
Kolejne wydanie

już w marcu!

WYBIERAM POMORSKIE!

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

DOTACJE DlA OrgAnIzACJI

Przedstawiciele 9. stowarzyszeń 
i klubów podpisali z prezydentem 
Wejherowa umowy na realizację 
zadań publicznych na rzecz miesz-
kańców do realizacji w 2021 roku. 
Suma zawartych obecnie umów to 
320 tys. zł. Kolejne umowy będą 
zawierane sukcesywnie.
str. 3

PrOMOCJA PrzEz sPOrT

Umowy na sportową promocję 
powiatu wejherowskiego zostały 
oficjalnie przekazane przedsta-
wicielom klubów i stowarzyszeń. 
Przedstawiciele władz powiatu 
wręczyli umowy reprezentantom 
ośmiu klubów sportowych działa-
jących na obszarze powiatu.  
str. 16
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KonKurs promujący szczepienia wśród nauczycieli
powiaT | starosta wejherowski wręczyła nagrody laureatom konkursu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wejherowskiego, na spot 
lub mem promujący szczepienia przeciwko covid-19 wśród kadry pedagogicznej szkół. 

Rozpoczęły się prace przy budowie 
„Wodnych Ogrodów”, czyli kompleksu 
otwartych basenów kąpielowych w miej-
scu tzw. „starego basenu” przy ul. Kalwa-
ryjskiej. Władze miasta chcą przywrócić 
temu miejscu historyczną funkcję i dawną 
atrakcyjność, kiedy obiekt przeżywał praw-
dziwe oblężenie. To miejsce żyje w pamięci 
wejherowian i bardzo wielu mieszkańców 
oczekuje takiej inwestycji. Z nowej wejhe-
rowskiej atrakcji wszyscy mieszkańcy będą 
mogli korzystać w 2023 roku. 

Baseny wrócą po 30 laTach
 „Wodne Ogrody” powstają między uli-

cami Kalwaryjską i Strzelecką, w miejscu 
starego otwartego basenu wybudowanego 
w 1939 r. przez ówczesnego burmistrza 
Wejherowa Teodora Bolduana. Dawny 
basen przy ul. Kalwaryjskiej budzi na-
dal ogromy sentyment i przywołuje miłe 
wspomnienia wielu mieszkańców Wejhe-
rowa. W latach osiemdziesiątych obiekt 
przeżywał prawdziwe oblężenie, ale z cza-
sem zaczął podupadać i w 1990 roku zo-
stał zamknięty. Po ponad 30 latach to się 
zmieni.

- Nowy kompleks otwartych basenów 
kąpielowych poszerzy możliwości wypo-
czynku i atrakcyjnego spędzania wolnego 
czasu dla małych i starszych wejherowian. 

Robimy to dla wszystkich mieszkańców 
Wejherowa – podkreśla prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt. – Obiekt 
będzie stanowił uzupełnienie naszej 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

i turystycznej. Jest to długo oczekiwana 
i przygotowywana inwestycja, bowiem 
prace nad przygotowaniem rewitalizacji 
tzw. starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej 
trwały kilka lat. Jej realizacja w tym mo-
mencie nie jest przypadkowa. Na każdą 
inwestycje nadejdzie czas.

cenTrum inTegracji społecznej
Nowo powstający obiekt będzie miej-

scem spotkań mieszkańców Wejherowa. 
Przestrzeń zostanie podzielona na base-
nową i wypoczynkową. W ramach inwe-
stycji powstanie m.in. basen rekreacyjny, 
basen dla dzieci, wodny plac zabaw oraz 
tzw. „dzika rzeka”.  Atrakcją będą także 
trzy zjeżdżalnie, w tym jedna ponad 80-
metrowa oraz wanny z hydramasażem. 
Wybudowany zostanie budynek admi-
nistracyjno – techniczny oraz szatniowy, 
w którym oprócz szatni znajdzie się m.in. 
lokal gastronomiczny podzielony na tzw. 
część mokrą (dla gości obiektu) i suchą.  

Prace obejmują nasadzenia zieleni, 

oświetlenie oraz postawienie obiektów 
małej architektury: ławek, koszy na śmie-
ci, stojaków rowerowych oraz mobilnych 
wież dla ratowników. Wykonane zostaną 
miejsca postojowe. Wyremontowany zo-

stanie także chodnik w ulicy Kalwaryj-
skiej – od skrzyżowania z ulicą Strzelecką 
do skrzyżowania z ulicą 3 Maja.  

- Przywracamy temu miejscu historycz-
ną funkcję i dawną atrakcyjność. Otrzy-
mujemy wiele głosów od mieszkańców, 
którzy oczekują na tę inwestycję - mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Plano-
wane zakończenie budowy zespołu otwar-
tych basenów kąpielowych to 2023 r. Koszt 
budowy to ok. 44 mln zł, w tym wsparcie 
unijne w postaci preferencyjnej pożyczki 
- 10 mln zł.

prace już Trwają
Jak mówi Stanisław Brzozowski, kierow-

nik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, wykonane już 
zostały wymagane prace archeologiczne, 
a obecnie prowadzone są prace ziemne. 
Powstaje już budynek szatniowy. 

Wykonawcą zadnia  jest Stanisław Repiń-
ski prowadzący Zakład Robót Ogólnobu-
dowlanych.  Inwestycja otrzymała unijne 
wsparcie w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego  Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020, jako komplekso-
we przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 
/raf/

Wodne Ogrody – budowa ruszyła!
WejheroWo | Nowe możliwości wypoczynku i spędzania czasu dla wszystkich mieszkańców.
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Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie, 
a współorganizatorem Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie. Konkurs polegał na stworzeniu 
przez młodzież szkół ponadpodstawowych 
memu internetowego lub nagraniu i zmontowa-
niu spotu radiowego lub telewizyjnego, o tema-
tyce dotyczącej promocji szczepień przeciwko 
covid-19 wśród kadry pedagogicznej szkół.
– Nagrodzeni uczniowie wykazali się wielką 
pomysłowością i kreatywnością – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. – Bardzo się cieszę, 
że młodzi ludzie wzięli udział w konkursie pro-
mującym szczepienia wśród nauczycieli.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Mikołaj Farion – I LO im. Książąt Po-
morskich w Rumi, praca „Bieg do normalności”,
II miejsce – Natalia Nadolska – I LO im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Wejherowie, praca „Na-
uczyciele i szczepionka na covid-19”,

III miejsce – Anna Wieczorek – PZS w Redzie, 
praca „Miś Mirek”,
Wyróżnienie – Mateusz Poniatowski – PZS nr 2 

im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejhero-
wie, praca „Wybieram lepsze jutro”.
/raf/
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Suma zawartych obecnie umów to 320 tys. 
zł. Kolejne umowy będą zawierane sukcesyw-
nie, bowiem Prezydent przyznał na bieżący 
rok dotacje dla 53. organizacji pozarządowych 
na kwotę ponad 950 tys. zł. 

Głównym celem przyznawanych dotacji jest 
zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wejhe-
rowa w dziedzinie kultury, ochrony zdrowia, 
sportu, turystyki, ochrony środowiska oraz 
przeciwdziałania alkoholizmowi i innym pa-
tologiom społecznym.

- Organizowane przez stowarzyszenia i klu-
by wydarzenia, zajęcia i imprezy kierowane 
są do różnych grup społecznych, w tym do 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów, 
z czego bardzo się cieszymy – mówi zastęp-
ca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, któ-
ry w imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa 
wręczył stowarzyszeniom umowy na dotacje 
przyznane przez miasto.

W ramach podpisanych umów środki na 
realizację zadań publicznych otrzymały nastę-
pujące organizacje pozarządowe: Stowarzy-
szenie ,,Zdrowa Rodzina - Zdrowa Gmina” (4 
umowy) - 170 000 zł; Akademia Piłki Nożnej 
,,Błękitni” - 38 000 zł; Stowarzyszenie ,,Ama-
zonki” - 6 500 zł, Wejherowskie Stowarzy-
szenie Sportowe (2 umowy) - 12 500 zł; UKS 
,,Szóstka” (4 umowy) - 22 000 zł; Stowarzysze-
nie ,,Żyj Godnie” (3 umowy) - 8 000 zł; Sto-
warzyszenie ,,Uniwersytetu Trzeciego Wieku” 
- 6 000 zł; Klub Sportowy „Tytani: (2 umowy) 
– 36 000 zł raz Klub Sportowy „Maximus” (2 
umowy) – 15 000 zł.

- Pozyskane środki zostaną przeznaczone 
na wycieczki dla naszych słuchaczy w ramach 
projektu „Seniorzy na Pomorzu”. Przyznana 
nam dotacja jest bardzo ważna, gdyż Wejhe-
rowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest or-
ganizacją non profit, nie zarabia, a utrzymuje 
się tylko z dotacji i opłat członkowskich – 

mówi Krystyna Laskowska, prezes Stowarzy-
szenia WUTW.

- Mamy już pierwsze znaczące efekty działal-
ności naszej Akademii. Kilku naszych wycho-
wanków jest już w szerokiej kadrze „Gryfa”, 
a kilku naszych podopiecznych trafiło nawet 

do wyżej notowanych klubów m.in. do Pogo-
ni Szczecin, Legii Warszawa, Widzewa Łódź - 
mówi Jakub Przybylski, wiceprezes APN „Błę-
kitni” dodając, że obecnie w APN „Błękitni” 
trenuje około 400. zawodników.
/raf/

Dotacje dla organizacji 
pozarządowych

WejheroWo | W wejherowskim ratuszu przedstawiciele 9. stowarzyszeń i klubów podpisali 
z Prezydentem Miasta Wejherowa umowy na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców 
do realizacji w 2021 roku.

Od poniedziałku, 8 marca, zamknięty będzie 
most na rzece Redzie w ciągu ulicy Puckiej.

- Zlokalizowany tuż za zjazdem z krajowej 
„szóstki” w drogę wojewódzką nr 216 most na 
ulicy Puckiej znajduje się w bardzo złym sta-
nie technicznym – mówi Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy – Jego przebudowa jest 
konieczna dla bezpieczeństwa użytkowników 
i była od kilku lat planowana przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich.

Prace rozpoczną się 8 marca i potrwają do 
końca maja. Za inwestycję odpowiedzialny jest 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, w którego gestii 
leży utrzymanie DW216.

Na czas zamknięcia odcinka drogi w Redzie 
zostaje zmieniona organizacja ruchu. Dla samo-
chodów o wadze do 3,5 tony wyznaczono ob-
jazd ulicami Obwodową i Kazimierską. Cięższe 
pojazdy, o wadze powyżej 3,5 tony zostaną skie-
rowane objazdem przez miejscowość Krokowa.

Piesi będą mogli poruszać się specjalną kład-
ką, wybudowaną na czas przebudowy mostu 
po stronie hotelu River Style.

Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie 
wprowadza też zmiany w kursowaniu linii 8, 
która przez trzy miesiące będzie poruszać się 
po zmienionej trasie, z pominięciem podjaz-
du do Ciechocina. Obsługę Ciechocina nadal 

zapewniają linie 9 i 18. 
- Przepraszamy za utrudnienia, mieszkań-

ców i użytkowników drogi prosimy o wy-
rozumiałość i stosowanie się do zmienionej 
organizacji ruchu – dodaje burmistrz Redy 
– Liczymy się z opóźnieniami w kursowaniu 
komunikacji miejskiej, to też należy wziąć 
pod uwagę.

fo
t. 

U
M

 R
ed

a

Przebudowują most na rzece Redzie
reDA | Użytkownicy drogi wojewódzkiej nr 216 w na Półwysep Helski muszą przygotować się na utrudnienia. W Redzie rozpoczyna się kolejna, 
poważna robota drogowa. 
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Inwestycja powstanie ze środków unijnych w ramach 
projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Za-
kres prac obejmuje budowę ulicy o długości ok. 130 mb 
i szerokości nawierzchni 5,5 metra z miejscami posto-
jowymi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanaliza-
cją. Zostanie nasadzona zieleń, w tym lipy greenspire, 
ozdobne krzewy, trawy i byliny. Planowany termin 
odbioru przewidywany jest na koniec 2021 roku. Koszt 
realizacji wyniesie ponad 1,2 mln złotych. Na realizacje 
tej inwestycji miasto pozyskało środki z funduszy Unii 
Europejskiej.
Zastępca prezydenta miasta Beata Rutkiewicz infor-
muje, że mieszkańcy tego kwartału ulic wjeżdżają do 
swoich posesji z deptaku (z ul. 12 Marca) bardzo wą-
skim przesmykiem pomiędzy kamienicami, co jest roz-
wiązaniem uciążliwym i niebezpiecznym. Po wykonaniu 
tej inwestycji będą mieli dogodny dojazd z drugiej 
strony – z ul. Reformatów, jak również dogodne dojście 
do miasta z dwóch stron. Będzie to spokojny ciąg pie-
szo-jezdny z miejscami postojowymi.
- Ta inwestycja nie powinna być obecnie zbyt uciążliwa 
dla mieszkańców, gdyż przebicie będzie wykonywane 
w miejscu, z którego obecnie nikt nie korzysta– infor-
muje Beata Rutkiewicz.
Jak zapewnia jest to pierwszy etap dużego projektu, 
który w kolejnym etapie będzie obejmował przebudo-
wę parkingu przy ul. Reformatów oraz budowę ronda 
w ciągu tej ulicy. Rondo umożliwi dojazd do nowo 
powstałego Sądu Rejonowego i dojazd na parking przy 
ul. Reformatów od strony Urzędu Miejskiego.
/raf/

powsTaje łączniK ulic  
12 marca - reformaTów
wejherowo | w śródmieściu stolicy powiatu powstanie 
nowe połączenie drogowe łączące ul. 12 marca z ul. 
reformatów wraz z zagospodarowaniem podwórek. 

fot. UM Wejherowo

Wejdź na naszą stronę » 
www.expressbiznesu.pl
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Celem kolejnego projektu tego radnego jest 
zagospodarowanie zaniedbanego terenu zie-
lonego w centrum osiedla i stworzenie atrak-
cyjnego miejsca zabaw i rekreacji dla dzieci 
i odpoczynku dla dorosłych.

W oparciu o ten projekt powstanie siłownia 
zewnętrzna z kilkoma urządzeniami do ćwi-
czeń. Znajdzie się tam m.in. narciarz podwój-

ny, wahadło podwójne, rower, biegacz, orbi-
trek. Dla najmłodszych zamontowane zostaną 
zabawki, wśród których będą huśtawki, karu-
zela, linarium i bujaki. Cały teren placu zabaw 
będzie ogrodzony. Dodatkowo zostaną zamon-
towane elementy małej architektury tj. ławki, 
kosze i stojak na rowery oraz nasadzenia ziele-
ni. Zakończenie budowy placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej przewidziane jest na czerwiec br. 
Koszt wykonania inwestycji to 136 tys. zł.

Jak zauważa Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, 
łączenie placu zabaw z siłownią to bardzo 
praktyczne rozwiązanie umożliwiające wspól-
ne i aktywne spędzenie wolnego czasu dzieci 
i dorosłych. 

- To już kolejne takie zagospodarowane miej-
sce w Wejherowie. Cieszymy się, że inicjatywa 
wychodzi od samych mieszkańców, którzy 
najlepiej wiedzą jakiego typu infrastruktura 
sprawdzi się na ich osiedlu – dodaje. 

– Teren będzie służył wszystkim - od dzieci 
po osoby dorosłe. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że ten obiekt powsta-
nie – od etapu projektowania, przygotowania 
wniosku i głosowania na projekt – mówi autor 
projektu Leszek Szczypior, radny Wejherowa 
wyrażając zadowolenie, że z przystąpienia 
przez miasto realizacji tego projektu.

- Mam nadzieję, że będzie to wspaniała al-
ternatywa dla spędzania czasu w domu służąca 
aktywności sportowej oraz integracji miesz-
kańców. Dzięki głosom mieszkańców kolejne 
miejsce w naszym mieście wypięknieje - pod-
kreśla wejherowska radna Justyna Ostrowska. 
/raf/

Plac zabaw i siłownia 
na os. 1000-lecia

WejheroWo | Osiedle 1000-lecia otrzyma nowy plac zabaw i siłownię zewnętrzną w oparciu o pro-
jekt Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego autorstwa radego Leszka Szczypiora pn. „Wejherek – od 
przedszkolaka do seniora”. 
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dzień KoBieT - siła KoBieT na rzecz zdrowia
luzino | dzień 8 marca co roku jest wyjątkowy – obchodzony jest bowiem międzynarodowy dzień Kobiet. w luzinie tego 
dnia odbędzie się wyjątkowa akcja. Jest to akcja zorganizowana na rzecz 

zdrowia oraz wspierania osób w kryzy-
sach psychicznych, jak również prze-
ciwdziałania stygmatyzacji i wyklu-
czeniu tychże osób. Akcja jest częścią 
kampanii społecznej Artystycznej 
Inicjatywy na rzecz zdrowia psychicz-
nego powstałej przy Stowarzyszeniu 
Kaszubskie Centrum Edukacji Vade-
mecum z Partnerami Niepubliczną Po-
radnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 
Cafe Ambasador, Stowarzyszeniem na 
drodze Ekspresji oraz Pomorską Koali-
cją na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
W ramach kampanii na stronie zrzut-
ka.pl trwa obecnie wyjątkowa zbiórka 

społeczna na stworzenie muralu na 
rzecz solidarności z osobami chorują-
cymi psychicznie w Luzinie. W akcję 
włączyli się przedsiębiorcy mający 
siedzibę w budynku, na którym ma 
być mural. 
Program webinariów, które zostaną 
zorganizowane tego dnia: 15.00 - 
rozmowa z Joanną Bertrand, 17.00 - 
rozmowa z Kamilą Kielińską. 
Poza tym każda kobieta, która odwie-
dzi siedzibę Stowarzyszenia Kaszub-
skie Centrum Edukacji „Vademecum” 
otrzyma coś, co kobiety lubią najbar-
dziej dostawać – czyli kwiaty.
/raf/

fot. pixabay.com

Podnieś kwalifikacje i znajdź pracę
Projekt skierowany jest do mieszkańców 

Zagórza, którzy są osobami nieaktywnymi 
zawodowo, bezrobotnymi, z niepełnospraw-
nościami. Podczas gdy rodzice będą uczest-
niczyć w zajęciach projektowych, dzieci 
mogą zostać w stworzonym specjalnie na ich 
potrzeby „Klubie Malucha”.

Jaka jest oferta skierowana do uczestni-
ków? Opracowanie i realizacja ścieżki roz-
woju zawodowego; zwiększenie motywacji 
do powrotu na rynek pracy; wsparcie psy-
chologiczne, prawne i socjalne; aktywizacja 
społeczna i zawodowa; wzrost kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych; indywidualne 
konsultacje z doradcą zawodowym; warsz-
taty, szkolenia, kursy zawodowe; warsztaty 
z ekonomii społecznej, szkolenia przed sta-
żowe, staże zawodowe; opieka na dziećmi 
w wieku 3-10 lat w trakcie trwania warsz-
tatów. 

- Zapraszamy wszystkie chętne osoby do 
nowo otwartej siedziby przy ul. Sabata 3 
w Rumi – zachęcają przedstawiciele klubu. 
-  Wszelkich informacji udzielamy pod nu-
merami tel. 537 807 430 lub 58 736 10 91. 
/raf/

rUMIA | Ruszyła rekrutacja do projektu Klub Integracji Społecznej „Zagórze”.
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Gryf Literacki 2020
WejheroWo | Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
organizuje konkurs Gryf Literacki.

Celem konkursu jest m.in. promocja autorów publikacji regional-
nych oraz upowszechnianie informacji na temat aktualnie ukazującej 
się na rynku wydawniczym literatury regionalnej.

- Po raz pierwszy konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach: 
literatura piękna oraz literatura popularno-naukowa – informuje 
dyrektor biblioteki Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. - Dotychczas 
bowiem wszystkie gatunki literackie oceniano w jednej kategorii 
i jurorom trudno było dokonywać porównań np. między powieścią, 
zbiorem wierszy a opracowaniem historycznym.

Do konkursu, który odbywa się już po raz czternasty, można zgła-
szać wydawnictwa, które ukazały się w czwartym kwartale 2019 lub 
w 2020 roku. Muszą one być związane z powiatem wejherowskim: 
wydane na terenie powiatu wejherowskiego lub ich autor pochodzi 
z regionu, bądź też tematyka książki dotyczy naszego powiatu.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 14 marca br. Szczegółowe 
informacje na stronie biblioteka.wejherowo.pl w zakładce „Gryf Li-
teracki”. 
/raf/
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Trasa przebiegać będzie 
dwukierunkowo ulicami: 
Graniczną i Przemysłową, 
a nowym przystankiem 
początkowo-końcowym 
będzie przystanek Karnow-
skiego (daw. Rogali 02).
Autobusy zatrzymają się 
dodatkowo na przystan-
kach:
- Graniczna  (przy ul. Gra-
nicznej, zamiast przystanku 
Graniczna przy ul. Rogali),
- Gulgowskiego (przy ul. 
Przemysłowej, na przeciw-

ko przystanku w przeciwnym kierunku).
Uwaga! Na prośby pasażerów, zmienione zostają godziny 
podjazdów do Szpitala - w szczególności w weekendy; 
w związku z rozłożeniem zajęć w SP 5 kurs bisowy linii 
z os. Fenikowskiego o 7:01 zostaje zastąpiony kursem linii 
o 6:58, zapewniając dowóz do SP 11.
/raf/

zmiany na linii nr 6
wejherowo | od 1 kwietnia linia autobusu nr 6 zmieni 
swoja trasę w rejonie os. przemysłowa.

ReklaMa 133/2020/DB ReklaMa 23/2020/Rl

Konkurs
z okazji

Dnia Kobiet

Szukaj na naszym portalu

Budowa morskich farm wiatrowych na Bał-
tyku jest strategicznym kierunkiem transfor-
macji sektora elektroenergetycznego w Polsce, 
dlatego branżowcy apelują o wykorzystanie 
unijnych funduszy na wyszkolenie wyspecja-
lizowanych kadr. Zyskać ma nie tylko ogól-
nokrajowa gospodarka, ale i region – w tym 
Rumia, gdzie powstanie Pomorskie Centrum 
Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Zgodnie z przyjętą w lutym polityką energe-
tyczną Polski, a także planowanymi kierunkami 
rozwoju Unii Europejskiej – do 2040 roku stra-
tegicznym punktem polskiej transformacji elek-
troenergetycznej jest budowa morskich farm 
wiatrowych na Bałtyku. Wartość i skala plano-
wanych inwestycji wymaga m.in. wyedukowania 
odpowiednich kadr, które będą odpowiedzialne 
za budowę i utrzymanie farm wiatrowych.

Szacunki organizacji branżowych wskazują, 
że do 2033 roku w tym sektorze gospodarki 
powstanie 30-40 tysięcy miejsc pracy. Ich licz-
ba w dużej mierze będzie zależeć od procesu 
przygotowania kadr, który obejmie szkolnic-
two na poziomie zawodowym, technicznym 
i wyższym, a także systemy podnoszenia kom-
petencji i kwalifikacji niezbędnych do poszcze-
gólnych etapów inwestycji związanych z sekto-
rem morskich farm wiatrowych.

Działania edukacyjne mają obejmować roz-
budowę istniejącego systemu oświaty oraz two-
rzenie i rozwijanie specjalistycznych jednostek, 
takich jak centra kompetencji, oferujących 
możliwość zdobywania niezbędnych upraw-
nień i certyfikatów, a także będących miejscem 
współpracy z inwestorami.

Podpisane niedawno stanowisko zawiera 
najważniejsze rekomendacje dotyczące dzia-
łań w tym zakresie. Wśród zaleceń, które zda-
niem ekspertów pozwolą zbudować ten sektor 
w ciągu najbliższych kilkunastu lat, znalazły 

się między innymi: tworzenie i rozwój cen-
trów kompetencji, realizacja programów 
zwiększających atrakcyjność szkolnictwa za-
wodowego, a także popularyzacja zawodów 
branży offshore wśród kobiet.

– Jesteśmy przekonani, że powyższe rekomen-
dacje pozwolą skutecznie budować wkład lo-
kalnych podmiotów gospodarczych do budowy 
nowego sektora, który z uwagi na skalę inwesty-
cji w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku będzie 
jednym z najprężniej rozwijających się w Polsce 
w okresie co najmniej kilkunastu najbliższych 
lat. Dlatego wnioskujemy o uwzględnienie na-
szych postulatów zarówno na poziomie pro-
gramów centralnych, jak również regionalnych 
– podkreślają sygnatariusze porozumienia.

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku może 
być jedną z największych inwestycji w historii 
polskiego przemysłu energetycznego. Warte mi-
liardy złotych przedsięwzięcie z biegiem lat ma 
zaspokoić nawet 20% krajowego zapotrzebowa-
nia 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 wygeneruje 
około 60 miliardów złotych wartości dodanej do 
PKB. Będą to inwestycje warte miliardy złotych, 
do których zrealizowania potrzebny jest odpo-
wiedni port oraz rozległe zaplecze przemysło-
wo-usługowe na lądzie. Rozpoczęcie budowy 
planowane jest na 2022 rok, a związane z tym 
prace oraz obsługa serwisowa będą realizowane 
nieprzerwanie przez co najmniej 18 lat.

Dostrzegając potencjał tej gałęzi przemysłu, 
spółka Rumia Invest Park zapoczątkowała 
inicjatywę pod nazwą  „Pomorska Platforma 
Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na 
Bałtyku”, której nadrzędnym celem jest przy-
gotowanie regionu do wyzwań związanych 
z budową farm wiatrowych. W przedsięwzię-
ciu uczestniczą włodarze województwa po-
morskiego i lokalnych samorządów, a także 
przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji 
branżowych, sektora edukacji oraz przedsię-
biorcy. 
/raf/

Farmy wiatrowe na 
Bałtyku o krok bliżej

PoMorZe | Przedstawiciele największych polskich organizacji branży energetyki wiatrowej, 
a także pomorskie uczelnie, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia działające w tym sektorze, podpi-
sali  w środę 3 marca wspólne stanowisko skierowane do rządu. 
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Wcześniej w tej intencji w Kościele pw. Chry-
stusa Króla i Bł. s. Alicji Kotowskiej została od-
prawiona Msza św. 

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych ze 
względu na pandemię koronawirusza miały 
charakter skromny. Jednak w godny sposób 
upamiętniono tych, którzy po wojnie w okre-
sie lat stalinowskich nie złożyli broni i oddali 
życie za Ojczyznę nie ulegając władzy komu-
nistycznej narzuconej Polsce. Podczas nabo-
żeństwa ks. prałat Danie Nowak przypomniał 
m.in. postać ks. Alfonsa Żurka z kościoła pw. 
św. Stanisława Kostki, który za postawę nie-
złomną wobec władzy w latach 50-tych został 
dotkliwie pobity i nigdy już nie wrócił do 
dobrego zdrowia. W kaplicy przed tablicą pa-
miątkową poświęconą “Niezłomnym Żołnie-
rzom słusznej sprawy wyklętym przez władze 
komunistyczne PRL, którzy zachowali się tak 
jak trzeba”, odmówiono wspólnie modlitwę. 

Po przejściu z kościoła pod Bramę Piaśnicką 
delegacje uczestniczące w uroczystości zło-

żyły kwiaty.  W imieniu władz miasta kwaty 
złożyli: zastępca prezydenta miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Leszek Szczypior oraz komendant Straży 
Miejskiej Zenon Hinca. Kwiaty złożyli przed-
stawiciele powiatu wejherowskiego, Aresztu 
Śledczego w Wejherowie, przedstawiciele or-
ganiacji społecznych oraz młodzież ze szkoły 
mundurowej w Redzie.

– Po raz kolejny mamy możliwość uczcić pa-
mięć polskich żołnierzy, oficerów, działaczy po-
litycznych i tych wszystkich, którzy w nierównej 
walce zdecydowali się trwać i walczyć z bronią 
w ręku za niepodległą Polskę po 1945 r. – mówi-
ła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Na terenie powiatu wejherowskiego także 
działała powojenna partyzantka. Ich człon-
kowie stawiali czynny opór obcej przemocy. 
Wśród nich był Dowódca Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf  Pomorski” por. Augustyn 
Westphal, na grobie którego również złożono 
wiązanki kwiatów. 

Warto przypomnieć, że w lutym 2011 r. 
Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą święto 
żołnierzy wyklętych. Dzień ten podkreśla 
zasługi organizacji i oddziałów niepodle-
głościowych, które po zakończeniu II wojny 
światowej nie godząc się na okupację so-
wiecką, zdecydowały się na podjęcie walki 
w obronie niepodległego bytu państwowego 
i narodowego Polaków. 

– Historia tysięcy ludzi powinna być inspi-
racją dla nas wszystkich i budować naszą pa-
triotyczną świadomość. Dlatego musimy dbać 
o niepodległość, o naszą małą ojczyznę i Pol-
skę, bo do tego zobowiązuje nas nasza prze-
szłość naznaczona krwią i ofiarami – dodała 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
/raf/

1 marca w całej Polsce co roku realizowane 
są liczne uroczystości upamiętniające boha-
terów podziemia niepodległościowego. Na 
ulicach Rumi, właśnie z tej okazji, nie tylko 
powiewały biało-czerwone flagi, ale i zorga-
nizowano symboliczne obchody z udziałem 
przedstawicieli władz miasta, stowarzyszeń 
i organizacji sportowych.

Rano pod pomnikiem Armii Krajowej doszło 

do złożenia kwiatów, w którym uczestniczyli: 
wiceburmistrz Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz 
Ariel Sinicki, przewodniczący rady miejskiej 
Krzysztof Woźniak oraz radne: Teresa Hebel 
i Magdalena Mrowicka. Natomiast w samo po-
łudnie odbył się symboliczny bieg z udziałem 5 
osób – członków stowarzyszeń, działaczy spor-
towych oraz wiceburmistrza Ariela Sinickiego.

– Pandemia wstrzymała przeprowadzenie 

kolejnej edycji biegu „Tropem Wilczym”, or-
ganizatorzy wstępnie przenieśli to wydarzenie 
na 16 maja. Rumska edycja tego rodzinnego 
i rekreacyjnego biegu jest jedną z największych 
w Polsce, zaraz po warszawskiej. To, co się dzi-
siaj działo, to tylko przedsmak tej aktywności. 
Chcieliśmy podtrzymać tę 6-letnią tradycję – 
mówi Ariel Sinicki.

/raf/

Rumianie uczcili pamięć bohaterów
rUMIA | Także w Rumi świętowano Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Nowe oświetlenie i sygnalizację świetlną przejścia dla 
pieszych otrzymała ul. Karnowskiego. Zastosowano 
tu nowoczesny system, który uruchamia czerwone 
światło dla kierowców przekraczających prędkość 
w obrębie tego przejścia. Takie rozwiązanie wymusza 
ograniczenie prędkości na tym odcinku.
Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2016 r. programu 
doświetlenia przejść dla pieszych, który prowadzony 
jest w różnych częściach Wejherowa.
Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz podkreśla, że 
mieszkańcy tej ulicy zwracali się z informacjami do 
Urzędu o przekraczaniu przez kierowców dopuszczal-
nej prędkości na ul.Karnowskiego powodując niebez-
pieczne sytuacje z udziałem pieszych, dlatego m.in. 
z radnym tej części miasta - Pawłem Formelą szukano 
jakiegoś rozwiązania.
- Zdecydowaliśmy się na wyznaczenie przejścia dla 
pieszych, jego doświetlenie, wykonanie sygnalizacji 
świetlnej dla pieszych oraz wykonanie systemu, który 
spowoduje zmniejszenie prędkości pojazdów na tej uli-
cy. W ramach inwestycji powstała inteligentna sygna-
lizacja świetlna dla pieszych, która będzie dokonywała 
pomiaru prędkości zbliżającego się pojazdu, a w razie 
przekroczenia prędkości załączy czerwone światło 
i wymusi zatrzymanie pojazdu.
Radny miejski Paweł Formela potwierdza, że była to 
bardzo potrzebna inwestycja w bezpieczeństwo pie-
szych, ale i kierowców.
- Cieszę się, że to miejsce, które sami mieszkańcy 
wskazywali na bardzo niebezpieczne, zostało doświe-
tlone, bo poprawi to bezpieczeństwo pieszych, a na 
tym zależy nam najbardziej – podkreśla Paweł Forme-
la - Inteligenta sygnalizacja uspokoi ruch jadących tą 
ulicą samochodów, gdyż jak obserwujemy, kierowcy 
bardzo często przekraczają dozwoloną prędkość. 
Inwestycja kosztowała miasto ok. 90 tys. zł, a wyko-
nawcą była wejherowska firma PMP.
/raf/

sygnalizacja i oświeTlenie 
zainsTalowane
wejherowo | ul. Karnowskiego w wejherowie już z nową 
sygnalizacją i oświetleniem przejścia dla pieszych. 

fot. UM Wejherowo

Upamiętniono 
żołnierzy wyklętych

WejheroWo | Z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych przed Bramą Piaśnicką w Wejherowie zostały 
złożone kwiaty.
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OGłOsZenie 59/2021/DB

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

stosowanie do art. 35 ust. 1 i  ust. 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi 
nr 934/59/2021 z dnia 26.02.2021r. 
informuję, że w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, 
na okres  21 dni, wywieszony został 
wykaz nr iii obejmujący nieruchomość 
niezabudowaną stanowiącą własność 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.



Trwa zgłaszanie kandydatów do IV 
edycji Pomorskiej Nagrody Lite-
rackiej „Wiatr od morza”. Termin 
nadsyłania zgłoszeń mija 30 mar-
ca. Nagrody co roku przyznawane 
są autorom zamieszkałym i tworzą-
cym na Pomorzu lub autorom dzieł 
w istotny sposób związanych z te-
matyką pomorską. Ponadto specjal-
na nagroda wędruje do autora lub 
autorki za całokształt dokonań twór-
czych lub pracy na rzecz literatury, 
książki i czytelnictwa w minionym 
roku. Miejsce publikacji książek nie 
ma znaczenia. Pomorska Nagroda 
Literacka przyznawana jest w trzech 
kategoriach: Literacka Książka Roku, 
Pomorska Książka Roku oraz Cało-
kształt Pracy Literackiej.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pierwszy taki 
dokument w kraju

Pomorska nagroda 
Literacka



/Express_Biznesu /Express_Biznesu

www.expressbiznesu.pl

Wszyscy zyskamy  
na metropolii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Silny region 
to silna gmina
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Wiele sukcesów 
i wiele wyzwań

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

dekady proces transformacji gospodarki 
Polski w kierunku niskoemisyjnym. 

Ustawa o wsparciu offshore

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



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

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

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

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

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

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

100 obwodnic przez 10 lat

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

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

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

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

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



Co słyChać 
w pomorskich 
salonach?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▶ Elektryczne Gran Turismo
I na koniec auto z wyższej półki, które na 
długo przed premierą stało się jednym z naj-
bardziej wyczekiwanych. Wyjątkowe i spek-
takularne – Audi e-tron GT. Światowa pre-
miera tego modelu miała miejsce w ostatnich 
dniach – 9 lutego 2021 roku. Tego dnia Audi 
zaprezentowało oficjalnie swój nowy w pełni 
elektryczny samochód - Audi e-tron GT. 
- Model e-tron GT to jedyne w swoim ro-
dzaju Gran Turismo, którego zalety zinter-
pretowano na nowo - z myślą o przyszło-
ści  - wyjaśnia Markus Duesmann, prezes 
zarządu AUDI AG. - Jego wygląd jest 
świadectwem motoryzacyjnego designu 
segmentu premium. To elektromobilność 
w najbardziej emocjonującym wydaniu, 
dająca niesamowite wrażenia podczas jaz-
dy. Koncepcja zrównoważonego rozwoju 
stojąca u podstaw tworzenia tego modelu, 
dodatkowo podkreśla jego zalety. Jednak 
nie tylko koncepcja napędu jest zrówno-
ważona środowiskowo. Cała produkcja 
w naszym zakładzie ma teraz neutralny 
pod względem emisji dwutlenku węgla 
bilans energetyczny. To ważny sygnał dla 
naszych pracowników i dla biznesowej 
przyszłości Audi.
Rafał Korbut



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 5 marca 2021 7

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI U ZBIEGU UL. MOSTOWE I UL. AGRESTOWEJ, 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Rumi u zbiegu ul. Mostowej i ul. agrestowej, składającej się z działek 
nr 35/38 o powierzchni 372 m2 i nr 35/40 o powierzchni 108m2, o łącznej powierzchni 480m2, 
obręb 6, zapisanej w księdze wieczystej kW GD1W/00027151/5, prowadzonej przez sąd Rejonowy 
w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym 
Uchwałą nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położnego w Rumi zwanego 
„stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy 
Północnej aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ul. i Dywizji Wojska Polskiego i od południa 
ul. Dębogórską, działki nr 35/38 i nr 35/40 leżą w terenie oznaczonym symbolem D10.Mn,U - co 
oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami. na działce 35/38 znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Dział iii i iV księgi wieczystej kW GD1W/00027151/5 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 200.000,00 zł netto, wadium 20.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021roku o godzinie 
1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Wadium należy wnieść do dnia 6 kwietnia 2021 roku w pieniądzu. 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VaT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu

szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki 
nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: 
poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 23.02.2021r.

sporz. k. Jażdżewska 
spr. J. Jażdżewska – Reszka

OGłOsZenie 52/2021/DB

To unikatowy projekt w skali kraju. 
Wspólna inicjatywa samorządów to szan-
sa na znacznie szybszą i tańszą budowę 
oraz modernizację dróg w gminach Ob-

szaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot (OMGGS). Liderem projektu jest 
Rumia, na czele z burmistrzem Micha-
łem Pasiecznym, który jest również prze-

wodniczącym Komisji ds. Infrastruktury 
i Środowiska OMGGS.

– Korzyści z formuły PPP jest wiele. 
Firmy, które mogą zdobyć duży pakiet 
zamówienia na wiele lat wprzód, sygna-
lizują, że będą mogły zejść z marży, więc 
cena za budowę niektórych dróg okaże 
się zapewne tańsza – mówi Michał Pa-
sieczny, burmistrz Rumi. – Ważny jest 
też efekt jakościowy. Na etapie dialo-
gu konkurencyjnego jesteśmy w stanie 
wypracować najlepsze, optymalne roz-
wiązania. Doskonałym przykładem jest 
budowa pierwszego odcinka autostrady 
A1, od bramek na wysokości Pruszcza 
Gdańskiego. Ten odcinek był realizowa-
ny w formule PPP. Firma wybudowała go 

w dobrej jakości, aby nie ponosić później 
dużych kosztów utrzymania w trakcie 
trwania umowy.

Działania w ramach programu rozpo-
częły się w 2019 r. Obecnie projektem za-
interesowane są 23 samorządy OMGGS
-u: miasta: Malbork, Puck, Wejherowo, 
Rumia, Reda, Gdańsk, Tczew, Gdynia, 
Sopot oraz gminy: Gniewino, Kosakowo, 
Subkowy, Skarszewy, Trąbki Wielkie, Żu-
kowo, Cedry Wielkie, Pelplin, Szemud, 
Chmielno, Pruszcz Gdański, Kartuzy, 
Wejherowo, a także powiat pucki. Samo-
rządy zgłosiły do „pakietu” łącznie około 
100 różnych odcinków dróg. Wśród nich 
są drogi gminne, wymagające remontu 
lub przebudowy, jak i duże inwestycje, 

np. budowa bezkolizyjnego powiązania 
dróg łączących północne i południowe 
dzielnice Wejherowa oraz obwodnicy 
Pierwoszyna w gminie Kosakowo.

Wartość inwestycji zgłoszonych do Me-
tropolitalnego Pakietu Drogowego w for-
mule PPP szacuje się wstępnie na 850 mln 
zł. Kwota ta może ulec zmianie w toku ne-
gocjacji z partnerami prywatnymi. Finan-
sowanie budowy dróg odbędzie się w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obecnie projekt jest na etapie inwen-
taryzacji inwestycji. W najbliższych 
dniach zostanie podpisany list intencyj-
ny w sprawie przystąpienia samorządów 
do projektu.
/raf/

200 kilometrów dróg dzięki partnerstwu
PoMorZe | Blisko 200 kilometrów lokalnych dróg może zostać wyremontowanych 
i zbudowanych na terenie 23 pomorskich gmin i powiatów w ramach Metropolitalnego 
Pakietu Drogowego, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
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Podmioty medyczne, w tym m.in szpitale powiatowe, 
z województwa pomorskiego dostaną łącznie ponad 7 mln 
zł. Otrzymane środki przeznaczą m.in. na zakup nowocze-
snego sprzętu diagnostycznego oraz opiekę nad chory-
mi. Wykonane zostaną też niezbędne prace remontowe 
i budowlane. W związku z pandemią w 2020 r. te podmioty 
medyczne otrzymały już pieniądze na zakup środków 
ochrony osobistej i preparatów dezynfekcyjnych .
W podpisaniu aneksu do umów i wręczeniu symbolicznych 
czeków 2 marca 2021 r. uczestniczyli marszałkowie Mieczy-
sław Struk i Wiesław Byczkowski oraz członkini Zarządu 
Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. 
Środki pochodzą z funduszy europejskich dostępnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Powiatowe Centrum Zdrowia otrzyma prawie 2,2 mln zł. 
Środki te dostaną: Powiatowe Centrum Zdrowia (750 tys. 
zł), EMC Szpitale – Szpital Zdrowie w Kwidzynie (900 tys. 
zł) oraz Szpitale Polskie SA – Szpital Polski w Sztumie (520 
tys. zł). SPSZOZ w Lęborku dostanie 700 tys. zł. Środki te 
trafią do: SPSZOZ w Lęborku (200 tys. zł) oraz Powiato-
wego Centrum Zdrowia w Kartuzach (500 tys. zł). Szpital 
Specjalistyczny w Prabutach otrzyma dodatkowo 200 tys. 
zł. Środki te trafią do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Do 
Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi 
Titz-Kosko w Sopocie trafi wsparcie w wysokości 336 tys. 
Szpital Pucki otrzyma 1,33 mln zł. Szpital Powiatu Bytow-
skiego dostanie 700 tys. zł. Szpital Specjalistyczny im. J. 
K. Łukowicza w Chojnicach zyska 900 tys. zł. Powiat człu-
chowski na projekt w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie 
otrzyma 120 tys. zł. 
/raf/

Kolejne pieniądze dla 
szpiTali
pomorze | ponad 7 mln zł z funduszy unijnych trafi do 
szpitali na pomorzu na walkę z coVid-19. Kto otrzyma 
dotacje? 

fot. UM WP
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Dnia 01.03.2021 odszedł 
nasz ukochany Mąż, Tata, Teść, Brat i Dziadek

Ś.P. Mariusz 
Brudniewicz

Pożegnamy go 5 marca (piątek) 2021 roku 
w Kościele parafialnym w Gościcinie

11:00 Różaniec Św.
12:00 Msza Św. żałobna

Następnie uroczystości pogrzebowe odbędą się
na wejherowskim cmentarzu przy ul. ks. E Roszczynialskiego

Pogrążona w smutku 
Rodzina

Zamiast kwiatów prosimy o datki do puszek, które będą wystawione 
na cmentarzu, na rzecz Puckiego Hospicjum p.w. Św. Ojca Pio.

Ze względu na stan epidemii prosimy o nieskładanie kondolencji. 

OGłOsZenie U/2021/PRReklaMa U/2021/PR

Niestety sprawdziły się prognozy do-
tyczące wzrostu zachorowań, kolejny 
dzień przynosi dużą liczbę potwierdzo-
nych przypadków zakażeń - ponad 15 
tysięcy. Coraz trudniejsza sytuacja robi 
się w szpitalach, gdzie wiele z nich już 
od długiego czasu i tak ledwo sobie ra-
dzi. W ciągu ostatniego tygodnia obło-
żenie łóżek covidowych zwiększyło się 
o 2 tysiące. Zatem uruchomione zosta-
ją szpitale tymczasowe. Czy to oznacza 
powtórkę z jesieni gdy regularnie noto-
waliśmy ponad 20 tysięcy zachorowań 
dziennie, a zewsząd docierały drama-
tyczne informacje, iż pacjenci umierają 
w domach i karetkach, gdyż nie ma ni-

gdzie miejsc, by przyjąć ich na oddział?
- Tendencja, którą widzimy, ma charak-

ter trwały, ponieważ jak popatrzymy, co 
dzieje się ze średnimi między ostatnimi 
dwoma tygodniami, to w tej chwili prze-
kroczyliśmy przewidywany średni po-
ziom zachorowań - w tym tygodniu jest 
wyższy niż 10 tysięcy. Dokładnie wynosi 
10 600, czyli bardzo szybko realizuje się 
scenariusz przekroczenia poziomu śred-
niego i to jest bardzo duża zmiana w sto-
sunku do średniej, jaką obserwowaliśmy 
tydzień temu - informował Niedzielski

Na dzisiejszych obradach Rządowego 
Zespołu Kryzysowego została podjęta 
decyzja o uruchomieniu 9 szpitali tym-

czasowych, m. in. jednego w woj. po-
morskim. Dodajmy, iż właśnie to woje-
wództwo jest jednym z obszarów, gdzie 
notuje się najwyższą liczbę nowych 
dziennych zachorowań na Covid-19.

To też pokazuje jak dobrze jesteśmy 
przygotowani do kolejnej fali, mając za-

plecze w postaci szpitali tymczasowych - 
powiedział szef MZ.

Rząd podjął również decyzję o rozdy-
sponowaniu maseczek dla ludzi, na ob-
szarach najbardziej dotkniętych obecną 
3 falą. Województwo pomorskie otrzy-
ma 10 mln maseczek, zaś warmińsko-

mazurskie 5 mln.
Nie ma natomiast żadnych nowych de-

cyzji odnośnie zaostrzania panujących 
obostrzeń. Do końca tygodnia należy spo-
dziewać się jedynie zmian dotyczących 
przeprowadzania szczepień.
/K.C./

Rząd uruchamia szpitale tymczasowe
PoMorZe | Pandemia znowu przyśpiesza. Jak poinformował Minister Zdrowia - w 9 województwach zostają uruchomione szpitale tymczasowe, jed-
nym z nich jest woj. pomorskie. Czy czeka nas lockdown? 
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Panu
roManowi 

ŚwirskieMu
Komendantowi Straży Miejskiej w Rumi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

ojca

OGłOsZenie 51/2021/DBOGłOsZenie 57/2021/DB OGłOsZenie 56/2021/DB

Krzysztof  Woźniak
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi wraz 

z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta wraz 

z pracownikami Urzędu

Krzysztof  Woźniak
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi wraz 

z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta wraz 

z pracownikami Urzędu

Krzysztof  Woźniak
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi wraz 

z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta wraz 

z pracownikami Urzędu

składająskładają składają

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Ś.P. 
stanisława 

Basiel
radnego 

rady Miejskiej rumi 
i kadencji w latach 1990-1994

Rodzinie i Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Ś.P.
stefana 

kilichowskiego
wieloletniego dyrektora szkół  w rumi

Rodzinie i Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia

OGłOsZenie 54/2021/DBOGłOsZenie 55/2021/DB

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.
      (Wisława Szymborska)

„Umarłych wieczność dotąd trwa, Dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Ś.P.
Mariusza 

Brudniewicza

Ś.P. Mariusza 
Brudniewicza

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Najszczersze wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim

składają:

aktywnego działacza społecznego, dbającego o rozwój i pozytywny 
wizerunek miasta. Żegnamy pracodawcę, który dbał o swoich pracowników, 
ale też kładł duży nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodego 

pokolenia wejherowian.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom, 
którzy opłakują śmierć Mariusza Brudniewicza

wyrazy najgłębszego współczucia składa

właściciela wielopokoleniowej firmy rodzinnej z wejherowa,
promotora kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim.

wieloletniego wejherowskiego przedsiębiorcy
nominowanego do Pomorskiej nagrody rzemiosła

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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ReklaMa U/2021/PR

Najnowsze zmiany, które wynikają rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszko-
dowanych wskutek pandemii COVID-19 weszły w życie 
28 lutego 2021 r. 
Dzięki nim, przedsiębiorcy z niemal 50. różnych branż 
mogą wystąpić o zwolnienie ze składek za styczeń 2021 
r., grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. lub za luty 2021 r. 
Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważają-
cej działalności gospodarczej określonej odpowiednim 
kodem PKD wymienionym w rozporządzeniu. O umorze-
nie składek za luty oraz świadczenie postojowe (maksy-
malnie trzy razy) będą mogli wnioskować między innymi 
przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, tury-
stycznej, obiekty noclegowe, uzdrowiska, obiekty kultury 
i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub 
dystrybucją filmów i muzyki i fizjoterapeuci. Ze zwolnie-
nia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają taksów-
karze i prowadzący usługi wspomagające transport.
W myśl nowego rozporządzenia, przedsiębiorcy mogą 
otrzymać świadczenie postojowe jednokrotnie, dwu-
krotnie albo trzykrotnie. Należy jednak pamiętać, że 
uwzględnia się świadczenia już pobrane. Wniosek o po-
stojowe przedsiębiorcy mogą złożyć najpóźniej w ciągu 
3 miesięcy zniesienia stanu epidemii.
Zwolnienie ze składek i postojowe obejmuje płatni-
ków zgłoszonych przed 1 listopada 2020 r., którzy 30 
listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność 
oznaczoną kodami PDK wymienionymi w rozporządze-
niu. Decyduje wpis w rejestrze REGON na ten dzień. 
Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód 
z działalności spadł o co najmniej 40 proc. Należy 
porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed 
złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub 
analogicznym miesiącem poprzedniego roku, albo też, 
co jest nowością, we wrześniu 2020 r.
Nowe rozporządzenie przesunęło termin złożenia wnio-
sku o zwolnienie ze składek - RDZ-B7 o miesiąc, czyli do 
30 kwietnia. Zmienił się również termin na przekazanie 
dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej 
i imiennych raportów) za objęty zwolnieniem okres. 
Przedsiębiorca musi to zrobić do 31 marca, chyba że jest 
zwolniony z takiego obowiązku.
Co ważne, wnioski o wsparcie z „Tarczy antykryzysowej 
7.0” złożone do 27 lutego włącznie, ZUS będzie rozpa-
trywał na podstawie rozporządzenia z 19 stycznia 2021 r. 
Jednak przedsiębiorców, którzy występują o zwolnienie 
ze składek obowiązuje nowy, wydłużony termin przesy-
łania dokumentów rozliczeniowych – do 31 marca 2021 r.
/raf/

przedsięBiorco! Tarcza 
anTyKryzysowa 8.0
powiaT | zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. 
oraz maksymalnie trzykrotnie świadczenie postojowe.



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 5 marca 2021 11

KASACJA POJAZDóW 

tel. 603 XXX 742

skup pojazdów 
powypadkowych, 

zniszczonych
wystawiamy 

zaświadczenie 
o wycofaniu 

z eksploatacji

zamów 
ogłoszenie 
tematyczne 

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

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

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

DZIENNIKARZE: 
Rafał Korbut

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. ADmINISTRACYjNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

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

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

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

reklama@expressy.pl

DRUK Express media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

praca

zatrudnię

tel. 602 XXX 165

do spawania 

konstrukcji 

stalowych 

i aluminiowych 

spawacza

Gościcino

d.bieszke@expressy.pl
660 731 138

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 

Wymagania 18+

OGłOsZenie 58/2021/DB

BURMISTRZ MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

RPP.6721.45.2021.MW Rumia, dnia  04.03.2021 r

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.), oraz art. 
39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247), w związku z art. 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 
1086), zawiadamiam  o podjęciu :

Uchwały Nr  XXVI /376/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XI/161/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 października 2019r. w rejonie ul. Dębogórskiej 

i ul. Gdańskiej

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. zmiany miejscowego planu. Załącznik graficzny do ww. uchwały, określający 
granice przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu,  znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej do Burmistrza 
Miasta Rumi na adres: 

Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w szczególności poczty 
elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie 
do dnia 26.03.2021r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem 
właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

Powyższą informację zamieszcza się:
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rumi 
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
3. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie sporządzono: Magdalena Wilczyńska
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Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, 
a także Wicestarosta Wejherowski Jacek 
Thiel, wręczyli umowy przedstawicielom 
ośmiu klubów sportowych z Powiatu 
Wejherowskiego. 

Dzięki wsparciu finansowemu kluby 
mają szansę działać na arenie ogólnopol-
skiej, a także międzynarodowej tym sa-
mym promując powiat wejherowski. 

Łącznie na ten cel przeznaczono 110 
tys. zł. 

– Sport jest jednym z podstawowych ele-
mentów zdrowego trybu życia, kształtuje 
charakter, uczy odpowiedzialności oraz 
wytrwałości w dążeniu do celu. Dlatego 
każdego roku wspieramy sportowców 
i kluby zaangażowane w pracę na rzecz 
sportowego wychowania dzieci i młodzie-

ży i odnoszące sukcesy sportowe – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Jak mówią przedstawiciele klubów 
sportowych, to bardzo znacząca pomoc, 
bez której trudno byłoby trenować i jeź-
dzić na zawody. Powiat Wejherowski od 
lat systematycznie wspiera działalność 
klubów i stowarzyszeń sportowych dzia-
łających na terenie powiatu.

Wśród klubów, które otrzymały wspar-
cie znalazły się: Wejherowski Klub Spor-
towy „Gryf”, Klub Sportowy „Tytani” Wej-
herowo, Akademia Piłki Siatkowej Rumia, 
Akademia Tenisa Stołowego „Małe Trój-
miasto” Stowarzyszenie Sportowe z siedzi-
bą w Rumi, Stowarzyszenie Wejherowski 
Klub Bokserski „Gryf”, Uczniowski Klub 
Sportowy Tri-Team Rumia,  Wejherowski 
Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych 
„Apollo” oraz Kaszubskie Towarzystwo 
Sportowo-Kulturalne z Luzina. 

Otrzymane wsparcie finansowe kluby 
przeznaczą m.in. na pokrycie wydatków 
w związku z realizacją programów szko-
leniowych sportowców, przygotowania 
zawodników do udziału w rozgrywkach 
sportowych czy zakup sprzętu i odzieży 
sportowej. Jednak w ramach otrzymanych 
pieniędzy drużyny zobowiązane są m.in. 
do promowania Powiatu Wejherowskiego 
na zawodach sportowych, zarówno w roz-
grywkach ligowych jak i pucharowych, 
umieszczania na swoich halach sportowych, 
w miejscach widocznych dla widzów, bane-
rów z herbem Powiatu Wejherowskiego.

Warto przypomnieć, że co roku Powiat 
Wejherowski przeznacza także środki 
finansowe na nagrody dla sportowców 
i trenerów z terenu powiatu wejherow-
skiego, którzy osiągają wysokie wyniki 
w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie .

– Wspieranie i upowszechnianie kul-
tury fizycznej to jedno z ważnych zadań 

powiatu, dlatego zachęcamy uczniów 
i mieszkańców do uprawiania sportu, 
wspieramy różnorodne formy aktyw-
ności fizycznej, doceniamy osiągnięcia 
sportowe zawodników i ciężką pracę 
trenerów, a także rozbudowujemy infra-
strukturę sportową – mówi Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel.
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Odnosząc sukcesy promują powiat
PoWIAT | Umowy na sportową promocję Powiatu Wejherowskiego zostały oficjalnie przekazane przedstawicielom klubów i stowarzyszeń. 

Sezon 2020/2021 r. dla Wejherowian nie jest 
zbyt udany. Wydawało się, iż po spadku z II ligi 
do III, Gryf dobrze sobie poradzi i powalczy 
o wysokie miejsce w tabeli. Stało się jednak 
inaczej i na półmetku rywalizacji trzeba będzie 
powalczyć o utrzymanie w rozgrywkach, rywa-
le na pewno nie ułatwią tego zadania, ale Gryf 
wcale nie stoi na straconej pozycji.

4 sparingi, które rozegrała drużyna trenera 
Grzegorza Nicińskiego w styczniu i lutym, 
przygotowując się do ligi kończyły się 3 po-
rażkami: 0-4 z Arką Gdynia, 0-2 z Gedanią 
Gdańsk, 1-2 z Bałtykiem Gdynia i 1 zwy-
cięstwem: 6-1 z Cartusią Kartuzy. Wiadomo 
jednak, iż sparingi to zawsze inna rywalizacja 
niż mecz o punkty. Dlatego z ostateczną oce-
ną formy drużyny poczekajmy na rozgrywki 
ligowe. 

A w jakiej dyspozycji znajdują się piłkarze 
z Wejherowa dowiemy się już w najbliższą so-
botę, 6 marca o godzinie 14:00 Gryf w ramach 
18 kolejki podejmie u siebie Unię Janikowo. 
Spotkanie oczywiście odbędzie się bez udziału 
publiczności. Goście plasują się na 15 miejscu 
w tabeli z dorobkiem 22 punktów, gospodarze 
zajmują miejsce 19 z 17 punktami (Liga liczy 
22 zespoły). Następnie Gryf rozegra jeszcze 3 
spotkania w fazie zasadniczej.

Przypominamy, iż po rozegraniu 21 kolejek, 
drużyny zostaną podzielone na dwie grupy: 
mistrzowską (miejsca 1-8) oraz spadkową 
(miejsca 9-22). Następnie zespoły rozegrają 
mecz i rewanż w grupie mistrzowskiej oraz 
po jednym meczu w grupie spadkowej.

Drużyna w przerwie zimowej wzmocniła 
się dwoma transferami. W walce o utrzyma-
nie pomogą 21-letni obrońca Dawid Blok 
wypożyczony z Arki Gdynia oraz 20-letni 
pomocnik Mateusz Duchowski, wypożyczo-

ny z Ruchu Chorzów.
Nowym zawodnikom oraz całej drużynie 

życzymy powodzenia i ściskamy kciuki za 
walkę o III ligę! 
/K.C./

fo
t. 

fa
ce

bo
ok

.p
l

Gryf wznawia rozgrywki ligowe
PIłkA nożnA | Po przerwie zimowej wracają rozgrywki piłkarskiej III ligi. Obchodzący w tym roku 100-lecie istnienia Gryf Wejherowo przystę-
puje do walki o utrzymanie. Na początek starcie z wyżej notowaną w tabeli Unią Janikowo.

Na co dzień zdobywają 
liczne medale i wyróż-
nienia w zawodach oraz 
mistrzostwach. Teraz 50 
najlepszych młodych spor-
towców z Pomorza otrzy-
mało stypendia sportowe 
marszałka województwa 
pomorskiego. Są wśród 
nich pływacy, gimnastycy, 
łyżwiarze, żeglarze, biega-
cze, tenisiści i piłkarze.
Wartość tegorocznych 

stypendiów sportowych wynosi 400 tys. zł. Stypendia 
zostały przyznane w trzech kategoriach: młodzieżowiec, 
junior i junior młodszy. Sportowcy otrzymują je co miesiąc 
od lutego do listopada 2021 r. W kategorii młodzieżowiec 
wsparcie wynosi 1100 zł miesięcznie, juniorzy dostają 700 
zł co miesiąc, a juniorzy młodsi po 500 zł.
– Wśród stypendystów znaleźli się najwybitniejsi młodzi 
sportowcy z Pomorza, również osoby z niepełnosprawno-
ściami – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. – Mam nadzieję, że wsparcie samorządu 
będzie szansą na dalszy rozwój i realizację sportowych 
ambicji. Zdaję sobie sprawę, z jak wieloma trudnościami 
muszą zmagać się sportowcy. Tym bardziej im kibicuję 
i trzymam kciuki za rozwój kariery.
Łącznie przyznano 50 stypendiów (20 w kategorii młodzie-
żowiec i po 15 w pozostałych dwóch kategoriach).
O stypendium mogli ubiegać się sportowcy, którzy 
uprawiają dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub 
objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo. Ważne było także osiągnięcie 
wysokich wyników w mistrzostwach Świata, Europy albo 
Polski w danej kategorii wiekowej.
/raf/

sTypendia przyznane
pomorze | młodzi sportowcy z pomorza otrzymali 
stypendia marszałka.
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