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wYbIerAM POMOrsKIe!

Aktualna sytuacja na rynku pracy, inwestycje deweloperskie 
w naszym województwie, gospodarka, nowe pomorskie ob-
wodnice, biznes na Pomorzu – to tylko niektóre z tematów, ja-
kie poruszamy w naszym magazynie „Wybieram pomorskie!”. 
Dziś oddajemy kolejne – już drugie – wydanie poświęcone 
naszemu regionowi. Zachęcamy do lektury!
str. 5

WSPIERAJĄ SENIORÓW

Gmina Puck realizuje projekt 
„Kompleksowy system wsparcia 
mieszkańców miast i gmin po-
wiatu puckiego w wieku senioral-
nym i ich opiekunów”, w ramach 
którego w starym budynku szko-
ły w Celbowie powstaje Dzienny 
Dom Pobytu dla osób starszych.  
str. 2

ZBUDUJĄ NOWĄ BAZĘ

Gmina Kosakowo planuje kolejną 
dużą inwestycję. Właśnie ruszył 
przetarg na wykonanie prac pro-
jektowych i pełnienie nadzoru na 
zagospodarowanie terenu przy ul. 
Nadmorskiej w Mechelinkach od 
Bazy Rybackiej do kanału zrzuto-
wego. 
str. 3
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Projekt ten dofinansowany jest z  Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 
– 2020 w ramach poddziałania „ Rozwój 
usług społecznych”.

Obecnie trwają prace remontowe, za-
równo na zewnątrz jak i wewnątrz bu-
dynku. Są to prace adaptacyjne, dzięki 
którym budynek zostanie dostosowany 
do potrzeb Seniorów. Otwarcie Dzienne-
go Domu Pobytu planowane jest na wrze-
sień 2021 r. Będzie to miejsce, w którym 
wykwalifikowani pracownicy zapewnią 
pensjonariuszom opiekę oraz zajęcia 

rehabilitacyjne i usprawniające, a także 
zajęcia w grupach, dzięki którym Senio-
rzy z Gminy Puck będą mogli zaspokoić 
potrzeby towarzyskie i kulturalne.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 
z Miastem Puck, Gminą Władysławowo 
oraz Gminą Kosakowo. W trakcie jego 
realizacji zarówno w gminach partner-
skich, jak i w Gminie Puck powstaną 
Kluby Seniora, stanowiące miejsce spo-
tkań osób starszych w poszczególnych 
miejscowościach. Dofinansowanie pro-
jektu wynosi  11 637 349,09 zł. 

/UG Puck/
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Gmina wspiera seniorów
GM. Puck | Gmina Puck realizuje projekt „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opieku-
nów”, w ramach którego w starym budynku szkoły w Celbowie powstaje Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych.
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Właśnie ruszył przetarg na wykonanie prac 
projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego 
dla realizacji zadania inwestycyjnego „Zago-
spodarowanie terenu przy ulicy Nadmorskiej 
w Mechelinkach w rejonie od Bazy Rybackiej 
do kanału zrzutowego, gm. Kosakowo”. 

- Rozwój żeglarstwa w Gminie Kosakowo to 
nie tylko Rewa, ale również Mechelinki – mówi 
Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo. - Wła-
śnie ogłosiliśmy przetarg na: wykonanie prac 
projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego 

dla realizacji zadania inwestycyjnego „Zago-
spodarowanie terenu przy ulicy Nadmorskiej 
w Mechelinkach w rejonie od Bazy Rybackiej 
do kanału zrzutowego, gm. Kosakowo”. W ra-
mach zadania planujemy nowy budynek wie-
lofunkcyjny, budynek hangarowy, toalety pu-
bliczne oraz przede wszystkim duży parking. 
Termin składania ofert minął 15 lutego. Teraz 
komisja przetargowa dokona sprawdzenia zło-
żonych ofert i wyłoni wykonawcę. 

/UG Kosakowo/

Niebawem nowa baza w Mechelinkach
GM. kOSAkOWO | Gmina Kosakowo planuje kolejną dużą inwestycję.
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To doskonała okazja, by w tym dniu skosz-
tować tradycyjnych przysmaków, jakimi są 
serwowane w zależności od regionu pączki, 
faworki, pampuchy i inne słodkości na ostat-
ki. Choć pyszności te dostępne są przez cały 
rok, tego dnia smakują wyjątkowo. Jak głosi 
tradycja, w tłusty czwartek nie powinniśmy 

liczyć kalorii, wręcz przeciwnie, w tym dniu 
każda ilość pączków jest dozwolona.

Z tej okazji na korzystających z komunika-
cji miejskiej mieszkańców gminy Kosakowo 
czekała w czwartkowy poranek słodka nie-
spodzianka. Na pokładzie autobusu można 
było spotkać wójta gminy Kosakowo Marcina 

Majek i towarzyszącego mu zastępcę Marcina 
Kopitzkiego, którzy częstowali podróżujących 
znanym tłustoczwartkowym przysmakiem.

W tym dniu nie zabrakło również nieoczeki-
wanej wizyty ze słodką niespodzianką w szko-
łach podstawowych w naszej gminie.

/UG Kosakowo/

Słodka niespodzianka w Tłusty Czwartek
GM. kOSAkOWO | Tłusty czwartek to święto z długoletnią tradycją, 
obchodzone od pokoleń, to jeden z najchętniej kultywowanych zwycza-
jów związanych z karnawałem.
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W nowej perspektywie na lata 2021-
2027 na realizację programów w ramach 
Umowy Partnerstwa przeznaczonych zo-
stanie 76 mld euro (czyli ponad 350 mld 
zł). Około 40 proc. tych funduszy otrzy-
mają programy regionalne, zarządzane 
przez urzędy marszałkowskie poszcze-
gólnych województw. Reszta przeznaczo-
na zostanie na programy realizowane na 
poziomie krajowym.

„Taki podział To kara dla 
najlepszych”

Do 22 lutego trwają konsultacje rządo-
wego projektu nowej Umowy Partnerstwa. 
Marszałek Mieczysław Struk zwołał w tej 
sprawie pilne spotkanie pomorskich sa-
morządowców. Planowana Umowa Part-
nerstwa Polski z Unią Europejską zakłada, 
że do regionu pomorskiego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego trafi 
1 129 mln euro, czyli o prawie 40 proc. 
mniej niż w poprzedniej perspektywie.

– Najprawdopodobniej do naszego 
regionu trafi aż o 736 mln euro mniej. 
Oznacza to wyhamowanie tempa rozwo-
ju i redukcję inicjatyw samorządowych - 
mówił w czasie spotkania z samorządow-
cami marszałek Mieczysław Struk.

Pomorskie nie może też liczyć na żad-
ne mechanizmy rekompensujące spadek 
kwoty na program regionalny. Nie jeste-
śmy objęci ani wsparciem Programu Pol-
ska Wschodnia, ani Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji. Biorąc to pod uwagę, 
w przeliczeniu na mieszkańca otrzymamy 
482 euro, podczas gdy w latach 2014-2020 
kwota ta wynosiła 812 euro. Mniej od Po-
morza per capita otrzymają tylko woj. ma-
zowieckie, w którym mieszkańcy mogą 
liczyć na 412 euro i dolnośląskie z 416 
euro. Znacznie większe fundusze zostaną 
przekierowane do województw: lubelskie-
go, świętokrzyskiego, warmińsko-mazur-
skiego, podlaskiego oraz podkarpackiego 
(ponad 1000 euro per capita). Największą 
ogólną kwotę otrzyma Śląsk.

Podział środków na programy regional-
ne budzi wiele wątpliwości.

– Te pieniądze będą decydowały o inwe-
stycjach w regionie – tłumaczył podczas 
spotkania Janusz Lewandowski, europoseł. 
– Sytuacja Pomorza wygląda bardzo źle. 
Mam wrażenie, że rząd po swojemu wy-
selekcjonował regiony, które chce rozwijać 
i że podział środków jest niekorzystny dla 
regionów, które się rozwijają i które osią-
gnęły sukces. Także dzięki wykorzystaniu 
środków unijnych. Mniejsze środki to kara 
dla najlepszych, a nagroda dla najsłab-

szych. Czyli im gorzej, tym lepiej, bo więcej 
pieniędzy – podkreślił Lewandowski.

Europoseł zwrócił uwagę na to, że 
Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 
jest najgorszą wynegocjowaną polską 
umową z UE od czasu, kiedy nasz kraj 
jest we Wspólnocie. Zasada unijnego 
budżetu zakładała, że w zbliżającym się 
okresie programowania, żaden kraj nie 
mógł stracić więcej niż 24 proc.

 – Najwięcej straciły Węgry, bo 24 proc. 
Polska za to aż 23 proc. – mówił Lewan-
dowski.

kTo i jak dzieli? pierwszy raz 
zasady nie są jawne

Ponadto, projekt Umowy Partnerstwa 
zakłada, że rząd odłożył do dodatkowego 
podziału 7 mld euro z funduszy regional-
nych. Te środki mają być negocjowane 
z województwami w ramach 16 regional-
nych programów operacyjnych i nie są od 
początku przypisane do konkretnych wo-
jewództw, jak było do tej pory.

– Tu też nie znamy żadnych zasad ne-
gocjacji oraz kryteriów, jakimi będzie się 
kierować strona rządowa – podkreślał 

Mieczysław Struk. – Jednym słowem: pie-
niędzy jest mniej, nie wiadomo z jakich 
kryteriów to wynika, a ewentualne dodat-
kowe środki będą dzielone pomiędzy re-
giony według uznania – zaznaczył Struk.

Do tej pory, w każdej perspektywie, 
prowadzony był partnerski dialog z woje-
wództwami na temat zasad podziału środ-
ków na programy regionalne. To pierwszy 
raz w historii, kiedy zasady podziału nie 
są transparentne. Zastanawiająca jest też 
tak duża rezerwa środków (25 proc. ogól-
nego budżetu dla regionów).

– Ta rezerwa może okazać się bardzo 
uznaniowa – mówił Janusz Lewandowski. 
– Rząd po swojemu rozdzieli te pieniądze 
bez oparcia w dokumentach Unii Euro-
pejskiej – dodał Lewandowski.

organizacje pozarządo-
we i przedsiębiorcy zanie-
pokojeni

Projektem nowej Umowy Part-
nerstwa zaniepokojone są po-
morskie organizacje pozarządo-
we. W lutym odbyło się spotkanie 
konsultacyjne ze środowiskiem 
pomorskich NGO poświęcone 
ustaleniom przyjętym przez Rząd 
RP w projekcie Umowy Partner-
stwa na lata 2021-2027. W spo-
tkaniu uczestniczyło prawie 120 
osób. Ustalano m.in. że Pomorska 
Rada Organizacji Pozarządowych 
przygotuje specjalny apel sekto-
ra społecznego odnośnie zagro-
żenia wynikającego z planowa-
nych zmian. Do głosów sprzeciwu 
wobec niejasnego i nietranspa-
rentnego podziału środków przy-
łączają się przedstawiciele Po-
morskiej Rady Przedsiębiorczo-
ści w tym organizacje pracodaw-
ców, instytucje otoczenia bizne-
su, przedstawiciele świata nauki.

Marszałek „niesubordynowany” bo... zaprosił na konsulTacje saMorządowców

Samorządowcy zgodni: podział środków 
unijnych jest niejasny a Pomorze straci

Około 160 samorządowców wzięło udział w spotkaniu dotyczącym projektu Umowy Partnerstwa Polski z Unią Europejską, która przesądza m.in. o po-
dziale środków pomiędzy regionami. Rządowy dokument zakłada, że nasze województwo dostanie o 736 mln euro, czyli aż o prawie 40 proc. mniej niż 
w poprzednich latach. Co więcej, Umowa Partnerstwa nie określa kryteriów i zasad podziału środków. 

Przygotowana przez ministerstwo 
obszerna prezentacja nie uśpiła 
czujności kilkudziesięciu pomor-
skich samorządowców, wśród 
których byli m.in. wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski, prezydent 
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, 
wiceprezydent Sopotu Marcin 
Skwierawski, wójt Trąbek Wielkich 
Błażej Konkol i burmistrz Pucka 
Hanna Pruchniewska. W dyskusji 
pytali oni m.in. o brak jasnych 
i transparentnych zasad podziału 
środków z Unii Europejskiej. We-

dług rządowych planów wojewódz-
two pomorskie dostanie znacznie 
mniej funduszy niż w poprzednich 
latach. 
Podczas konsultacji wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski wypunktował 
to, co w proponowanej przez rząd 
Umowie Partnerstwa budzi zanie-
pokojenie samorządowców:
- Po pierwsze nie zdecydowano się 
na kontynuowanie zasady part-
nerstwa i subsydiowania środków. 
60 procent środków unijnych 
będzie dysponowane centralnie, 

czyli przez rząd. A to jest tym 
bardziej niepokojące, że nawet 
w przypadku podziału pozostałych 
40 procent brakuje jakiejkolwiek 
transparentności. Słyszymy ciągle 
słowo „algorytm” ale nigdy go nie 
widzieliśmy. 
Opinie o umowie przedstawili 
także inni przybyli na konsultacje 
samorządowcy. 
Czemu zdecydowana większość 
środków trafiła do województw 
gdzie rządzi Prawo i Sprawiedli-
wość? – pytał Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu. Również 
Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie nie krył goryczy: – Po-
mniejszenie o 40 proc. środków dla 
Pomorza dotknie wszystkich, ale 
zwłaszcza najuboższych mieszkań-
ców w małych wiejskich gminach. 
Odpowiadając na głosy samorzą-
dowców wiceminister Jarosińska-
Jedynak stwierdziła krótko, że 
utrzymanie poziomu dofinansowa-
nia z poprzedniej perspektywy jest 
nierealne. Argumentowała też, że 
województwo pomorskie nie jest 

najbardziej poszkodowane, bo… 
małopolska straciła jeszcze więcej. 
Uznała również, że zapraszając na 
spotkanie innych samorządowców 
z regionu władze województwa 
złamały konwencję konsultacji 
i wykazały się niesubordynacją.
Konsultacje społeczne Umowy 
Partnerstwa mają trwać do 22 lute-
go 2021 roku. Po tym terminie Mi-
nisterstwo przedstawi nową wersję 
Umowy Partnerstwa (z ewentual-
nym uwzględnieniem uwag zgło-
szonych przez samorządy).

konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i polityki regionalnej dotyczą nowej perspektywy unijnej i podziału funduszy w ramach umowy partnerstwa. do takiej dyskusji (onli-
ne) zaproszony został również samorząd województwa pomorskiego. spotkanie odbyło się w poniedziałek 15 lutego, a udział w nim – na zaproszenie marszałka województwa – wzięli również 
pomorscy samorządowcy: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z całego regionu. wiceminister Małgorzata jarosińska-jedynak określiła to jako… złamanie konwencji i niesubordynację.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pierwszy taki 
dokument w kraju

Pomorska nagroda 
Literacka
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Wszyscy zyskamy  
na metropolii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Silny region 
to silna gmina
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Wiele sukcesów 
i wiele wyzwań

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

dekady proces transformacji gospodarki 
Polski w kierunku niskoemisyjnym. 

Ustawa o wsparciu offshore

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



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

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

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

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

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

100 obwodnic przez 10 lat

W Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie 
i Wrocławiu w IV kwartale 2020 roku przeciętna cena trans-
akcyjna lokalu od dewelopera była o 7,5 proc. wyższa niż 
rok wcześniej, a w przypadku mieszkań używanych wzrost 
cen wyniósł 5,6 proc.
A oto kilka przykładów pomorskich inwestycji. 
Nowe Kolibki w Gdyni. Wcale nie trzeba przeprowadzać 
się na wieś, aby uciec od miejskiego zgiełku. Przykładem 
jest powstające osiedle Nowe Kolibki w Gdyni. Inwestycja 
powstaje na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 
na granicy Sopotu i dzielnicy Gdynia-Orłowo, zaledwie 800 
metrów od piaszczystej plaży. To właśnie jej malownicze 
otoczenie stało się największym źródłem inspiracji dla au-
torów projektu.
Chlebova Apartamenty w Gdańsku. Ta inwestycja jest już 
na ostatniej prostej. Chlebova powstaje w miejscu bardzo 
szczególnym dla mieszkańców Gdańska. Przy ulicy Wiosny 
Ludów 4 mieściła się niegdyś historyczna fabryka chleba – 
Germania Brotfabrik. Jej ekonomiczne znaczenie było dla 
gdańszczan tak duże, że została ona wspomniana na kar-
tach „Gdańskiej trylogii” samego Güntera Grassa. 
Lawendowe Wzgórza w Gdańsku. Ta inwestycja również 
jest już na finiszu. Inwestor zakończył wieloetapową inwe-
stycję i oddał wszystkie lokale do użytku mieszkańcom. Zbu-
dowano 33 budynki, w których mieści się 2060 mieszkań. 
Ogólnodostępna infrastruktura obejmuje 11 placów zabaw, 
tereny zielone o łącznej powierzchni 13 ha, wielofunkcyjne 
boisko, strefy relaksu, barbecue i ścieżki rowerowe. Osiedle 
posiada także własną sieć WiFi dostępną dla mieszkańców. 
Planowana jest jeszcze budowa terenów rekreacyjnych.
/raf/

deweloperzy 
nie zwalniają tempa
― W 2020 roku mieszkania zdrożały o niespełna 
6 proc. Tymczasem deweloperzy wciąż budu-
ją kolejne osiedla. Poniżej publikujemy kilka 
przykładów. ―
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„Sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego Pana”
(Mt 25,21)

śp. ks. 
krzysztofa 

stachowskiego

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Najszczersze wyrazy współczucia Parafianom i Bliskim
składają:

wieloletniego proboszcza parafii pw. zwiastowania pana 
w Żarnowcu oraz Dziekana Dekanatu Żarnowiec.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Stoki narciarskie na 
Pomorzu otwarte

POMOrze | W miniony piątek zniesiono obostrzenia dotyczące m.in. upra-
wiania sportów zimowych. Można już jeździć na nartach i deskach, stoki 
narciarskie zostały otwarte. By szusować, nie trzeba jechać w góry.

W województwie pomorskim działa już kilka zi-
mowych ośrodków sportowych, a na stokach widać 
tłumy. Na narciarzy stoki czekają m.in. w Przywidzu, 
Wieżycy Koszałkowie i Przywidzu.

Pomorzanie (i nie tylko) jeżdżą na nartach, deskach 
snowboardowych, specjalnie przygotowanych ponto-
nach do zjeżdżania i sankach. Właściciele ośrodków 
sportowych przygotowali dla nich wyciągi orczyko-
we, wypożyczalnie sprzętu i szkółki, a także ofertę 
ciepłych posiłków i napojów na wynos.

Gdzie wybrać się na narty? Poniżej kilka propozycji. 
Wyciąg narciarski w Koszałkowie koło Wieżycy jest 

jednym z większych w regionie. Działa tam osiem 
wyciągów narciarskich oraz specjalny tor do snowtu-
bingu, czyli do jazdy wytyczonym torem na oponach. 
Stoki są sztucznie naśnieżane i oświetlone po zmro-
ku. Można też korzystać z lekcji u instruktorów jazdy 
na nartach i na snowboardzie. 

Nieopodal Koszałkowa znajduje się kolejny stok 
narciarski. To stok Kotlinka w Szymbarku. Działają 
tam dwa wyciągi, wypożyczalnia sprzętu oraz szkółka 
jazdy. 

25 km od Trójmiasta działa kolejna stacja narciar-
ska – Paczoskowo w Kosowie. Wyciąg narciarski 
(orczykowy) ma 270 m, jest sztucznie dośnieżany 
i oświetlony po zmroku. Jest też tor do snowtubingu 
i wypożyczalnia sprzętu. 

W Trzepowie działają trzy stoki narciarskie: dwa 
o długości 300 m oraz wyciąg szkoleniowy o długości 

100 m, które są dośnieżane i doświetlane. Do dyspo-
zycji są też najdłuższe na Pomorzu tory do snowtu-
bingu, czyli jazdy na oponach. Przy ośrodku działa 
też narciarskie przedszkole i szkółka.

W Przywidzu narciarze mogą zjeżdżać stokiem 
o długości ponad 900 m, dośnieżanym i oświetlo-
nym. Przy stoku działa wypożyczalnia sprzętu, szkół-
ka narciarska, specjalny snowpark oraz trasa biegowa 
dla narciarzy.

W ciągu godziny od Trójmiasta można dojechać też 
na stok Amalka w Sulęczynie. Tam narciarze mają do 
dyspozycji stok orczykowy o długości 260 m, sztucz-
nie naśnieżany i doświetlany po zmroku. Działa wy-
pożyczalnia sprzętu, można skorzystać też z lekcji 
jazdy z instruktorem.

W Sopocie natomiast jest stok na Łysej Górze. 
Narciarze mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu 
i szkółki narciarskiej.

Zasady przebywania na stoku są takie same, jak 
wszędzie na wolnym powietrzu podczas trwającej 
pandemii koronawirusa. Narciarze powinni zasłaniać 
nos i usta, unikać skupisk ludzkich, dystansować się 
od innych oraz możliwie najczęściej dezynfekować 
ręce. Osoby, które stoją w kolejce do kasy lub orczy-
ka, powinny zachowywać dystans co najmniej 1,5 m. 
Zalecana jest płatność bezgotówkowa. Ograniczona 
jest liczba osób, która może jednocześnie przebywać 
w wypożyczalniach.
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Jest Praca
szukamy ambitnych 
i Pozytywnych osób.

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

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

Wymagania 18+


