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szansa dla bezrObOtnych

Gmina Puck, mając na uwadze wzrost bezrobocia będący 
między innymi konsekwencją pandemii koronawirusa wywo-
łującego chorobę SARS-CoV-2, organizuje szkolenia i kursy 
zawodowe. Są one przeznaczone zarówno dla osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, jak również dla osób pracujących  
i chcących podnosić kwalifikacje czy też zmienić zawód!
str. 3

WIRUS NIE ODPUSZCZA

Ogromny wzrost liczby zakażeń, 
bardzo niepokojące statystyki, 
województwo pomorskie wciąż 
w niechlubnej czołówce i darmo-
we maski dla mieszkańców – tak 
wygląda ostatnie kilka dni pande-
mii. Wirus nie odpuszcza, szczyt 
zachorowań jeszcze przed nami.   
str. 3

WybIERAm POmORSkIE!

Pomorskie szpitale w czołówce 
międzynarodowego plebiscytu; 
imprezy i wydarzenia kulturalne 
mające szansą odbyć się mimo 
pandemii; nowinki z rynku moto-
ryzacyjnego - to wszystko i jeszcze 
więcej w najnowszym wydaniu 
„Wybieram pomorskie”. 
str. 5-7
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Są one przeznaczone zarówno dla osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, jak również dla osób 
pracujących w mikro, małych i średnich przed-
siębiorstwach, chcących podnosić swoje kwali-
fikacje czy też całkowicie zmienić wykonywany 
obecnie zawód.

Aktualnie Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej prowadzi dwa projekty przeznaczone 
dla osób bezrobotnych z Gminy Puck. Pierw-
szy z nich „Czas zacząć działać” skierowany jest 
do osób niepracujących, niepełnosprawnych 
lub znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Drugim projektem realizowanym przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest 
Projekt „Wykwalifikowani, gotowi do pracy!”, 
skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 
roku życia, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. 
W projekcie mogą brać również udział osoby 
niepełnosprawne. W ramach obu projektów 
Uczestnicy otrzymają poradnictwo psycholo-
giczne oraz zawodowe, wsparcie pracownika 
socjalnego, a także pośrednika pracy oraz, co 

najważniejsze, będą mogli odbyć kurs zawodo-
wy wraz z trzymiesięcznym, płatnym stażem 
u pracodawcy. Dodatkowo, każdy z Uczestni-
ków będzie miał zapewniony zwrot kosztów 
dojazdu na kursy i staże a także, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba, osoby z niepełnosprawnościami 
uzyskają dostęp do zajęć rehabilitacyjnych. Do 
tej pory w ramach projektu zrealizowano mię-
dzy innymi szkolenia takie jak: opiekun osoby 
niepełnosprawnej, opiekunka w żłobku lub 
klubie dziecięcym, kurs z obsługi wózka widło-
wego, operator koparko-ładowarki kl. III, kurs 
florystyczny, prawo jazdy kategorii C, ECDL 
BASE, SEP do 1 KV, Programowanie i obsługa 
obrabiarek CNC stosowanych w meblarstwie, 
kurs stylistki rzęs, Podstawy Rachunkowości – 
I stopień, kurs Spawania metodą TIG 141 . Oba 
projekty współfinansowane są z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. 

Więcej informacji na temat projektów i pro-
wadzonej rekrutacji można uzyskać w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 10 
Lutego 38, 84-100 Puck lub pod numerem tele-
fonu 58-675-46-77 / 58-675-46-79.

Kolejnym projektem, skierowanym do miesz-
kańców gminy Puck, aktywnych zawodowo, 
którzy ukończyli 25 lat i są zatrudnieni w mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstwach jest 
projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą 
na poprawę sytuacji mieszkańców Gminy Puck 
na rynku pracy”.

W ramach projektu Uczestnik może uzyskać 
dofinansowanie do wybranego przez siebie 
kursu zawodowego i podnieść swoje kwalifika-
cje, dzięki czemu ma szansę na poprawę swojej 
sytuacji na rynku pracy. Do tej pory w projekcie 
odbyły się kursy takie jak: kwalifikacja wstępna 
przyśpieszona,  prawo jazdy kat. C i C+E, kurs 
opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, ope-
ratora koparko – ładowarki, operator koparki 
jednonaczyniowej,  uprawnienia elektryczne 
SEP do 1 kV,  i inne. Projekt ten również jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szczegółowe  informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu 514-722-259. Informacje 
o projekcie można także znaleźć na stronie in-
ternetowej Gminy Puck.

/UG Puck/

Szansa dla bezrobotnych
GM. PUCK | Gmina Puck, mając na uwadze wzrost bezrobocia będący między innymi konsekwencją pan-
demii koronawirusa wywołującego chorobę SARS-CoV-2, organizuje szkolenia i kursy zawodowe. 
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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 
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Bezpłatne maski i krajowy lockdown
pomorze | ogromny wzrost liczby zakażeń, bardzo niepokojące statystyki, wojewódz-
two pomorskie wciąż w niechlubnej czołówce i darmowe maski dla mieszkańców – tak 
wygląda ostatnie kilka dni trwającej wciąż pandemii. 

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia 
poinformowało o 14 578 nowych przypad-
kach i 65 zgonach. O ile takie statystyki 
nie wyglądają na pierwszy rzut oka bardzo 
źle, to trzeba pamiętać, że to dane dobowe 
z niedzieli, czyli z dnia, kiedy wykonuje się 
najmniej testów. Przykładowo w miniony 
czwartek liczba nowych zachorowań wynio-
sła aż 27 278, czyli zaledwie o niespełna 600 
mniej, niż do tej pory wykryto w ciągu jednej 
doby od początku pandemii! Dotychczas 
najwyższy bilans potwierdzono 7 listopa-
da – wykryto wówczas 27 875 przypadków 
zakażenia. Można zatem przewidywać, że 
w w tym tygodniu „rekord zostanie pobity” 
i szczyt pandemii dopiero przed nami. 

pomorze wciąż „w czołówce” 
To ogromna liczba zakażeń – niemal tyle 
było w najgorszym do tej pory momencie 
pandemii, jesienią. 
Jak w statystykach wygląda nasze woje-
wództwo? Mówiąc krótko: źle. Na Pomorzu 
liczba nowych zakażeń w poniedziałek 
wyniosła 1231, liczba przypadków śmiertel-
nych to 10.
W powiecie puckim liczba zakażonych w cią-
gu doby to 26, nie stwierdzono przypadków 
śmiertelnych. 
Na terenie powiatu puckiego zorganizowano 
(podobnie jak w całej Polsce) akcję rozda-
wania masek ochronnych. Dystrybuowano 
je wśród mieszkańców bezpłatnie. Jedna 
osoba mogłą otrzymać maksymalnie cztery 

maseczki. Są to jednorazowe maseczki me-
dyczne, chirurgiczne, składające się z trzech 
warstw – dwóch warstw zewnętrznych 
z włókniny osłonowej oraz jednej warstwy 
wewnętrznej - filtracyjnej.

lockdown w całym kraju
Wprowadzenie nowych obostrzeń na terenie 
całego kraju stało się faktem. Przypomnijmy, 
że wcześniej zaostrzone restrykcje obowią-
zywały na terenie czterech województw: na 
Warmii i Mazurach, na Pomorzu, Mazowszu 
i w Lubuskiem. Od 20 marca (na razie do 9 
kwietnia) zostaje to rozszerzone na cały kraj.  
Obowiązujące obostrzenia: zamknięte hotele 
i miejsca noclegowe, kina, teatry, filharmo-
nie, opery, muzea, boiska znajdujące się na 
zewnątrz, stoki narciarskie, baseny, aquaparki, 
korty tenisowe; nauka zdalna w klasach 1-3 
szkół podstawowych, nauka zdalna w klasach 
4-8 szkół podstawowych, szkołach średnich, 
w technikach i szkołach wyższych (z wy-
jątkami); zamknięte: siłownie, kluby fitness, 
restauracje i bary (posiłki wydawane tylko na 
wynos); zakaz organizacji wesel i konsolacji.
Trwa dyskusja na temat możliwości wprowa-
dzenia dodatkowych obostrzeń, np. w han-
dlu (ograniczenie liczby klientów, którzy 
jednocześnie będą mogli przebywać w super 
i hipermarketach). Przedstawiciele rządu już 
zapowiedzieli, że jeśli liczba dobowych zaka-
żeń wciąż będzie rosła, zostanie „zamknięte 
dosłownie wszystko”. 
Rafał Korbut
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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 

zasłużyło na wyróżnienie. Kolejne 
miejsca zajęły Kraków (4 szpitale), 
Lublin (4 szpitale), Poznań (4 szpi-
tale) oraz Bydgoszcz (3 szpitale). 
Na pierwszym miejscu w kraju zna-
lazło się Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego (90,02 proc.). 
Drugą lokatę zajęło Uniwersytec-
kie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
(88,42 proc.), a trzecią pozycję 
zdobył Szpital Specjalistyczny im. 
Ludwika Rydygiera w Krakowie 
(82,50). Z województwa pomor-
skiego 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 
leczenia 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 przyznane 
w otwartym konkursie 
ofert dla projektów z do-
tacją do 40 tys. zł i powy-
żej tej kwoty. Do urzędu 
wpłynęły 182 oferty na 
ponad 7,5 mln zł. Zarząd 
województwa dofinan-
sował 67 projektów (19 
projektów w konkursie 
z ofertą od 40 tys. zł 
i 58 projektów do 40 tys. 
zł). Łącznie na wsparcie 
działań kulturalnych w ra-
mach grantów samorząd 
przeznaczył 1,4 mln zł.
– To niewątpliwie dobra 
wiadomość, że w bieżą-
cym roku, mimo panującej 
pandemii i niepowodzenia 
wielu projektów w roku 
2020, wciąż mamy wiele 
mocnych wniosków od or-
ganizacji pozarządowych, 
dotyczących zarówno 
wydarzeń odbywających 
się cyklicznie od wielu lat, 
jak i zupełnie nowych, au-
torstwa młodych organiza-
cji i artystów – komentuje 
Władysław Zawistowski, 
dyrektor Departamentu 
Kultury UMWP. – Należy 
sobie tylko życzyć, by 
zewnętrzne przeszkody 

nie stanęły na drodze ich 
realizacji, a ewentualnie 
podjęte działania alterna-
tywne, m.in. on-line, stały 
się inspiracją do poszu-
kiwania nowego języka 
artystycznej ekspresji. 
Dofinansowanie uzyskały 
m.in. festiwale filmowe, 
muzyczne, przeglądy 
piosenki oraz plenery ma-
larskie. Wydane zostaną 
także książki i magazy-
ny artystyczne. Wśród 
projektów, które otrzymały 
granty, znalazły się m.in. 
55. Festiwal Pianistyki 
Polskiej w Słupsku, 27. 
Komeda Jazz Festival, II 
Międzynarodowy Konkurs 
Literackiej Twórczości 
Młodzieży „Witkacy. 
Napisane dzisiaj”, Sopot 
Film Festival 2021 – 
21. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy, VIII 
Międzynarodowy Plener 
Malarski Artystów Nie-
profesjonalnych „Śladami 
Maxa Pechsteina”, jak 
również nowe inicjatywy, 
w tym Festiwal „Kobiety 
w Muzyce/Women in 
Music”. Nowością wśród 
priorytetów konkursu 
była kategoria warsztatów 
i szkoleń dla kadr kultury. 
Dlatego część środków 
została przeznaczona do 
rozwój osób na co dzień 
pracujących w różnych in-
stytucjach kultury, trzecim 
sektorze i freelancerów 
związanych 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, 
obchodzi 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 
Business Centre Club odbyło się 
uroczyste regionalne podsu-
mowanie Finału XVIII edycji 
Konkursu „Urząd Skarbowy 
Przyjazny Przedsiębiorcy”.

Coroczny konkurs organizowany 
jest przez Business Centre Club 
we współpracy z Ministerstwem 
Finansów oraz Krajową Admini-
stracją Skarbową.
W tym roku wyróżniono 64 urzę-
dy. Najwięcej urzędów zostało 
nagrodzonych w województwach: 
śląskim – 9, mazowieckim – 7, 
kujawsko-pomorskim – 6 oraz 
zachodniopomorskim – 6. Wśród 
najwyżej ocenionych urzędów 
skarbowych 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 
Lipińska
- 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 właściwie 
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 
etacie. Na ich szczęście sam 
odszedłem, a na moje, znowu 
pokochałem teatr.

Cofnijmy się do Twojego debiu-
tu. Masz czternaście lat, stoisz 
na scenie - gdzie się wtedy 
widziałeś za trzydzieści lat? 
Jaką miałeś wizję siebie?
Pamiętam, że po trzeciej próbie 
generalnej, czyli po pierwszym 
spotkaniu z publicznością, 
podszedł do mnie któryś z doro-
słych aktorów i zapytał, czy mi 
się coś stało, bo zmienił mi się 
głos. Chyba z nerwów, choć ja 
zupełnie tego nie zauważyłem. 
Gdy miałem czternaście lat, 
wydawało mi się, że trzy dekady 
później będę starym człowie-
kiem. Zawsze chciałem pracować 
w teatrze. Wiedziałem, że będę. 
Wychowywałem się z babcią, 
która była śpiewaczką operową, 
znałem realia tego świata. Nie 
myślałem na pewno, że będę re-

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

Dlaczego?
Reżyseria wydawała mi się 
najmniej prestiżowa. Pracę w te-
atrze widziałem przez pryzmat 
sceny i braw. Reżyser sterował 
wszystkim z tylnego siedzenia, 
a mnie interesowało wyłącznie 
granie. Wiąże się z tym anegdota. 
Pracując nad „Księciem i żebra-
kiem”, reżyser (Jarosław Kilian) 
wziął rodziców kolei i moich na 
rozmowę, mówiąc: „Zobaczycie 
Państwo, Patryk będzie aktorem, 
a Tomek zostanie reżyserem”. 
Co u Patryka nie wiem, choć 
aktorem nie został…

Z czysto biznesowego punktu 
widzenia, aktorzy nie mają 
zbyt wielu możliwości dobre-
go zarobku.
Ze strony biznesowej bycie 
reżyserem, jest o wiele bardziej 
intratne rozwojowo i finan-
sowo. Faktem jest, że gdy 
aktor otrzyma rolę w serialu to 
właściwie osiąga rozpoznawal-
ność i stabilizację. Może także 
spełniać swoje marzenia arty-
styczne w teatrze, choć niestety 
najczęściej gdzieś na prowincji. 
Może się też szybko wypalić. 
Porzuciłem granie na rzecz 
reżyserii 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 Ko-
sakowie sporo się dzieje w tej dziedzinie. 
Jakie zatem największe inwestycje udało się 
zrealizować w ostatnim czasie?
Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie 
udało się zrealizować w ostatnich latach, jest 
budowa ulicy Derdowskiego. To całkowicie 
nowe połączenie pomiędzy gminą Kosakowo 
a miastem Gdynia. Zadanie kosztowało po-
nad 10 mln zł. Kolejna z ważnych inwestycji 
to budowa ulicy Kościuszki w miejsco-
wości Pogórze. To także było kosztowne 
zadanie, które pochłonęło blisko 10 mln zł 
(na jego realizację otrzymaliśmy prawie 3 
mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych, 
a dodatkowo fragmenty tej drogi zbudowali 
inwestorzy zewnętrzni). Idąc dalej, bardzo 
ważnym i dużym przedsięwzięciem, które 
także z sukcesem udało się zrealizować, była 
budowa nowego budynku szkoły w Pogó-
rzu. Został oddany do użytku we wrześniu 
ubiegłego roku, a wartość prac wyniosła 
blisko 25 mln zł. Oczywiście jest też cały 
szereg mniejszych inwestycji, jak budowa no-
wego bosmanatu w Rewie. Zadanie zostało 
ukończone w ubiegłym roku, kosztowało ok. 
1,5 mln zł i było dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej. Dzięki temu ostatniemu 
przedsięwzięciu 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). 
Dodatkowo, w tym roku planu-
jemy zmodernizować całą ulicę 
Rzemieślniczą, na którą pozyskali-
śmy ponad 2 mln dofinansowania 
(wartość całej inwestycji to ponad 
4 mln zł). Dużą, trwającą inwe-
stycją jest również modernizacja 
hydroforni w miejscowości 
Suchy Dwór. Umowa jest już 
podpisana, prace powinny 
zakończyć się w tym roku. 
Kolejne dwa duże wyzwania 

(tym razem związane z oświatą), które mamy 
zaplanowane, to budowa dwóch przedszkoli: 
w Mostach i w Mechelinkach. Rozpoczęcie 
prac w Mostach planowane jest w tym roku, 
a zakończenie w przyszłym. 

Kosakowo jest gminą turystyczną, a dla 
turystów ważna jest łatwość przemiesz-
czania się. Znakomitym rozwiązaniem, 
łączącym zarówno możliwość zwiedzenia 
atrakcyjnych miejsc, a równocześnie ak-
tywne spędzanie czasu jest system roweru 
metropolitalnego MEVO. Co prawda pierw-
sza próba wprowadzenia tego systemu na 
Pomorzu zakończyła się fiaskiem, ale trwają 
przygotowania do jego reaktywacji. Jakie 
korzyści dla gminy Kosakowo widzi Pan 
w tym systemie?
W pierwszym cyklu wprowadzania MEVO 
na Pomorzu gmina Kosakowo nie wzięła 
udziału. Zgłosiliśmy natomiast akces do 
obecnego, drugiego podejścia. Mamy pod-
pisane wstępne porozumienie i czekamy na 
kolejne etapy. Uważam, że korzyści dla gmi-
ny z MEVO będą bardzo duże. To z jednej 
strony ważny, kolejny element komunikacji 
dla naszych mieszkańców, a z drugiej strony 
produkt, z którego będą mogli korzystać 
turyści. Oprócz funkcjonującej komunikacji 
autobusowej, 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 
Cities w rankingu fDi Global Cities 
of the Future 2021/2022. Miasta 
zostały ocenione pod wzglę-
dem potencjału gospodarczego, 
przyjazności dla biznesu, kapitału 
ludzkiego i stylu życia, dostępności 
i efektywności. Tym, co wyróżnia 

Trójmiasto na tle innych polskich miast, jest świadomość wartości dodanej 
różnorodności 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 
roweru metropolitalnego w gminie 
oraz wyzwaniach, które stoją przed 
Kosakowskim samorządem. 
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Profesor nauk technicznych, 
doktor habilitowany w dziedzi-
nie urbanistyki i planowania 
przestrzennego, stypendysta 
Fulbrighta. Profesor Piotr Lorens 
jest znanym i cenionym teorety-
kiem i praktykiem w dziedzinie 
architektury i urbanistyki. Od 
wielu lat związany z Politechni-
ką Gdańską, od kwietnia stanie 
na czele nowo powstałego Biura 
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 społecznego 

i poszukiwanie najlepszych roz-
wiązań dla obszarów konflikto-
wych/strategicznych w zakresie 
zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej, inicjowanie projektów 
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 wyścigów-
ka. GR oznacza, że znany od dawna Yaris został przygotowany przez fabryczny zespół wyścigowy 
Gazoo Racing. Gdy tylko auto pojawiło się na rynku, natychmiast znalazło nabywców. Toyota Motor 
Poland przeznaczyła zatem na polski rynek kolejne 300 sztuk. Te wyprzedały się błyskawicznie – 
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 
turbodoładowany silnik o pojemności 1,6 litra, z którego „wyciśnięto” aż 261 KM. Moc przekazy-
wana 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-konna 
z napędem AWD – kosztuje nieco ponad 286 tys. zł. Czas ładowania wynosi od 38 do 45 minut, 
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 dopraco-
waniu pewnych elementów. Auto otrzymało nowe węższe reflektory, nowe klosze tylnych lamp, 
zmieniono końcówki wydechu. Wewnątrz: większe wyświetlacze, pokrętło do zmiany biegów za-
stąpiono 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, znajdujący 
się przy Bulwarze Nadmor-
skim, rozbłysł klimatycznym, 
niebieskim światłem. To pierw-
sze tak oświetlone miejsce 
w mieście.

Zakończyła się kolejna in-
westycja w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Skwer Arki 

Gdynia oferuje teraz nie tylko 
efektownie zagospodarowaną 
zieleń i nowoczesne siedzi-
ska. Wieczorem ta popularna 
przestrzeń rekreacyjna rozbły-
ska klimatycznym, niebieskim 
blaskiem.
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 energooszczędny-
mi oprawami LED. To, co je 
wyróżnia, to niebieskie pod-
świetlenie słupów, które nadaje 
miejscu wyjątkowy charakter.
/raf/
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Żeglarska i morska 
edukacja w szkołach
PUCK | „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo” to nazwa projektu, który ma być 
realizowany przez dwa samorządy: Pucka i gm. Kosakowo. 

5 marca najlepsi sportowcy z terenu Ziemi Puckiej, z rąk 
Wicestarosty Powiatu Puckiego Tomasza Herrmanna 
i Sekretarza Starostwa Powiatowego w Pucku Janu-
sza Łęgowskiego, odebrali wyróżnienia za osiągnięte 
w 2020 roku wyniki sportowe. Jak widać czas pandemii 
nie przeszkodził młodym ludziom w realizacji sporto-
wych celów i ambicji.
Krótkie spotkanie ze sportowcami odbyło się w Powiato-
wym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Pucku.
Lista nagrodzonych:
- Dominika Duraj  - Mistrzyni Polski w wielobojach 
i sztafetach
- Rafał Kownatke - Mistrz Polski Masters w Rzutach 
Nietypowych (w shotoramie, młocie i dysku)
- Grzegorz Grzenkowicz - Mistrz Polski Masters 
w pchnięciu kulą M35
- Tomasz Grycko - Mistrz Polski seniorów w biegach 
przełajowych
- Karol Markiewicz - Mistrz Polski w pływaniu w płe-
twach dyst. 50,100,200,400 m oraz pływaniu długody-
stansowym w płetwach na wodach otwartych
- Jarosław Markiewicz - Mistrz Polski w pływaniu w płe-
twach dyst. 50,100 w kat juniorów
- Katarzyna Truszczyńska-Gzyl - Mistrzyni Polski w pły-
waniu w płetwach dyst. 200,400, 800 m oraz w pływaniu 
długodystansowym 800 m
- Marietta Dąbrowska - Mistrzyni Polski w pływaniu 
w płetwach sztafeta 4×50 m
- Marcin Dąbrowski - Mistrz Polski w pływaniu w płe-
twach sztafeta 4×50 m
- Oskar Margol - Mistrz Polski w pływaniu w płetwach 
1200 m oraz w sztafecie 4×400 m
- Iga Narkowicz - Mistrzyni Polski w pływaniu w płe-
twach w sztafecie 4×400 m
- Szymon Rzepko - Mistrz Polski w pływaniu w płetwach 
sztafeta 4×400 m
- Marcin Korth - Mistrz Polski w pływaniu w płetwach 
dyst. 50,100 m
- Hanna Isakowicz - Mistrzyni Polski w pływaniu w płe-
twach 4×100 m
- Marcin Lange - Mistrz Polski wyciskanie sztangi leżąc 
w kat. do lat 23
- Mateusz Poniatowski - Mistrz Polski juniorów w wyci-
skaniu sztangi leżąc
- Rozalia Glembin - Mistrzyni Polski juniorów w wyciska-
niu sztangi leżąc
- Henryk Hintzke - Mistrz Polski w trójboju siłowym 
klasycznym
- Maria Poniatowska - Mistrzyni Polski Seniorek w wyci-
skaniu sztangi leżąc
- Mateusz Kowalski - Wielokrotny Mistrz Polski juniorów 
w pływaniu na różnych dystansach
- Nina Tartanus - Mistrzyni Polski w pływaniu w płe-
twach dyst. 100,400 m oraz w sztafecie 4x50m
- Zuzanna Stachurska - Mistrzyni Polski w pływaniu 
w płetwach 4×400 m
- Weronika Tusk - Mistrzyni Polski w pływaniu w płe-
twach 4×50 m
- Oskar Kołnacki - Mistrz Polski w wyciskaniu sztangi 
leżąc
- Marta Wojtunik - Mistrzyni Polski juniorów w konku-
rencji kumite, 54 kg.
/raf/

najlepsi sportowcy 
docenieni i nagrodzeni
powiat | wyróżnienia dla najlepszych sportowców ziemi 
puckiej zostały przyznane. wyróżnionych zostało 25 
sportowców, otrzymali oni również nagrody pieniężne.

fot. Powiat pucki

Reklama U/2021/PR

Burmistrz Miasta Puck  podpisała w tym 
miesiącu wniosek o dofinansowanie realizacji 
projektu pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – Part-
nerstwo Gminy Kosakowo” na konkurs w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego. 

Wnioskodawca i Lider projektu – Gmina Ko-
sakowo –  złożyła w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego wniosek, uwzględ-
niający potrzeby związane z edukacją żeglarską 
i morską siedmiu samorządów (oprócz Gminy 
Kosakowo i Miasta Puck – Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego, Gmina Puck, Gmina 
Miasta Reda, Gmina Wejherowo, Gmina Mi-
kołajki Pomorskie), Stowarzyszenia Przyjaciół 

Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi przy 
wsparciu Yacht Clubu Rewa.

W projekcie skierowanym do szkół podstawo-
wych uczestniczyć będą uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego 
w Pucku; uczniowie będą mogli uczestniczyć:

- w zajęciach pozalekcyjnych – kółko że-
glarskie (96 uczniów), warsztaty morskie (96 
uczniów), warsztaty z bezpieczeństwa na wo-
dzie i ratownictwa morskiego (80 uczniów), 
zajęcia żeglarskie na wodzie ((96 uczniów),

- w zajęciach z doradztwa zawodowego do-
tyczące zawodów związanych z nadmorskim 
położeniem (176 uczniów),

- w wyjazdach edukacyjnych do miejsc 

związanych z edukacją morską i żeglarską (80 
uczniów),

- w piknikach naukowo-żeglarskich, połączo-
nych z zawodami i konkursami (176 uczniów).

Z kolei dwóch nauczycieli ze Szkoły Pod-
stawowej im. Mariusz Zaruskiego, uczestni-
czących w projekcie przejdą szkolenia, które 
pozwolą na: podniesienie kompetencji zwią-
zanych z pracą metodą projektu, włączenie 
edukacji morskiej i żeglarskiej do podstawy 
programowej, wykorzystanie kompetencji 
cyfrowych i naukowo-technicznych edukacji 
morskiej i żeglarskiej, przygotowanie instruk-
torów do prowadzenia zajęć żeglarskich.
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