
Xiaomi Kite Cup

Na kilometrowej długości piaszczystej plaży, gdzie spotykają 
się wody Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej odbyły sięxpierw-
sze zawody w Pucharze i Mistrzostwach Polski w kitesurfingu 
i wingfoilu w ramach Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover. 
W tym roku zawodnicy wspierali też ochronę Bałtyku, zbiera-
jąc fundusze dla Fundacji Mare.
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ZnaleZisko sprZed  6000 lat

2 Najstarsze znalezisko w tym 
miejscu to krzemienne ostrze 
sprzed 11 tysięcy lat oraz pozo-
stałości sprzed 5,5 – 6 tysięcy lat, 
czyli zabytki z epoki kamienia. 
Starsze ze znalezisk można wią-
zać ze schyłkowym paleolitem, 
a młodsze z neolitem.
str. 3

TrójmiasTo w czołówce

Województwo Pomorskie jest 
jednym z większych województw 
w Polsce, gdzie pełno wyjątkowych 
miast i miasteczek oraz idyllicz-
nych wiosek. Jest to jednocześnie 
doskonale połączony dostępnymi 
połączeniami komunikacyjnymi 
zresztą kraju.
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Podstawą działalności placówki jest 
ustawa o pomocy społecznej. Dzienny 
Dom jest lokalnym ośrodkiem wspar-
cia, powołanym do świadczenia usług 
opiekuńczych. Placówka zapewni pobyt 
dzienny dla 30 seniorów z Gminy Puck 
oraz 5 miejsc opieki wytchnieniowej. 
Obiekt został dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – posiada pod-
jazdy dla wózków inwalidzkich oraz sto-
sowne oprzyrządowanie w toaletach. 

W wyniku prac budowlanych powstały 

sale warsztatowe i rekreacyjne, w których 
seniorzy będą mogli spełniać swoje potrze-
by społeczne, a także uzyskać pomoc w co-
dziennych czynnościach, czy też skorzystać 
z  terapii ruchowej – placówka dysponować 
będzie własnym podstawowym sprzętem 
do ćwiczeń (bieżnie, rowery gimnastyczne, 
piłki sensoryczne, drabinki itp.). Zagospo-
darowany został także teren wokół budyn-
ku. Powstała tam min. siłownia zewnętrzna 
z urządzeniami wspierającymi rehabilitację 
i aktywność fizyczną seniorów. 

Stworzenie Dziennego Domu Opieki 
w Celbowie możliwe było dzięki dofi-
nansowaniu uzyskanemu w ramach pro-
jektu partnerskiego „ Kompleksowy sys-
tem wsparcia mieszkańców miast i gmin 
powiatu puckiego w wieku senioralnym 
i ich opiekunów”, ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 
2014 - 2020. Koszt inwestycji wyniósł 
3041632,08 zł.

Nowa – stara szkoła w Celbowie
Gm. Puck | Czerwiec zakończyły się prace budowlane w starej szkole podstawowej w Celbowie. Budynek zaadaptowany został na potrzeby Dziennego 
Domu Seniora, którego oficjalne otwarcie planowane jest na wrzesień 2021 r. 
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Najstarsze znalezisko w tym miejscu 
to krzemienne ostrze sprzed 11 tysię-
cy lat oraz pozostałości sprzed 5,5 – 6 
tysięcy lat, czyli zabytki z epoki kamie-
nia. Starsze ze znalezisk można wiązać 
ze schyłkowym paleolitem, a młodsze 
z neolitem. W neolicie znajdowała się 
w tym miejscu osada tzw. kultury pucha-
rów lejkowatych, czyli pierwszych rolni-
ków, którzy osiedlili się nad współczesną 
Zatoką Pucką. 

Około 11 tys. lat temu, pod koniec 
epoki lodowcowej, teren związany 
ze współczesną Zatoką Pucką był zu-
pełnie inaczej ukształtowany. Obecne 
morze było wtedy jeziorem, a w miejscu 

dzisiejszej ulicy Jachtowej znajdowała 
się potężna Pradolina Redy. Roślinność 
przypominała wówczas dzisiejszą Sybe-
rię – tundra, rzadki las i niskie drzewa 
oraz typowa zwierzyna min. renife-
ry. Z tego czasu pochodzi znalezione 
w trakcie badań ostrze  

Przy pomocy takich przedmiotów pra-
dziejowe społeczności polowały na żyją-
ce wówczas na tych terenach zwierzęta, 
m.in.: renifery. Do polowań na nie i inne 
większe zwierzęta używano również har-
punów wykonanych z poroża. Przedmio-
ty takie znajdowane były na terenie Po-
morza jeszcze przed wojną, np. podczas 
wykopywania torfu na opał.

Znalezione podczas aktualnych wyko-
palisk ostrze jest dowodem na odległe 
wędrówki i dalekie wpływy kulturowe – 
ostrze jest wykonane z importowanego 
krzemienia.

Na dzień dzisiejszy archeolodzy 
nie wiedzą, czy ostrze jest pojedynczym 
znaleziskiem czy było tu jakieś obozowi-
sko, które zostało zniszczone przez póź-
niejsze osadnictwo.

Kolejne znaleziska z Jachtowej przeno-
szą nas jakieś 5 tysięcy lat później. Odsło-
nięte tu pozostałości świadczą o obecno-
ści w tym czasie sporej osady położonej 
wokół zbiornika wodnego lub rozlewiska 
rzeki. W pasie drogi znaleziono ślady 
palenisk i innych konstrukcji. Z warstw 
wyschniętego cieku z kolei zebrano spo-
ro przedmiotów pochodzących z przed 6 
tys. lat. Są to: fragmenty ceramiki, narzę-
dzia krzemienne i kamienne. 

Wszystkie te znaleziska świadczą 
o tym, że ludność w tym czasie zamiesz-
kiwała ten teren w sposób stały. Osadę 
zamieszkiwali rolnicy, była to ludność 
przez nazywana archeologów umownie 
tzw. kulturą pucharów lejkowatych. Na-
zwa tej kultury pochodzi od charaktery-
stycznej dla tego okresu formy naczynia.

W nawarstwieniach zbiornika wodne-
go znaleziono też kilka całych naczyń 
pod którymi znajdowała się dobrze za-
chowana siekiera kamienna. Pozostało-
ści te mogły być elementem spełnianych 
rytuałów, ofiar.

O kilka słów w sprawie badań archeolo-

gicznych prowadzonych na ulicy Jachto-
wej poprosiliśmy archeologów realizują-
cych badania na terenie inwestycji:

Najstarsze publikowane znaleziska 
z gminy Kosakowo pochodziły sprzed 
2,5 tysięcy lat. Teraz odkryliśmy ślady 
archeologiczne sprzed 11 i 6 tysięcy lat. 
Łatwo policzyć, że jest to o kilka tysięcy 
lat starsze znalezisko. Te wykopaliska są 
absolutnie rewelacyjne. Niestety nie mo-
żemy rozszerzać tych badań, ale wiado-
mo już od tego momentu, z jaką epoką 
mamy do czynienia i co tu się znajduje. 
Z pewnością na tym terenie będą pro-
wadzone w przyszłości dalsze prace. 
Obecność tych zabytków nie zagraża 

żadnej prowadzonej inwestycji czy bu-
dowie domów na tym obszarze. Naszą 
rolą jest wydobycie i zabezpieczenie 
zabytkowych znalezisk oraz zdepono-
wanie ich w odpowiednim miejscu. Te 
konkretne zabytki z badań ulicy Jach-
towej trafią do magazynu Instytutu Ar-
cheologii na Uniwersytecie Gdańskim. 
Przedmioty te zostaną opracowane 
i opublikowane. Dzięki temu odkryciu 
możemy bardziej uszczegółowić prahi-
storię terenu wokół współczesnej Zato-
ki Puckiej, tj. więcej powiedzieć o tym 
miejscu i zamieszkujących ją dawniej 
społecznościach – mówi prf. Lech Czer-
niak z Uniwersytetu Gdańskiego.

Prehistoryczne znalezisko w Rewie
Rewa | Kilka dni temu informowaliśmy o rozpoczęciu budowy ulicy Jachtowej w Rewie, a już dziś wiemy, że teren tej inwestycji okazał się niezwykłą 
gratką dla archeologów. 
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Po 10 miesiącach nieustannej walki 
wójta gminy Kosakowo o przy-
wrócenie do stanu pierwotnego 
malowniczego terenu w Mechelin-
kach nad samym brzegiem morza, 
zdewastowanego przez powstające 
nielegalnie osiedle domków rzekomo 
mających służyć walce z koronawi-
rusem, w końcu nastąpił przełom 
wsprawie. Postanowieniem z dnia 
5 lipca 2021 r. Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego wstrzymał 
roboty budowlane 10 prawie już 

ukończonych budynków.
Niecały rok trwała batalia, by nadzór 
budowlany dostrzegł, że powstaje 
w tym miejscu zabudowa mająca 
prawdopodobnie funkcję domków 
letniskowych, a nie izolatorium dla 
chorych na koronawirusa czy też 
ozdrowieńców. 
Teren inwestycji stanowi enklawę 
położoną w otulinie Nadmorskiego 
Parku Krajobrazowego,  w obszarze 
pasa ochronnego brzegu morskie-
go, w strefie ochrony konserwator-

skiej, na obszarze strefy ochrony 
ekspozycji zespołu ruralistycznego 
wsi Mechelinki, a przede wszystkim 
na obszarze szczególnego zagroże-
nia powodzią. Obowiązują tu rów-
nież ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
(Uchwała nr XXXII/69/2012 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 26 wrze-
śnia 2012 r.), zgodnie z którym te-
ren ten oznaczony jest symbolem 
71.ZE – teren zieleni nieurządzonej 
z zakazem zabudowy.

Wójt gminy wystosował szereg pism 
w tej sprawie. W pierwszej kolejności 
złożył doniesienie do Prokuratury 
Rejonowej w Pucku, która ostatecznie 
okazała się największym sprzy-
mierzeńcem gminy w tej sprawie. 
Pozostałe pisma przesłano do PINB 
w Pucku i  Starosty Puckiego. Wójt 
zwrócił się również do Ministra Spra-
wiedliwości Prokuratora Generalnego 
Zbigniewa Ziobry, Wojewody Pomor-
skiego, Wód Polskich, Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Nad-
morskiego Parku Krajobrazowego, 
Urzędu Morskiego, Pomorskiego Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
a także do Ministra Rozwoju, który już 
w zeszłym roku, gdy inwestycja 
w Mechelinkach dopiero zaczęła 
powstawać, wydał komunikat, w któ-
rym jasno określił, że powoływanie się 
na art. 12 tzw. „ustawy o przeciwdzia-
łaniu COVID-19” pozwalający ominąć 
przepisy m.in. prawa budowlanego 
i planu miejscowego, dopuszczalne 
jest w wyjątkowych przypadkach, 
wymagających szczegółowego 
uzasadnienia i wskazania właściwej 
podstawy realizowanej inwestycji.
UG

Koniec osiedla domKów “covidowych” w mechelinKach
Powiat | to zwykłe domki letniskowe, a nie lecznica dla chorych na koronawirusa – stwierdził nadzór budowlany i postawił szlaban na dalsze prace przy słynnym już na całą Polskę 
tak zwanym osiedlu covidowym nad samym brzegiem Bałtyku

fot. UG Kosakowo

fot. UG Kosakowo
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Trójmiasto 
w europejskiej czołówce
―  Województwo Pomorskie jest jednym z większych województw w Polsce, 
gdzie pełno wyjątkowych miast i miasteczek oraz idyllicznych wiosek.  ―

Jest to jednocześnie niedoskonale 
połączony dostępnymi połącze-
niami komunikacyjnymi zresztą 
kraju, a gdańskie lotnisko należy 
do najsprawniejszych portów lot-
niczych w kraju. Każdy, kto po-
szukuje ciszy i spokoju, znajdzie 
je właśnie tutaj, bowiem Pomorze 
ma coś dla każdego.
Jest to także świetne miejsce na 
rozpoczęcie lub rozwój karie-
ry zawodowej niemal w każdej 
branży. Dzięki lokalnym władzom 
samorządowym, wspaniałej infra-
strukturze, setkom prywatnych, 
dobrowolnych i niezależnych 
świadczeniodawców, wyższym 
uczelniom oraz usługom pod-
stawowej opieki zdrowotnej, 
w mgnieniu oka można znaleźć 
stanowisko, adekwatne do wy-
kształcenia i doświadczenia za-
wodowego.
 Pomorskie znalazło się w czo-
łówce najbardziej atrakcyjnych do 
życia regionów Polski, a Gdańsk 
i Gdynia zajęły wysokie miejsca 
w najnowszym rankingu eksperc-
kiej organizacji Emerging Europe, 
która poddała analizie potencjał 
biznesowy miast Europy Środ-

kowej i Wschodniej, osiągając 
szczególnie dobre wyniki za wy-
soki poziom aktywności fizycznej, 
społeczności i wolontariatu oraz 
dobrą jakość powietrza – dzięki 
czemu jest to wspaniałe miejsce 
do życia i pracy. 
Z kolei w kategorii „Jakość życia” 
Gdańsk i Gdynia zrobiły prawdzi-
wą furorę. Gdańsk znalazł się na 
trzecim miejscu za Pragą i Lubla-

ną. Na czwartym miejscu jest Bu-
dapeszt, a na piątym – Gdynia, 
razem z Bratysławą i Sofią.
Mając do wyboru różne możliwo-
ści zatrudnienia, szkoły wyższe 
uczelnie i zajęcia rekreacyjne, 
Trójmiasto i inne ośrodki Pomo-
rza oferują idealny styl życia dla 
każdego, kto tutaj chce budować 
swoją przyszłość
Województwo posiada szeroką 

gamę przedsięwzięć bizneso-
wych, branż i możliwości pracy 
rozsianych we wszystkich swoich 
miastach i miasteczkach.
Już teraz staje się jednym z naj-
szybciej rozwijających się obsza-
rów zatrudnienia dla start-upów 
cyfrowych i technologicznych 
w Polsce. Od światowej klasy 
inżynierii, produkcji i badań lot-
niczych, morskich, przemysłu 
petrochemicznego, usług finanso-
wych i agrotechnologii, produkcji 
żywności imperium biznesowe 
regionu należy do najlepiej roz-
wijających się miejsc w Polsce.
Wyższe uczelnie z Uniwersytetem 
Gdańskim, Politechniką Gdań-
ską, czy też Uniwersytetem Mor-
skim i Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym, oferują szereg Kie-
runków, kursów, praktyk, stopni 
naukowych, studiów podyplomo-
wych i innych możliwości uczenia 
się, studiowania lub nauczania.
Wiele osób mieszkających na Po-
morzu jest bardzo dumnych ze 
swojego województwa i nie chcia-
łoby mieszkać nigdzie indziej. 
Dlatego właśnie wybieram Po-
morskie
Grzegorz Adamczewski

Dzięki niedawno przepro-
wadzonemu kompleksowe-
mu remontowi jednostka 
wciąż pozostaje w czynnej 
służbie i pomaga har-
cerzom popularyzować 
żeglarstwo. W rejsie na 
Zawiszy może wziąć udział 
każdy zainteresowany.

Zawisza Czarny to najwięk-
szy skautowy żaglowiec na 
świecie, obchodzi 60-lecie 
podniesienia bandery. 
Jednostka przeszła nie-
dawno gruntowny remont, 
którego koszt wyniósł 
ponad 1 mln zł. 65 tys. zł 
pozyskano z internetowej 
zbiórki, mówi Weronika 
Nadzikiewicz, dyrektor 
Centrum Wychowania Mor-
skiego ZHP. Zakres prac 
był na tyle szeroki, że Za-
wisza Czarny powinien bez 
problemu posłużyć kolejne 
kilkadziesiąt lat, zwłaszcza, 
że ta zasłużona jednostka 
wciąż pływa w rejsach sta-
żowo-szkoleniowych, zabie-
rając na pokład młodzież, 
harcerzy, kluby i szkoły 
żeglarskie. Organizowane 
są także rejsy międzynaro-
dowe, a na koncie żaglow-
ca jest również podróż 
dookoła świata.
Tu trzeba dodać, że rejsy 
tym niewątpliwie kultowym 
żaglowcem to wieloletnia 
tradycja, ciesząca się się 
zawsze dużym zaintereso-
waniem, a wolne miejsca 
rezerwują się w ekspreso-
wym tempie.  

Urodziny 
zawiszy

fot. G. Adamczewski
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Stawiamy na dalszy, 
dynamiczny rozwój

Z Przemysła-
wem Sztanderą, 
prezesem zarządu 
Pomorskiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, 
o obszarze i zakre-
sie działania oraz 
korzyściach, jakie 
mają przedsiębior-
cy przystępujący 
do PSSE, rozma-
wia Rafał Korbut.

Początek XXI wieku był 
trendem na ekologiczny tryb 
życia. Wzrastająca świadomość 
proekologiczna sprawiła, że 
pojazdy elektryczne były coraz 
bardziej ergonomiczne.

Liczba samochodów elektrycznych 
i hybrydowych typu plug-in nieusta-
jąco rośnie. Powoduje to coraz więk-
sze zapotrzebowanie na miejsca, 
gdzie możliwe jest ich naładowanie. 
Badania przeprowadzone przez Pol-
ski Związek Przemysłu Motoryzacyj-
nego wykazały, że w Polsce na koniec 
kwietnia 2021 roku dostępnych było 
1456 stacji ładowania i 2838 ogól-
nodostępnych punktów ładowania. 
Wśród największych dostawców sie-
ci ładowania wyróżnić można: Green-
Way, PGE, Tauron, Orlen i Innogy

Zdecydowanym liderem rynku jest 
GreenWay, na koniec roku 2020 kie-
rowcy mogli korzystać z 225 stacji ła-
dowania tej firmy. Drugim dużym gra-
czem jest forma Tauron z liczba 192 
punktów ładowania. PKN Orlen posia-
da 86 stacji a PGE zakończyła 2020 
rok z ilością 40 stacji ładowania. 

Energia elektryczna nie jest stała dla 
całej Polski. Średnia cena za 1 kWh 
wynosi 0,61 zł Naładowanie samo-
chodu elektrycznego posiadającego 
akumulator o pojemności 40 kWh 
kosztuje zatem: 40kWh x 0,61 = 
24,40.

Kiedy powstała Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
i jaki był główny cel powołania 
jej do funkcjonowania?
- Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna pod obecną nazwą 
funkcjonuje od 2001 roku. 
Wcześniej, czyli od 1997 roku, 
działała pod nazwą Żarnowiec-
Tczew. Celem powołania Strefy 
było przyspieszenie rozwoju re-
gionów między innymi poprzez 
przyciąganie nowych inwestycji, 
tworzenie miejsc pracy oraz 
rozwój gospodarczy kraju.
Łącznie w Polsce powstało 14 
specjalnych stref ekonomicz-
nych. Początkowo były one 
wyodrębnioną administracyjnie 
częścią kraju. Do wejścia w życie 
nowej ustawy granicami strefy 
było objęte zaledwie 0,08 proc. 
powierzchni kraju, a procedura 
włączenia nowych terenów była 
skomplikowana. 
Przełom nastąpił w czerwcu 
2018 roku, kiedy weszła w życie 
ustawa o wspieraniu nowych 
inwestycji, na mocy której po-
wstała Polska Strefa Inwestycji. 
Ustawa nie tylko rozszerzyła 
obszar, na którym możliwe jest 
uzyskanie wsparcia do całego 
terytorium Polski, ale ułatwiła 
dostęp do pomocy publicznej 
firmom z sektora MŚP. 

Na jakim obszarze i w jakich 
dziedzinach działa PSSE?
- Przede wszystkim jesteśmy 
regionalnym centrum obsługi 
inwestorów w ramach Polskiej 
Strefy Inwestycji. Działamy na 
terenie 226 gmin we wschod-
niej części województwa 
pomorskiego i w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. 

Do naszych głównych zadań 
należy przyznawanie, w imieniu 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii, decyzji o wspar-
ciu, upoważniającej do uzyskania 
ulgi podatkowej. 
Jesteśmy także bardzo aktywni 
w obszarze promocji szkolnictwa 
branżowego. Od lat organizujemy 
wizyty studyjne dla uczniów i do-
radców zawodowych, tworzymy 
klasy patronackie, organizujemy 
staże i praktyki, a także wyposaża-
my pracownie praktycznej nauki 
zawodu. Stworzone przez nas 
w 2019 roku Centrum Programo-
wania Robotów Przemysłowych, 
pozwala nam w pewnym stopniu 
spełniać ten cel. Ośrodek umoż-
liwia podnoszenie kompetencji 
pracowników, a także pomaga 
uczniom w obraniu ścieżki 
kariery związanej z automatyką 
i robotyką. Zajęcia skierowane 
są zarówno dla przedsiębiorców 
jak i uczniów szkół branżowych, 
a ich program ustalany jest 
indywidualnie i dostosowany do 
potrzeb grupy szkoleniowej. 
Zarządzamy także w Trójmieście 
dwoma parkami naukowo - 
technologicznymi. W Gdańskim 
Parku Naukowo – Technologicz-
nym zapewniamy kompleksowe 
wsparcie rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw i startupów, 
szczególnie w dziedzinie ICT, 
biotechnologii i energetyce. 
Z kolei w Bałtyckim Porcie No-
wych Technologii zlokalizowa-
nym na terenie dawnej Stoczni 
Gdynia, tworzymy ekosystem 
wspierający przemysł morski. 

Więcej w najnowszym, 98 
numerze magazynu Express 
Biznesu

Od uroczystego odtworzenia Hymnu 
Rzeczypospolitej Polskiej o godzinie 13:00 
rozpoczęło się w dniu 13 czerwca br. odsło-
nięcie tablic pamiątkowych w Ogólnopolskiej 
Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Wspólnie 
uczciliśmy pamięć o wszystkich tych, którzy 
dla polskiego morza żyli, którzy na nim pra-
cowali i którzy życie w jego toni utracili.
Przed odsłonięciem Gwiazd Zasłużonych 
Ludzi Morza głos zabrali gospodarz wydarze-
nia, kierujący pracami kapituły Zasłużonych 
Ludzi Morza wójt gminy Kosakowo, Marcin 
Majek, a następnie Senator X kadencji Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Rybicki. 
Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” otrzyma-
ło czterech kandydatów, trzech wyłonionych 
w tym plebiscycie w ubiegłym roku oraz 
jeden tegoroczny zwycięzca: kmdr dr hab. 
inż. Ignacy Gloza, kmdr Roman Francki, ks. 
gen. bryg. Józef Wrycza, kpt. ż.w. Zbigniew 
Deyczakowski (wyłoniony w tym roku).

Po odsłonięciu tablic nastąpiła cere-
monia wręczenia odznaczeń. Złotą 
Odznakę Szkoły Morskiej w Tcze-
wie wręczył prof. dr honoris causa 
Akademii Marynarki Wojennej, 
kpt. ż.w. Daniel Duda, honorowy 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Nautologicznego, jako jedyny 
honorowy tczewianin z pierw-
szego rocznika Szkoły Morskiej 
w Tczewie podarował odznakę 
tzw. Znak Absolwenta Szkoły 
za krzewienie tradycji morskiej 

na ręce wójta gminy Kosakowo.
Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczy-
ków na ręce Komendanta Komisariatu Policji 
w Kosakowie Podkomisarza Marcina Witt-
brodta wręczył Prezes Związku Piłsudczyków 
okręgu Kaszubskiego w Kosakowie gen. bryg. 
zw. Władysław Paciuch wraz z profesorem 
Danielem Dudą.
Medal za krzewienie idei i czynów Pierwsze-
go Marszałka Józefa Piłsudskiego dla gminy 
Kosakowo na ręce wójta gminy Marcina 
Majek wręczył Prezes Związku Piłsudczyków 
okręgu Kaszubskiego w Kosakowie gen. bryg. 
zw. Władysław Paciuch  wraz z profesorem 
Danielem Dudą.
Na zakończenie uroczystości tradycyjnie 
złożone zostały wiązanki kwiatów pod 
Krzyżem Morskim w Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza. Z okazji odbywającej się uroczystości 
przy rewskiej alei stanęła wystawa Instytutu 
Pamięci Narodowej pt. „Należy stworzyć 
niepodległe państwo polskie (...) z wolnym 
dostępem do morza. Powrót Pomorza i Ku-
jaw do Polski 1918–1920”
Na ekspozycji poruszone zostały następujące 
kwestie: geneza odrodzenia Rzeczypospo-
litej, walka o granice, działalność niemiec-
kiej ochotniczej organizacji paramilitarnej 
Grenzschutz Ost (Straż Graniczna Wschód), 
powstanie wielkopolskie, powrót Pomorza 
i Kujaw Zachodnich do Polski, Zaślubi-
ny Polski z morzem, spory na zachodnim 
pograniczu, plebiscyt na Powiślu, wojna 
polsko-bolszewicka. Ciekawą częścią wystawy 
są sylwetki Ojców Niepodległości Pomorza 
i Kujaw m.in. ks. gen. bryg. Józefa Wryczy, 
którego pamiątkową tablicę odsłonięto w tym 
roku. Współautorką wystawy jest mieszkanka 
gminy Kosakowo dr Barbara Męczykowska.

Jazda pod 
napięciem

BIZNES

Aleja Zasłużonych 
Ludzi Morza

Według Pomorskiego Obserwatorium 
Rynku Pracy młodzi ludzie, którzy zaczy-
nają karierę zawodową, nie boją się braku 
zatrudnienia. Odmrażająca się gastronomia 
i branża turystyczna poszukują nowych 
pracowników, ale firmy stawiają teraz 
większy nacisk na rekrutowanie tzw. 
talentów i osób z doświadczeniem. Mło-
dzi ludzie są najbardziej poszkodowani 
na rynku pracy przez pandemię. Stopa 
bezrobocia wśród osób do 25. roku życia rosła w całej UE, a w Polsce 

wynosiła aż 15 proc. Po załamaniu pandemicznym rynek pracy dla osób, które 
zaczynają karierę zawodową, znowu się otwiera.

Trudna sytuacja na rynku pracy

W Rewie (gmina Kosakowo) odbyła się 
XVII Uroczystość Odsłonięcia Tablic 
Pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei 
Zasłużonych Ludzi Morza.
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Raport opisuje sytuację społeczno-go-
spodarczą województwa pomorskiego 
w 2020 r. oraz podsumowuje działania 
zrealizowane przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego. Marszałek Struk podkreślał, 
że był to wyjątkowo trudny rok z uwagi na 
pandemię COVID-19.

– Pandemia wywołała nowy rodzaj kry-
zysu społeczno-gospodarczego, wpływa-
jąc na funkcjonowanie wielu dziedzin 
życia. Najważniejszym wyzwaniem było 
zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotne-
go i ekonomicznego mieszkańców, a tak-
że wsparcie przedsiębiorców – mówił 
marszałek Struk.

Konieczne było wprowadzenie zmian 
do RPO WP lata 2014-2020. Dzięki temu 
20 mln euro przeznaczono na wsparcie 
przedsiębiorców, a 25 mln euro na rzecz 
podmiotów leczniczych.

Jeśli chodzi o pomorską gospodarkę, to 
od lat znajduje się na 7. pozycji pod wzglę-
dem wielkości PKB, ale już na 5. miejscu 
pod względem PKB na mieszkańca. Miesz-
kańcy województwa należą do jednych 
z bardziej przedsiębiorczych w kraju.

– Region plasował się też w czołówce wo-
jewództw (4. miejsce) o dużym potencjale 
innowacyjnym, co podnosi naszą atrakcyj-
ność zwłaszcza wśród zagranicznych inwe-
storów – tłumaczył Mieczysław Struk.

W 2020 roku poprawiła się dostępność 
do usług medycznych, w tym wysoko-
specjalistycznych w zakresie leczenia 
i poziomu diagnostyki medycznej. W ra-
porcie zaznaczono, że duża część proble-
mów wynikała z braku adekwatnej do 
ponoszonych kosztów wyceny świadczeń 
medycznych. Jeśli chodzi o transport, to 
jednym z największych wyzwań była po-
prawa dostępności do zachodniej części 
województwa.

– Sfinansowaliśmy m.in. projekt doku-
mentacyjny dotyczący rewitalizacji linii 
kolejowych nr 211 i 212 na odcinkach 
Lipusz – Bytów i Lipusz – Kościerzyna – 
informował marszałek województwa.

Kontynuowana jest modernizacja in-
frastruktury transportowej, dzięki czemu 
stopniowo poprawia się bezpieczeństwo 
na drogach. W 2020 roku oddano do użyt-
ku 4 odcinki dróg wojewódzkich (DW 
203 Ustka – granica województwa, DW 
211 Mojusz – Kartuzy, DW 515 Malbork 
– Grzymała, DW 521 Kwidzyn – Prabu-

ty). W celu przeciwdziałania wykluczeniu 
transportowemu mieszkańców regionu 
przywrócono też komunikację autobuso-
wą na 36 liniach.

Warto dodać, że Pomorskie dba o stan śro-
dowiska. – Zajmujemy 1. miejsce pod wzglę-
dem odsetka mieszkańców obsługiwanego 
przez zbiorczą kanalizację sanitarną oraz 4. 
w przypadku korzystających z oczyszczalni 
ścieków – zauważył marszałek Struk. 

Za raportem i jednocześnie udziele-
niem wotum zaufania dla Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego głosowało 19 
radnych, 11 było przeciw i jedna osoba 
wstrzymała się.

Podczas czerwcowego posiedzenia 
radni województwa zadecydowali też 
o udzieleniu Zarządowi Województwa 
Pomorskiego absolutorium z wykonania 
budżetu za 2020 rok. 

Dochody budżetu w 2020 roku wyniosły 
1 102 304 544 zł. To o ok. 14 proc. mniej 
niż było planowane. Wydano natomiast 
1 062 717 321 zł i również jest to kwota 
mniejsza od zaplanowanej. Największą, 
bo liczącą 729 432 53 zł pulę środków 
przeznaczono na tzw. wydatki bieżące. 
W tej kwocie 158 082 439 zł stanowiły 
dotacje dla regionalnych przewoźników 
kolejowych, a 33 505 000 zł – dopłaty do 

biletów ulgowych dla przewoźników au-
tobusowych. Warto zaznaczyć, że 40 754 
005 zł przeznaczono na projekty z zakre-
su polityki społecznej związane z prze-
ciwdziałaniem pandemii COVID-19. Na 
liczne prowadzone inwestycje oraz za-
kupy inwestycyjne przeznaczonych było 
138 158 308 zł. Zdecydowana większość 
środków skierowana została na przedsię-
wzięcia drogowe.

Zarząd województwa raportuje 
– Sejmik daje wotum zaufania 
i udziela absolutorium

Raport o stanie województwa to dokument, na podstawie którego pomorski Sejmik raz do roku udziela wotum zaufania marszałkowi i jego zastępcom. 
Podczas czerwcowej sesji Sejmiku raport za ubiegły rok przedstawił radnym marszałek Mieczysław Struk.

Wsparcie, jakie z budżetu 
województwa otrzymują straża-
cy ochotnicy, to już pomorska 
tradycja. Każdego roku samo-
rząd województwa pomorskiego 
wspiera służby ratunkowo-ga-

śnicze w wymianie sprzętu czy 
samochodów. Warto pamiętać, że 
strażacy ochotnicy bardzo często 
są pierwsi na miejscu zdarzenia 
i podejmują działania ratowni-
cze. Jednostki OSP działające 

w ramach Krajowego Systemy 
Ratowniczo-Gaśniczego są bardzo 
sprawne i dyspozycyjne. Decyzją 
radnych województwa, podjętą 
podczas posiedzenia Sejmiku 
w czerwcu br., strażakom ochotni-

kom zostanie przekazane 506 tys. 
zł. Łącznie, wsparcie otrzymają 
182 jednostki z 58 pomorskich 
gmin. Pieniądze będą pochodzić 
ze środków własnych samorządu 
województwa.

Dzięki przekazanym środkom, stra-
żacy ochotnicy będą mogli zakupić 
niezbędny w akcjach ratunkowych 
sprzęt. Chodzi tu na przykład o spe-
cjalistyczne aparaty oddechowe 
wraz z butlą kompozytową. 

Ponad Pół miliona złotych dla strażaKów ochotniKów
Ponad 500 tys. zł z budżetu województwa pomorskiego trafi do jednostek ochotniczej straży pożarnej w 58 gminach z całego regionu. dzięki temu kupione zostaną między innymi pompy, 
mundury i inny niezbędny w akcjach ratowniczych sprzęt.
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W tym roku zawodnicy wspierali też 
ochronę Bałtyku – za każdy przepłynięty 
w całym cyklu zawodów kilometr, spon-
sorzy przekażą 3 zł dla Fundacji Mare. 

Cypel Rewski nie przywitał uczestni-
ków słońcem, ale zmiennymi warun-
kami wiatrowymi i deszczem, co mimo 
wszystko szczęśliwie pozwoliło na roze-
granie wszystkich zaplanowanych kon-
kurencji: freestyle, formula kite, arrows 
open a nawet kilku wyścigów w nowej 
dyscyplinie - Wingfoil. 

Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 43 
polskich kiteboarderów. W najważniej-
szej dla zawodów rywalizacji – Mistrzo-
stwach Polski we Freestylu,

w kategorii Open Mężczyzn po raz pią-
ty zdobył Marek Rowiński. Wśród kobiet 
trzeci rok z rzędu tytuł mistrzyni Polski 
obroniła Martyna Konkel, a championem 
do lat 18-tu został Marcel Stępniewski. 

Lekki wiatr wiejący z północnego za-
chodu pozwolił również na rozegranie 

aż 20 wyścigów w formule kite. Najszybsi 
w Rewie byli Magdalena Woyciechowska 
oraz Maks Żakowski. Wśród młodzieży 
do lat 17-tu w konkurencji Arrows Open 
zwyciężył Jan Koszowski. Historyczne 
pierwsze wyścigi na wingfoilu wygrał To-
masz Janiak oraz Paulina Ziółkowska.

Mimo zróżnicowania wiatru w ciągu 
tych 3 dni – od 6 do 20 węzłów – rozegra-
liśmy wszystkie konkurencje. Mieliśmy 
komplet najlepszych riderów walczących 
o podium, więc rywalizacja była zacięta. 
Świetne warunki racingowe nie pozwoliły 
jednak na jakikolwiek przypadek w wyni-
kach, na podium stanęli zawodnicy, któ-
rzy bez najmniejszych wątpliwości pływa-
li najlepiej w ciągu tych kilku dni. Cieszę 
się, że mimo granicznego dla freestylu 
wiatru tę konkurencję również zakończy-
liśmy z sukcesem - podsumowuje Adam 
Szymański, dyrektor zawodów i główny 
sędzia konkurencji formula kite na Xia-
omi Kite Cup driven by Land Rover.

Podczas zawodów nie zabrakło gwiazd, 
które próbowały swoich sił w kitesurfin-
gu. Na plaży można było spotkać akto-
rów: Annę Oberc, szerszej publiczności 
znanej z ról w polskich serialach takich 
jak „M jak miłość”, czy Krystiana Wie-
czorka z rodziną.

Wyjątkowo w tym roku liczyły się nie 
tylko ewolucje na wodzie i punkty w ran-
kingu, ale także liczba przepłyniętych 
kilometrów, bo za każdy z nich organiza-
torzy przekazują 3zł na Fundację Mare, 
która zajmuje się ochroną Bałtyku. Kilo-
metry zliczały najnowsze modele zegar-
ków Xiaomi Mi Watch. 

Z zebranych na ten moment danych 
wynika, że średnio dziennie riderzy prze-
pływają około 70 km! 

W formule kite niektórzy płynęli z szyb-
kością nawet 80 km/h. Kolejne zawody 
będą rozgrywane od 30 lipca w Krynicy 
Morskiej – czy uda się wówczas przebiić 
rewskie wyniki?

Dodatkowo w trakcie wydarzenia or-
ganizatorzy, partnerzy i włodarze miasta 
zachęcali uczestników 

i dopingujących do wspólnego sprzą-
tania plaży oraz brania udziału w lek-
cjach edukacyjnych na temat ochrony 
Bałtyku.

Rewa, dzięki doskonałym warunkom 
wiatrowym znana jest pasjonatom spor-
tów wodnych nie tylko z Polski. To je-
den z najlepszych akwenów w Europie. 
Można powiedzieć, że kiteboarding stał 
się już jej znakiem rozpoznawczym, co 
widać również po liczbie szkółek w oko-
licy. Dlatego jako gmina wspieramy 

Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover 
– komentuje Marcin Majek wójt gminy 
Kosakowo.

W przerwie miedzy zawodami moż-
na było zapoznać się z najnowszymi 
produktami Xiaomi, a także wygrać 
je w organizowanych dla plażowiczów 
i kibiców konkursach. Fani motoryza-
cji mogli sprawdzić możliwości nowego 
Land Rover Discovery Sport podczas 
jazd próbnych. Można było przetesto-
wać również inne modele Land Rovera 
i zobaczyć jak sprawdzają się w nadmor-
skich i piaszczystych warunkach. 

Kolejne zawody odbędą się:
30 lipca – 1 sierpnia, KRYNICA MOR-

SKA, Puchar Polski w Kitesurfingu 
i Wingfoilu;

13 – 15 sierpnia, PUCK, Puchar Polski 
w Kitesurfingu i Wingfoilu i Mistrzostwa 
Polski w Formule Kite

Więcej na: www.xiaomikitecup.pl oraz 
na kanałach social media.
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Znamy Mistrzów Polski we Freestylu
Rewa | Szybko minęły 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na Szpyrku czyli Cyplu Rewskim. Na kilometrowej długości piaszczystej plaży, gdzie 
spotykają się wody Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej odbyły się pierwsze zawody w Pucharze i Mistrzostwach Polski w kitesurfingu i wingfoilu.
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W ramach działania ośrodka prowadzo-
no bezpłatne warsztaty dla mieszkańców 
Powiatu w następujących dziedzinach:

1. Sport i rekreacja
2. Kuchnia kaszubska
3. Zdrowie i kondycja fizyczna
4. Odżywianie
5. Komputer na potrzeby życia codziennego
6. Wycinanki – warsztaty sztuki ludowej
7. Wycieczki po miejscach znanych i nie-

znanych w Powiecie Puckim
Z oferty skorzystały łącznie 102 osoby do-

rosłe w różnym wieku. Największą popular-
nością cieszyły się zajęcia sportowe z nordic 
walking, w których regularnie uczestniczyło 
ok. 70 osób. Dużym (zwłaszcza w związ-
ku z pandemią) zainteresowaniem cieszyły 
się również warsztaty związane z dbaniem 

o zdrowie i dobrą kondycję psychiczną, gdzie 
uczestnicy poznali sposoby radzenia sobie 
ze stresem, ćwiczyli również świadomość 
własnego ciała i poznali tzw. terapię Bowe-
na. Wielu mieszkańców skorzystało także 
z wycieczek do ciekawych miejsc w Powiecie 
Puckim, gdzie zgłębili wiedzę historyczną 
i turystyczną niedostępną w podręcznikach 
– odwiedzili m.in. cmentarz Mennonitów, 
Rezerwat Zielone, Kaszubskie Malediwy 
w Helu oraz militarne fortyfikacje. Warsztaty 
z kuchni kaszubskiej, zdrowego odżywiania, 
rękodzieła i znajomości komputerów pro-
wadzone były w grupach do 20 osób. Przed 
uczestnikami jeszcze żywa lekcja historii w 6 
sierpnia w Świecinie.

Celem projektu było aktywizowanie do-
rosłych i społeczności lokalnej na rzecz 

rozwoju umiejętności, stanowiących pod-
stawę dla uczenia się przez całe życie, przy-
datnych do poruszania się na rynku pracy, 
dla rozwoju wspólnoty lokalnej oraz  roz-
woju osobistego. 

Projekt powstał w ramach konkursu „Roz-
wój narzędzi dla uczenia się przez całe życie” 
Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lo-
kalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we 
współpracy z organem prowadzącym i spo-
łecznością lokalną,tj. do prowadzenia dzia-
łań na rzecz aktywności edukacyjnej osób 
dorosłych, w zakresie rozwijania potrzeb-
nych na rynku pracy kompetencji kluczo-
wych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy 
nauczycieli tych szkół z osobami dorosły-
mi, w szczególności na terenach wiejskich 
i w małych miastach.

Podsumowanie działalności LOWiE
Powiat | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Puckim – podsumował pierwszy etap projektu. W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 
w Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie działał Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. 
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To dlatego, że do ukończenia 26. roku życia studenci 
zatrudnieni w tej formie nie podlegają ubezpieczeniom 
społecznym. Nie trzeba też za nich opłacać składki na 
ubezpieczenie zdrowotne.
Zwolnienie ze składek dotyczy osób, które mają status 
studenta. Przysługuje on od dnia przyjęcia w poczet 
studentów do dnia złożenia egzaminu dyplomowego bądź 
skreślenia z listy studentów. Obywatelstwo, kraj w którym 
odbywają się studia, a także to czy szkoła jest publiczna 
czy prywatna nie mają znaczenia.
Jeśli ktoś skończył studia lub chwilowo nie ma statusu 
studenta (np. obronił licencjat i od października rozpocznie 
uzupełniające studia magisterskie), powinien poinfor-
mować o tym swojego zleceniodawcę. Będzie on musiał 
zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego oraz opłacać składki. Ubezpieczenie choro-
bowe jest natomiast dobrowolne. 
ZUS

zatrudnianie 
studentów się oPłaca
Powiat | w wakacje to doskonała okazja dla studentów 
żeby sobie dorobić. Przedsiębiorcy w takiej sytuacji 
chętnie proponują umowę zlecenie.


