
WYBIERAM POMORSKIE

Pomorskie szpitale w czołówce międzynarodowego plebiscy-
tu; imprezy i wydarzenia kulturalne mające szansą odbyć się 
mimo pandemii; nowinki z rynku motoryzacyjnego - to wszyst-
ko i jeszcze więcej w najnowszym magazynie „Wybieram po-
morskie”. Dziś oddajemy kolejne – już trzecie – wydanie po-
święcone naszemu regionowi. Zachęcamy do lektury!
str. I - IV

SzczepIonkowy chaoS

Kolejne rekordy zakażeń korona-
wirusem, znaczące zmiany w har-
monogramie szczepień i błędy sys-
temu podczas rejestracji – to naj-
nowsze informacje dotyczące pan-
demii koronawirusa. A jak wygląda 
sytuacja w naszym województwie 
oraz w powiecie wejherowskim? 
str. 3

autyzm to nIe choroba

Co roku 2 kwietnia obchodzony 
jest Światowy Dzień Świadomo-
ści Autyzmu. To okazja, aby przy-
bliżyć specyfikę tego zaburzenia. 
Warto wiedzieć, jak postrzegają 
świat osoby autystyczne i w jaki 
sposób możemy im pomóc funk-
cjonować w społeczeństwie. 
str. 5
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W dzisiejszym 
wydaniu treści 
świąteczne 
i  kolorowanka!
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Jest to możliwe dzięki programowi Wolontariatu Europejskiego. 
Po wolontariuszach z Francji, Hiszpanii i Włoch, przyszła kolej na 
Olgę z Ukrainy oraz Elniza z Azerbejdżanu.

Jeśli w ostatnim czasie odwiedzaliście Stację Kultura, prawdo-
podobnie spotkaliście Olgę Smolkową. Ukrainka sama się określa 
jako feministka, bliskie są jej idee równościowe. Lubi nawiązywać 
osobiste relacje i dzielić się wiedzą. Dawniej pracowała jako na-
uczycielka informatyki, zajmowała się też marketingiem interne-
towym, tworząc kampanie i strategie reklamowe. Obecnie odda-
je się swoim pasjom: wykonywaniu zdjęć, prowadzeniu dziennika 
i osobistych mediów społecznościowych, scrappbookingowi oraz 
podróżowaniu.

– Uwielbiam podróże i dotychczas odwiedziłam 8 lub 9 krajów. Za-
miast przywozić z wycieczek bibeloty, robię mnóstwo zdjęć i publi-
kuję je na Instagramie. Po powrocie do domu lubię zbierać wszystkie 
wspomnienia w formie pamiętnika pełnego uroczych naklejek, bile-
tów, wycinków, ulotek i ręcznie pisanych notatek – opowiada Olga.

Do Rumi przywiodła ją miłość do literatury, a zwłaszcza literatu-
ry faktu. Wolontariuszka ma słabość do twórczości Stephena Haw-
kinga i Richarda Dawkinsa.

– Z powodu pandemii zamknięto pierwszy projekt, w którym 
miałam brać udział. Później okazało się, że biblioteka w Rumi po-
trzebuje wsparcia, a spośród wolontariuszy będących w podobnej 
sytuacji zdecydowano się wybrać mnie. Co tu dużo mówić, to było 
dopasowanie prosto z nieba! Jestem bardzo wdzięczna, że tu pracu-
ję – przyznaje nasza rozmówczyni.

Będąc wolontariuszem, Olga zajmuje się dokładnie tym samym, 
co wieloletni pracownicy biblioteki. Można ją spotkać w stre-
fie zwrotów, między regałami oraz w wypożyczalni, gdzie wybie-
ra i wydaje książki.

– Myślę, że kulturowo Polska i Ukraina są bardzo zbliżone, dlate-
go czuję się tu jak w domu – podsumowuje Olga.

Stacja Kultura umożliwiła również przyjazd innemu społeczniko-
wi. Przez najbliższy rok w rumskiej bibliotece będzie można spo-
tkać Elniza Isajewa – obywatela Azerbejdżanu.

– Skończyłem prawo, byłem młodzieżowym delegatem ONZ do 
spraw pokoju na świecie, brałem udział w licznych kursach i warsz-
tatach, m.in. „Szkoła konfliktu” czy „Stop mowie nienawiści” - wy-
licza Elniz. - Na drugim roku studiów wraz z kolegami otworzyli-
śmy poradnię prawną, udzielając ludziom darmowej pomocy. Wo-
lontariat umożliwia mi bycie nauczycielem, współpracę z różnymi 
osobami, pracę z dziećmi i odkrywanie całego świata. 

Szukając swojego miejsca na Ziemi, Elniz natrafił w internecie na 
program Wolontariatu Europejskiego. Doświadczenie, jakim jest 
praca w Stacji Kultura, wydało mu się na tyle interesujące, że nie 
upłynęło dużo czasu, a społeczna aktywność Azerbejdżanina prze-
niosła się do Rumi. 

– Oprócz tego, że przyjmuję zwracane przez czytelników książ-
ki, prowadzę English Conversation Club w formie małych grup, za-
równo dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Prowadziłem takie zaję-
cia w Baku American Center, głównie z uczniami szkół średnich, 
i uważam ten okres pracy z młodzieżą za najlepszy w moim ży-
ciu – przyznaje.

/raf/

Przypomnijmy, że Prezydent Miasta Wejhe-
rowa przyznał na 2021 rok dotacje dla 53. or-
ganizacji pozarządowych na łączną kwotę po-
nad 950 tys. zł.

Wejherowski chór „Cantores Veiheroienses”, 
kierowany przez wiele lat przez prof. Mar-
ka Rocławskiego, w ubiegłym roku obchodził 
35-lecie swojej działalności, ale sytuacja pan-
demiczną związana z Covid-19 uniemożliwi-
ła przeprowadzenie jubileuszowych obcho-
dów. Dlatego realizację jubileuszu przełożo-
no na 2021 rok. Z przyczyn obiektywnych nie 
mógł się tez odbyć koncert zaplanowany na 
Święta Wielkanocne. Praca chóru ze względu 
na ograniczenia koronawirusowe jest mocno 
utrudniona, a w okresie nasilenia zakażeń ze 
względu na bezpieczeństwo chórzystów wręcz 
niemożliwa. 

Prezes chóru Beata Mielewczyk informuje, 
że jak tylko warunki na to pozwolą chór prze-
prowadzi w możliwym terminie obchody ju-
bileuszowe, na co została podpisana umowa 
na kwotę 8 650 zł. Obecnie dyrygentem chóru 
jest Tomasz Chyła.

- W tym roku z konieczności zamierzamy 
skupić się przede wszystkim na lokalnej pre-
zentacji chóru na terenie Wejherowa i Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego. Mamy też w planach 

udział w mniejszych festiwalach maryjnych – 
informuje Beata Mielewczyk, prezes Stowarzy-
szenia Chór Mieszany „Cantores Veiherovien-
ses dziękując za przyznane dofinansowanie.

Na dotację w wysokości 7 000 zł podpisali też 
umowę z prezydentem Wejherowa przedstawi-
ciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Od-
dział w Wejherowie – Mirosław Gaffka i skarb-
nik oddziału – Halina Rumpca. Mirosław Gaf-
fka dziekując za przyznane środki poinfor-
mował, że wejherowskie Zrzeszenie zamierza 
w tym roku przeprowadzić Konkurs haftu ka-

szubskiego, warsztaty malarskie na rynku, 50. 
Konkurs recytatorski literatury kaszubskiej 
„Rodna Mowa”, a także koncerty chóru Towa-
rzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka, je-
śli tylko warunki pandemiczne na to pozwolą. 
Wejherowscy Zrzeszeńcy mają też wyhaftowa-
ny nowy sztandar, który chcieliby w tym roku 
poświęcić i przyjąć do swojej działalności.

- Wszystkim mieszkańców Wejherowa przy-
pominamy, aby podczas Spisu Powszechnego 
pamiętać o zgłoszeniu swej przynależności do 
Małej Kaszubskiej Ojczyzny. Zapraszamy też 
raz w miesiącu na nabożeństwa w języku ka-
szubskim do kościoła pw. Św. Stanisława Kost-
ki – dodaje prezes Mirosław Gaffka. 

Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz 
wręczając podpisane umowy na dotacje pod-
kreślił, że organizacje pozarządowe dobrze re-
alizują zadania publiczne dla mieszkańców dla 
różnych grup społecznych w wielu obszarach 
działalności m.in. w dziedzinie sportu, ochro-
ny zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi 
i innym patologiom społecznym, a także kultu-
ry, sztuki, turystyki i ochrony środowiska.

/raf/

„Cantoresi” i ZKP
z dotacjami od miasta

WEJHEROWO | Przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Chór Mieszany 
„Cantores Veiherovienses” oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Odział Wejherowo podpisali umowy 
na dotacje z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem.
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Przyjeżdżają tu 
z całej Europy
RUMIA | W Stacji Kultura porozmawiasz nie tylko po polsku. Bibliote-
ka w Rumi już od 4 lat gości w swoim zespole młodych ludzi z różnych 
zakątków świata.

Stacja Kultura realizuje projekt  na English 
Speaking Class – spotkania z językiem an-
gielskim dla młodzieży. W trakcie zajęć 
uczestnicy mogą udoskonalić swoją znajo-
mość angielskiego pod okiem wolontariusza 
Elniza Isajewa, który prowadził już takie lek-
cje przez kilka lat w Amerykańskim Centrum 
w Baku. Spotkania w małych grupach połą-
czone są z ćwiczeniami językowymi z grami, 
zabawami i rozmowami w miłej atmosferze. 
To zajęcia atrakcyjne szczególnie dla tych, 
którzy szukają możliwości do nauki i rozmów 
bez stresu i oceniania.
Spotkania podzielone są na dwie grupy wie-
kowe: dla młodzieży szkół średnich (15+) 
i dla młodzieży w wieku 12-14 (klasy 6-8 
szkoły podstawowej). Zajęcia są bezpłatne 
dla uczestników. 
Lekcje odbywają się z zachowaniem rygoru 
sanitarnego.
/raf/

Bezpłatna nauka angielskiego dla młodych
Rumia | angielski dla młodzieży w stacji kultura – bezpłatnie i bez stresu. 

fot. Pixabay.com
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Wczoraj (w czwartek) Ministerstwo Zdrowia 
przekazało informacje o 35 251 nowych zaka-
żeniach w ciągu ostatniej doby. Zmarło 621 pa-
cjentów z Covid-19. To niestety rekordowe sta-
tystyki od ponad roku, czyli od początku pan-
demii w naszym kraju. Przedstawiciele rządu 
na podstawie analiz i przewidywań nie pozo-
stawiają złudzeń: będzie jeszcze gorzej, szczyt 
pandemii wciąż przed nami. 

W województwie pomorskim wczoraj licz-
ba zakażonych wzrosła o 1873 (to tylko nieco 
mniej, niż wynosił „rekord”). Zmarły kolejne 42 
osoby, z tego 9 wyłącznie z powodu COVID-19.

W powiecie wejherowskim w czwartek liczba 
zakażonych wyniosła 143, liczba przypadków 
śmiertelnych – 2 (osoby zmarłe miały choro-
by współistniejące). Liczba testów wykonanych 
w ciągu ostatniej doby to 588.

W tym, tygodniu poinformowano o spo-
rych zmianach w programie szczepień. Pre-
mier Morawiecki zapowiedział: „do końca 
sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich chęt-
nych”. Jak rząd ma zamiar to osiągnąć? Zapo-
wiedziano, że powstaną nowe punkty i miej-
sca szczepień: szpitale tymczasowe, w każdym 
powiecie jeden szpital tradycyjny oraz jeden 
punkt prowadzony przez samorząd, punkty 
drive thru, zakłady pracy, apteki, przychod-
nie POZ.  Sejm przyjął ostatnio ustawę, któ-
ra rozszerza kwalifikację pacjenta do szcze-
pienia, będzie się ona odbywać na podstawie 
kwestionariusza wypełnianego przez pacjen-
ta. Zapowiedziano, że 12 kwietnia wystartują 
zapisy na szczepienia dla rocznika 1962 roku. 
Każdy kolejny dzień miał być otwarciem zapi-
sów dla następnego rocznika.

Natomiast wczoraj z powodu błędu systemu 

(tak podają źródła rządowe) powstało ogrom-
ne zamieszanie ze szczepieniami. Okazało się, 
że w nocy ze środy na czwartek, bez wcześniej-
szej zapowiedzi, ruszyły zapisy na szczepienia 
dla osób w wieku od 40 do 59 lat, które zgłaszały 
wcześniej chęć szczepienia. Przydzielano im ter-
miny szczepień jeszcze w tym miesiącu. Podczas 
zwołanej wczoraj konferencji prasowej Michał 
Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szcze-
pień, poinformował, że „nastąpiła usterka w sys-
temie”. Osoby pomiędzy 40. a 59. rokiem życia 

powinny być bowiem rejestrowane na drugą po-
łowę maja, a dostały terminy wcześniejsze, niż 
osoby starszych roczników. W związku z tym na 
kilka godzin wstrzymano możliwość rejestracji. 

- Będziemy mobilizować punkty wszędzie 
tam, gdzie to możliwe, by wszystkie osoby 60+ 
przesuwać na terminy wcześniejsze, rozważa-
my także przyspieszenie uruchomienia zapi-
sów rocznika 1962 z 12 na wcześniejszy ter-
min- zapowiedział Dworczyk. 

Rafał Korbut

Ogromne zamieszanie 
ze szczepieniami

POWIAT | Kolejne rekordy zakażeń, zmiany w harmonogramie szczepień i błędy systemu podczas 
rejestracji – to najnowsze informacje dotyczące pandemii koronawirusa. A jak wygląda sytuacja 
w powiecie wejherowskim? 
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Już około 150 mln zł zaoszczędziły metro-
politalne samorządom dzięki wspólnym za-
kupom. Skorzystało z tego także Wejherowo. 
Od 10 lat gminy, powiaty i podległe im jed-
nostki z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot kupują wspólnie taniej energię 
elektryczną, gaz ziemny, olej opałowy, usługi 
pocztowe oraz paliwo. 

W tym roku w ramach zamówień koordyno-
wanych przez Gdańsk i Gdynię utworzono 5 

wspólnych grup zakupowych. Pierwszy nabór 
zainteresowanych samorządów trwa do poło-
wy kwietnia. 

 - Wspólne zakupy, które realizujemy 
wspólnie z samorządami z obszaru metropo-
litalnego, przynoszą dla naszego miasta wiele 
korzyści – mówi współprzewodnicząca Ko-
misji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. – Kupując w grupach zakupowych 
kupujemy taniej zachowując określony po-
ziom jakości, a poza tym praca nad wspól-
nym postępowaniem pozwala na wymia-
nę doświadczeń, co jest szczególnie ważne 
w dobie szybko zmieniających się przepisów 
prawa jak i różnorakich opinii i interpretacji 
prawa. Współpraca daje szansę na efektyw-
ne zamówienia. 

duży może więcej
Jak to działa? Samorządy oraz podległe im 

jednostki wspólnie kupują energię, gaz ziemny, 
olej opałowy, paliwo do samochodów służbo-
wych i usługi pocztowe. Jedno duże zamówie-
nie i silniejsza pozycja negocjacyjna z dostaw-
cami powoduje, że uzyskiwane ceny są dużo 

niższe, niż gdyby każda z gmin i jednostek ro-
biła przetargi samodzielnie. Ma to szczególne 
znaczenie teraz, gdy ceny np. energii elektrycz-
nej znacznie wzrosły, a samorządy i podległe 
im jednostki szukają oszczędności. Wspólne 
zakupy to nie tylko rabaty i niższe koszty zaku-
pu materiałów i usług, ale także niższe koszty 
operacyjne związane z funkcjonowaniem dzia-
łów zakupów, czy wymiana wiedzy na temat 
rynku i profesjonalnych zakupów. 

39 mln zł oszczędności w Rok 
Skala oszczędności jest imponująca. Samo-

rządy i podmioty, które przystąpiły do wspól-
nych zakupów w 2021 roku zaoszczędzą 39 
mln zł w porównaniu ze stawkami z cennika 
sprzedawców: 

- kompleksowa dostawa gazu ziemnego 
(oszczędność około 42%),

- dostawa energii elektrycznej (oszczędność 
36%),

- dostawa paliwa (od 9 do 30 gr. na litrze - ok 
90,8 tys. zł),

- dostawa oleju opałowego (oszczędność 
8,35%). 

/raf/
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Kupują razem i oszczędzają miliony
WEJHEROWO | Wspólne zakupy Samorządów Obszaru Metropolitalnego przynoszą spore oszczędności.

Spis będzie realizowany przy użyciu interaktywnego for-
mularza spisowego dostępnego na stronie GUS.
Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 
lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyska-
nie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej te-
rytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficz-
no-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i ja-
kościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynko-
wych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wyko-
rzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycz-
nych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego operatu do badań staty-
stycznych.
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. 
Obowiązkiem spisowym będą objęte:
- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przeby-
wające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszka-
nych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na te-
renie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamiesz-
kania;
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwate-
rowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.
Główną metodą spisu będzie samospis internetowy. Na 
stronie GUS https://spis.gov.pl/ dostępny będzie formu-
larz, który należy wypełnić i wysłać.
Uwaga! Jeżeli osoba, podlegająca obowiązkowi spisania, 
nie będzie mogła tego zrobić we własnym zakresie, ma 
trzy możliwości wypełnienia obowiązku:
1. może zgłosić się do najbliższego urzędu gminy, gdzie 
otrzyma pomoc,
2. może zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się 
przez telefon,
3. może skorzystać z pomocy rachmistrza, który się 
z nią skontaktuje i spisać się bądź telefonicznie bądź 
bezpośrednio zapraszając rachmistrza do domu, jeśli 
pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
Rachmistrz terenowy w celu uwierzytelnienia posługuje 
się identyfikatorem rachmistrza spisowego. Rachmistrz 
telefoniczny, rozpoczynając rozmowę z respondentem, 
musi podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwi-
sko oraz urząd statystyczny, który reprezentuje).
Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub terenowego 
można zweryfikować dzwoniąc na Infolinię spisową pod 
numer telefonu 22 279 99 99 oraz w aplikacji „Sprawdź 
rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl oraz stronach 
internetowych urzędów statystycznych.
Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną 
objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i staran-
nie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. 
Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz 
procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapew-
niają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Sta-
tystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, 
których nie można powiązać z konkretnymi osobami.
/raf/

liczy się każdy, Rusza 
powszechny spis
kRaj | od 1 kwietnia główny urząd statystyczny prze-
prowadza narodowy spis powszechny ludności i miesz-
kań 2021. udział w tym spisie to obowiązek każdego.

fot. UM Rumia
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Z takiego założenia wychodzą władze Rumi, gdzie już po 
raz piąty pożegnano kalendarzową zimę, sadząc miodo-
dajne krzewy. Akcja zakończyła się sukcesem dzięki ak-
tywnemu wsparciu małych mieszkańców miasta.
W tym roku pierwszy dzień wiosny przypadał w niedzielę 
(21 marca), niemniej symboliczne powitanie tej pory roku 
odbyło się dzień później. Organizatorem wspólnego sa-
dzenia ważnych dla środowiska naturalnego roślin był wi-
ceburmistrz Piotr Wittbrodt, który poprosił o pomoc ma-
łych mieszkańców Rumi. Akcja odbyła się w sąsiedztwie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, niedale-
ko przystanku autobusowego „Rondo Jana Pawła II 02”, 
gdzie kilka miesięcy temu stanęła wyjątkowa huśtawka.
Akcja sadzenia miododajnych roślin z okazji pierwsze-
go dnia wiosny została zapoczątkowana w 2017 roku, a jej 
głównym celem jest propagowanie proekologicznych na-
wyków wśród najmłodszych mieszkańców Rumi. Inicjaty-
wa jest jednym z działań podejmowanych przez samorząd 
w zakresie ekologii i edukacji. W ten sposób miasto sta-
ra się też zapobiegać sytuacji, w której zabraknie pszczół 
i konieczne stanie się chemiczne zapylanie roślin.
/raf/

zamiast topić maRzannę, 
zasadzili kwiaty
Rumia | jak przywitać wiosnę? najlepiej w zgodzie z naturą.
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Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipoli-
ta Roszczynialskiego w Rumi rozszerza ofertę 
kształcenia o nowe kierunki związane z prze-
mysłem stoczniowym. To efekt nawiązania 
współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.

Od nowego roku szkolnego 2021/2022 
w rumskim „Hipolicie”  pojawią się nowe spe-
cjalizacje stoczniowe, które umożliwią wy-
bór atrakcyjnego kierunku nauki i zdobycie 
w przyszłości interesującej pracy.

– Szkoła od lat cieszy się dużym zaintere-
sowaniem młodzieży. Tylko w ostatnim roku 
liczba uczniów wzrosła z 737 do 1034. To rezul-
tat stale  poszerzanej oferty edukacyjnej o nowe 
kierunki kształcenia zawodowego, dostosowa-
nej do potrzeb lokalnego rynku pracy – mówi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

Dzięki podpisanemu porozumieniu ze Stocz-
nią Wojenną powstaną klasy patronackie uczą-
ce w zawodach – monter kadłubów jednostek 
pływających, monter systemów rurociągowych 
oraz mechanik – monter maszyn i urządzeń. 

– Pracodawca oferuje bezpłatny transport 
uczniów na praktyki, zapewnia  odzież robo-
czą oraz możliwość ukończenia dodatkowych 
kursów branżowych w trakcie trwania nauki – 
mówi Dyrektor PZS nr 2 w Rumi Halina Filiń-
ska. – To dla naszych absolwentów szansa zna-
lezienia pracy w gdyńskiej stoczni wojennej.

W ciągu kilku ostatnich lat rumska placów-
ka wprowadziła do oferty kształcenia kilka no-
wych zawodów m.in.: technik spedytor, technik 
hotelarstwa czy technik przemysłu mody. Po-
nadto w szkole można kształcić się w następu-

jących zawodach: fryzjer, sprzedawca, kucharz, 
mechanik pojazdów samochodowych,  technik 
logistyk, technik usług fryzjerskich oraz technik 
żywienia i usług gastronomicznych. Od nowe-
go roku absolwenci szkół podstawowych zyskają 
trzy kolejne, niezwykle atrakcyjne specjalizacje, 
które otworzą nowe możliwości przed uczniami. 

– Ta szkoła jest najlepszym dowodem na dy-
namizm rozwoju szkolnictwa zawodowego 
w naszym powiecie oraz potwierdzeniem, że 
z roku na rok przybywa uczniów chcących zdo-
być konkretny zawód – mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji 
do nowych klas patronackich niebawem poja-
wią się na stronie internetowej szkoły.

/raf/

Nowe kierunki nauczania
POWIAT | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi (potocznie zwany „Hipolitem”) będzie kształcić 
przyszłych stoczniowców.
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Podczas obrad XX Sesji Rady Powiatu 
Wejherowskiego radni przyjęli m.in. rocz-
ne sprawozdanie z działalności Komen-
danta Powiatowego Policji, Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie oraz Or-
ganizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście. 
Radni zapoznali się z informacją na temat 
stanu powiatowych dróg oraz o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wej-
herowskiego. Ponadto przyjęli uchwałę 
dotyczącą informacji Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej o sta-
nie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpo-
żarowej oraz o zagrożeniach pożarowych 
powiatu i Powiatowy Program Zapobiega-
nia Przestępczości oraz Ochrony Bezpie-
czeństwa Obywateli i Porządku Publicz-
nego na lata 2021-2026.

W programie obrad znalazły się uchwały 
dotyczące zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej powiatu na lata 2021-2034 oraz 
w budżecie powiatu na ten rok. 

– Część wolnych środków wprowadzo-
nych do budżetu chcemy przeznaczyć na 
zadania inwestycyjne na drogach powia-
towych – mówi Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. – Przy współpracy z Miastem 
Rumia będziemy realizować przebudowę 
ulicy Sabata. Jednak ze względu na wysokie 
koszty, realizacja wielu zadań drogowych 
uzależniona jest w dużym stopniu od po-

zyskanych środków zewnętrznych, o które 
systematycznie aplikujemy. 

Radni zadecydowali także o udzieleniu 
pomocy finansowej na zadania z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Łę-
czyce, Szemud, Wejherowo i Choczewo. 
Pieniądze w wysokości po 50 tys. zł zostały 
przeznaczone na dofinansowanie zakupu 
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 
OSP w Rozłazinie, OSP w Szemudzie i OSP 

w Bolszewie oraz w kwocie 40 tys. zł na za-
kup lekkiego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego dla OSP w Sasinie.

Środki finansowe przeznaczone zostały 
również na wsparcie zakupu samochodu 
osobowego dla Komendy Powiatowej Po-
licji w Wejherowie (55 tys. zł) oraz lekkie-
go samochodu rozpoznawczo-ratownicze-
go typu pick-up z napędem terenowym dla 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi 

(60 tys. zł). 
W trakcie sesji podjęto także pakiet 

uchwał dotyczących udzielenia pomocy 
finansowej dziewięciu gminom Powiatu 
Wejherowskiego na zadania z zakresu kul-
tury oraz kultury fizycznej i sportu.

– Każdego roku udzielamy pomocy fi-
nansowej gminom na realizację wyda-
rzeń w ramach Powiatowego Kalendarza 
Imprez – mówi Wicestarosta Jacek Thiel. 

– Dzięki tym środkom odbywa się wie-
le ważnych spotkań kulturalnych i imprez 
i sportowych, które promują lokalną kultu-
rę i propagują aktywność fizyczną.

Podczas sesji powiatowi radni podję-
li decyzję o udzieleniu dotacji Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy 
w Wejherowie w wysokości 50 tys. zł. Środ-
ki przeznaczone zostaną na zakup gastro-
skopu do Pracowni Endoskopowej.

W programie sesji znalazły się tak-
że uchwały dotyczące przyjęcia lokalne-
go programu wspierania uzdolnionych 
uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 
określenia zasad przyznawania pomocy 
materialnej studentom na stałe zamieszku-
jących na terenie powiatu wejherowskiego.

Ważnym punktem w porządku obrad 
była uchwała w sprawie określenia zadań 
powiatu z zakresu rehabilitacji osób nie-
pełnosprawnych i wysokości środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
te zadania w 2021 r. Pieniądze w wysoko-
ści 6,2 mln zł wykorzystane zostaną m.in. 
na dofinansowanie likwidacji barier ar-
chitektonicznych, funkcjonowanie warsz-
tatów terapii zajęciowej oraz zwrot kosz-
tów wyposażenia stanowiska pracy do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, w związku 
z przystosowaniem tworzonych lub istnie-
jących stanowisk pracy.

/raf/

Dodatkowe środki finansowe na 
bezpieczeństwo, zdrowie i edukację

POWIAT | Podczas Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego wprowadzono do budżetu powiatu dodatkowe środki, które przeznaczone zostaną na za-
dania oświatowe, drogowe i z zakresu bezpieczeństwa, w tym. m.in. remont ulicy Sabata w Rumi, dofinansowanie zakupu samochodów ratowni-
czo-gaśniczych czy dotację dla wejherowskiego szpitala.
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Często „na pierwszy rzut oka” nie wi-
dać, że osoby z autyzmem różnią się od 
innych. Tymczasem postrzegają one świat 

zupełnie inaczej, niż osoby ,,neurotypo-
we''. Dzieci z autyzmem nierzadko są po-
strzegane jako niegrzeczne, hałaśliwe, źle 

wychowane, ''dziwnie'' się zachowujące. 
Często rodzice są za to obwiniani i przy-
pisuję im się nieudolność wychowawczą. 

Co ważne, autyzmu nie można wyle-
czyć, gdyż nie jest chorobą, tylko całościo-
wym zaburzeniem rozwoju. 

- Ale poprzez szereg różnych form re-
habilitacji można poprawić funkcjonowa-
nie takiej osoby – wyjaśnia Izabela Min-
ga z Fundacji „Autyzm - brand new bra-
in” oraz mama 18-letniego młodzieńca 
z autyzmem. - Nasza fundacja jest mło-
dą organizacją, a głównym jej celem jest 
propagowanie wiedzy o skutecznych me-
todach pracy z osobami z ASD (Auty-
stycznego Spektrum Zaburzeń), wspie-
ranie działań mających na celu rehabili-
tację pedagogiczną, psychologiczną dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoc 
w usamodzielnianiu i uzawodawianiu. 
Bardzo  duży nacisk chcielibyśmy posta-
wić na pomoc dorosłym dotkniętym au-
tyzmem, gdyż większość terapii dla nich 
kończy się z czasem uzyskania pełnolet-
ności. Wspieranie działań mających na 
celu pomoc w zakresie doradztwa zawo-
dowego, z tworzeniem i poszukiwaniem 
miejsc pracy, promowanie pracy asystenta 
osoby niepełnosprawnej to dla nas priory-

tet. Dostaliśmy pierwsze dofinansowanie 
z Urzędu Miasta Wejherowa, na realizację 
projektu,, Socjalizacja - uzawodawianie 
osób w spektrum ASD i zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym,, Obecnie jeste-
śmy w trakcie poszukiwania miejsc jego 
realizacji a odbędzie się to latem. Poprzez 
ten projekt chcielibyśmy pomóc osobom 
dotkniętym autyzmem zmierzyć się z po-
czuciem odpowiedzialności, systematycz-
ności ale również z możliwością realizacji  
swoich celów i marzeń. Projekt jest skie-
rowany także do społeczności lokalnej aby 
mieli okazję poznać bliżej osoby dotknięte 
autyzmem i dać osobom z ASD szansę by-
cia częścią tej społeczności.

- Nazwa naszej fundacji wzięła się 
z uznania odejścia od rozumienia au-
tyzmu w kategoriach deficytu na rzecz 
uznania neuroróżnorodności jako fak-
tu – dodaje Agnieszka Drabata z Funda-
cji „Autyzm - brand new brain”, oliigofre-
nopedagog pracujący z osobami z ASD, 
asystent w Zakładzie Pedagogiki Specjal-
nej Uniwersytetu Gdańskiego. - To naj-
wyższy czas na docenienie umysłów nie-
neurotypowych i pozwolenie im na wyko-
rzystanie swego nieograniczonego poten-
cjału. Autyzm nadal często jest rozumia-

ny z perspektywy, która przyjmuje raczej 
zewnętrzny niż wewnętrzny punkt wi-
dzenia. Zachowania autystyczne są czę-
sto interpretowane jako wynik zakłada-
nych „deficytów” i „upośledzeń” i – co za 
tym idzie - błędnie rozumiane. W takiej 
rzeczywistości nie jest możliwe realizowa-
nie z sukcesem wielu planów mających na 
celu tworzenie wspólnoty wszystkich osób 
bez względu na to, czy są neurotypowe czy 
też nie. Konieczna jest zatem gruntowna 
wiedza, dotycząca specyfiki funkcjonowa-
nia osób z autyzmem: tego jak postrzega-
ją, czują i rozumieją otaczający ich świat, 
tego w jaki sposób podejmować z sukce-
sem komunikację z osobami z ASD, tak 
aby nie dochodziło do jej zawieszenia 
z jednej ze stron. Ważne, by wiedzieć, jak 
interpretować zachowania osób ze spek-
trum. Światowy Dzień Świadomości Au-
tyzmu jest dniem, w którym organizacje - 
miedzy innymi nasza fundacja - oraz śro-
dowiska zaangażowane w temat autyzmu 
szerzą wiedzę dotyczącą tego, w jaki spo-
sób pomagać, by osoby autystyczne mogły 
bez przeszkód funkcjonować w otaczają-
cej ich rzeczywistości dzięki temu realizo-
wać swój potencjał. 
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Autyzm to nie choroba. Dzień Świadomości Autyzmu
SPOŁECZEŃSTWO | Co roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To okazja, aby przybliżyć specyfikę tego zaburzenia. 
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Na wejherowskim rynku przed Ratuszem 
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych została ustawiona już po raz 16. Me-
gapisanka Kaszubska. Od kilku lat obok me-
gapisanki ustawiany jest również pomalowa-
ny na biało Zajączek Wielkanocny z wzorem 
haftu kaszubskiego.

Megapisanka Kaszubska to sztuczne jajo 
o wysokości około 2 metrów wykonane 
w 2006 roku roku przez firmę Górażdże Ce-
ment S.A. z zaprawy cementowej i styropia-
nu. Pisankę pomalowały śląskie twórczynie 
ludowe z zespołu „Szwarne Dziołchy”, ale 
zgodnie z wzorami kaszubskimi dostarczo-

nymi przez wejherowskie hafciarki.
Megapisanka jako wielka ozdoba zyskała 

dużą popularność wśród mieszkańców i go-
ści odwiedzających Wejherowo. Rokrocz-
nie pod Magapisnakę Kaszubską podcho-
dzą mieszkańcy i przyjezdni, często rodzi-
ce z dziećmi, wykonując sobie pamiątkowe 
zdjęcia.

Megapisanka Kaszubska i Zajączek Wiel-
kanocny w Wejherowie, to nie tylko element 
ozdoby wzbogacający atmosferę Świąt Wiel-
kanocnych, ale również dekoracyjny gadżet 
promujący w tym okresie nasze miasto.

/raf/

Pisanka i zając 
na miejskim rynku

WEJHEROWO | Megapisanka Kaszubska i Zajączek Wielkanocny 
zdobią wejherowski rynek.
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W tym roku, w ramach wiosennej edycji nasadzeń, zakwit-
nie 23,5 tysiąca kwiatów. Będziemy mogli podziwiać rów-
nież nowe kompozycje roślin.
Nowe nasadzenia będzie można oglądać m.in. w charak-
terystycznych donicach, które rozstawione są Placu Ja-
kuba Wejhera i deptaku, a także na Placu Reginy Osowic-
kiej. Kwiaty ozdobią także wejherowskie ronda, a przede 
wszystkim Park Miejski im. A.Majkowskiego. W pierwszej 
turze nasadzonych zostanie ok. 8,5 tysiąca bratków. Po 
15 maja posadzonych zostanie ok. 15 tys. sztuk kolejnych 
kwiatów, wśród których będą pelargonie, begonie, tur-
ki, surfinie, niecierpki oraz bakopa, starce, lobelia, kocanka 
i osteospermum.
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. roz-
woju miasta, informuje, że po zimowej szarzyźnie Wejhero-
wo rozkwitnie i się zazieleni. 
- Bardzo zależy nam, aby miasto było zielone i kolorowe. 
Mieszkańcy także dbają o swoje otoczenie i pięknie przy-
ozdabiają swoje przydomowe przestrzenie, co mamy oka-
zję obserwować podczas corocznie organizowanego Kon-
kursu na najpiękniej zazieloniony ogród, balkon i okno. 
Oczywiście szukamy wciąż nowych pomysłów i rozwiązań 
tak, aby zapewnić mieszkańcom wyjątkowe miejsca wypo-
czynku. Zieleń nie tylko poprawia estetykę okolicy, ale tak-
że pozytywnie wpływa na nasze zdrowie m.in. redukując 
zanieczyszczenia powietrza – mówi Beata Rutkiewicz.
/raf/

wejheRowo na wiosnę 
Rozkwita
wejheRowo | wraz z nadejściem wiosny zmienia się za-
wsze oblicze miejskiej zieleni w wejherowie. 

fot. UM Wejherowo
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Tradycje i  zwyczaje  świąteczne
Wielkanoc jest najstarszym i naj-
ważniejszym świętem chrześci-
jańskim. Celebruje się Misterium 
Paschalne Jezusa Chrystusa. 

Tradycje i  zwyczaje wielkanocne są 
zależne od regionu, w którym miesz-
kamy. Jednak wszędzie święto roz-
poczynamy od niedzieli Palmowej, 
zwanej kiedyś niedzielą Wierzbną 
lub kwietną. niegdyś strojono wła-
sne, kolorowe palemki, które robio-
no z  gałązek wierzbowych, buksz-
panu, kwiatów lub nawet suszo-
nych ziół. W dzisiejszych czasach lu-
dzie często decydują się na zakup 

już gotowej palemki. z  przygoto-
waną, kolorową palemką zazwy-
czaj udajemy się do kościoła na po-
święcenie, ponieważ przypisywa-
no jej magiczne właściwości, które 
miały zapewniać rodzinie szczęście. 
zwyczaj święcenia pokarmów 
w Wielką sobotę ma korzenie pogań-
skie, jednak został uświęcony przez 
kościół. Dzisiaj stroimy wiklinowy 
koszyczek i wkładamy do niego po-
karm. zawartość święconki jest zależ-
na od regionu, w którym mieszkamy, 
jednak w każdym koszyczku znajdu-
je się jajka, chleb, kiełbasa, sól, bara-
nek, chrzan i kawałek ciasta. z przy-

gotowanym koszyczkiem wielkanoc-
nym udajemy się do kościoła na sym-
boliczne święcenie pokarmu. Daw-
niej święcono wszelkie pokarmy, któ-
re miały zostać spożyte podczas śnia-
dania wielkanocnego. Wszystkie da-
nia układane były w  wielkich ko-
szach i  zanoszono je do kościoła. 
Malowanie jajek jest zdecydowanie 
najciekawszym zwyczajem dla dzie-
ci. kolorowe pisanki, to jedne z głów-
nych pokarmów koszyka wielkanoc-
nego i  najbardziej kojarzą się malu-
chom z Wielkanocą. zwyczaj wywo-
dzi się ze starosłowiańskich wierzeń. 
Jajko podobnie jak dzisiaj zwiasto-

wało początek nowego życia. kie-
dyś malowanie jajek było zadaniem 
kobiet. Mężczyznom nie wolno było 
tego zadania wykonywać jak i prze-
bywać w  pomieszczeniu, gdzie pi-
sanki były malowane. kolor jajek 
mógł być tylko czerwony, ponieważ 
według legendy Maria Magdalena, 
po zmartwychwstaniu Jezusa, spo-
strzegła, iż zakupione przez nią jaj-
ka zabarwiły się na kolor czerwony.  
Poniedziałek Wielkanocny jest rów-
nież kolejnym wesołym dniem i do-
brą zabawą dla najmłodszych. koja-
rzy nam się przede wszystkim z ob-
lewaniem wodą innych. Ten zwyczaj 

również pochodzi od pogan, a  jego 
symbolem jest oczyszczenie z zimo-
wego brudu i  budzenie się przyro-
dy na wiosnę. Dzisiaj na Poniedzia-
łek Wielkanocny często mówi się śmi-
gus-dyngus. kiedyś były to dwa od-
rębne zwyczaje. Śmigus był to zwy-
czaj oblewania się zimną wodą, aby 
się oczyścić oraz smagania gałązka-
mi po nogach. natomiast dyngus po-
legał na wykupieniu się od oblewa-
nia wodą i  smagania. Panna mogła 
wykupić się przez podarek tradycyj-
nej pisanki lub innej potrawy z świą-
tecznego stołu i nie być przy tym ob-
lewana i smagana.
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Fundatorem nagród w konkursie jest
Księgarnia Feniks Wejherowo, ul. Rzeźnicka 16
tel. 672 68 56 www.fenikswejherowo.osdw.pl

Weź udział w konkursie, pokoloruj obrazek (technika dowolna np. pokolorowany farbami, kredkami, pisakami, wyklejanka)
i wyślij na nasz adres redakcyjny: GWE24.pl, ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo.

Do wygrania atrakcyjne nagrody! Najciekawsze kolorowanki opublikujemy w naszej gazecie lub na portalu GWE24.pl.
Na prace czekamy do 12 kwietnia.



| aktualności  |  BiZnES  |  MotoryZacja  |  niEruchoMości  |  Ekologia  |  SaMorZąd  |

wybieram
Piątek, 2 kwietnia 2021 r.
Nr 3

Szpitale z Pomorza 
wśród najlepszych

― Szpitale z Pomorza znalazły się wśród najlepszych 
w Polsce według rankingu amerykańskiego, 

opiniotwórczego magazynku. ―

Cztery szpitale z województwa po-
morskiego zostały docenione w ran-
kingu World’s Best Hospitals 2021. 
Chodzi o UCK w Gdańsku, Coperni-
cus, szpitale w Kościerzynie i Słup-
sku. Oceniano ponad 2 tys. szpitali 
z 25 krajów. Plebiscyt, po raz trzeci, 
był organizowany przez amerykań-
skie wydanie tygodnika „Newswe-
ek” oraz firmę Statista Inc.
Ranking został opublikowany na stro-
nie internetowej amerykańskiego 
„Newsweeka” oraz w wydaniu pa-
pierowym.
Które pomorskie szpitale docenio-
no? W rankingu znalazło się 48 
szpitali z Polski. Najwięcej, bo aż 
sześć placówek z Warszawy zasłu-

żyło na wyróżnienie. Kolejne miej-
sca zajęły Kraków (4 szpitale), Lu-
blin (4 szpitale), Poznań (4 szpita-
le) oraz Bydgoszcz (3 szpitale). Na 
pierwszym miejscu w kraju znala-
zło się Uniwersyteckie Centrum Kli-
niczne Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego (90,02 proc.). 
Drugą lokatę zajęło Uniwersytec-
kie Centrum Kliniczne w Gdań-
sku (88,42 proc.), a trzecią po-
zycję zdobył Szpital Specjalistycz-
ny im. Ludwika Rydygiera w Kra-
kowie (82,50). Z województwa po-
morskiego w rankingu na kolejnych 
miejscach znalazły się też trzy szpi-
tale marszałkowskie: Copernicus 
(23. miejsce – 74,94 proc.), Szpi-

tal Specjalistyczny w Kościerzynie 
(41. miejsce – 70,14 proc.) oraz 
Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. Janusza Korczaka w Słupsku 
(43. miejsce – 69,93 proc.).
Co brano pod uwagę? W plebiscy-
cie znalazło się 2 tys. najlepszych 
placówek medycznych z 25 krajów. 
Wybierano je przeprowadzając 
międzynarodową ankietę interneto-
wą, w której wzięło udział ponad 
70 tys. lekarzy, kierowników szpi-
tali i pracowników służby zdrowia. 
W ocenie brano pod uwagę m.in.: 
satysfakcję pacjentów, ich bezpie-
czeństwo, środki higieny i jakość le-
czenia w ocenianych placówkach.
/raf/

Mimo trwającej pandemii, 
na Pomorzu nie zabrak-
nie inicjatyw kulturalnych 
w 2021 roku.  

Urząd Marszałkowski po-
informował o przyznaniu 
grantów dla artstów – na 
ten cel przeznaczono 1,4 
mln zł. 
Granty były przyzna-
ne w otwartym konkursie 
ofert dla projektów z do-
tacją do 40 tys. zł i po-
wyżej tej kwoty. Do urzę-
du wpłynęły 182 oferty na 
ponad 7,5 mln zł. Zarząd 
województwa dofinanso-
wał 67 projektów (19 pro-
jektów w konkursie z ofer-
tą od 40 tys. zł i 58 pro-
jektów do 40 tys. zł). 
Łącznie na wsparcie dzia-
łań kulturalnych w ramach 
grantów samorząd prze-
znaczył 1,4 mln zł.
– To niewątpliwie dobra 
wiadomość, że w bieżą-
cym roku, mimo panu-
jącej pandemii i niepo-
wodzenia wielu projek-
tów w roku 2020, wciąż 
mamy wiele mocnych 
wniosków od organizacji 
pozarządowych, dotyczą-
cych zarówno wydarzeń 
odbywających się cyklicz-
nie od wielu lat, jak i zu-
pełnie nowych, autorstwa 
młodych organizacji i arty-
stów – komentuje Włady-
sław Zawistowski, dyrek-
tor Departamentu Kultury 
UMWP. – Należy sobie 
tylko życzyć, by zewnętrz-

ne przeszkody nie stanę-
ły na drodze ich realiza-
cji, a ewentualnie podję-
te działania alternatywne, 
m.in. on-line, stały się in-
spiracją do poszukiwania 
nowego języka artystycz-
nej ekspresji. Dofinanso-
wanie uzyskały m.in. festi-
wale filmowe, muzyczne, 
przeglądy piosenki oraz 
plenery malarskie. Wy-
dane zostaną także książ-
ki i magazyny artystyczne. 
Wśród projektów, które 
otrzymały granty, znalazły 
się m.in. 55. Festiwal Pia-
nistyki Polskiej w Słupsku, 
27. Komeda Jazz Festival, 
II Międzynarodowy Kon-
kurs Literackiej Twórczo-
ści Młodzieży „Witkacy. 
Napisane dzisiaj”, Sopot 
Film Festival 2021 – 21. 
Międzynarodowy Festi-
wal Filmowy, VIII Między-
narodowy Plener Malar-
ski Artystów Nieprofesjo-
nalnych „Śladami Maxa 
Pechsteina”, jak również 
nowe inicjatywy, w tym 
Festiwal „Kobiety w Mu-
zyce/Women in Music”. 
Nowością wśród prioryte-
tów konkursu była katego-
ria warsztatów i szkoleń 
dla kadr kultury. Dlate-
go część środków została 
przeznaczona do rozwój 
osób na co dzień pracu-
jących w różnych instytu-
cjach kultury, trzecim sek-
torze i freelancerów zwią-
zanych z branżą.
/raf/

Będą festiwale 
i plenery?

fot. Pomorskie.eu
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Pasja dodaje skrzydeł... 
od trzydziestu lat

Tomasz Podsiadły, 
aktor, reżyser, kon-
feransjer, człowiek 
przekuwający sztukę 
w biznes. Choć trud-
no w to uwierzyć, ob-
chodzi w tym roku 
trzydziestolecie pra-
cy artystycznej. O to, 
jak to możliwe i ile 
zmieniło się w jego 
życiu w ciągu tych 
trzech dekad pytała 
Agata Braun.

W siedzibie Loży Gdańskiej Bu-
siness Centre Club odbyło się 
uroczyste regionalne podsumo-
wanie Finału XVIII edycji Kon-
kursu „Urząd Skarbowy Przyja-
zny Przedsiębiorcy”.

Coroczny konkurs organizowany 
jest przez Business Centre Club 
we współpracy z Ministerstwem 
Finansów oraz Krajową Admini-
stracją Skarbową.
W tym roku wyróżniono 64 urzędy. 
Najwięcej urzędów zostało nagro-
dzonych w województwach: ślą-
skim – 9, mazowieckim – 7, kujaw-
sko-pomorskim – 6 oraz zachod-
niopomorskim – 6. Wśród najwy-
żej ocenionych urzędów skarbo-
wych i uznanych przez pomorskich 
przedsiębiorców za najbardziej 
przyjazne znalazły się:
- Urząd Skarbowy w Starogardzie 
Gdańskim oraz Naczelnik Urzędu 
Małgorzata Resmerowska
- Urząd Skarbowy w Chojnicach 
oraz Naczelnik Urzędu Maria Li-
pińska
- Trzeci Urząd Skarbowy w Gdań-
sku oraz Naczelnik Urzędu Bohdan 
Kaczmaryk
- Pomorski Urząd Skarbowy 
w Gdańsku oraz Naczelnik Urzędu 
Krzysztof Zdunek.

Tomasz, ile Ty masz właści-
wie lat?
A na ile wyglądam?

Trzydzieści parę…
Jesteś miła, wyglądam na więcej. 
Mam czterdzieści cztery lata.

Czterdzieści i cztery. Trzydzie-
stolecie pracy, jak to możliwe?
Wiek znamienny. A trzy-
dziestolecie wynika z tego, że 
pierwszy raz na scenie staną-
łem w wieku 14 lat w Teatrze 
Miejskim w Gdyni. Dokładnie 
9 listopada 1991 roku.

Nie próbowali Cię przez te trzy 
dekady znieść ze sceny?
Wielokrotnie. Szczególnie, gdy 
pracowałem w teatrze na eta-
cie. Na ich szczęście sam odsze-
dłem, a na moje, znowu poko-
chałem teatr.

Cofnijmy się do Twojego debiu-
tu. Masz czternaście lat, stoisz 
na scenie - gdzie się wtedy wi-
działeś za trzydzieści lat? Jaką 
miałeś wizję siebie?
Pamiętam, że po trzeciej próbie 
generalnej, czyli po pierwszym 
spotkaniu z publicznością, pod-
szedł do mnie któryś z dorosłych 
aktorów i zapytał, czy mi się coś 
stało, bo zmienił mi się głos. 
Chyba z nerwów, choć ja zupeł-
nie tego nie zauważyłem. Gdy 
miałem czternaście lat, wydawa-
ło mi się, że trzy dekady później 
będę starym człowiekiem. Za-
wsze chciałem pracować w te-
atrze. Wiedziałem, że będę. Wy-
chowywałem się z babcią, któ-
ra była śpiewaczką operową, zna-
łem realia tego świata. Nie myśla-
łem na pewno, że będę reżysero-

wał, a nie grał. Właściwie wcale 
nie chciałem reżyserować.

Dlaczego?
Reżyseria wydawała mi się naj-
mniej prestiżowa. Pracę w teatrze 
widziałem przez pryzmat sceny 
i braw. Reżyser sterował wszyst-
kim z tylnego siedzenia, a mnie 
interesowało wyłącznie granie. 
Wiąże się z tym anegdota. Pra-
cując nad „Księciem i żebrakiem”, 
reżyser (Jarosław Kilian) wziął 
rodziców kolei i moich na roz-
mowę, mówiąc: „Zobaczycie Pań-
stwo, Patryk będzie aktorem, 
a Tomek zostanie reżyserem”. Co 
u Patryka nie wiem, choć akto-
rem nie został…

Z czysto biznesowego punk-
tu widzenia, aktorzy nie mają 
zbyt wielu możliwości dobre-
go zarobku.
Ze strony biznesowej bycie re-
żyserem, jest o wiele bardziej in-
tratne rozwojowo i finansowo. 
Faktem jest, że gdy aktor otrzy-
ma rolę w serialu to właściwie 
osiąga rozpoznawalność i stabili-
zację. Może także spełniać swoje 
marzenia artystyczne w teatrze, 
choć niestety najczęściej gdzieś 
na prowincji. Może się też szyb-
ko wypalić. 
Porzuciłem granie na rzecz re-
żyserii naturalnie i mimo-
chodem. Znasz mnie i wiesz, 
że mam jakiś imperatyw we-
wnętrzny, który ciągnie mnie 
do zarządzania, to chyba u mnie 
rodzinne. Marzenia o serialach 
skończyły się wraz z decyzją 
o pozostaniu w Trójmieście.

Cały wywiad czytaj w 94 
numerze Expressu Biznesu

To, co jest jednym z wyznaczników rozwoju 
gminy, to realizowane inwestycje. W Kosa-
kowie sporo się dzieje w tej dziedzinie. Jakie 
zatem największe inwestycje udało się zre-
alizować w ostatnim czasie?
Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie 
udało się zrealizować w ostatnich latach, jest 
budowa ulicy Derdowskiego. To całkowi-
cie nowe połączenie pomiędzy gminą Kosa-
kowo a miastem Gdynia. Zadanie kosztowa-
ło ponad 10 mln zł. Kolejna z ważnych inwe-
stycji to budowa ulicy Kościuszki w miejsco-
wości Pogórze. To także było kosztowne za-
danie, które pochłonęło blisko 10 mln zł (na 
jego realizację otrzymaliśmy prawie 3 mln zł 
z Funduszu Dróg Samorządowych, a dodat-
kowo fragmenty tej drogi zbudowali inwe-
storzy zewnętrzni). Idąc dalej, bardzo waż-
nym i dużym przedsięwzięciem, które także 
z sukcesem udało się zrealizować, była budo-
wa nowego budynku szkoły w Pogórzu. Zo-
stał oddany do użytku we wrześniu ubiegłe-
go roku, a wartość prac wyniosła blisko 25 
mln zł. Oczywiście jest też cały szereg mniej-
szych inwestycji, jak budowa nowego bos-
manatu w Rewie. Zadanie zostało ukończo-
ne w ubiegłym roku, kosztowało ok. 1,5 mln 
zł i było dofinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Dzięki temu ostatniemu przedsię-
wzięciu gmina zyskała niesamowity potencjał 
w zakresie rozwoju żeglarstwa. 

A jakie inwestycje trwają obecnie i jakie są 
zaplanowane?
Jeśli chodzi o trwające, przykładem może być 
budowa nowej remizy strażackiej dla OSP 

Kosakowo (za ponad 2 mln zł). Do-
datkowo, w tym roku planuje-
my zmodernizować całą ulicę Rze-
mieślniczą, na którą pozyskali-
śmy ponad 2 mln dofinansowania 
(wartość całej inwestycji to ponad 
4 mln zł). Dużą, trwającą inwesty-
cją jest również modernizacja hy-
droforni w miejscowości Suchy 
Dwór. Umowa jest już podpisa-
na, prace powinny zakończyć się 
w tym roku. Kolejne dwa duże 
wyzwania (tym razem zwią-

zane z oświatą), które mamy zaplanowane, 
to budowa dwóch przedszkoli: w Mostach 
i w Mechelinkach. Rozpoczęcie prac w Mo-
stach planowane jest w tym roku, a zakoń-
czenie w przyszłym. 

Kosakowo jest gminą turystyczną, a dla tu-
rystów ważna jest łatwość przemieszcza-
nia się. Znakomitym rozwiązaniem, łączą-
cym zarówno możliwość zwiedzenia atrak-
cyjnych miejsc, a równocześnie aktywne 
spędzanie czasu jest system roweru metro-
politalnego MEVO. Co prawda pierwsza pró-
ba wprowadzenia tego systemu na Pomo-
rzu zakończyła się fiaskiem, ale trwają przy-
gotowania do jego reaktywacji. Jakie ko-
rzyści dla gminy Kosakowo widzi Pan w tym 
systemie?
W pierwszym cyklu wprowadzania MEVO 
na Pomorzu gmina Kosakowo nie wzię-
ła udziału. Zgłosiliśmy natomiast akces do 
obecnego, drugiego podejścia. Mamy podpi-
sane wstępne porozumienie i czekamy na ko-
lejne etapy. Uważam, że korzyści dla gminy 
z MEVO będą bardzo duże. To z jednej stro-
ny ważny, kolejny element komunikacji dla 
naszych mieszkańców, a z drugiej strony pro-
dukt, z którego będą mogli korzystać turyści. 
Oprócz funkcjonującej komunikacji autobu-
sowej, do Gdyni, Pucka czy Rumi będą mogli 
dostać się komunikacją rowerową. 
Gmina wspiera działania wielu instytucji, 
klubów i organizacji działających bezpośred-
nio na rzecz mieszkańców, co roku przyzna-
jąc granty. W jakich dziedzinach i na jak duże 
wsparcie gminy mogą liczyć te podmioty?
Na wsparcie klubów, stowarzyszeń i orga-
nizacji działających na terenie naszej gminy 
przeznaczyliśmy w tym roku 300 tys. zł. 

Urzędy przyjazne 
przedsiębiorcom
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Po pierwsze: 
oświata, drogi i kolej

Trójmiasto znalazło się w pierwszej 
piątce w kategorii  FDI Strategy dla 
miast średniej i małej wielkości oraz 
kategorii FDI Strategy – Rising Ci-
ties w rankingu fDi Global Cities of 
the Future 2021/2022. Miasta zo-
stały ocenione pod względem po-
tencjału gospodarczego, przyjazno-
ści dla biznesu, kapitału ludzkie-
go i stylu życia, dostępności i efek-
tywności. Tym, co wyróżnia Trój-

miasto na tle innych polskich miast, jest świadomość wartości dodanej różno-
rodności i jej ogromnego potencjału pobudzania rozwoju gospodarczego i społecznego.

Trójmiasto w ścisłej czołówce

Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo 
w rozmowie z naszym dziennikarzem 
mówi o zrealizowanych już inwesty-
cjach, planach wdrożenia systemu ro-
weru metropolitalnego w gminie oraz 
wyzwaniach, które stoją przed Kosa-
kowskim samorządem. 
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Młodzi pod opieką 
przedsiębiorców

Nawet 30 tysięcy zł dla najładniejszej wsi na Po-
morzu - rusza konkurs Piękna Wieś Pomorska. 
Można już nadsyłać zgłoszenia w konkursie Pięk-
na Wieś Pomorska. Oceniany będzie między in-
nymi wygląd zabudowań i terenów zielonych. Li-
czyć się będzie pielęgnowanie miejscowych tra-
dycji, promowanie lokalnych produktów czy wy-
robów rzemieślniczych. Nagrody zostaną przy-
znane również najpiękniejszym zagrodom.
To już 28. edycja konkursu. Wyniki poznamy je-
sienią.  W 2020 r. konkurs wygrała wieś Borze-
chowo w gminie Zblewo.
Piękna Wieś Pomorska to organizowany już od 
prawie 30 lat konkurs, w którym pomorskie wsie 
rywalizują o tytuł tej najpiękniejszej.
– To wyjątkowy konkurs, który pokazuje jak 
w ciągu lat zmieniają się nasze pomorskie wsie. 
Jak pięknieją, jak dbają o nie mieszkańcy – 
mówi Józef Sarnowski, członek zarządu woje-
wództwa pomorskiego. – Celem konkursu jest 
promowanie najlepszych wzorców działania lo-
kalnych społeczności. To także poprawa estety-
ki, stanu środowiska oraz pielęgnacja dziedzic-
twa kulturowego.
Konkurs ma dwie kategorie. Wybierana będzie 
najpiękniejsza wieś oraz najpiękniejsza zagroda.
Ta jedyna, najpiękniejsza pomorska wieś otrzy-
ma 30 tys. zł nagrody. Wygrana za zajęcie dru-
giego miejsca wynosi 20 tys. zł a trzeciego miej-
sca 10 tys. zł. Z kolei za zajęcie pierwszego 
miejsca w kategorii „Zagroda” zwycięzca otrzy-
ma 5 tys. zł. Zdobywca drugiego miejsca otrzy-
ma 4 tys. zł. a trzeciego 3 tys. zł. W każdej ka-
tegorii oprócz miejsc na podium przyznane zo-
staną również trzy wyróżnienia. W pierwszej ka-
tegorii po trzy tys. zł, a w drugiej po 1 tys. zł. 
Łączna pula nagród to 84 tys. zł.
Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, 
powiatowy i wojewódzki.
– W każdym etapie specjalna komisja będzie 
wizytować zgłoszone do konkursu wsie i zagro-
dy. Komisja, oceniając wsie, będzie zwracać 
uwagę przede wszystkim na jej ogólny wygląd 
wsi, troskę o stan środowiska przyrodniczego, 
ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowe-
go wsi oraz formy aktywizacji i zaangażowanie 
mieszkańców – wyjaśnia Sarnowski.
Natomiast przy ocenie zagrody będzie liczyć się 
jej stan techniczny oraz ład i porządek siedliska, 
a także stan sanitarny posesji i jej wpływ na śro-
dowisko przyrodnicze oraz pielęgnowanie trady-
cji miejsca.
Wojewódzka Komisja Konkursowa musi dokonać 
oceny wsi i zagród do 15 września 2021 r.
/raf/

Która wieś 
oKaże się 
najpięKniejsza?

Właściciele firm, menedżerowie za-
rządzający projektami i zespołami 
oraz szkoleniowcy specjalizujący się 
w umiejętnościach biznesowych two-
rzą przestrzeń, w której młodzi ludzie 
z regionu mogą przygotować się do 
funkcjonowania na rynku pracy. Pro-
jekt ten nosi nazwę Akademia Alkan-
tara, a prowadzi go Fundacja Inspiru-
jące Przykłady. Są w niego zaangażo-
wani także doradcy zawodowi z Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Program stypendialno-edukacyjny Aka-
demia Alkantara ma nauczyć młodych 
tego, czego nie dają im uczelnie, a co 
będzie im potrzebne, aby odnaleźć się 
na rynku pracy.
– Chcemy aby absolwenci programu 
rozumieli zasady na jakich funkcjonują 
przedsiębiorstwa, szczególnie od stro-
ny finansowej, a także umieli współpra-
cować. Pokazujemy im jak się pracuje 
w zespołach projektowych, dużą wagę 
przykładamy do komunikacji – mówi 
Maciek Borówka, przedsiębiorca, twór-
ca programu.
Program Akademia Alkantara jest skie-
rowany do maturzystów z Pomorza i in-
nych regionów Polski, którzy chcieliby 

studiować kierunki techniczne lub eko-
nomiczne na trójmiejskich uczelniach. 
Składa się z dwóch części: funduszu 
stypendialnego, który służy jako pomoc 
w finansowaniu potrzeb związanych ze 
studiami w Trójmieście oraz z angażu-
jących zajęć, warsztatów biznesowych 
prowadzonych przez doświadczonych 
praktyków, wsparcia mentora oraz płat-
nej praktyki zawodowej.
Rekrutacja odbywa się w szkołach śred-
nich. Zainteresowani kontaktują się 

z wychowawcą lub doradcą zawodo-
wym obecnym w placówce, który do 
zgłoszenia dołącza także swoją opi-
nię na temat ucznia. Później z młodzie-
żą kontaktują się doradcy zawodowi 
z Centrum Informacji i Planowania Ka-
riery Zawodowej (CIiPKZ) Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Pro-
ces wspierają także doświadczeni prak-
tycy HR, którzy „tworzą ostatni szcze-
bel w drabinie weryfikacyjnej”. Cały 
proces trwa kilka miesięcy.

― Pracodawcy tworzą przestrzeń, w której młodzi ludzie z regionu 
mają przygotowywać się do wejścia na rynek pracy. ―

Mała Kapituła Pomorskiej Nagrody Arty-
stycznej w kategorii Kreacje Artystyczne 
z 93 kandydatur wybrała 10. Spośród 
23 zgłoszeń w kategorii Nadzieja Arty-
styczna jury nominowało 3 kandydatów 
i 3 spośród 14 propozycji w kategorii 
Mecenat Kultury. Kapituła nominowała 
kandydatów 8 marca 2021 r.
Kandydatów do nagrody można było 
zgłaszać do 15 lutego br. Mogli to 
być zarówno debiutanci, młodzi ar-
tyści, jak i twórcy sztuki z dużym do-
robkiem. Kapituła konkursowa honoru-
je autorów za wybitne dokonania ar-
tystyczne w ubiegłym roku oraz me-
cenasów kultury, którzy przyczynili 
się do powstania wydarzenia. Laure-
atów poznamy późną wiosną podczas 
gali w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku. Będzie to okazja nie tylko 
do poznania tegorocznych laureatów 
PNA, ale także do uhonorowania lau-
reatów za rok 2019 i wręczenia statu-
etek. Ubiegłoroczna gala – w związku 
z ogłoszeniem stanu epidemii w Pol-
sce i z wprowadzeniem obostrzeń do-
tyczących organizacji wydarzeń kultu-
ralnych – nie odbyła się w tradycyjnej 
formie, lecz została zastąpiona filmo-

wym ogłoszeniem laureatów w sieci.
Nominacje do Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej za rok 2020. 
Pomorska Nagroda Artystyczna przy-
znawana jest w trzech kategoriach. 
Nagradzając Kreację Artystyczną kapi-
tuła honoruje wydarzenie artystyczne, 
jakie miało miejsce w minionym roku. 
W kategorii Pomorska Nadzieja Arty-
styczna statuetką nagradzany jest arty-
sta, niekoniecznie debiutujący, które-
go dokonania artystyczne są zauważal-
ne i rokują wielkie nadzieje na przy-

szłość. W kategorii Mecenat Kultury 
nagradzane są osoby lub firmy wspie-
rające kulturę.
Przyznawana jest również indywidual-
na nagroda specjalna. 
Na 3 laureatów Pomorskich Kreacji Ar-
tystycznych czekają statuetki i nagrody 
pieniężne, podobnie jak na Nadzieję 
Artystyczną.  Przyznana zostanie rów-
nież indywidualna nagroda specjal-
na – Wielka Pomorska Nagroda Arty-
styczna – którą marszałek wojewódz-
twa pomorskiego wręczy twórcy za ca-
łokształt wybitnych osiągnięć artystycz-
nych. Laureat dostanie statuetkę i na-
grodę pieniężną. W kategorii Mecenat 
na wyróżnionego czeka statuetka.
Kreacje artystyczne: Dorota Androsz, 
Iwona Berent, Łukasz Długosz, Robert 
Florczak, Mieczysław Jaroszewicz, Do-
rota Karaś i Marek Sterlingow, Robert 
Kwiatkowski, Krzysztof Matuszewski, 
Mariusz Waras, Małgorzata Żerwe. 
Nadzieja: Hanna Pozorska, Wojciech 
Stachura, Agata Woźnicka.
Mecenat: Port Lotniczy Gdańsk im. Le-
cha Wałęsy, VBW sp. z o.o, Ziaja Ltd 
Zakład Produkcji Leków sp. z o. o.
/raf/

pomorsKie nagrody artystyczne
― Projekt muzyczny, reżyseria spektaklu muzyczno-taneczno-plastycznego, społecznie zaangażowane 
instalacje artystyczne. Jakie jeszcze działania artystyczne zostały docenione przez kapitułę konkur-
sową jednej z najważniejszych nagród marszałka województwa pomorskiego? ―

fot. UMWP



Profesor nauk technicznych, 
doktor habilitowany w dzie-
dzinie urbanistyki i planowa-
nia przestrzennego, stypendy-
sta Fulbrighta. Profesor Piotr Lo-
rens jest znanym i cenionym teo-
retykiem i praktykiem w dziedzi-
nie architektury i urbanistyki. Od 
wielu lat związany z Politechni-
ką Gdańską, od kwietnia stanie 
na czele nowo powstałego Biu-
ra Architekta Miasta. Jego kandy-
datura została wyłoniona w kon-
kursie ogłoszonym przez Urząd 
Miasta Gdańsk.
Do głównych zadań architekta 
będzie należało m.in.: kreowa-
nie wizji i strategii rozwoju prze-
strzennego, prowadzenie analiz 
urbanistycznych na potrzeby wy-
branych inwestycji i inicjowanie 

dyskusji – w tym z udziałem in-
westorów i społeczności lokalnej 
- nad kształtem architektonicznym 
ważniejszych inwestycji i kluczo-
wych przestrzeni publicznych, 
inicjowanie dialogu społeczne-

go i poszukiwanie najlepszych 
rozwiązań dla obszarów konflik-
towych/strategicznych w zakre-
sie zagospodarowania przestrze-
ni miejskiej, inicjowanie projek-
tów planów miejscowych

Ciekawostki z rynku 
motoryzacyjnego

― Elektryczny Ford Mustang, a z drugiej strony sportowa, mała Toyota z potężnym, 
turbodoładowanym silnikiem benzynowym. A do tego odświeżona wersja SUV-a Jaguara. ―
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Przedstawiamy ciekawostki mi nowinki ze świata motoryzacji na Pomorzu. 

W pół godziny sprzedali wszystkie auta
Toyota GR Yaris – czy to mały, miejski samochód? Nic bardziej mylnego! To prawdziwa wyści-
gówka. GR oznacza, że znany od dawna Yaris został przygotowany przez fabryczny zespół wyści-
gowy Gazoo Racing. Gdy tylko auto pojawiło się na rynku, natychmiast znalazło nabywców. Toyo-
ta Motor Poland przeznaczyła zatem na polski rynek kolejne 300 sztuk. Te wyprzedały się błyska-
wicznie – w zaledwie pół godziny. Niektórzy klienci kupowali auto „w ciemno”, bez oglądania. 
Cóż takiego wyjątkowego jest w Toyocie GR Yaris? W niewielkim i lekkim aucie umieszczono tur-
bodoładowany silnik o pojemności 1,6 litra, z którego „wyciśnięto” aż 261 KM. Moc przekazywa-
na jest na wszystkie 4 koła poprzez manualną, 6-biegową skrzynię. 
Toyota wyprodukowała serię 40 tys. sztuk GR Yarisa na cały świat. To pierwsze od lat auto marki 
posiadające homologację do WRC od ponad 20 lat. 

Znamy cenę Mustanga Mach-E
Mustang Mach-E to najgorętsza premiera w marce Ford od wielu lat. Po wielu miesiącach wycze-
kiwania, w końcu możemy poznać polskie ceny tego wyjątkowego modelu. Auto w podstawowej 
wersji (75 kWh, 269 KM) z napędem RWD można kupić już za niewiele ponad 216 tys. zł. Ceny 
zmieniają się wraz z pojemnością baterii i rodzajem napędu. Najmocniejsza wersja – 351-kon-
na z napędem AWD – kosztuje nieco ponad 286 tys. zł. Czas ładowania wynosi od 38 do 45 mi-
nut, a zasięg auta od 400 do 610 km. Różnice w cenach między RWD, a AWD wynikają nie tylko 
z możliwości technologicznych, ale także różnią się wyposażeniem. Główne elementy dodatkowe 
w Mustang Mach-E AWD to między innymi 19-calowe felgi, szyby boczne w przednich drzwiach 
z dodatkową warstwą akustyczną, czy kamera parkowania z tyłu. W ofercie znajdują się dodatko-
wo dwa pakiety technologiczne, zawierające m.in. nagłośnienie, system rozpoznawania znaków 
ograniczenia prędkości, kamerę 360 st., asystenta parkowania i inne. 

Jaguar F-Pace po lifcie
Niewielkie zmiany w wyglądzie zewnętrznym, nieco większe wewnątrz i najnowocześniejsze roz-
wiązania technologiczne – tak Jaguar odświeżył jeden ze swoich najlepiej sprzedających się 
modeli: F-Pace. Samochód zaprezentowano w salonie w Gdańsku. Model debiutował na rynku 
w 2016 roku i od razu został doceniony przez klientów, cieszy się sporym powodzeniem, dlatego 
też Jaguar nie zdecydował się na wprowadzenie dużych zmian, skupił się bardziej na dopracowa-
niu pewnych elementów. Auto otrzymało nowe węższe reflektory, nowe klosze tylnych lamp, zmie-
niono końcówki wydechu. Wewnątrz: większe wyświetlacze, pokrętło do zmiany biegów zastąpio-
no krótką dźwignią, odświeżono cały kokpit (znajdziemy tu drewno i aluminium). 
Auto dostępne jest w kilku wariantach: z silnikami benzynowymi (204 i 250 KM) lub wysokopręż-
nymi (163, 204 i 300 KM). Ceny odświeżonego auta zaczynają się od 240 tys. zł. 

miasto ma nowego architekta 
― Prof. Piotr Lorens został nowym architektem miasta Gdańsk. Od kwietnia stanie 
na czele nowo powstałego Biura Architekta Miasta. ―

gdyński skwer 
w nieBiesKim odcieniu

Skwer Arki Gdynia, znajdują-
cy się przy Bulwarze Nadmor-
skim, rozbłysł klimatycznym, 
niebieskim światłem. To pierw-
sze tak oświetlone miejsce 
w mieście.

Zakończyła się kolejna inwe-
stycja w ramach Budżetu Oby-
watelskiego. Skwer Arki Gdy-

nia oferuje teraz nie tylko efek-
townie zagospodarowaną zie-
leń i nowoczesne siedziska. 
Wieczorem ta popularna prze-
strzeń rekreacyjna rozbłyska 
klimatycznym, niebieskim bla-
skiem.
Na początku skwer zyskał prze-
strzenne litery, w następnym 
etapie zmieniono zagospoda-
rowanie zieleni i układ ścieżek 
spacerowych oraz elementów 
małej architektury - pojawiły się 
m.in. designerskie, "falujące" 
ławki. Na koniec pojawiły się 
latarnie z energooszczędnymi 
oprawami LED. To, co je wyróż-
nia, to niebieskie podświetle-
nie słupów, które nadaje miej-
scu wyjątkowy charakter.
/raf/
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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+

W mammografii finansowanej przez NFZ 
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi 
można wziąć udział niezależnie od miejsca 
zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.
Do badania uprawnione są Panie w wieku 
50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były 
leczone z powodu raka piersi a także:
- nie miały wykonanej mammografii w ra-
mach Programu w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy,
- lub są w grupie ryzyka i w roku poprze-
dzającym otrzymały pisemne wskazanie do 
wykonania ponownej mammografii po upły-
wie 12 miesięcy.
Mobilna pracownia mammograficzna LUX 
MED będzie do dyspozycji Pań w miejsco-
wości: 
- Wejherowo – 19 kwietnia, w godzinach od 
10.00 do 17.00 oraz 20 kwietnia w godzi-
nach od 9.00 do 16.00  przy Centrum Han-
dlowym „Kaszuby”, ul. I Brygady Pancernej 
Wojska Polskiego 28
- Kielno – 21 kwietnia, w godzinach od 9.00 
do 15.00 przy Centrum Sportowym w Kiel-
nie, ul. Szkolna 6
W 2021 roku po raz pierwszy z badania w ra-
mach Programu Profilaktyki Raka Piersi 
mogą skorzystać Panie z rocznika 1971. Za-
chęcamy, aby nie zwlekały z decyzją o reali-
zacji badań. Systematyczność w przestrze-
ganiu terminów kolejnych badań mammogra-
ficznych pozwala na wykrycie potencjalnego 

zagrożenia w bardzo wczesnym etapie roz-
woju choroby oraz rozpoczęcie natychmia-
stowego i skutecznego leczenia, które daje 
niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestra-
cję pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.
mammo.pl/formularz. Przed połączeniem 
telefonicznym prosimy przygotować do-
wód osobisty w celu weryfikacji uprawnień 
do badania. Na badanie prosimy zabrać ze 
sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.
Informujemy, że w trosce o zdrowie i bez-
pieczeństwo Pań oraz personelu medyczne-
go badania są wykonywane z zachowaniem 
wszelkich przewidzianych prawem i we-
wnętrznymi procedurami LUX MED środków 
ostrożności w zakresie wyposażenia techni-
ków w niezbędne środki ochrony osobistej, 
jak i procedur dezynfekcji pracowni i apara-
tury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.
W pracowni mogą jednocześnie przeby-
wać tylko trzy Panie, co zapewnia możli-
wość utrzymania niezbędnego dystansu. 
Przed badaniem pracownicy medyczni mie-
rzą Paniom temperaturę i proszą o wypeł-
nienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także 
środki do dezynfekcji rąk. Prosimy o wyro-
zumiałość i zrozumienie dla podjętych środ-
ków ochrony oraz o stawienie się na bada-
nie w maseczce ochronnej, a także w czasie 
wyznaczonym podczas rejestracji.
/raf/

Bezpłatna mammogRafia
powiat | w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną ministerstwa zdrowia pn. „pla-
nuję długie życie” w wejherowie i kielnie będzie można wykonać bezpłatne badania 
mammograficzne.

fot. Mat. pras.

Osoby, których termin wypłaty świadczenia przy-
pada na pierwszy, piąty oraz szósty dzień miesiąca 
mogą spodziewać się wypłaty powiększonej o „trzy-
nastkę” już przed świętami Wielkiej Nocy. 

Dodatkowe roczne świadczenie przysługuje 
uprawnionym m.in. do: emerytury, renty (z tytułu 
niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, ro-
dzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełnia-
jącego z programu Mama 4 plus, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego oraz świadczenia lub 
zasiłku przedemerytalnego. Dostaną oni „trzynast-
kę”, o ile 31 marca tego roku będą mieć prawo do 
jednego z tych świadczeń. Jeśli wypłata świadczenia 
będzie zawieszona, np.         z powodu zbyt wysokich 
dodatkowych dochodów, to dodatkowe świadczenie 
nie będzie przysługiwać.

Aby otrzymać „trzynastkę”, nie trzeba nic ro-
bić. ZUS wypłaci je wszystkim uprawnionym au-
tomatycznie, bez konieczności składania wniosku. 
Uprawnieni otrzymają dodatkowe roczne świad-

czenie w terminie, w którym co miesiąc pobiera-
ją swoje świadczenie. Kwota dla wszystkich będzie 
taka sama i wyniesie 1250,88 zł brutto – czyli tyle, 
ile najniższa emerytura po marcowej waloryzacji. 
Po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek docho-
dowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, „na 
rękę” będzie to najczęściej kwota 1066,24 zł. Do 
renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysłu-
guje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych 
częściach pomiędzy wszystkich uprawnionych. 
Co ważne „trzynastkę” dostaną też osoby, które 
obecnie pobierają świadczenie niższe niż mini-
malna gwarantowana emerytura – nawet jeśli jest 
to kila złotych. 

„Trzynastki” nie podlegają zajęciom komorni-
czym, nawet jeśli trafią na konto bankowe. Dodat-
kowe roczne świadczenie pieniężne będzie mieć 
specjalny identyfikator, dzięki czemu będzie je ła-
two rozpoznać na przelewach. 

/raf/

Trzynastki dla emerytów
POWIAT | Pierwsze „trzynastki” trafią do emerytów i rencistów już przed świętami. 
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Uroczysta Gala Sportu, która odbyła się 
w ostatni czwartek w auli Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego nr 1 w Redzie, z uwa-
gi na obecną sytuację epidemiologiczną zo-
stała podzielona na dwie części i miała dużo 
skromniejszy charakter niż w latach ubiegłych. 
W sumie nagrodzono i wyróżniono 36 zawod-
ników, trenerów i działaczy sportowych. 

- Nagrody są przyznawane mieszkańcom 
Redy lub osobom działającym w klubach 
sportowych i innych organizacjach pozarzą-

dowych, których siedziba znajduje się na te-
renie naszego miasta – mówi Łukasz Ka-
miński, zastępca burmistrza Redy – Zgło-
szone kandydatury są przedstawione komi-
sji opiniującej. Ta, po ocenie osiągnięć każde-
go kandydata, przedstawia listę burmistrzo-
wi, do którego należy ostateczna decyzja. Pod 
uwagę brane są oczywiście rezultaty sporto-
we, a także godna naśladowania postawa oraz 
wartości fair play. 

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Łukasz 

Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta 
Redy, Emila Sawicka – Lieder – przedstawi-
ciel Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Pro-
mocji Rady Miejskiej w Redzie oraz Zbi-
gniew Elwart – kierownik obiektu i organi-
zator imprez sportowych Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Redzie.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych za-
wodników, trenerów i działaczy sportowych 
znajduje się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta w Redzie.

Redzcy sportowcy 
nagrodzeni!

REDA | Już po raz dwunasty wręczono nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Redy za osiągnię-
te wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej. 

Remis z jaRotą jaRocin
piłka nożna | w ostatnim meczu fazy zasadniczej 
sezonu 2020/2021 iii ligi (grupa ii) wks gryf wejhero-
wo zremisował z jarotą jarocin 1-1.
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Bramkę z rzutu karnego dla Gryfa zdobył Karol Bara-
nowski. Sytuacja w tabeli nie napawa optymizmem, jed-
nak trzeba wierzyć  i walczyć o utrzymanie. Wszystko 
teraz w nogach i głowach zawodników!
W ostatniej, 21. kolejce fazy zasadniczej sezonu Gryf 
Wejherowo udał się do Jarocina na spotkanie z tam-
tejszą Jarotą. Gospodarze objęli prowadzenie w 29 mi-
nucie za sprawą trafienia Krzysztofa Bartoszaka. Go-
ście z Wejherowa odpowiedzieli bramką z rzutu karne-
go - w 57 minucie z wapna strzelił Karol Baranowski, tra-
fiając w seniorskiej drużynie Gryfa po raz pierwszy.
Przed zawodnikami i sztabem bardzo trudny okres. Gryf 
zajmując 19 miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów 
bronić się będzie przed spadkiem. Do bezpiecznego 15 
miejsca traci obecnie 5 oczek.
Tabela została podzielona na grupę mistrzowską, 
w skład której wchodzi 8 zespołów oraz grupę spad-
kową, w której o utrzymanie walczyć będzie 14 drużyn. 
Pierwsze osiem zespołów zagra systemem mecz i re-
wanż. Drużyny od miejsca 9 w dół spotkają się ze sobą 
tylko raz.
/K.C./

fot. Jarota Jarocin


