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Pod koniec ubiegłego roku została 
podpisana w Urzędzie Marszałkow-
skim umowa na dofinansowanie 
przebudowy ul. Rzemieślniczej 
w Kosakowie z udziałem środków 
Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.
Wartość całej inwestycji to 4,2 
mln zł, z czego w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

otrzymamy 2,1 mln zł. W zakresie 
przedsięwzięcia jest między innymi 
remont całej nawierzchni od ul. 
Chrzanowskiego do ul. Rumskiej, bu-
dowa chodników i ścieżki rowerowej, 
przebudowa zatok autobusowych, 
remont parkingów oraz wymiana 
i budowa nowego oświetlenia. Inwe-
stycja planowana jest do realizacji 
w przyszłym roku.
/UGK/

Ponad 2 mln zł dofinansowania na remont drogi
gm. KosaKowo |  gmina Kosakowo uzyskała dofinansowanie na ul. 
rzemieślniczą w Kosakowie.

W grudniu 2020 Rada Gminy podjęła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do reali-
zacji  projektu o nazwie: Budowa Systemu 
Roweru Metropolitarnego Obszaru Me-
tropolitarmego Gdańsk Gdynia Sopot.

JaKie będzie nowe mevo
System mieszany, ponad 4 tys. rowerów, 

w tym przynajmniej tysiąc tradycyjnych, 
kontrakt na 6 lat, decentralizacja ładowa-
nia baterii, abonament nie wyższy niż 30 
zł – to główne założenia nowego systemu 
Mevo, które zespół projektowy przedsta-
wił na spotkaniu z mieszkańcami metro-
polii we wtorek 12 stycznia.

Dobiega końca ogłoszony w kwietniu 
dialog konkurencyjny, w którym bierze 
udział trzech potencjalnych wykonaw-
ców. W najbliższych dniach zostaną oni 
zaproszeni do składania ofert. Nowe 
Mevo obejmie swoim zasięgiem wszystkie 
dotychczasowe gminy. Do projektu dołą-
czają Kosakowo i Kolbudy. 

We wtorek 12 stycznia odbyło się kolej-
ne spotkanie z mieszkańcami metropolii 
dot. przyszłości Mevo. Podczas poprzed-

nich spotkań i warsztatów użytkownicy 
rowerów przedstawiali swoje rekomen-
dacje i propozycje zmian w nowym sys-
temie. Na wtorkowym spotkaniu zespół 
projektowy, złożony m.in. z oficerów 
rowerowych, specjalistów ds. zamówień 
publicznych i finansów oraz prawników, 
przedstawił główne założenia nowego sys-
temu. Zostały one wypracowane podczas 
dialogu konkurencyjnego z trzema wy-
branymi firmami.

dialog KonKurencyJny na 
finiszu

W grudniu 2020 zakończyły się rozmo-
wy z potencjalnymi wykonawcami Mevo 
w ramach dialogu konkurencyjnego ogło-
szonego w kwietniu ubiegłego roku. Po-
tencjalni wykonawcy przedstawili swoje 
możliwości techniczne i wspólnie z zespo-
łem projektowym pracowali nad rozwią-
zaniami najkorzystniejszymi dla miesz-
kańców metropoliii. Kolejnym krokiem 
jest zaproszenie wykonawców uczestni-
czących w dialogu do składania ofert, co 
planowane jest na drugą połowę stycznia. 

Od momentu wysłania zaproszenia  Wy-
konawcy będą mieli 30 dni na przesłanie 
ofert.  Zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych – dialog konkurencyjny jest 
poufny. Siwz, zawierająca podjęte na pod-
stawie informacji pozyskanych od Wy-
konawców w dialogu ustalenia, zostanie 
opublikowana na stronie internetowej 
zamawiającego wraz ze skierowaniem do 
wykonawców zaproszenia do składania 
ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty 
i podpisanie 6-letniej umowy planowane 
jest na marzec. Zgodnie z zapowiedzia-
mi potencjalnych wykonawców – system 
mógłby ruszyć do końca 2021 r. 

system mieszany, usługa, a nie 
dostawa

Zgodnie z rekomendacjami mieszkań-
ców przedstawionymi podczas warsztatów 

i spotkań, a także po przeprowadzeniu 
szczegółowych analiz (Analiza mode-
lu funkcjonowania SRM Mevo, Analiza 
przyłączy elektrycznych, Analiza finanso-
wo-ekonomiczna SRM Mevo, Analiza roz-
wiązań dot. funkcjonowania SRM Mevo), 
a także na podstawie badań ankietowych 
użytkowników Mevo zostały wypracowa-
ne główne założenia nowego Mevo.

Mevo 2.0 będzie systemem mieszanym 
złożonym z 4099 rowerów, przy czym 
przynajmniej 1000 stanowić będą rowery 
tradycyjne. Infrastruktura oraz rowery 
będące w posiadaniu OMGGS zosta-
ną wykorzystane w nowym systemie. 
W przeciwieństwie do Mevo 1.0 tym ra-
zem zamawiana będzie usługa, a nie do-
stawa rowerów. Oznacza to, że operator 
otrzymuje zapłatę za usługę w równych 
ratach za każdy miesiąc działania syste-

mu. System ładowania baterii będzie zde-
centralizowany.

Bez zmian pozostanie system zwrotu ro-
werów. Będzie można zwracać je, tak jak 
do tej pory, również poza stacjami. Sys-
tem będzie działał w sezonie 9+3 – przez 
9 m-cy 100% floty, od grudnia do końca 
lutego 50% floty.

Abonament nie będzie kosztował wię-
cej niż 30 zł. W ramach tej opłaty będzie 
można korzystać przez 60 minut z rowe-
rów elektrycznych i 120 minut z rowerów 
tradycyjnych dziennie.

System swoim zasięgiem obejmie 16 
gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk, Gdy-
nia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdań-
ski, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, 
Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), 
a także dodatkowo Kolbudy i Kosakowo.
/UGK/
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Mevo coraz bliżej 
gminy Kosakowo
GM. KOSAKOWO | Gmina Kosakowo podjęła starania w zakresie dołączenia do systemu 
Mevo. Na przełomie 2020 roku pojawiła się możliwość rozszerzenia Mevo o nowe gminy.
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Z programu ukończono już kanalizacje sanitarne w m. 
Darzlubie, Mrzezino i Mechowo, gdzie łącznie wykonano 
ponad 26 km sieci z przyłączami oraz 7 tłoczni ścieków i 1 
przepompownię. Koszt wykonania powyższych robót wy-
niósł ponad 29 mln zł.

W ramach w/w programu realizowane są obecnie prace ka-
nalizacyjne w m. Brudzewo, które trwają od ubiegłego roku 
i wykonane są w 85%. Wykonana zostanie tu sieć kanalizacji 
tłocznej dług. 3,3 km, sieć kanalizacji grawitacyjnej z przy-
łączami dług. 6,4 km, 3 tłocznie ścieków oraz 1 pompownia. 
Koszt inwestycji wynosi 4,8 mln zł. Termin zakończenia robót 
budowlanych planowany jest na 30 października 2021 r. Wy-
konawcą robót jest Przedsiębiorstwo WODKAN - GRZENK-
NOWICZ Sp. z o.o. z Kartuz.

Aneksem do umowy o dofinansowanie zwiększono zakres 
rzeczowy i finansowy dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Leśniewie (etap I). Zakres rzeczowy tego etapu obejmu-
je centralną cześć wsi Leśniewo oraz sieć „tranzytową” do 
punktu przyłączeniowego w m. Mechowo, tj. budowę kana-
lizacji tłocznej długości ok. 3,5 km, kanalizacji grawitacyj-
nej długości ok. 10,5 km, 1 tłoczni ścieków. Koszt inwestycji 
opiewa na kwotę 5,7 mln zł. Termin zakończenia robót bu-
dowlanych planowany jest na 30 października 2021 r. Wy-
konawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA 
–HYDROINSTAL Sp. z o.o. z Bolszewa.
/UGP/
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Inwestyc je w gminie Puck
GM. PucK | Trwają prace na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Darzlubie, Brudzewo, Mechowo i Mrzezino”, dla którego Gmina Puck uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiS).
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Po pomorskich torach kursuje już 10 nowocze-
snych, elektrycznych składów Impuls. Ich dostawy 
zakończyły się pół roku wcześniej niż pierwotnie za-
kładano, na początku 2020. Obsługują one połącze-
nia pomiędzy Słupskiem a Trójmiastem i Elblągiem. 
Po elektryfikacji linii Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej będą mogły pojechać także do Kartuz. Zakup 
Impulsów kosztował ponad 240 mln zł i był współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej. 

Pomorzanie wybieraJą KoleJ
Mieszkańcy województwa pomorskiego najchętniej 

w Polsce jeżdżą pociągami. Zgodnie z danymi Urzę-
du Transportu Kolejowego wskaźnik wykorzystania 
kolei w naszym regionie wynosi 26,1. Oznacza to, że 
Pomorzanie chętniej korzystają z kolei niż mieszkań-

cy innych regionów kraju, a nawet niektórych krajów 
UE. Cieszy również fakt, że od kilku lat ten wskaźnik 
stale wzrasta. Łącznie w 2019 r. z usług kolei w regio-
nie skorzystało 56,4 mln pasażerów. 

wieloletnie wsParcie Kolei
Na przełomie roku samorząd województwa pod-

pisał z Szybką Koleją Miejską i z Polregio wielolet-
nie umowy finansowe. To bardzo ważny fundament 
dla rozwoju komunikacji kolejowej. Z jednej stro-
ny pozwoli operatorom na zachowanie płynności 
finansowej i zakupy nowego taboru, a z drugiej  
zapewni Pomorzanom komunikację kolejową na 
najwyższym poziomie. Warto pamiętać, że w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Województwa Po-
morskiego zapisano, że w ciągu najbliższych 6 lat na 

kolej samorząd przeznaczy około miliarda złotych 
z budżetu województwa. 

buduJemy baJPas
W grudniu 2020 r. podpisana została umowa 

z wykonawcą tzw. bajpasa kartuskiego. Będzie to 
trasa objazdowa na czas modernizacji i elektryfi-
kacji linii kolejowej Gdynia – Kościerzyna. Przez 
ok. trzy lata ruch pociągów będzie tam wstrzyma-
ny, a dzięki bajpasowi pociągi z linii PKM pojadą 
przez Gdańsk Kokoszki, Starą Piłę, Żukowo Za-
chodnie do Kartuz. Co ważne, nie będzie to tylko 
tymczasowa trasa. Po zakończeniu inwestycji, któ-
rą prowadzić będzie spółka Pomorska Kolej Metro-
politalna,  będzie ona dalej służyć mieszkańcom. 
Koszt tej inwestycji to ponad 43 mln zł. Warto też 
zaznaczyć bardzo dobrą współpracę z kolejarzami 
z PLK. Dzięki koordynacji prac przetargi udało 
rozstrzygnąć się praktyczne w tym samym czasie. 
To oznacza, ze budowlańcy będą mogli równocze-
śnie działać na obydwu odcinkach. 

PKm z Prądem
W 2021 r. rozpocznie się także druga oczekiwana 

inwestycja na linii PKM, mianowicie elektryfikacja 
trasy. Linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej od 
początku planowana była do elektryfikacji. Jednak 
bez elektryfikacji linii kolejowej z Gdyni do Ko-
ścierzyny inwestycja była by bez celowa, a trakcja 
elektryczna kończyłaby się ślepo w Rębiechowie. 
Dzięki tej inwestycji już za kilka lat podróżni zyska-
ją jeszcze większy komfort podróży, pociągi będą 
też bardziej pojemne i szybsze. Wraz z elektryfika-
cją wybudowany zostanie również nowy przystanek 
– Gdańsk Firoga. Będzie on służyć pracownikom 
licznych zakładów i firm zlokalizowany w rejonie 
gdańskiego lotniska.  
(AO)

Kolejowa rewolucja trwa. Co 
dzieje się na pomorskich torach?

Od lat województwo pomorskie jest polskim liderem kolejowych przewozów pasażerskich. Liczba pasażerów 
rośnie z roku na rok. Niestety w 2020 roku pandemia i lockdown spowodowały, że było ich mniej. Mimo to pod 
koniec roku rozpoczęła się inwestycja związana z bajpasem kartuskim, trwają też przygotowania do elektryfika-
cji linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 

Transport publiczny to jednak nie tylko 
koleje. To także przewozy autobusowe czy 
komunikacja miejska. W porównaniu do in-
nych polskich regionów wydajemy najwięcej 
na dopłaty do transportu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Ranking został opubli-
kowany przez czasopismo „Wspólnota”.

System publicznego transportu zbiorowego 
jest współfinansowany przez samorządy lo-
kalne. Organizatorami komunikacji kolejowej 
i drogowej są więc zarówno samorząd wo-
jewództwa jak i gminy czy powiaty. Każdy 
z organizatorów dopłaca do wykonywanych 
kursów i uzupełnia wpływy z biletów kupo-
wanych przez podróżnych. Wysokość tych 
dopłat jest zróżnicowana. Łącznie w 2021 
roku z budżetu województwa pomorskie-
go na organizację transportu kolejowego 
zostanie wydane ponad 194 mln zł.

Jak pokazuje najnowszy ranking czaso-
pisma „Wspólnota” uśredniona wysokość 
tych dopłat, w województwie pomorskim 
wynosi (per capita) 64,80 zł.  To najwyż-
sza wartość wśród polskich regionów. Na 
drugim miejscu w rankingu uplasowało się 
województwo mazowieckie, a na trzecim 
Wielkopolska.

– To, że jesteśmy liderem w ilości przewo-
zów regionalnych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca cieszy, ale trzeba pamiętać, 
jak duże koszty się z tym wiążą. Musimy 
pamiętać o zrównoważonym rozwoju 
województwa i o tym, że takie dziedziny jak 
ochrona zdrowia, kultura czy oświata rów-
nież wymagają niemałych nakładów – mówi 
Leszek Bonna wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

Warto też zaznaczyć bardzo wysoką pozy-
cję, jaką wśród miast wojewódzkich zajęło 
miasto Gdańsk. Dopłata do transportu 
zbiorowego, w ujęciu per capita w Gdańsku 
wynosi ponad 590 zł, co jest drugim wyni-
kiem w kraju. Ale dopłaty to nie wszystko.

– Zależy nam zarówno na unowocześnie-
niu taboru, jak i rozbudowie infrastruktury 
kolejowej. Stąd pomysł na jeszcze lepszą 
współpracy z PKP SKM i Polregio i innymi 
interesariuszami w promocji ekologicznych 
przewozów kolejowych. Od lutego będziemy 
inicjować spotkania mające na celu osią-
gnięcie jeszcze lepszego komfortu podróżo-
wania – dodaje wicemarszałek Bonna.
 
Jakie będą efekty? O tym przekonamy się 
w ciągu roku, a warto dodać, że 2021 rok 
został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei.
 (ao)

PomorsKie 
samorządy 
liderem doPłat
o tym, że województwo pomorskie jest 
polskim liderem kolejowych przewozów 
pasażerskich nikogo nie trzeba przeko-
nywać. liczby mówią same za siebie.
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Jesteśmy najpotrzebniejsi 
w trudnych czasach...

Rozmowa z Toma-
szem Limonem – pre-
zesem Pracodawców 
Pomorza.

Za nami 21. edycja konkursu 
o Nagrodę Pomorską „Gryf Go-
spodarczy 2020”. Jest to jedno 
z najważniejszych i najwyżej 
cenionych wyróżnień w środo-
wisku przedsiębiorców regionu,

Do ubiegłorocznej edycji konkursu 
w 8 kategoriach głównych zgło-
siło się 70 kandydatów z całego 
obszaru województwa. Spośród 
wszystkich firm, komisja konkur-
sowa po ocenie merytorycznej 
wyłoniła 27 finalistów. Reprezen-
towane przez nich branże to cały 
przekrój pomorskiej gospodarki: 
gospodarka morska, ICT, medy-
cyna, transport, budowa maszyn, 
energetyka, przemysł papierniczy, 
budownictwo, hotelarstwo i bran-
ża wypoczynkowa.
Gryf Gospodarczy to nagroda 
z tradycją, dobrze rozpoznawalna 
i silnie zakorzeniona na Pomorzu. 
W ciągu minionych lat do finału 
konkursu zakwalifikowało się 
kilkaset najlepszych pomorskich 
przedsiębiorstw, mających znaczą-
ce osiągnięcia na konkurencyjnym 
rynku, a ponad sto z nich zdobyło 
statuetkę gryfa. Finaliści konkursu 
byli wielokrotnie nominowani 
do innych prestiżowych nagród 
gospodarczych, takich jak Nagroda 
Gospodarcza Prezydenta RP, czy 
Nagroda Polskiej Rady Biznesu.

Jaki sposób organizacja Praco-
dawców Pomorza (PP) stara się 
wspomagać przedsiębiorców?
Na wszelkie możliwe sposoby, 
poczynając od wskazywania 
możliwości działania i  rozwoju 
nawet w branżach, które do 
niedawna miały duże kłopoty…

Na przykład?
Myślę, że obecnie może być to 
branża offshore. Wojewódz-
two pomorskie ma długą linię 
dostępu do morza, co stawia 
je w korzystnej sytuacji pod 
względem korzyści z budowy 
morskich farm wiatrowych jako 
inwestycji służących między 
innymi realizacji celów Europej-
skiego Zielonego Ładu. Biorąc 
pod uwagę możliwość budowy 
obiektów nawet o wysokości 
około 300 metrów, oraz ze 
względu na siłę wiatru i znacznie 
wydajniejszą pracę turbin niż 
w lądowych warunkach, uzyski-
wane są znacząco lepsze wyniki 
energetyczne i ekonomiczne.  

Ale polskie firmy nie mają 
dużych osiągnięć w budowie 
elektrowni wiatrowych na 
morzu...
Tylko w części zgadzam się 
z tym stwierdzeniem. Nasze ro-
dzime firmy nie mają doświad-
czenia w prowadzeniu tego typu 
projektów w roli generalnych 
wykonawców, gdzie liczy się nie 
tylko długoletnie doświadczenie, 
ale również zasoby do realizo-
wania tego typu przedsięwzięć. 
Tutaj niestety przewagę mają  
globalne konsorcja z innych 
państw Europy zachodniej m.in. 
z Danii, Holandii, Norwegii, 

Wielkiej Brytanii czy Niemiec. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że 
polskie firmy są obecne już od 
wielu lat na rynku energetyki 
odnawialnej zarówno w Polsce 
jak i za granicą [...]. 

Czy możemy to narzucić obce-
mu generalnemu wykonawcy?
Zgodnie z prawem unijnym nie 
możemy, gdyż wszyscy dzia-
łamy na tych samych prawach 
wolnego rynku Unii Europej-
skiej. Dlatego też tego typu 
postulaty należy konsultować 
z Komisją Europejską, która 
może ewentualnie zgodzić 
się na pewne odstępstwa. 
Jednak lepszą metodą w ta-
kich sytuacjach są negocjacje 
i przekonywanie inwestorów 
i generalnych wykonawców, że 
korzystanie z lokalnych przed-
siębiorstw będzie dla całości 
projektu bardziej opłacalne 
ze względów technicznych, 
organizacyjnych i finansowych. 
Proces przygotowania, budowy 
i eksploatacji farm wiatrowych 
na morzu wymaga zaangażo-
wania dużej ilości specjalistycz-
nych firm i to nie tylko typowo 
produkcyjnych, ale również 
logistyczno-transportowych, 
projektowych i doradczych. Dla-
tego też zyskają nie tylko przed-
siębiorcy bezpośrednio związani 
z branżą offshore, ale również 
inne firmy współpracujące z tym 
sektorem gospodarki.  

Cały wywiad czytaj w 92 
numerze Expressu Biznesu, 
oraz na naszej stronie 
internetowej!

Od listopada pełni Pani obowiązki dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, 
ale w WUP w Gdańsku pracuje Pani od kilku 
lat. Mając już to doświadczenie jak ocenia 
Pani obecną sytuację na rynku pracy?
Jeszcze na początku roku sytuacja była 
korzystna i spodziewaliśmy się, że trendy 
sprzyjające rozwojowi gospodarczemu 
utrzymają się również w 2020 roku. Praco-
dawcy zgłaszali więcej ofert pracy, a wzrost 
zapotrzebowania na pracowników sprawił, 
że w 2019 r. bezrobocie spadło do rekordowo 
niskiego poziomu 4,4 proc. Aktywność Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, który 
działa w imieniu Samorządu Województwa 
Pomorskiego, skoncentrowana była w dużej 
mierze na dostosowaniu kompetencji osób 
pozostających bez pracy do potrzeb praco-
dawców. Ten rok przyniósł jednak istotne 
zmiany. Pracodawcy ograniczyli rekrutację, 
wprawdzie nadal tworzone są nowe miejsca 
pracy, ale jest ich mniej. W okresie od stycz-
nia do listopada bieżącego roku - w porów-
naniu do analogicznego okresu w ubiegłym 
roku - liczba miejsc pracy zmniejszyła się 
o 17,5 tys. W ogólnej ocenie pomorskie firmy 
relatywnie dobrze radzą sobie ze skutkami 
pandemii, co jest wynikiem utrzymującego się 
od kilku lat wzrostu gospodarczego i dobrego 
klimatu do rozwoju przedsiębiorczości 
w naszym regionie. Natomiast konsekwencją 
osłabionego pandemią popytu na pracę jest 
rosnąca liczba osób bezrobotnych i wyższa 
stopa bezrobocia, która na koniec listopada 
wyniosła 5,9 proc. 

Jak obecna sytuacja związana z pandemią 
koronawirusa wpłynęła na rynek pracy?
Negatywne skutki szczególnie odczuwają oso-
by młode, zwłaszcza te, które utrzymują się 
na studiach z pracy dorywczej i krótkotermi-
nowej lub dopiero wchodzą na rynek pracy. 
Jednocześnie pracodawcy coraz bardziej cenią 
pracowników z dużym doświadczeniem 

i uniwersalnymi kompetencjami. 
W specyficznej sytuacji na rynku 
pracy są kobiety, których aktywność 
zawodowa w pierwszym półro-
czu spadła głównie, ze względu 
na zamkniecie gospodarki oraz 
konieczność sprawowania opieki 
nad dziećmi i osobami starszymi. 
Jednak już w trzecim kwartale, 
kiedy obostrzenia gospodarcze 
zmalały, tendencja ta uległa 
zmianie. Kobiety częściej niż 
mężczyźni wracały do pracy po 

okresie bierności zawodowej lub podejmowa-
ły pracę po raz pierwszy.

WUP podejmuje wiele działań, mających na 
celu wspieranie przedsiębiorców. Jakiego 
rodzaju są to działania?
- W swoich standardowych działaniach 
oferujemy pracodawcom bezpłatne usługi, 
które pozwalają im rozwijać kadrę i wzmac-
niać pozycję firm na rynku pracy. Pracodawcy 
mogą bezpłatnie korzystać z pomocy naszych 
doradców EURES w procesie rekrutacji 
pracowników z Europy. Z kolei nasi doradcy 
zawodowi świadczą usługi poradnictwa za-
wodowego, które pomagają określić potencjał 
firmy. Wspierając pracodawców w roz-
poznaniu m.in.: mocnych stron, talentów 
pracowników czy obszarów wymagających 
rozwoju, co pozwala pracodawcom jeszcze 
lepiej zarządzać zespołem. Zachęcamy też 
pracodawców do korzystania ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 
dofinansowanie szkoleń dla pracowników. 
W WUP otrzymają informacje i wskazów-
ki jak pozyskać środki KFS, a w realizacji 
wsparcia pomogą pracodawcom powiatowe 
urzędy pracy w całym regionie. Ponadto, 
dzięki realizowanym na Pomorzu projektom 
unijnym przygotowujemy odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrę dla pomorskich firm. 
Ten rok przyniósł też dodatkowe zadanie dla 
wojewódzkich urzędów pracy. Od kwietnia, 
firmy dotknięte kryzysem, mogą ubiegać się 
o wsparcie, w ramach Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych, na dofi-
nansowanie do wynagrodzeń pracowników. 
Do tej pory pomocą objętych zostało ponad 
4,3 tys. pomorskich przedsiębiorstw i blisko 
133 tysiące pracowników.

Gryf Gospodarczy
- laureaci i finaliści
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Po pierwsze: 
wspierać

Największe pozycje w przyszło-
rocznym budżecie wojewódz-
twa pomorskiego to transport, 
ochrona zdrowia oraz kultura.
Łącznie w 2021 roku Pomorze 
wyda ponad 1,1 mld zł. Z kolei 
deficyt budżetu wyniesie 
ponad 170 mln zł. W dzia-
le „Transport i Łączność” 
zawarte jest dofinansowanie 
kolejowych przewozów 

pasażerskich i dotacje dla prze-
woźników autobusowych - 469,2 mln zł.

Transport, zdrowie i kultura
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― Nietrudno się spodziewać, że zbliżający się 2021 rok dla rynku motoryzacyjnego 
będzie upływał przede wszystkim pod hasłami ekologia i elektryczność. Ale nie tylko. 

Poniżej przedstawiamy wybrane i wyczekiwane modele. ―

▶ Dwie Nowości oD ToyoTy 
Japoński producent przygotował na pierwszą część 2021 r. 
kilka nowości. Jedna z nich to kultowy już model RAV4, któ-
ry tym razem wyposażono w elektryczną wtyczkę. Poza tym 
w lutym do polskich salonów trafi nowy Highlander. Autem 
o długości niemal 5 metrów będzie mogło podróżować do 7 
osób. Pod maską schowano hybrydowy układ napędowy.
Z pewnością dużą ciekawostką jest model Mirai – wyjątkowo, 
gdyż jego sercem jest napęd... wodorowy. Premiera tego mo-
delu w polskich salonach zaplanowana jest na przełom lutego 
i marca. Problem w tym, że w naszym kraju takiego auta nie 
da się zatankować. To jednak – według zapowiedzi – ma się 
zmienić. Dodajmy jeszcze, że w marcu w polskich salonach 
zadebiutuje odświeżony Hilux. Samochód będzie dostępny 
z silnikiem diesla o mocy 204 KM. 

▶ iii geNerAcjA KANgoo
Minęło już 13 lat, od kiedy na rynku zadebiutowała II genera-
cja Renault Kangoo. W lutym do sprzedaży ma wejść kolejna. 
Ten kombivan od francuskiego producenta będzie dostępny 
w dwóch wersjach: 5-osobowej oraz jako 2-osobowy Van 
z wydzieloną przestrzenią ładunkową. Klienci będą mieli do 
wyboru dwie długości nadwozia. Przestrzeń użytkowa w stan-
dardowej odmianie wynosi od 3,3 do 3,9 m3, a w przedłużo-
nym wariancie – od 4,2 do 4,9 m3. 
Nowe Kangoo dostępne będzie z różnymi wersjami silnikowy-
mi – nie tylko spalinowymi, będzie także wersja z napędem 
elektrycznym. 
Renault zacznie przyjmować zamówienia na nowe kombivany 
na początku lutego 2021 roku, a pierwsze egzemplarze trafią 
do klientów w maju.

▶ e-TroN w wersji gT
Mówiąc o premierach 2021 roku nie można zapomnieć o tym 
wyjątkowym, sportowym, elektrycznym coupe. Już sam napęd 
na wszystkie koła o łącznej mocy 590 koni mechanicznych 
może przysparzać o dreszcze. Dodajmy do tego mnóstwo in-
nowacyjnych rozwiązań (choć już wcześniej przetestowanych, 
ponieważ Audi e-tron GT to częściowo...  Porsche Taycan) 
i niepowtarzalną stylistykę – i już wiadomo, że ten model 
z czterema kołami na masce z pewnością znajdzie swoich 
zwolenników. 
Z ciekawostek warto wspomnieć, że e-tron GT jest pierwszym 
seryjnym, w pełni elektrycznym Audi produkowanym w Niem-
czech. Pierwsze zamówienia na ten model będzie można skła-
dać wiosną 2021 r.
/raf/

Czym nas zaskoczy 2021 rok?

Trochę ponad 15 milionów – tyle jest już w Polsce mieszkań 
i domów – wynika z szacunków portalu mieszkanie.pl. To 
bez wątpienia historyczny rekord. Wybudowanie ostatniego 
miliona zajęło nam ponad 5 lat. Standard mieszkań w Polsce 
stopniowo się poprawia. Niestety wciąż jest on daleki od 
tego, jaki panuje w większości krajów starego kontynentu. 
W 2018 roku HRE Think Tank oszacował, że w Polsce brakuje 
2,1 mln mieszkań. Ze względu na zmieniający się model go-
spodarstwa domowego (częściej mieszkamy sami) z biegiem 
lat potrzeby mieszkaniowe Polaków rosną, a braki potęguje 
potężna fala imigracji zarobkowej.
Rodzima mieszkaniówka ma spore zaległości, o czym świad-
czą statystyki. Gdyby przeliczyć łączną powierzchnię wszyst-
kich mieszkań i domów na obywateli, to okazałoby się, że 
statystyczny rodak ma do dyspozycji trochę ponad 29 me-
trów kwadratowych. Jeśli komuś powierzchnia ta wydaje się 
całkiem przyzwoita, to trzeba dodać, że jest to średnia li-
czona zarówno dla sporych domów poza miastami, jak i dla 
niewielkich kawalerek w miastach. 
Szukając punktu odniesienia można jeszcze dodać, że śred-
nia europejska (27 krajów) to 39 metrów. Przynajmniej było 
tak według statystyk sprzed 8 lat. Niestety odpowiednie dane 
są dostępne ze sporym opóźnieniem. Jedno jest jednak pew-
ne - dotychczas ta średnia wzrosła i wynosi dziś najpewniej 
około 40-45 metrów. Można więc zaryzykować stwierdzenie, 
że przeciętny Europejczyk ma do dyspozycji o około poło-
wę więcej metrów niż Polak. Jeszcze bardziej szokujące są 
informacje z europejskiej czołówki. Na przykład w Austrii na 
osobę przypada około 50 metrów, a w Danii czy Luksembur-
gu nawet ponad 60 metrów.

Do tego europejskie statystyki pokazują, że rodzime wskaź-
niki przeludnienia mieszkań są w niechlubnej czołówce na 
naszym kontynencie. Podobnie sytuacja przedstawia się, gdy 
porównujemy statystyki na temat liczby pokoi przypadają-
cych na obywatela. W Polsce mamy przeciętnie 1,1 pokoi 
na osobę. Średnia unijna jest o połowię wyższa (1,7). Rekor-
dziści mają natomiast ponad dwa pokoje na głowę. Jest tak 
w Belgii, Irlandii i na Malcie.
W bieżącym roku deweloperzy, inwestorzy indywidulani, 
gminy, TBS-y i spółdzielnie powinni zakończyć budowy co 
najmniej 210-220 tysięcy mieszkań. Byłby to najlepszy wynik 
od około 40 lat.
/raf/

Zbliżający się do końca rok Higasa Proper-
ties zamknęła otwarciem parku handlowego 
w Bytomiu. Spółka realizuje jednocześnie 
kolejne przedsięwzięcia. W mijającym roku 
rozpoczęły się inwestycje obiektów w Nowym 
Dworze Gdańskim, Baninie i Kolonii-Leszno-
wola, o łącznej powierzchni ponad 2700 mkw. 
Założenia spółki na przyszły rok zakładają 
realizację zrównoważonego plan rozwoju. 
W przygotowaniach są dwie nowe inwestycje 
w woj. pomorskim, skupiające się na podsta-
wowych potrzebach konsumpcyjnych, czyli 
zgodne z podstawowym założeniem inwesty-
cyjnym w małe retail parki typu convenience. 

Jest Już ponad 15 mln mieszkań Nowe parki 
handlowe― w bieżącym roku w Polsce przybyło około 210-220 tys. nowych mieszkań. To więcej niż rok temu 

i to pomimo epidemicznych zawirowań. Mimo tego mieszkań wciąż brakuje. ―



expressy.pl Wtorek, 26 stycznia 20218

ReKlaMa U/2021/PR

Apel Koalicji Nadmorskiej do rządu
POMOrze | Od Świnoujścia po Krynicę Morską. Przez Kołobrzeg, Gdynię, Sopot i Gdańsk aż po najmniejsze gminy polskiego wybrzeża. Z niemal wszyst-
kich samorządów leżących nad Bałtykiem płynie ten sam apel do polskiego rządu: o objęcie ich tarczą dla ratowania turystyki.

„Tak samo jak gminy górskie odczuwa-
my skutki zamknięcia branży turystycznej 
i uzdrowiskowej. Borykamy się z tymi 
samymi problemami.” – czytamy w kolej-
nym apelu gmin nadmorskich skierowa-
nym do wicepremiera Jarosława Gowina.

Podpisało się pod nim 26 wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast skupionych 
w nieformalnej Koalicji Nadmorskiej. To 
bardzo silny głos niemal wszystkich sa-
morządów leżących nad Bałtykiem.

Apel jest odpowiedzią na niedawną kon-
ferencję prasową wicepremiera Jarosława 
Gowina, na temat rządowego wsparcia 
dla gmin górskich z powodu zimowego 
zamknięcia turystyki. „Tarcza antykryzy-
sowa obejmująca około 200 samorządów 
na łączną kwotę około 1 miliarda złotych 

to krok w dobrą stronę. Rekompensaty dla 
gmin umarzających przedsiębiorcom po-
datek od nieruchomości oraz dodatkowe 
pieniądze na wspieranie samorządowych 
inwestycji to rozwiązania, które poprawią 
sytuację branży turystycznej. Jako przed-
stawiciele gmin nadmorskich mamy jed-
nak jeden zasadniczy postulat. Prosimy 
o objęcie rządową tarczą również pasa 
polskiego wybrzeża.” – czytamy w apelu, 
którego tekst powstał w darłowskim ratu-
szu, który pełni rolę koordynatora Koali-
cji Nadmorskiej.

– Nie widzimy żadnego powodu, dla któ-
rego rząd powinien inaczej traktować gmi-
ny górskie i gminy nadmorskie. Wszyscy 
tak samo tracimy na zimowym zamknięciu 
turystyki. Polskie plaże opustoszały tak 

samo jak Krupówki – mówi Arkadiusz Kli-
mowicz, burmistrz Darłowa.

– Nadmorskie gminy mają wyłącz-
nie turystyczny charakter. Ponadto brak 
w niektórych miejscowościach przemysłu 
z racji statusu uzdrowiskowego, oznacza 
całkowite wykluczenie innych możliwości 
zarobkowania - podkreśla Anna Sobczuk-
Jodłowska, wójt gminy Ustka.

To już drugi apel wystosowany do polskie-
go rządu w krótkim czasie przez nadmorskie 
gminy. Pierwszy kierowany 31 grudnia 2020 
do premiera Mateusza Morawieckiego na 
razie pozostał bez echa. Został przekazany 
bezpośrednio do wicepremiera Gowina.

– Liczymy na to, że rząd podejmie z nami 
dialog – podkreślają samorządowcy.
/raf/

Klub seniora otwarty
PucK | z myślą o osobach 60+ w lokalu przy ulicy Pokoju 
5 w Pucku  nastąpiło otwarcie Klubu seniora. 

Z uwagi na zaistniała sytuację pandemii koronawirusa 
zaplanowano rozpoczęcie funkcjonowania „Klubu Senio-
ra w Pucku” od 1 lutego 2021 r. Obecnie ogłoszony jest 
konkurs na stanowisko koordynatora placówki, a po jego 
wyborze rozpocznie się nabór uczestników.
Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wielolet-
niego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a tak-
że ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach 
projektu pn.: Kompleksowy system wsparcia mieszkańców 
miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich 
opiekunów, realizowanego w ramach partnerstwa z Gminą 
Puck, Gminą Kosakowo, Gminą Władysławowo i Fundacja 
Phenomen. Pieczę nad działalnością klubu będzie pełnił 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.
Wartość robót budowlanych wraz z wyposażaniem wynio-
sła 246 tys. zł, wkład własny z budżetu miasta to 57 tys. zł, 
pozostała część pochodzi z dotacji. 
Ponadto projekt partnerski przewiduje sfinansowanie funk-
cjonowania i dodatkowego wyposażenia klubu od września 
2021 r. o wartości ok 500 tys. zł.  /raf/

Szukamy ambitnych 
i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy zdalnie. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie 
….GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+
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