp do ebooków i audiobooków.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Wodzie zapra-
sza swoich czytelników do bezpłatnego korzystania 
z ebooków i audiobooków. 
- Od 2-go dnia każdego miesiąca rozdawać będziemy 
10 kodów dostępu do bogatej kolekcji 60 000 tytu-
łów – informują bibliotekarze. - Można je czytać za 
pośrednictwem wybranych czytników, a także na kom-
puterach, tabletach i smartfonach. Czytanie e-booków 
jest możliwe dzięki współpracy z Legimi, największym 
serwisem oferującym nowości i bestsellery z takich 
dziedzin jak literatura piękna, kryminały, fantastyka, 
literatura faktu, biografie czy reportaże.
Aby otrzymać darmowy dostęp do wypożyczalni ebo-
oków i audiobooków Legimi:
- Wejdź na stronę internetową www.legimi.pl/pomor-
skie i załóż bezpłatne konto.
- Wpisz kod, który otrzymać możesz w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. Otrzymany kod należy aktywować do 
końca miesiąca, w którym się go otrzymało. Umożliwia on 
dostęp do ebooków i audiobooków przez kolejne 30 dni.
- Pobierz bezpłatną aplikację Legimi dostępną na 
urządzeniach z systemami operacyjnymi, dla których 
dostępna jest aplikacja Legimi: iOS (iPhone, iPad), 
Android (w tym niektóre czytniki ebooków), Windows 
Phone, Windows 8 i 10.
- Kody wydawane będą od 2-go dnia każdego miesią-
ca aż do wyczerpania całej puli. (w styczniu 2021 od 
14-ego)
Informacje ogólne:
Czytanie e-booków i słuchanie audiobooków jest 
możliwe na większości smartfonów, tabletów, kompu-
terów i czytników. Publikacje można czytać na dwóch 
różnych urządzeniach jednocześnie. Do pobrania książki 
niezbędny jest dostęp do internetu, natomiast czytać 
można w trybie offline. Kod otrzymany w bibliotece jest 
ważny do końca miesiąca kalendarzowego. Czytelnik 
ma dostęp do swojego konta przez miesiąc od momentu 
uaktywnienia kodu. Po otrzymaniu nowego kodu czyta-
ne pozycje otworzą się na ostatnio czytanej stronie. Do-
stęp do konta umożliwia tworzenie własnej biblioteczki 
i czytanie nieograniczonej liczby książek. Dostęp do 
e-booków jest całkowicie darmowy dzięki pośrednictwu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Wodzie.
Z uwagi na obostrzenia epidemiczne kod będzie można 
otrzymać drogą telefoniczną (58 587 86 16) lub mailową 
(biblioteka@czarna-woda.pl). Po zniesieniu obostrzeń 
już tylko podczas osobistej wizyty w bibliotece.
W przypadku pytań technicznych można skontaktować 
się drogą mailową pod adresem: support@legimi.com. 
/raf/

fot. Pixabay.com

zajrzyj na nasz
 portal!
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egzaminy czeladnicze 
za nami

W miesiącu grudniu uczniowie Steico przystąpili do 
egzaminów czeladniczych w zawodzie mechanik – operator 
maszyn do produkcji drzewnej. Grupa liczyła osiemnastu 
pracowników młodocianych z zakładu produkcyjnego 
w Czarnej Wodzie.  Z dumą możemy obwieścić, iż wszyscy 
uzyskali wynik pozytywny. Serdecznie gratulujemy 
naszym absolwentom!
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dołącz do Nas. pracuj w steico!

Koncern STEICO z siedzibą w Feldkirchen zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych materiałów budowlanych z surowców odnawialnych. Naturalny system 
budowlany STEICO łączy w sobie innowacyjne drewniane konstrukcje nośne z fornirowego drewna warstwowego i belek dwuteowych z ekologicznymi materiałami 
izolacyjnymi. STEICO jest wiodącym europejskim producentem materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych. Produkty STEICO umożliwiają wykonanie szczególnie 
energooszczędnych budynków, łącząc aktywną ochronę klimatu z wysokim komfortem mieszkania. STEICO należy do grupy tysiąca najbardziej rozwijających się 
przedsiębiorstw na świecie, jest notowany na giełdzie i zatrudnia łącznie ok. 1600 pracowników w pięciu lokalizacjach na terenie Europy.

Aby wzmocnić nasz zespół w Czarnej Wodzie szukamy pełnego/pełnej zaangażowania kandydata/kandydatki na stanowisko:

operator maszyN
miejsce pracy: czarNa Woda

→ oferujemy:
Stabilne zatrudnienie  •

w międzynarodowej firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku,

Bogatą ofertę świadczeń  •
socjalnych dla pracowników oraz ich 
rodzin,

Bezpłatny dowóz pracowników  •
z kierunku Zblewa oraz Czerska lub 
dopłatę do dojazdów z pozostałych 
miejscowości,

Szczegółowe wdrożenie w pracę  •
przez doświadczonych pracowników.

Możliwość rozwoju poprzez  •
system szkoleń.

→ WymagaNia:
Mile widziane doświadczenie na  •

podobnym stanowisku,
Gotowości do pracy zmianowej – 4  •

brygadowej,
Zaangażowania i sumienności  •

w wykonywaniu zadań.

→ zadaNia:
Obsługa maszyn i urządzeń do  •

produkcji drzewnej z poziomu stacji 
operatorskiej,

Zapewnienie ciągłości pracy oraz  •
wydajności linii produkcyjnej,

Kontrola produktu zgodnie  •
z instrukcjami,

Wprowadzanie parametrów do  •
systemu maszyny,

Przestrzeganie przepisów BHP,  •
ppoż i innych wewnętrznych zarządzeń,

Dbałość o stan techniczny  •
i czystość stanowiska pracy.

możliWy termiN podjęcia pracy:
Od zaraz.

forma aplikacji:
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie kompletnej aplikacji drogą 
mailową (CV oraz list motywacyjny), 
wraz z klauzulą o ochronie danych 
osobowych i informacją o oczekiwaniach 
odnośnie zarobków i najwcześniejszym, 
możliwym terminie podjęcia pracy.

koNtakt:

agata Nejman
tel.: 668 684 501
email: rekrutacjaczw@steico.pl 

Dowiedz się więcej o STEICO  
na: www.steico.com

STEICO Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
Polska
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W obecnej rzeczywistości utrzymanie 
pracowników w firmach nie jest łatwym 
zadaniem. Podniesienie wysokości płacy 
minimalnej, a co za tym idzie – wzrost 
kosztów pracy, może przyczynić się do 
podejmowania radykalnych kroków, ta-
kich jak chociażby redukcja zatrudnienia 
pracowników pełnoetatowych.  Z tego sa-
mego powodu bardzo trudne mogą okazać 
się również próby odratowania tych firm, 
które kryzys gospodarczy wywołany pan-
demią dotknął najbardziej – pracodawcy 
niejednokrotnie zmuszeni byli ograniczyć 
działalność i zwolnić wobec tego sporą 
część pracowników, aby przetrwać. Teraz, 
kiedy chcieliby „stanąć na nogi”, koszty 
przywrócenia pracowników niezbędnych 
do sprawnego funkcjonowania firmy 
mogą okazać się zbyt wysokie.

W tej sytuacji, kiedy tak naprawdę 
każdy krok, każda decyzja podjęta przez 
pracodawców wydaje się być niepew-
na (trudno jest realnie przewidzieć, czy 
w obliczu pandemii i nieustannie zmie-
niającej się sytuacji gospodarczej, firma 
może pozwolić sobie na zatrudnienie 
nowych osób lub utrzymanie dotychcza-
sowych), warto zastanowić się nad sko-
rzystaniem z usług pracowników tym-
czasowych. 

Trudny czas, w jakim aktualnie wszy-
scy się znajdujemy wręcz idealnie poka-
zuje, ile zalet niesie za sobą skorzystanie 
z takiego rozwiązania. Elastyczne dopa-
sowanie zatrudnienia, w zależności od 
aktualnych potrzeb firmy, poprzez wy-
korzystanie pracowników tymczasowych 
może okazać się idealnym „antidotum” 
na przezwyciężenie kryzysu w firmie.

Choć obecnie każda decyzja wydaje się 
być obarczona sporym ryzykiem, zachę-
cam do współpracy z APT. Korzystanie 
z usług Agencji Pracy Tymczasowej to 
sprawdzone rozwiązanie, które nie tylko 
znacznie ułatwia prowadzenie działalno-
ści, ale jest przy tym naprawdę opłacalne. 
Pracodawca użytkownik sam decyduje, 

na jaki okres potrzebuje dodatkowych 
rąk do pracy i tylko za ten okres ponosi 
koszty. Dzięki temu oszczędza pieniądze 
(nie musi zatrudniać pracowników na 
stałe), a co więcej – zyskuje stały dostęp 
do zasobów ludzkich przy nagłych bra-
kach kadrowych lub sezonowości pro-
dukcji/zamówień.

Kończąc, korzystając z okazji chciał-
bym życzyć wszystkim przedsiębiorcom 
w  Nowym - 2021  roku, jak najszybszego 
powrotu do „normalności” w prowadze-
niu biznesu, wyłącznie sukcesów i zdro-
wia jakże ważnego w obecnym czasie. 

Rynek pracy w obliczu zmian
Nowy rok stawia przed nami kolejne wyzwania. Z jednej strony w dalszym ciągu musimy mierzyć się z pandemią, która już niemal od roku utrud-
nia nasze codzienne funkcjonowanie oraz wpływa niekorzystnie na całą gospodarkę. Z drugiej zaś – pracodawcy muszą uporać się z podniesie-
niem wysokości płacy minimalnej, co dla wielu przedsiębiorców zmagających się ze skutkami pandemii może okazać się nie lada wyzwaniem.

Zgłaszając się masz możliwość m.in.:
– uzupełnić wykształcenie w VII klasie 
Szkoły Podstawowej (dot. także osób, które 
nie ukończyły ośmioletniej szkoły podsta-
wowej, niemających 15 lat)
– zdobyć kwalifikacje zawodowe w wybra-
nym przez siebie zawodzie,
– rozwijać swoje zainteresowania poprzez 
uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: 
sportowych, turystycznych i kulturalnych,
– uczestniczyć w projektach europejskich, 
wymianach młodzieżowych, warsztatach 
z doradcą zawodowym, kursach zawodo-
wych.

Jeśli nie wiesz jaki zawód wybrać doradca 
zawodowy pomoże Ci wybrać kierunek 
kształcenia zawodowego. W hufcu działa 
Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub 
Absolwenta. Po ukończeniu szkoły istnieje 
możliwość nauki zawodu systemem kurso-
wym, (od czasu nauki odlicza się przyucze-
nie do zawodu).
Dokumenty należy składać w siedzibie Hufca 
Osiedle 60–lecia ONP 14. Wszelkie dodatko-
we informacje dotyczące rekrutacji można 
uzyskać osobiście lub telefonicznie pod nr 58 
775 30 65, codziennie w godz. 7.45 – 15.45. 
/raf/

hufiec pracy ogłasza Nabór
starogard gdaŃski | 11 – 4 hufiec pracy w starogardzie gdańskim informuje, 
iż prowadzi nabór młodzieży na ii semestr roku szkolnego 2020/2021 do klasy Vii 
szkoły podstawowej. co można zyskać, zgłaszając się?

58 56 259 75 | +48 691 698 998
abuniservis@abuniservis.pl

Jest praca!!!
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+

fot. Pixabay.com
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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

fo
t. 

Pi
ot

r Z
ag

ie
l

fo
t. 

U
M

 M
ar

sz
ał

ko
w

sk
i

WyWiAd

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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Pieniądze te będą przeznaczone przede 
wszystkim na transport zbiorowy, nowe 
połączenia, wspólny bilet, węzły przesiad-
kowe i drogi, na spójne planowanie prze-
strzenne, promocję, turystykę i ochronę 
środowiska. Ustawa niemal jednogłośnie 
została przegłosowana przez Senat i trafi 
pod obrady Sejmu. Teraz wszystko w rę-
kach posłów.

▶ Metropolią już jesteśmy
Starania samorządów o ustanowienie 
metropolii na Pomorzu trwają już od lat. 
W 2011 r. z inicjatywy prezydenta Pawła 
Adamowicza powstało stowarzyszenie samorządowe Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), w którym 
współdziała 57 samorządów - zarówno gminy miejskie, jak 
i wiejskie, a także osiem powiatów. Na terenie OMGGS 
mieszka prawie 1,6 mln mieszkańców. Dzięki metropolital-
nym porozumieniom udało nam się pozyskać unijne środki 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Obec-
nie OMGGS zarządza funduszami europejskimi o wartości 
1,76 mln zł, co przekłada się na pakiet prawie 180 projek-
tów o wartości 3,13 mld zł. Z tych pieniędzy powstają węzły 
przesiadkowe, finansowana jest termomodernizacja budyn-
ków publicznych, rewitalizowane są miasta i gminy, powsta-
ją nowe szpitale geriatryczne, przedsiębiorstwa społeczne, 
a prawie 18 tys. osób bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem dostaje pomoc. OMGGS przez lata swojego 
funkcjonowania stał się miejscem wymiany poglądów prezy-
dentów, burmistrzów, wójtów i starostów z Pomorza. Metro-
polia w województwie pomorskim istnieje więc faktycznie, 
ale do jej dalszego rozwoju niezbędna jest ustawa. Dzięki 

niej samorządy zyskają dodatkowe kompetencje i środki fi-
nansowe. Na mocy takiej ustawy w 2017 r. władze central-
ne powołały do życia Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię 
i jest to na razie jedyny jak dotąd - pilotażowy - projekt, który 
uzyskał wsparcie władz państwowych.

▶ Korzyści z ustawy metropolitalnej
Związek metropolitalny jest formą współdziałania jednostek 
samorządu terytorialnego przynoszącą konkretne, codzien-
ne korzyści dla mieszkańców danego obszaru. Uchwalenie 
ustawy dałoby prawo dysponowania dodatkowymi środkami 
na realizację wspólnych zadań. 5% z podatku PIT, zasilające 
dotąd budżet państwa, przeznaczonych zostanie na popra-
wę jakości życia mieszkańców naszej metropolii. W naszym 
przypadku jest to ponad 200 mln każdego roku. Te fundusze 
pozwolą nam na koordynację działań dot. zarządzania trans-
portem, na zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, tro-
lejbusów i pociągów, a także na stworzenie nowych połączeń 
i koordynację budowy priorytetowych dla metropolii dróg. 
Jest to szczególnie ważne dla małych samorządów. Bez usta-

wy metropolitalnej nie będzie można dostatecznie zadbać 
o mieszkańców najmniejszych miejscowości i walczyć z wy-
kluczeniem komunikacyjnym, które jest jednym z najwięk-
szych wyzwań naszego kraju. Dodatkowy budżet przełoży się 
na wyrównanie standardu usług oświatowych i kulturalnych 
w małych i dużych gminach, skoordynowane planowanie 
przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych 
czy wspólną promocję zagraniczną atutów gospodarczych 
i turystycznych naszych miast i gmin.

▶ Ustawa metropolitalna w rękach posłów
Pod koniec lipca tego roku projekt ustawy metropolitalnej dla 
województwa pomorskiego przyjęły połączone komisje se-
nackie - Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Ad-
ministracji. Projekt pozytywnie zaopiniowało też Ministerstwo 
Rozwoju. W pierwszej połowie września projekt ustawy trafił 
pod obrady Senatu RP. Senatorowie podczas trzeciego czy-
tania niemal jednogłośnie poparli projekt. Ustawa 
została skierowana do prac w Sejmie. 
/raf/

Metropolia - czyli 
duży może dostać więcej
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każdego roku może 
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Przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane przez spółkę Rumia 
Invest Park, a jego głównym zadaniem jest skupienie przed-
stawicieli różnych sektorów, którzy chcą uczestniczyć w budo-
wie farm wiatrowych w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.
Pomorska inicjatywa ma przygotować region do skali wyzwań 
związanych z budową około 6-gigawatowych farm wiatro-
wych, które mają powstać do 2030 roku. Podpisujące do-
kument strony zadeklarowały współpracę i wymianę dobrych 
praktyk – przede wszystkim w obszarach umożliwiających 
wsparcie przedsiębiorców, rozwój kontaktów gospodarczych, 
przygotowanie kadry, wykorzystanie potencjału badawczo-ro-
zwojowego, a także budowę świadomości społecznej.
Wśród sygnatariuszy (podpisanie deklaracji miało miejsce 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego) 
znaleźli się włodarze województwa i lokalnych samorządów, 
a także przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji bran-
żowych, sektora edukacji oraz przedsiębiorcy. Inicjatywa 
pozostaje jednak otwarta na wszystkie podmioty, które chcą 
uczestniczyć w tworzeniu nowego sektora. Budowa farm wia-
trowych stanowi ogromne wyzwanie, a powodzenie przed-
sięwzięcia w dużej mierze zależy od przygotowania regionu 

pomorskiego, który będzie miejscem głównych inwestycji.  
– Chcemy, żeby pomorskie podmioty uczestniczyły w łańcu-
chu dostaw i żeby w naszym regionie powstawały atrakcyjne 
miejsca pracy związane z tym sektorem. Skala planowanych 

inwestycji to wielka szansa na rozwój gospodarczy Pomorza 
i – co dla nas bardzo istotne – rozwój w innowacyjnym sekto-
rze odnawialnych źródeł energii – powiedział Leszek Bonna, 
wicemarszałek województwa pomorskiego.
Jednym z zamierzeń pomorskiej inicjatywy jest również 
przygotowanie kadr niezbędnych do budowy i obsługi 
farm wiatrowych mających się pojawić już w 2025 roku. 
W tym celu na terenie Rumi powstanie Centrum Kompeten-
cji Morskiej Energetyki Wiatrowej, które, jako miejsce spe-
cjalistycznych szkoleń i zdobywania niezbędnych upraw-
nień, pozwoli polskim firmom budować łańcuch dostaw, 
bazując na lokalnych zasobach.
Budowa farm wiatrowych na Bałtyku może być jedną z naj-
większych inwestycji w historii polskiego przemysłu energe-
tycznego. Warte miliardy złotych przedsięwzięcie z biegiem 
lat ma zaspokoić nawet 20% krajowego zapotrzebowania na 
energię. Wyliczenia ekspertów pokazują, że zainstalowanie 
morskich farm wiatrowych o mocy 6 gigawatów do 2030 
roku stworzy 77 tysięcy miejsc pracy w całym kraju i wygene-
ruje około 60 miliardów złotych wartości dodanej do PKB.
/raf/

Farmy wiatrowe na Bałtyku. deklaracJa podpisana
― wiatraki na morzu. Deklaracja powołania inicjatywy „Pomorska Platforma rozwoju Morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku” została podpisana! ―
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nIERuchOmOścI

— Kupię —

KupIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, za-
dłużone, tel. 572 48 55 29

KupIę mieszkanie w Wejhero-
wie, bez pośredników, płatność 
gotówką, tel. 693 480 624

— sprzedam —

spRZEdAm mieszkanie - 2 
pokojowe, garaż, Kębłowo, tel. 
693 033 160

— do Wynajęcia —

dO WYnAjęcIA domek go-
spodarczy, mieszkalny, Rumia, 
tel. 511 677 464

WYnAjmę mieszkanie -2po-
koje:tel.507-757-272

mOTORYZAcjA

— sprzedam —

sKOdA 105S, 40 lat, motor: 
1043 cm, IGaS (BRC), cytrynowa, 
cena: 2333 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

ROWER flamme niemiecki, 
z silnikiem spalinowym KYMCO, 
80 cm, 2 takt, męski, cena 1333 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

— Kupię —

sKup, złomowanie aut, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EduKAcjA

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

spRZęT ElEKT.

spRZEdAm komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
500 zł, 505-56-70-34 

usłuGI

usłuGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OpAKOWAnIA jednorazowe, 
tel. 501 175 330

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

pROfEsjOnAlnA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013   

usłuGI remontowe i wykoń-
czenia wnętrz, kafelki, malowa-
nie, cekolowanie, panele, itp, 
wolne terminy, tel. 667 023 678

RóżnE

dREWnO opałowe, kominko-
we, gałęziówka, tniemy klocki 
pod zamówienie, transport, Go-

ścicino, tel. 516 663 866

słOmA w balotach 120x150 
siano, słoma w kostkach z ma-
gazynu, możliwość transportu, 
tel. 506 250 477

dREWnO opałowe buk, sosna 
i gałęziówka, porąbane, ułożo-
ne, możliwy transport, tel. 506 
250 477

lOdóWKę side by side firmy 
DAWEOO, 3 letnią, tanio sprze-
dam, tel. 576 204 945

spRZEdAm stół, ławę szwedz-
ką rozkładaną, express do kawy 
firmy braun, żelazko tefal - nowe, 
szynkowar - nowy, szybkowar 2 
szt., tor samochodowy dla dzieci 
w wieku od 10 lat (autodracha) 
tel. 576 204 945

spRZEdAm drzwi metalowe 
80x185, 2 żyrandole lustrzane, 
tel. 576 204 945

spRZEdAm chodnik dywano-
wy, beżowo-brązowy, 1x6 m, tel. 
576 204 945

ZłOTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

spRZEdAm lodówkę, dwu-
drzwiową, typ daewoo, cena do 
uzgodnienia, stan idealny, tel. 
885 557 151, tel. 58 714 41 54

spRZEdAm materac rehabili-
tacyjny, grzejnik z lampą karbo-
nową, moc. 900 W, nowa, tel. 
502 647 767

spRZEdAm szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, brązo-
wa, bardzo tanio, tel. 517 782 024

spRZEdAm grobowiec w Pier-
woszynie, 4 osobowy, tel. 607 
291 564

Zamieść reklamę w naszej gazecie!

tel. 791 980 155 
r.laskowski@expressy.pl
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Zawody, na których siostry odniosły 
sportowy sukces, rozegrane zostały w li-
stopadzie ubiegłego roku w Drzonkowie. 
Niedawno prezydent miasta przyznał pię-
cioboistkom nagrody za osiągnięcia.

W magistracie na spotkaniu z prezyden-
tem Januszem Stankowiakiem oraz wice-
przewodniczącym rady miasta i zastępcą 
przewodniczącego Komisji Sportu, Re-
kreacji i Turystyki Markiem Jankowskim 
młode mistrzynie rozmawiały o swoich 
osiągnięciach.

Wiktoria Wierzba pełen pięciobój 
trenuje od 5 lat. Swoją przygodę z pły-
waniem rozpoczęła w IV klasie szkoły 
podstawowej. Następnie kolejno był bieg, 
strzelanie, jazda konna oraz szermierka. 
Jej pierwszym przełomowym osiągnię-

ciem było zdobycie w 2015 roku złotego 
medalu na Mistrzostwach Polski w trój-
boju nowoczesnym. W 2019 roku, jako 
młodzieżowiec, zdobyła brązowy medal 
Mistrzostw Polski Seniorów, a w roku 
2020 brązowy medal Mistrzostw Europy 
do lat 24 w sztafecie mix oraz srebrny me-
dal w drużynie wraz z siostrą Michaliną. 
W czwórboju oraz jako młodzieżowiec 
w pięcioboju Wiktoria stawała na po-
dium Mistrzostw Polski oraz brała udział 
w Mistrzostwach Świata i Europy.

Michalina Wierzba trenuje od 11 lat. 
W wieku 8 lat rozpoczęła przygodę z pły-
waniem. Swoje pływackie umiejętności 
kształciła w szkole sportowej. Z cza-
sem zaczęła trenować bieg i strzelanie. 
W wieku 15 lat wyjechała do Warszawy 

trenować pełny pięciobój. Jak podkreśla, 
najbardziej satysfakcjonującym osiągnię-
ciem było zdobycie indywidualnego brą-
zowego medalu na Mistrzostwach Polski 
w czwórboju nowoczesnym oraz na tych 
samych zawodach zdobycie srebrnego 
medalu w sztafecie mix. Później udało 
jej się zakwalifikować na Mistrzostwa 
Europy i Mistrzostwa Świata w czwór-
boju, na których zdobyła odpowiednio 
18. oraz 36. miejsce w finale. Najbardziej 
satysfakcjonującym osiągnięciem jest 
zdobyty w 2020 roku srebrny medal na 
Mistrzostwach Europy Młodzieżowców 
w Pięcioboju Nowoczesnym w drużynie 
wraz z siostrą Wiktorią i koleżanką Ewą 
Pydyszewską.

Przygotowania do zawodów wymagają 
nie lada wysiłku. 

– Trenuję codziennie, wykonując średnio 
trzy treningi w ciągu dnia. Przez wzgląd na 
dojazdy na treningi z internatu wymaga to 
poukładanego planu. Jest to jednak już dla 
mnie pewna rutyna, której się trzymam – 
wyjaśnia Michalina. – Poza sportem intere-
suję się muzyką, śpiewanie to moje hobby. 

Najbliższe plany zawodowe Michaliny 
to Puchar Polski w pięcioboju, następnie 
czerwcowe Mistrzostwa Europy, a później 
Mistrzostwa Świata.

Wiktoria lubi rodzinne wędrówki po 
Bieszczadach, spływy kajakowe oraz jazdę 
na nartach, na którą jak podkreśla niestety 
nie ma zbyt wielu okazji. 

– Mogę powiedzieć, że czasami „odry-
wam” się od sportu spędzając czas z przy-
jaciółmi, oglądając filmy, słuchając muzy-
ki, czy rysując – wyjaśnia.

Trenuje średnio dwadzieścia razy w mie-
siącu. Poza jednostkami treningowymi 
dochodzą dodatkowe ćwiczenia wzmac-
niające i stabilizujące. 

– Niedziela to dzień odpoczynku, 
chociaż zdarza się, że czasami trenuję 
spokojne biegi. Sport godzę z nauką już 
od najmłodszych lat i nie sprawia mi to 
większego kłopotu. Czasami plany tre-
ningowe oraz zajęcia studenckie kolidują 
ze sobą, ale udaje mi się to pogodzić – 
dodaje Wiktoria Wierzba.
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Nagrody dla Wiktorii i Michaliny
STARoGARD GDAŃSKI | Starogardzianki - Wiktoria i Michalina Wierzba - drużynowo zdobyły srebrny medal na Mistrzostwach Europy 
Młodzieżowców w Pięcioboju Nowoczesnym. 


