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Boże NarodzeNie tuż, tuż...

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Ten czas kojarzy się nie tylko z rodzinnymi spotkaniami przy 
stole, prezentami, życzeniami i Pasterką. Tradycji i zwycza-
jów, które przetrwały do naszych czasów, jest znacznie 
więcej. Jakie zatem świąteczne tradycje są pielęgnowane 
w naszych domach na Kaszubach i Pomorzu od wieków?  
str. 5

Kolej aglomeracyjna

Trwają konsultacje społeczne 
dotyczące projektu „Włączenie 
Północnych Dzielnic Miasta Gdy-
ni i Gminy Kosakowo w System 
Kolei Aglomeracyjnej na Obszarze 
Pomorskiej Metropolii”. Najważ-
niejsze założenia to sześć warian-
tów rozbudowy sieci. 
str. 3

nowa remiza dla oSP

Gmina Puck dokonała odbioru 
zadania pn. „Budowa budynku 
remizy strażackiej OSP w Swa-
rzewie”. Budynek zlokalizowany 
jest przy ul. Polnej. Powierzchnia 
zabudowy wykonanego obiektu 
wynosi 320,51 m2, a powierzchnia 
użytkowa 270,33 m2.
str. 4
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Zamierzenia rozwojowe Gminy Puck uszczegóła-
wiają strategię rozwoju województwa pomorskie-
go, a przyjęte priorytety bazują na rozwoju kapita-
łu ludzkiego poprzez system edukacji i inicjatywę 
społeczną, poprawę warunków ekologicznych, re-
strukturyzację gospodarki w kierunku rozwoju 
usług, kreowanie wysokiej jakości życia, promocję 
zdrowia i kultury fizycznej, zachowanie dziedzic-
twa kulturowego i udział w tworzeniu kultury…

Obecny zakres oferty inwestycyjnej gminy to:
wyznaczenie terenów pod inwestycje przemy-•	

słowe – Rekowo Górne, Brudzewo, Łebcz;
sprawna obsługa inwestora w postępowaniu •	

administracyjnym;
współpraca inwestycyjna w zakresie tworze-•	

nia infrastruktury dla przystani nad Zatoką Pucką 
w Swarzewie, Rzucewie i Osłoninie;

tworzenie produktu w zakresie edukacji eko-•	
logicznej na bazie rezerwatów przyrody (ścieżki 
dydaktyczne itp.);

budowa infrastruktury tzw. baz spoczynko-•	
wych dla ścieżek rowerowych;

Zachowując naturalnie uwarunkowany rolniczy 
charakter Gminy Puck preferowani będą inwesto-
rzy:

z zakresu rolnictwa o wysokim stopniu spe-•	
cjalizacji, 

usług związanych z przetwórstwem rolnym, •	
ogrodnictwem (rynek wewnętrzny związany z roz-
wojem turystyki), 

ekologiczne technologie pozyskiwania energii •	
elektrycznej i cieplnej, 

inwestujący w rozwój bazy noclegowej i ga-•	
stronomicznej dla usług turystycznych,

budowę produktów turystycznych z uwzględ-•	
nieniem specyfiki nadmorskiej, 

twórcy infrastruktury technicznej dla rekre-•	
acji i sportów wodnych. 

Ważnym elementem rozwoju turystyczno-go-•	
spodarczego wsi jest agroturystyka.  Wskazujemy 
jej nowe perspektywy… 

Zapraszamy do współpracy…

Wójt Gminy Puck
mgr inż. Tadeusz Puszkarczuk
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Gmina Puck - rytm życia, 
nowe perspektywy…
GM. PUCK | Mieszkamy w bardzo atrakcyjnym miejscu na ziemi pomorskiej, urokliwym i klimatycznym… Promujemy gminę przyjazną dla 
miejscowych i zewnętrznych inwestorów, których działania gospodarcze przyczyniać się będą do rozwoju sfery gospodarczej i społecznej. 
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Informujemy, że Multiconsult Polska 
sp. z o.o.  przeprowadza konsultacje spo-
łeczne w związku z realizacją kontraktu 
na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. na opracowanie dokumentacji 

przygotowawczej: „Włączenie północ-
nych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy 
Kosakowo w system kolei aglomeracyj-
nej na obszarze pomorskiej Metropo-
lii”, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 w ramach 
Umowy nr 90/105/0164/19/Z/I z dnia 
15 lipca 2019 r.

Konsultacje społeczne odbywają się 

w terminie: 3.12.2020 – 31.12.2020
- Najważniejsze założenia tego pro-

jektu, to w sumie sześć wariantów 
rozbudowy sieci kolejowej – wyjaśnia 
Wójt Gminy Kosakowo, Marcin Ma-
jek, - Najbardziej rekomendowany jest 
Wariant nr 2 który prowadzi do Gminy 
Kosakowo wraz ze stacją końcową Mo-
sty Zachód (Złote Piaski). Wartość tego 
wariantu to około 825 mln zł. Warto 
tutaj dodać że wartość prac od grani-
cy z miastem Gdynia do stacji Mosty 
Zachód to około 200 mln. Dzięki temu 
wariantowi pojawi się w Gminie Kosa-
kowo w sumie 5 przystanków (Lotnisko 
Gdynia Kosakowo, Kosakowo Szkoła, 
Kosakowo, Pierwoszyno, Mosty Za-
chód) oraz jeden na granicy z miastem 
Gdynia czyli Obłuże Górne. Spotkanie 
jest podsumowanie prac które trwają 
intensywnie od ponad roku, a o któ-
rych wielokrotnie informowałem na 
wielu spotkaniach z mieszkańcami. 
W każdym wariancie przewidujemy 
obsługę poprzez stworzenie licznych 
parkingów w systemie Park & Drive. 
Projekt budowy linii kolejowej jest ści-
śle połączony z wieloma inwestycjami 
drogowymi Gminy Kosakowo takimi 
jak ( Przebudowa ul. Płk. Dąbka wraz 
z drugim wiaduktem, Przebudowa ul. 
Derdowskiego, Obwodnica Pierwoszy-
na czy Układ drogowy Złote Piaski).

O tym jak ważne jest to rozwiązanie 
pod względem komunikacyjnym nie 
trzeba nikogo przekonywać. Patrząc na 

bardzo dynamiczny rozwój Gminy Ko-
sakowo i stale rosnącą liczbą mieszkań-
ców stworzenie możliwości szybkiego 
połączenia kolejowego do Gdyni i do 
Trójmiasta jest najlepszą alternatywą.

Oficjalnie konsultacje społeczne 
dotyczące całego przedsięwzięcia już 
ruszyły – mówi wójt Małek. - Gorąco 
zachęcam wszystkich mieszkańców do 
wzięcia udziału w konsultacjach i pre-
ferowanie Wariantu nr 2 jako najbar-
dziej korzystnego dla mieszkańców 
Gminy Kosakowo.

Konsultacje: http://konsultacje-pka-
gdynia-kosakowo.pl/

Wariant nr 2 – modernizacyjny 
– założenia: 

- budowa dwóch bezkolizyjnych torów 
PKA pomiędzy przystankiem Gdynia 
Stadion, a przystankiem Gdynia Wzgó-
rze Św. Maksymiliana

- budowa dwóch bezkolizyjnych torów 
PKA pomiędzy posterunkiem Gdynia 
Chylonia, a nowoprojektowanym przy-
stankiem Gdynia Pogórze, równolegle 
do linii kolejowej 723

- dobudowa drugiego toru linii kole-
jowej 228 między przystankiem Gdynia 
Pogórze, a Gdynia Port Oksywie

- budowa nowej linii od Gdyni Pogó-
rze do Gminy Kosakowo (5 przystanków  
w Gminie Kosakowo: Lotnisko Gdynia 
Kosakowo, Kosakowo Szkoła, Kosako-
wo, Pierwoszyno, Mosty Zachód)
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System Kolei Aglomeracyjnej
GM. KOSAKOWO | Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu „Włączenie Północ-
nych Dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w System Kolei Aglomeracyjnej na Obsza-
rze Pomorskiej Metropolii”. 
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OGŁOSZENIE 15/2020/RL

Gmina Puck dokonała odbioru zadania pn. „Bu-
dowa budynku remizy strażackiej OSP w Swarze-
wie”. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Polnej. 
Powierzchnia zabudowy wykonanego obiektu wy-
nosi 320,51 m2, powierzchnia użytkowa 270,33 m2, 
kubatura 1.673,06 m3.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie m.in.:
- budynku remizy ze wszystkimi urządzeniami 

z nim związanymi, w tym: instalacje wodno-kana-
lizacyjne, centralne ogrzewanie, instalacje elektro-
energetyczne i teletechniczne

- przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej
- przebudowę elektrycznego przyłącza kablowego 

(usunięcie kolizji)
- zagospodarowanie terenu, w tym: miejsca po-

stojowe dla samochodów osobowych, plac manew-
rowy z częścią pieszo-jezdną, tereny zielone, oświe-
tlenie terenu.

Roboty wykonano w okresie od marca do paź-
dziernika 2020 r. Obiekt oddano do użytkowania 
w ubiegłym miesiącu, przed terminem umownym.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł brutto 1,2 mln zł.
/UGP/

Strażacy mają nową 
remizę
GM. PUCK | Gmina Puck dokona-
ła odbioru zadania pn. „Budowa 
budynku remizy strażackiej OSP 
w Swarzewie”. 

Urząd Skarbowy w Pucku informuje o nowej usłudze ,,Umów 
wizytę w urzędzie skarbowym”. Załatwienie sprawy podczas 
bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej 
wcześniejszym umówieniu. Wizyty można umawiać już dzi-
siaj, a do wyboru są terminy na najbliższe 14 dni. Najprościej 
zrobić to przez internet. Wystarczy skorzystać z usługi 
,,Umów wizytę w urzędzie skarbowym” na podatki.gov.pl lub 
na stronach poszczególnych urzędów skarbowych. Na wizy-
tę można umówić się także telefonicznie ( numery telefonów 
można sprawdzić na stronie www urzędu skarbowego ) lub 
podczas osobistej wizyty w urzędzie – w punkcie ,,Umawia-
nie wizyt”, który znajduje się blisko wejścia.
/UGP/

noWa usługa 
W urzędzie skarboWym
gm. Puck | urząd skarbowy w Pucku informuje o nowej 
usłudze ,,umów wizytę w urzędzie skarbowym”. 

fot. pixabay.com
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Jak zatem przed laty świętowali nasi 
pradziadowie i jakie tradycje przetrwały 
do dziś? Zanim wszyscy zbierzemy się 
przy wigilijnym stole, by złożyć sobie ży-
czenia i przełamać się opłatkiem, zasta-
nówmy się nad zwyczajami, które w tych 
szczególnych chwilach towarzyszą nam 
od wieków.

A na Kaszubach (i całym Pomorzu) są 
to tradycje wyjątkowo bogate i obfitujące 
w ciekawe obrzędy.

darcie Pierza
Kaszubską osobliwością było to, że ob-

rzędy związane ze świętami rozpoczynały 
się bardzo wcześnie - już w czasie Adwen-
tu, kiedy to kobiety wieczorami zbierały 
się przy darciu pierza. Wykonywaniu tej 
czynności towarzyszyły pełne emocji dys-
kusje, żarty i sąsiedzko - rodzinne plotki. 
Jeżeli akurat nie darło się pierza, gospody-
nie wyciągały kołowrotki i przędły wełnę, 
z której potem robiły na drutach swetry 
i skarpetki.

W okresie przedświątecznym trwało 
wielkie sprzątanie, bowiem od Wigilii aż 
do Trzech Króli nie wolno było ani prać, 
ani szyć, ani prząść. Zgodnie z dawnym 
zwyczajem, kilkanaście dni przed święta-
mi każdą checz odwiedzał Gwiżdż, który 
dzwonkami i gwizdaniem oznajmiał przy-

bycie gwiazdki. Gwiżdż pytał gospodarzy, 
czy zechcą przyjąć kolędników: "Chceta 
we gwiazdka widzec?".

Już od początku Adwentu po kaszub-
skich domach chodziły dzieci niosąc 
szopki, najczęściej gliniane, z figurkami 
Matki Boskiej, Józefa i małego Jezusa. 
Chodzenie z szopką połączone było ze 
śpiewaniem kolęd oraz ze spektaklem 
z udziałem Heroda, diabła i śmierci. Go-
spodarze w zamian obdarowywali dzieci 
słodyczami lub drobnymi monetami.

sianko i 12 PotraW
W Wigilię kaszubski gospodarz przy-

nosił do domu snopek nieomłóconego 
zboża, który potem stał w kącie przez całe 
święta, miał zapewnić dobrobyt. Zgodnie 
z tradycją na stole powinno było znaleźć 
się dwanaście – oczywiście postnych – 
potraw, czyli tyle, ilu było apostołów. 
Nieodłącznym atrybutem wigilijnego 
stołu był mak, a dokładniej – potrawy zeń 
przygotowane. Z makówek robiło się po-
tem ozdoby na “dankę” czyli na choinkę. 
Pod obrusem nie mogło zabraknąć sian-
ka. Zaś na stole, prócz karpia pojawiał się 
zazwyczaj barszcz z grzybami, zupa rybna 
z lanymi kluseczkami, śledź, bulwy (czyli 
ziemniaki), kapusta z grzybami, buraki 
tarte i kompot z suszonych owoców. Nie 

mogło też zabraknąć kaszubskiego chle-
ba (z dodatkiem ziemniaków). Dbano, by 
zostawić dodatkowe nakrycie dla stru-
dzonego wędrowca, zaś resztki jedzenia 
świątecznego – a z czasem także opłatek 
- zanoszono domowemu inwentarzowi. 
Wierzono, że zwierzęta w tę noc mówią 
ludzkim głosem, jednak na Kaszubach 
nie wolno było ich podsłuchiwać, gdyż 
mogłoby to przynieść nieszczęście.

kolędnicy i jasełka
W czasie kolacji przychodzili kolędni-

cy. Najważniejszy był Gwiazdor, który 
dawał prezenty i przepytywał z pacierza. 
Oprócz niego do chaty wchodził Dziad 
z Babą, kominiarz, bocian (przynosił 
szczęście), Żyd z niedźwiedziem (zapew-
niał siłę i urodzaj) oraz diabeł. Późnym 
wieczorem Kaszubi zwykli iść do ko-
ścioła na Pasterkę, by radośnie powitać 
narodzonego Jezusa Chrystusa. Pierwszy 
dzień świąt tradycyjnie poświęcony był 
rodzinie i sąsiadom. Od drugiego dnia 
Bożego Narodzenia swoją wędrówkę po 
domach zaczynali trzej królowie - Mel-
chior, Kacper i Baltazar.

Mówiąc o zwyczajach, nie można zapo-
mnieć o jasełkach. Za twórcę przedsta-
wień bożonarodzeniowych uważany jest 
św. Franciszek z Asyżu. Ich treścią była 

historia narodzenia Jezusa w Betlejem 
i spisku Heroda. W XVIII wieku bisku-
pi polscy zakazali wystawiania jasełek 
w kościołach, ponieważ do treści coraz 
chętniej wprowadzano sceny i postacie 
ludowe, często związane z wierzeniami 

pogańskimi. Wtedy z szopkami poza mu-
rami kościołów zaczęli kolędować żacy 
i czeladnicy. Teksty jasełkowe, najczęściej 
gwarowe, były przeważnie anonimowe 
i często przerabiane.

Rafał Korbut

Boże Narodzenie – tradycje i zwyczaje
POMOrze | Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nie tylko z rodzinnymi spotkaniami 
przy stole, prezentami, życzeniami i Pasterką. Tradycji i zwyczajów, które przetrwały do 
naszych czasów, jest znacznie więcej. 
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Czas świąt, czas pomagania
POWiAt | Jak co roku przed świętami organizowane są akcje charytatywne, mające na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom ubogim i potrzebują-
cym. Tak jest również w tym roku w powiecie puckim. Pomagają instytucje, samorządowcy, motocykliści, osoby indywidualne i inni.

W tym roku zaangażowanie w akcję 
Szlachetna Paczka przerosło najśmiel-
sze oczekiwania organizatorów oraz 
osób i instytucji, które włączyły się 
w tę inicjatywę. Zarząd powiatu wraz 
z przewodniczącym rady, pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Pucku, pra-
cownicy Szpitala Puckiego, bohatero-
wie z Ratownictwa Medycznego Puck, 
uczniowie i nauczyciele powiatowych 
szkół (a w szczególności Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Pucku i I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego w Pucku) 
oraz przedstawiciele organizacji po-
zarządowych - Moto „Sztormowcy” 
Stormriders... wszyscy oni zapocząt-
kowali prawdziwą falę dobra. 

- Jesteśmy pewni, że tej fali nikt 
nie zatrzyma, a również w kolejnych 
latach wiele osób i instytucji do nas 
dołączy – podkreślają organizatorzy. 
- Mamy nadzieję, że te Święta Boże-
go Narodzenia będą wyjątkowe dla 
mieszkańców Ziemi Puckiej, jak rów-
nież dla naszych sąsiadów. 

Warto dodać, że przekazano nie tyl-
ko najpotrzebniejsze rzeczy - do domu 
podopiecznych trafi także prawdziwa 
choinka, zabawki dla dzieci, sprzęty 
gospodarstwa domowego. 

Nieoceniona jest pomoc motocy-
klistów – Sztormowców. Oprócz za-
angażowania się w akcję „Szlachetna 
Paczka” zrobili też świąteczny pre-
zent podopiecznym z SOSW Puck 

i z Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Kłaninie. Odwiedzili też 
z darami Szpital Specjalistyczny im 
F. Ceynowy w Wejherowie, w któ-
rym obecnie przebywają także dzieci 
z Ziemi Puckiej.

- Tegoroczna zbiórka darów świą-
tecznych była bardzo owocna – pod-
sumowują Sztormowcy. - Udało 
nam się zaprosić dzięki Krisowi do 
tej cyklicznej akcji dość sporą grupę 
firm, które zadeklarowały pomoc 
w zdobyciu potrzebnych artykułów. 
Zebraliśmy także sporą ilość artyku-
łów spożywczych w naszej siedzibie. 
Były to dary od nas, Sztormowców 
i przekazane zostały do Starostwa 
Powiatowego w Pucku, aby wspo-

móc  organizowaną przez urząd  
„Szlachetną Paczkę” dla potrzebu-
jącej rodziny z powiatu puckiego 
. Zebraliśmy także pewną kwotę 
z naszej zrzutki na opał dla rodzi-
ny, którą także poprzez „Szlachetną 
Paczkę” wspierają pracownicy siłow-
ni z Pucka - tutaj podziękowania dla 
Młodego, gdyż wynegocjował dobrą 
cenę za tonę opału i dodatkowo za-
łatwił następną ilość, która została 
przekazana przez skład opału w pre-
zencie dla tejże rodziny.  Wszystkim 
zaangażowanym osobom i firmom 
serdecznie dziękujemy za tak hojną 
pomoc i nie ukrywamy , że liczymy 
na Was też w przyszłym roku!
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Do końca grudnia osoby powyżej 65. roku życia z tzw. 
grup ryzyka z 18 powiatów województwa pomorskiego 
mogą skorzystać ze szczepień przeciwko pneumoko-
kom. To wspólna inicjatywa samorządu województwa 
pomorskiego i powiatów, które planują zaszczepić 
prawie 2,8 tys. Pomorzan.
W programie biorą udział powiaty: bytowski, chojnicki, 
człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, 
lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, sztum-
ski, tczewski, wejherowski oraz miasta: Gdynia, Słupsk 
i Sopot. Program kosztował ponad 880 tys. zł i został 
dofinansowany z budżetu województwa pomorskiego. 
Jego realizatorem są Szpitale Pomorskie.
Kto może się zaszczepić? Osoby powyżej 65. r.ż., które 
znajdują się w tzw. grupie ryzyka, otrzymują bezpłatne 
szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom. Ze szcze-
pień korzystają pacjenci, którzy mają przewlekłe choroby 
np. układu oddechowego. Szczepienia te są szczególnie 
wskazane, gdyż zabezpieczają m.in. przed zapaleniem płuc 
tak groźnym w czasie pandemii koronawirusa. W latach 
2018-2019 z programu skorzystało 4255 Pomorzan.
Co należy zrobić? Pacjent, zgłaszający się na szczepienie, 
powinien przedstawić dokument tożsamości potwierdza-
jący miejsce zameldowania oraz zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające przynależność do grupy ryzyka lub inną do-
kumentację, na podstawie której będzie można udowodnić 
przynależność do grupy ryzyka. Zaświadczenie lekarskie 
nie będzie wymagane, jeżeli z dokumentacji medycznej 
posiadanej przez podmiot wykonujący szczepienie, będzie 
wynikać przynależność pacjenta do grupy ryzyka.
W ramach realizacji programu będzie też edukacja pacjenta. 
Każda zaszczepiona osoba otrzyma materiały informacyjne.
Pełna lista miejsc, gdzie można się zaszczepić wraz z licz-
bą osób planowanych do wyszczepień w poszczególnych 
powiatach w załączeniu oraz na stronie www.szpitalepo-
morskie.eu/pneumokoki
/raf/

bezPłatne szczePienia 
tylko do końca roku
Pomorze | Przychodnie czekają na seniorów. 
bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom 
dostępne są tylko do końca roku.

fot. pixabay.com



lice, tel. 601 677 964

Profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697

RÓŻNE

sPrzedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

dreWno opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

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

ziemniaki, 80 groszy wineta, tel. 510 
751 837

sianokiszonka, 80 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

siano, 75 zł, suche, Częstkowo, tel. 
510 751 837

słoma, 30 zł, sucha, Szemud, tel. 510 
751 837

sPrzedam odkurzacz POWERMED 
przeciwalergiczny, na mokro, mao uży-
wany, 850 zł, Sierakowice, tel. 790 290 
835

sPrzedam słoiki 1, no lit., z nakrętka-
mi większa ilość szt. 1 zł, Sierakowice, 
tel. 790 290 835

lodóWkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

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

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

sPrzedam chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sPrzedam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 
54

sPrzedam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

sPrzedam szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

sPrzedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

NIERUCHOMOŚCI

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

sPrzedam

sPrzedam mieszkanie - 2 pokoje, ga-
raż, Kębłowo, tel. 693 033 160

MOTORYZACJA

sPrzedam

jaWa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. ,far-
big blau-zitrone, cena 3667 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

roWer Flamme niemiecki, z silniekiem 
spalinowym KYMCO, 80 cm, 2 takt, mę-
ski, cena 1333 zł, Tczew, tel. 574 797 077

OGŁOSZENIA

kuPię

skuP, złomowanie aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPakoWania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłoWnie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
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Pieniądze te będą przeznaczone przede 
wszystkim na transport zbiorowy, nowe 
połączenia, wspólny bilet, węzły prze-
siadkowe i drogi, na spójne planowa-
nie przestrzenne, promocję, turystykę 
i ochronę środowiska. Ustawa niemal 
jednogłośnie została przegłosowana 
przez Senat i trafi pod obrady Sejmu. 
Teraz wszystko w rękach posłów.

metroPolią już jesteśmy
Starania samorządów o ustanowienie 

metropolii na Pomorzu trwają już od lat. 

W 2011 r. z inicjatywy prezydenta Pawła 
Adamowicza powstało stowarzyszenie 
samorządowe Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), w któ-
rym współdziała 57 samorządów - zarów-
no gminy miejskie, jak i wiejskie, a także 
osiem powiatów. Na terenie OMGGS 
mieszka prawie 1,6 mln mieszkańców. 
Dzięki metropolitalnym porozumieniom 
udało nam się pozyskać unijne środki 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Obecnie OMGGS zarządza 
funduszami europejskimi o wartości 1,76 

mln zł, co przekłada się na pakiet prawie 
180 projektów o wartości 3,13 mld zł. 
Z tych pieniędzy powstają węzły prze-
siadkowe, finansowana jest termomoder-
nizacja budynków publicznych, rewitali-
zowane są miasta i gminy, powstają nowe 
szpitale geriatryczne, przedsiębiorstwa 
społeczne, a prawie 18 tys. osób bezro-
botnych i zagrożonych ubóstwem i wy-
kluczeniem dostaje pomoc. OMGGS 
przez lata swojego funkcjonowania stał 
się miejscem wymiany poglądów prezy-
dentów, burmistrzów, wójtów i starostów 

z Pomorza. Metropolia w województwie 
pomorskim istnieje więc faktycznie, ale 
do jej dalszego rozwoju niezbędna jest 
ustawa. Dzięki niej samorządy zyskają 
dodatkowe kompetencje i środki finan-
sowe. Na mocy takiej ustawy w 2017 r. 
władze centralne powołały do życia Gór-
nośląsko-Zagłębiowską Metropolię i jest 
to na razie jedyny jak dotąd - pilotażowy 
- projekt, który uzyskał wsparcie władz 
państwowych.

korzyści z ustaWy 
metroPolitalnej

Związek metropolitalny jest formą 
współdziałania jednostek samorządu 
terytorialnego przynoszącą konkretne, 
codzienne korzyści dla mieszkańców 
danego obszaru. Uchwalenie ustawy da-
łoby prawo dysponowania dodatkowymi 
środkami na realizację wspólnych zadań. 
5% z podatku PIT, zasilające dotąd bu-
dżet państwa, przeznaczonych zostanie 
na poprawę jakości życia mieszkańców 
naszej metropolii. W naszym przypadku 
jest to ponad 200 mln każdego roku. Te 
fundusze pozwolą nam na koordynację 
działań dot. zarządzania transportem, 
na zakup dodatkowych autobusów, 
tramwajów, trolejbusów i pociągów, 
a także na stworzenie nowych połączeń 
i koordynację budowy priorytetowych 

dla metropolii dróg. Jest to szczególnie 
ważne dla małych samorządów. Bez 
ustawy metropolitalnej nie będzie moż-
na dostatecznie zadbać o mieszkańców 
najmniejszych miejscowości i walczyć 
z wykluczeniem komunikacyjnym, któ-
re jest jednym z największych wyzwań 
naszego kraju. Dodatkowy budżet prze-
łoży się na wyrównanie standardu usług 
oświatowych i kulturalnych w małych 
i dużych gminach, skoordynowane 
planowanie przebiegu dróg, terenów 
inwestycyjnych i mieszkaniowych czy 
wspólną promocję zagraniczną atutów 
gospodarczych i turystycznych naszych 
miast i gmin.

ustaWa metroPolitalna 
W rękach PosłóW

Pod koniec lipca tego roku projekt 
ustawy metropolitalnej dla wojewódz-
twa pomorskiego przyjęły połączone 
komisje senackie - Ustawodawcza oraz 
Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji. Projekt pozytywnie zaopiniowa-
ło też Ministerstwo Rozwoju. W pierw-
szej połowie września projekt ustawy 
trafił pod obrady Senatu RP. Senatoro-
wie podczas trzeciego czytania niemal 
jednogłośnie poparli projekt. Ustawa 
została skierowana do prac w Sejmie. 

/raf/

Metropolia - duży dostanie więcej
POMOrze | Nawet 200 mln każdego roku może trafić na 
Pomorze dzięki ustawie metropolitalnej.


