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POPRZEDNIE WYDANIA:

wydaniu grudnio-
wym łączymy dla 
Państwa najważ-
niejsze treści ze 

świata szeroko pojętego biz-
nesu. „Jubileusz XXX lecia 
Związku Miast i Gmin Mor-
skich”, „Świąteczne spotkania 
firmowe” czy też „Biznesowa 
niepewność” to tylko niektó-
re z tematów widniejących 
w tym dziale. Na uwagę zasłu-
gują również kwestie gospo-
darcze tj. „Przekop Mierzei 
Wiślanej”czy też „Polski Ład 
– zmiany w pigułce”. Rok 2021  
mimo pandemii był rokiem 
wyjątkowym, nie tylko dla 
biznesu oraz gospodarki. To 
również ważny rok dla polityki 
samorządowej, która stale na 
łamach naszego magazynu 
prezentuje kolejne zanotowa-
ne na swoich kontach sukcesy 
– tak jest i tym razem. Nie za-
pominajmy również o tym, że 
grudzień to czas przemyśleń 
i podsumowań, dlatego niech 

zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przyniosą Czytelnikom 
Expressu Biznesu wiele radości i siły, a nadchodzący Nowy Rok 
będzie pełen zdrowia i pomyślności.

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Po raz pierWszy
W gdańsku

XXX lat Związku Miast i Gmin Morskich
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o raz pierwszy w historii 
Związku Miast i Gmin Mor-
skich delegaci-członkowie 
świętowali jubileusz w Gdań-

sku. Do tej pory jubileuszowe spotkania 
tradycyjnie odbywały się w Szczecinie, ale 
tym razem trzy dekady istnienia Związku 
świętowane były 17 listopada 2021roku 
w Gdańsku w urokliwej scenerii stadionu 
Polsat Plus Arena Gdańsk. 

- Nie ukrywam, że to dla mnie dzień pe-
łen emocji – mówił do licznie przybyłych 
na jubileuszowe uroczystości delegatów 
i gości Andrzej Bojanowski. - Trzy dekady 
pracowitego istnienia takiej organizacji 
jak Związek Miast i Gmin Morskich to nie-
częsty przypadek w historii polskich sto-
warzyszeń. Najlepszym dowodem są krót-
kie dzieje naszego protoplasty, do którego 
tak często się odwołujemy – Związku Go-
spodarczego Miast Morskich założonego 
przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nam 

się udaje. Nie zawsze panuje wśród nas 
idylla, ale zawsze potrafimy znaleźć kon-
sensus – mimo czasami różnicy zdań, mimo 
różnic politycznych, które w tak dużym 
środowisku muszą występować. Byliśmy 
ponad tymi różnicami w imię reprezenta-
cji wspólnego stanowiska wyrażającego 
dobro naszej nadmorskiej społeczności. 
Współuczestnictwo w tego typu organi-
zacjach niezwykle wzbogaca, pozwala 
na wymianę doświadczeń i dynamizuje 
działania. Pozwala również na transmisję 
wiedzy o problemach, które w Warszawie 
często są niezauważane a ich znaczenie 
niedoceniane.

Trzy dekady istnienia Związku zapisały się 
wieloma konkretnymi osiągnięciami, także 
w minionych 15 latach wiele sukcesów sta-
ło się naszym udziałem, jednak uważam, 
że potrzebne są zmiany. Jestem przekona-
ny, że nowy prezes Związku wniesie wiele 
dobrego w działalność ZMiGM. Cieszą się, 
że jest nim Alan Aleksandrowicz, osoba 
niezwykle profesjonalna, kompetentna, 
doświadczona i energiczna. Życzę jemu 
i nam wszystkim, bo zawsze będę się czuł 
członkiem Związku, żeby przystępowało do 
niego jak najwięcej miast i gmin, a wspólny 
głos miał siłę sprawczą w dużych i małych 
sprawach naszego regionu.

P

Alan Aleksandrowicz jako wiceprezydent Gdańska odpowiada w mieście za inwestycje, nieruchomości, architekturę, 
geodezję, inspekcje budowlane i ochronę zabytków. 
Jest członkiem rad nadzorczych spółek użyteczności publicznej (Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. oraz Gdańska 
Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.). W latach 2009-2019 kierował InvestGDA (Gdańską Agencją Roz-
woju Gospodarczego Ltd.) jako jej Chief Executive Officer- Prezes Spółki. 
Alan Aleksandrowicz w przeszłości pełnił również funkcję w służbie zagranicznej  jako wicekonsul kierujący działem 
prawnym w Konsulacie Generalnym RP w Chicago, USA. 
Alan Aleksandrowicz pełnił także funkcje kierownika Centrum Usług Biznesowych Urzędu Miasta Gdańska, zastępcy 
dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim oraz członka rad nadzorczych Po-
morskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Gdańskich Usług Komunalnych Sp. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości . 
Był jednym z założycieli American School of Law na Uniwersytecie Gdańskim oraz IIT Chicago-Kent College of Law.
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Andrzej Bojanowski, jako ustępujący pre-
zes Związku, stał się mimo woli główną 
postacią jubileuszowych uroczystości. 
Zabierający głos goście obok wypowiedzi 
nawiązujących do historii i dokonań Związ-
ku w minionych trzydziestu latach nie mo-
gli zapomnieć o jego wieloletnim prezesie, 
stąd życzeniom i podziękowaniom za wie-
loletnią pracę na rzecz Związku nie było 
końca. Wśród składających życzenia był 
marszałek województwa pomorskiego, 
jeden ze współzałożycieli Związku Mie-
czysław Struk, który podkreślił ogromną 
rolę Związku w przedsięwzięciach o wy-
miarze lokalnym i ogólnokrajowym. Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, 
podziękowała za zaangażowanie delega-
tów w umacnianiu roli polityki morskiej 
i oraz konsekwentną działalność, dzięki 
której głos samorządów, gmin, miaste-
czek oraz miast leżących nad morzem był 
słyszalny i brany pod uwagę między inny-
mi przy konstruowaniu różnych rozwiązań 
prawnych.

 W imieniu Senatu RP i marszałka Tomasz 
Grodzkiego głos zabrał senator Jerzy Wcisła, 
który pełni też funkcję przewodniczącego 
Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych.

– Przez wiele lat byłem członkiem tego 
Związku i myślę, że dzięki tej pracy do par-
lamentu wszedł człowiek, który rozumie 
morskość Polski. Za tę wiedzę, którą na-
byłem w Związku chciałby wszystkim pań-
stwu podziękować. O rosnącej roli Związku 
niech świadczy fakt, że w najbliższym po-
siedzeniu Parlamentarnego Zespołu Dróg 
Wodnych po raz pierwszy w roli ekspertów 
wezmą udział przedstawiciele Związku 
Miast i Gmin Morskich. Wśród gości zabie-
rających głos była także eurodeputowana 
Magdalena Adamowicz, prezes Związku 
Miast i Gmin Morskich w latach 1999-
2007 Waldemar Jaroszewicz, były delegat 
Związku, dyrektor departamentu turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego Marta Chełkowska oraz licz-
ni prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 

miast i gmin będących członkami Związ-
ku oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
organizacji. Znakiem czasu była także 
obecność przedstawicieli świata nauki 
– Sylwii Mrozowskiej i prorektora Krzysz-
tofa Bielawskiego z Uniwersytetu Gdań-
skiego, którzy prócz życzeń przekazali, 
w ramach nawiązanej między UG i ZMiGM 
współpracy, ufundowane stypendia dla 
pracowników samorządowych w ramach 
nowoutworzonego kierunku studiów po-
dyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim 
„Lokalne struktury władzy-kształtowanie 
elit samorządowych”.

W podziękowaniu za wieloletni wkład 
w życie Związku prezes Andrzej Bojanow-
ski uhonorowany został nagrodą resorto-
wą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” 
wręczoną przez marszałka Mieczysława 
Struka oraz Odznaką Honorową Krzyż 
Związku Miast Nadwiślańskich wręczoną 
przez prezesa tego związku Tomasza So-
wińskiego. 
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TEKST: Związek Miast i Gmin Morskich ZDJĘCIA: Związek Miast i Gmin Morskich

AlAn AleksAnDrowICZ
wiceprezydent Gdańska
Przede wszystkim pragnę podziękować za wybór na funkcję 
prezesa Związku Miast i Gmin Morskich. To duża odpowiedzial-
ność, którą odczytuje  także jako wyraz zaufania jakim zostałem 
obdarzony – mam nadzieję, że zaufania tego nie zawiodę. Nie 
ukrywam, że czuję to brzemię,  które spoczywa na mnie, jako 
sukcesorze prezesury Andrzeja Bojanowskiego. Na trwałe za-
pisał się w historii Związku, którym kierował 15 lat. To nie tylko 
znakomity profesjonalista, ale także osoba niezwykle zżyta 
z morzem, z gospodarką morską w jej różnych obszarach, z mia-

stami portowymi. Nie będzie łatwo sprostać tak bogatemu dorobkowi, ale chcę kontynuować te pomysły, 
zadania i projekty, które Związek podejmował podczas minionych 30 lat swojej działalności i  które kon-
tynuacji tej wymagają. Jestem przekonany, że zarówno jako Związek, ale i szarzej – w porozumieniu z or-
ganizacjami branżowymi, samorządowymi reprezentować będziemy głos wspólnot lokalnych w trudnym, 
ale miejmy nadzieję owocnym, dialogu z rządem, także parlamentem, czy administracją rządową. Dialogu 
o sprawach, które nas dotyczą – o rozwoju gospodarczym gmin nadmorskich, rozwoju całego Wybrzeża, 
ochronie środowiska. Wszyscy będziemy mierzyć się z celami, które Komisja Europejska wyznacza w za-
kresie „zielonego ładu”. Chcemy, musimy w tych sprawach mówić wspólnym głosem. Wspólnie będziemy 
też nie tylko promować nasze przedsięwzięcia, ale i angażować się  w projekty, zarówno unijne jak i finan-
sowane ze środków krajowych, które pozwolą nam wypracować nowe rozwiązania chociażby w obszarze 
zagospodarowywania i rozwoju marin czy na przykład w zakresie ochrony środowiska. Związek, wszyscy 
nasi członkowie – miasta i i gminy nadmorskie – angażować się powinien również w projekty sieciowe typu 
INTEREG, co umożliwia nam korzystanie z rozwiązań już stosowanych w innych krajach jak również dzie-
lenie się naszymi doświadczeniami. To ważne projekty z punktu widzenia rozwoju samorządów i wspólnot 
lokalnych. Jestem głęboko przekonany, że zaangażowanie delegatów, które było siłą napędową Związku 
przez minione 30 lat również w nadchodzących dekadach stanowić będzie gwarancję działalności na 
miarę wyzwań, które nieść będzie nam nadchodząca rzeczywistość.

Z okazji Jubileuszu XXX lecia wręczone zo-
stały także nagrody Związku Miast i Gmin 
Morskich „My dla Morza, Morze dla nas”.

 Laureatami nagród zostali: Robert Pytlos 
– pełnomocnik ds. bursztynu Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku, Łukasz Greinke - prezes 
ZMPG SA , prof. Krzysztof Czerwionka – Po-
litechnika Gdańska, Artur Lijewski - prezes 
Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu , 
dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski – dy-
rektor Urzędu Morskiego w Gdyni, mgr 
inż. Anna Stelmaszyk -Świerczyńska – z-ca 
dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. 
technicznych i Wojciech Zdanowicz – dyrek-
tor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W części artystycznej uroczystości wystą-
piła Kinga Włodarkiewicz oraz z recitalem 
Natalia Capelik Muiangi wraz z zespołem. 

Dodajmy, że wszystkim uczestnikom jubi-
leuszowej uroczystości wręczona została 
monografia ZMiGM autorstwa Romana 
Kolickiego – „XXX lat Związku Miast i Gmin 
Morskich „ My dla morza, morze dla nas”.

Jubileusz XXX - lecia Związku Miast i Gmin 
Morskich zakończyła uroczysta kolacja.
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TomAsZ PoDsIADły
Reżyser teatralny związany z trójmiejskimi scenami.
Ściśle współpracujący z Gdyńskim Centrum Kultury,
gdzie prowadzi Bałtycki Teatr Różnorodności.
Konferansjer i moderator, zatrudniany przez
największe firmy i agencje eventowe w Polsce.

Czy klient w krawacie jest 
mniej awanturująCy się? 

łótliwość to nasza cecha 
narodowa. Kto świadczy 
usługi, ten wie, że bywa 
nielekko. Niektóre profe-

sje są szczególnie narażone. Nie zazdroszczę 
telemarketerom, obsłudze stacji benzynowych, 
namawiającej na zakup niechcianych batoników 
czy kontrolerom biletów w komunikacji miejskiej. 
Wydawać mogłoby się, że problem ten omija in-
stytucje kultury. Cóż może grozić uśmiechniętej 
pani bileterce, pani szatniarce czy panu w kasie. 
Klienci to przecież melomani i teatromani – szczę-
śliwi, że wyrwali się z szarego życia i wkraczają 
w magiczny świat sztuki. Nic bardziej mylnego. 

Przykład pierwszy. Przed koncertem filharmo-
nii spora kolejka widzów czekających na wejście 
do środka. Ogonek ten porusza się zadziwiająco 
wolno. Wąskie gardło tworzy punkt dezynfekcji 
dłoni. Trzech rosłych mężczyzn, zapewne pra-
cowników filharmonii, pilnuje, aby każdy skorzy-
stał z tego ceremoniału. W pewnym momencie 
jeden dżentelmen, meloman zapewne, posta-
nawia nie widzieć ani pojemników z płynem, ani 
napisu z prośbą o dezynfekcję. Nie zauważa też 
trzech pracowników kontrolujących. Zwyczajnie 
mija ich stanowisko. Panowie najpierw grzecz-
nie, przy pomocy słów, usiłują zawrócić gościa. 
Po chwili, nadal tylko werbalnie, ale już mniej 
grzecznie. Miłośnik muzyki fortepianowej jest 
jednak głuchy – dziwne jak na gościa koncertu 
fortepianowego. Obsługa decyduje się na kolej-

ny krok, tym razem już niewerbalny. Wywiązuje 
się szamotanina. Ochrona wygrywa. Klient zo-
staje zdezynfekowany i to w znacznie większym 
stopniu niż tylko dłonie. 

Przykład drugi. Między częściami koncertu 
zapada cisza. Wprawiona publiczność wie, że 
artystów nagradza się oklaskami dopiero po 
zakończeniu pełnego dzieła. Niestety kilka 
osób, widoczniej mniej obytych, zaczyna bić 
brawo. Cóż, każdy może się pomylić, każdego 
mogą ponieść emocje. Może pierwszy raz ktoś 
uczestniczy w takim wydarzeniu. To jednak nie 
jest wytłumaczeniem dla starszej pani siedzą-
cej w połowie widowni. Ta tonem chropowatym, 
rozdrażnionym, wręcz wściekłym zaczyna krzy-
czeć, aby zamilkli natychmiast, okraszając to 
siarczystymi epitetami. Tym razem na widowni 
zapada naprawdę grobowa cisza. Słychać tylko 
złowrogie dyszenie starszej pani. Aż włos się 
jeży. Dobrze, że przynajmniej muzycy na estra-
dzie czy aktorzy na scenie są bezpieczni... 

Otóż nie. Wręcz przeciwnie ! A oto i przykład trze-
ci, sprzed wielu lat z Teatru Muzycznego w Gdyni: 
Grano znany musical. Ówczesna gwiazda, która 
wcielała się w rolę złej bohaterki, w połowie 
pierwszego aktu wykonywała utwór solowy. 
W przedstawieniu tym orkiestra usadowiona 
była nie w kanale orkiestrowym, ale w tyle sce-
ny. Solistka śpiewała na proscenium (to fachowa 
nazwa przodu sceny). Publiczność dzieliło od niej 

kilka stopni, którymi można było łatwo dostać się 
na estradę. W pewnym momencie, mniej więcej 
w połowie songu, do artystki przyskoczył rosły 
mężczyzna i z całej siły uderzył ją w twarz. Biedną 
zarzuciło do tyłu i kiedy tylko złapała równowa-
gę, dostała drugi cios. Krzyknęła „Pomocy!”, nikt 
jednak nie reagował. Widzowie byli pewni, że to 
wyreżyserowany element spektaklu. Dosłownie 
sekundy dzieliły napastnika od zadania trzeciego 
ciosu ofierze, jednak aktorzy, którzy w tym czasie 
byli w kulisach sceny zorientowali się w sytuacji, 
w porę wbiegli, obezwładnili mężczyznę i powle-
kli za kulisy. Tam, ale to już tylko anegdota, był 
też dyrektor teatru, który rzekomo jednym solid-
nym ciosem znokautował napastnika. Spektakl, 
bez zatrzymania, dokończono. Jaki był finał tej 
mrożącej krew w żyłach historii? Nawet dość  
zabawny. Otóż kilka dni później przyszedł do te-
atru list… ze szkoły podstawowej spod Gdańska. 
List był przepraszający i wyjaśniający. Dyrekcja 
szkoły, chcąc uczcić dzień nauczyciela, postano-
wiła zaprosić uczniów i pracowników do teatru. 
Pojechali wszyscy. Był wśród nich też palacz 
z kotłowni tejże szkoły. Dżentelmen, pewnie dla 
kurażu, już w drodze do Gdyni raczył się mocnymi 
trunkami. Kiedy przybyli na miejsce i zasiedli na 
widowni, jegomość ten był już kompletnie pijany. 
Nie był nigdy wcześniej w teatrze, nie rozumiał, 
że na scenie dzieje się fikcja. Chciał dobrze. Cóż, 
zobaczył czarny charakter i postanowił załatwić 
sprawę własnymi rękoma wymierzając sprawie-
dliwość. Szkoła bardzo za to przepraszała.

K
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TOmASZ LImON
Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”. Propagator 
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowany w rozwój ekono-
mii społecznej. Uczestnik prac organów przedstawicielskich, m.in. Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości, Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, Sztabu Pomorskich 
Przedsiębiorców. Członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG, Kon-
wentu Gospodarczego PG, Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania PG, Rady 
Fundacji Gdańskiej, Rady Fundacji Parkowisko. 

Bez naszego wsparcia jako społeczeństwa 
odbudowa polskiej gospodarki po kryzysie 
będzie bardzo trudna. Potrzebna jest pełna 
solidarność z polskim biznesem, szczegól-
nie z tym lokalnym, który od wielu lat jest 
wypierany przez globalne koncerny. Aby 
zmienić panujący trend należy oczekiwać 
uruchomienia nie tylko ogólnopolskiej, ale 
regionalnej i lokalnej kampanii społecz-
nej, która mogłaby wspierać rodzime firmy 
w obliczu silnej konkurencji z zagranicy. Ta-
kie działania mogłyby pomóc, ale na pewno 
nie spowodują, że nagle przyzwyczajenia 
polskiego społeczeństwa się zmienią i lu-
dzie zaczną nabywać produkty i usługi u lo-
kalnych producentów i sprzedawców. Nale-
ży jednak zastanowić się co można zrobić 
więcej, aby lokalna przedsiębiorczość nie 
była wypierana przez globalne sieci. Tego 
zjawiska nie da się zatrzymać, ale przy-

najmniej powinniśmy ją ograniczyć przy 
pomocy decyzji organów władzy centralnej 
i samorządowej zgodnie z obowiązującym 
prawem krajowym jak i europejskim.
W ostatnich latach dostrzegane są róż-
nego typu inicjatywy promujące polskich 
przedsiębiorców. Wielokrotnie każdy z nas 
spotkał się z zachętą robienia zakupów 
u lokalnego sprzedawcy czy producenta. 
Uruchamiane są różnego typu narzędzia 
umożliwiające zbadanie specyfikacji da-
nego produktu, nie tylko pod względem 
zawartości, co ważne jest dla tych co dba-
ją o zdrowie np.: aplikacja na smartphony 
„zdrowe zakupy”, jak i dla ludzi, którzy inte-
resują się pochodzeniem danego produktu 
co umożliwia aplikacja „pola”. Są to narzę-
dzia, które pomagają nam w podejmowaniu 
decyzji, ale czy nasze decyzje są rozsąd-
ne? Trudno się z tą retoryką zgodzić, gdyż 
w większości przypadków wyznacznikiem, 
który decyduje o naszych preferencjach 
nabywczych jest przede wszystkim cena, 
która zdławia inne atrybuty sprzedawanych 
towarów takich jak pochodzenie, jak i skład 
produktów. Szczególnie teraz w okresie ga-
lopującej w kraju inflacji jest to widoczne, 
co jednoznacznie określa nasze preferen-
cje. Dla większości polskich konsumentów 
cena odgrywa kluczową rolę przy podejmo-
waniu decyzji zakupowych a dla wielu z nich 
ta decyzja jest „racjonalna” patrząc na ich 
rodzinny budżet. Widać to w handlu, gdzie 
w większości wypadków bitwa cenowa po-
między dużymi sieciami a lokalną przedsię-

biorczością z góry stawia tych drugich na 
przegraną. Może warto się zastanowić nad 
pewną finansową formą wsparcia zgodną 
z obowiązującymi przepisami dedykowaną 
mniejszym podmiotom i wdrożoną przez ob-
niżenie świadczeń podatkowych. 
Należy zauważyć, że podobny kontekst na 
rzecz lokalnej współpracy występuje wśród 
innych przedsiębiorców z branż niekoniecz-
nie handlowej. Dużą rolę na rzecz promocji 
budowania relacji biznesowych pełnią róż-
ne organizacje gospodarcze w tym związ-
ki pracodawców, które na ogół statutowo 
mają obowiązek promować i polecać firmy 
do nich należące. Gwarantem takich dzia-
łań są relacje biznesowe budowane często 
przez długi okres, choć i tu cena finalna 
produktów i usług ma również duży wpływ 
na wynik końcowy transakcji. 
Podobnie wygląda sytuacja, kiedy lokal-
ny przedsiębiorca buduje swoje relacje 
z lokalną społecznością. Wielokrotnie od-
czuwamy pozytywne nastawienie do lokal-
nego biznesu, często reprezentowanego 
przez firmy rodzinne. Kiedyś mówiło się 
„reklama dźwigną handlu”, teraz można 
ten slogan zmienić budując narrację, że 
„relacje wspierają biznes”. Wydaje się, że 
bitwa o przetrwanie lokalnego biznesu jest 
nierozstrzygnięta choć bez zaangażowa-
nia nas wszystkich, w tym konsumentów, 
władzy centralnej i samorządowej lokalna 
przedsiębiorczość w świecie zglobalizo-
wanej gospodarki może mieć dużo proble-
mów w niedalekiej przyszłości. 

Zgodnie z potwierdzoną zasadą po 
kryzysie następuje na ogół hossa 
i wzrost koniunktury gospodar-
czej. Jednak należy zadać sobie 
pytanie czy polskie firmy z sek-
tora MŚP na tym zyskają w takim 
samym stopniu jak duże podmioty, 
którym ze względu na swoje za-
soby wypracowane od lat łatwiej 
przetrwać trudne czasy zachowu-
jąc przy tym płynność finansową.

Lokalna 
przedsiębiorczość
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Trwająca pandemia powoduje, że wiele firm podjęło decyzję o zaniechaniu or-
ganizacji świątecznych spotkań, szczególnie tam, gdzie zarząd jest za granicą. 
Przedstawiciele nie decydują się na lot, w obawie, że nie zdołają powrócić do 
domu z uwagi na nowe obostrzenia. 

Z kolei druga grupa chętnie planuje wspólne wyjścia do restauracji. Pracownicy 
są tego bardzo spragnieni, więc pracodawcy w odpowiedzi na sygnalizowane 
oczekiwania chętnie aranżują świąteczne wydarzenia poza firmą. Trwająca 
pandemia ma znaczący wpływ na sposób funkcjonowania – kontakty zespoło-
we są wciąż ograniczone, a przecież naszą naturalną potrzebą jest budowanie 
wzajemnych relacji. Wyraźnie widać to u pracowników, dla których już wcze-
śniej firmowa wspólnota stanowiła kłopot. W odpowiedzi na zmienioną rzeczy-
wistość zaczynają izolować się jeszcze bardziej, czego dowodem są rozmowy 
rekrutacyjne podczas których coraz częściej słyszę o poczuciu lęku społeczne-

go. Natomiast dla części, która przez firmowy świat rozumie ludzi pozbawienie, czy 
radykalne zmniejszenie częstotliwości kontaktów przekłada się na jeszcze większą 
chęć ich nawiązywania. 

Jesteśmy spragnieni spotkań, więc nie dziwi, że wspólne wyjścia przykładowo na live 
cooking, czy warsztaty robienia piwa lub suhi obfitują także w prezenty, jakie pracow-
nicy robią dla siebie na wzajem. Wróciła tradycja ustalonej kwoty, którą przeznaczymy 
na świąteczną niespodziankę dla wylosowanego kolegi z biurka obok. Sporo radości 
sprawiają także wybory Pracownika Roku i przyznawanie różnych nagród – firmy wyko-
rzystują ten czas na przekazanie rocznych bonusów w oparciu o wyniki i wypracowane 
zyski. Wiem, że pracownicy na to bardzo czekają. 

Z moim zespołem święta uczcimy podczas kolacji. Najważniejsze, że razem, w biurze 
nie zawsze jest czas, aby porozmawiać na tematy nie związane z pracą, a do tego część 
pracuje zdalnie, inni hybrydowo. Bywa, że niektórzy nie widzieli się od roku, więc pyta-
nie „cześć, co u Ciebie?” nabiera wymiaru idealnie pasującego do magii świąt Bożego 
Narodzenia. 

Wspólne biesiadowanie w restauracji, a może jednak sala konfe-
rencyjna z suto zastawionym stołem? Firmowe spotkania to dla 
wielu pracowników bardzo oczekiwany czas w roku – okazja, aby 
nie tylko złożyć życzenia, ale przede wszystkim swobodnie spotkać 
się ze współpracownikami przy dźwięku kolęd i zapachu choinki. 

Jak dziś w rzeczywistości zmienionej przez pandemię wyglądają 
świąteczne wydarzenia opowiadają szefowe zespołów Zarządza-
nia Zasobami Ludzkimi.

ŚWiąteczne 
spotkania firmoWe

Beata Stramska NordHR
zarządza codzienną działalnością firmy 
NordHR, która wspiera międzynaro-
dowych Klientów na rynku polskim 
w zakresie spraw związanych z HR. Od 
początku swojej kariery zawodowej, 
Beata zatrudniona była wyłącznie 
w międzynarodowych spółkach, odby-
wając w tym czasie niezliczoną ilość 
podróży służbowych po wszystkich 
krajach nordyckich. Beata uwielbia 
północny styl zarządzania i jest pasjo-
natką kultury skandynawskiej. Często 
występuje jako prelegent podczas 
konferencji oraz spotkań biznesowych 
wypowiadając się w tematach skan-
dynawskich. Posiada tytuł magistra 
prawa i wspiera klientów NordHR 
w sprawach z zakresu prawa pracy. 
Po godzinach jest zapaloną biegaczką 
i entuzjastką zdrowego stylu życia.
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Specyfika sytuacji związanej z Covid-19 zdecydowanie wpłynęła na sprawdzone modele 
spotkań firmowych. Obserwuję spore zróżnicowanie pomysłów – część Rezydentów Oli-
vii Business Centre decyduje się świętować na żywo z zachowaniem przepisów sanitar-
nych. Dotyczy to organizacji, w których jest wyraźna kultura dzielenia się informacjami 
o szczepieniach. Druga część przeniosła się do online’u.

Zmiana rzeczywistości, która zmusiła nas do czasowej izolacji powoduje, że w większo-
ści jesteśmy złaknieni firmowych spotkań. Mamy ochotę miło spędzić czas i budować 
relacje poza siecią. Spotkania o charakterze oficjalnym nie są już przykrą koniecznością 
dla pracowników. Teraz inaczej postrzegamy kontakty, a możliwość pielęgnowania ich 
poza matrycą komputera jest niezmiernie cenna. Moim zdaniem scenariusz świątecz-
nego spotkania obecnie zszedł na drugi plan, ważniejsze stały się spotkania, rozmowy, 
a także udział w quizie i integrujących zabawach w klimacie Bożego Narodzenia.

W tym roku z zespołem Olivia Centre spotkamy się online. Mamy nadzieję, że niespodzianka w postaci prezentów dla wszystkich 
pracowników okaże się miłym zaskoczeniem. W świątecznych paczkach znajdą się również nawiązania do bożonarodzeniowej 
tradycji, takie jak ciasto do samodzielnego sporządzenia pierników.

W BFI zamiast klasycznego spotkania odbył się Kiermasz Świąteczny, który wraz z całym 
zespołem BFI pragniemy uczynić naszą coroczną tradycją. Z mojej perspektywy to naj-
większy dowód zaangażowania pracowników w organizację, ponieważ inicjatywa powstała 
całkowicie oddolnie. Kiermasz pozwolił połączyć celebrację z pomaganiem gdyńskim nie-
zawodowym rodzinom zastępczym - dochód ze sprzedaży przeznaczony został na ‘Kierunek 
Święta”, w ramach którego pracownicy firmy ubierają mikołajowe czapki przygotowując 
paczki z żywnością, słodyczami, chemią gospodarczą i prezentami dla najmłodszych.

Kiermasz był również doskonałą okazją do mniej formalnego spotkania z partnerami biz-
nesowymi i przyjaciółmi firmy, współdziałającymi z nami w ramach założonego przez firmę 
Stowarzyszenia BFI Cares, które systematycznie wspiera rodziny zastępcze znajdujące się 
pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 

Kiermasz Świąteczny zaskakiwał pomysłowością ofiarodawców. Na aukcję zostały przeka-
zane przedmioty samodzielnie wykonane przez zespół BFI. Były to m.in. ręcznie wykonane 

makramy, świece, skrzaty i powidła, a więc fantastyczne upominki, którymi można obdarować bliskich. Zrobione z pasji i z serca mają 
zupełnie inny wymiar, niż gotowe produkty dostępne w sklepach. Na licytacji pojawiły się także dary przekazane przez przyjaciół 
BFI – tym samym oprócz wyśmienitej zabawy zebraliśmy pieniądze na zakupy i małe marzenia spisane w Listach do Mikołaja przez 
najmłodszych podopiecznych BFI Cares.

Sukces Kiermaszu Świątecznego udowadnia, jak wysoki jest poziom zaangażowania naszych pracowników, którzy ramię w ramię 
z Zarządem spółki działają na pełnych obrotach, aby te najpiękniejsze w roku święta mogły być wspaniałe dla wyjątkowych i dziel-
nych rodzin zastępczych. Takie współdziałanie i jeden cel to kierunek, który utrzymujemy przez cały rok, nie tylko w święta. 

Magdalena Małecka BFI
od ponad 10 lat jestem związana zawodowo i wciąż rozwijam w obszarze HR, przede wszystkim rekrutacji 
i poszukiwania talentów. Od niedawna mam ogromną przyjemność być częścią Zespołu BFI, w którym 
koordynuję rozwój procesów HR. Prywatnie kocham góry i amatorskie żeglarstwo. Bliskie są mi tematy 
związane z prawami człowieka, niedyskryminacją i różnorodnością.

Małgorzata Gwozdz Olivia Business Centre
Małgorzata Gwozdz Dyrektor ds. personalnych w Olivia Business Centre ma doświadczenie zdobywane od lat 90. czyli początków gospodarki rynkowej na rynku 
nowoczesnych usług HR oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Realizowała wiele projektów z zakresu executive search w jednej z globalnych firm doradczych E&Y, 
gdzie odbyła też szereg szkoleń z zakresu zarządzania projektami z obszaru HR. Wdrażała nowatorskie rozwiązania z zakresu employer brandingu i dedykowanych 
systemów HR w jednej z największych firm z branży finansowej, obecnie odpowiada za rozwój zespołu i społeczności HR w Olivii.

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Nadchodząca zmiana budzi coraz więcej obaw. Wokół Nowego Polskiego Ładu urosło 
wiele teorii i jeszcze więcej spekulacji. Okazuje się, że problem jest bardziej złożony, 

ponieważ jeśli przedsiębiorcy podejdą do tematu w myśl zasad krwawego kapitalizmu, 
powinni przerzucić koszty na ostatecznego odbiorcę towarów i usług. Chociaż wszystko 
stanie się droższe i my wszyscy za to zapłacimy to ten swoisty przełom jest szansą dla 
wielu biznesów. Zdaniem Pawła Koryckiego wiceprezesa SprzedajFirme.com nadchodzi 

czas dla tych, którzy nie zawahają się dokonać podwyżek.

BiznesoWa 
niepeWnoŚć

iejeden przedsiębiorca na 
myśl o Nowym Polskim 
Ładzie dostaje gęsiej skó-
ry. Twoim zdaniem nowy 

ład to nowe zamieszanie?

Jedną z najważniejszych cech przedsiębiorcy 
jest umiejętność adaptacji. Przyzwyczajenie 
do status quo w podatkach jest ryzykowne, 
ponieważ podobnie jak biznes i rynek, tak 
zmieniają się podatki. Wydaje mi się, że dość 
wnikliwie zapoznałem się nadchodzącymi 
modyfikacjami i zdaję sobie sprawę, że w nie-
których miejscach będzie drożej. Natomiast 
jeśli przedsiębiorcy skorzystają z pomocy do-
radców podatkowych i sensownie poukłada-
ją ten obszar w swojej firmie to niekoniecznie 
„oberwą” Nowym Polskim Ładem.

Zakładam, że masz na myśli duże firmy. 
Jednak, jeśli spojrzymy na liczbę jednooso-
bowych działalności wykluczając te służące 
zatrudnieniu w charakterze podwykonaw-
ców mam wrażenie, że staną przed widmem 
być, albo nie być.

Podniesienie podatków w jakikolwiek spo-
sób, poprzez dodanie składki zdrowotnej 
w procentowej wartości liczonej od do-
chodu początkowo na poziomie 4,9 % jest 

N
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półśrodkiem zmiany. Pamiętajmy, że w ko-
lejnym roku będzie to 9% które moim zda-
niem przedsiębiorcy przeniosą na klienta. 
Żaden właściciel firmy, który rozumie jak 
to działa nie będzie przecież odejmował 
tego od swojej marży. Dlatego przeniesie-
nie na klienta, o którym mówię jest jedyną 
drogą do poradzenia sobie z tym kłopotem. 
Moim zdaniem problem jest bardziej złożo-
ny. Jeśli przedsiębiorcy podejdą do tematu 
w myśl zasad krwawego kapitalizmu, po-
winni przerzucić beż żadnego „ale” koszty 
na ostatecznego odbiorcę towarów i usług. 
Wszystko, co jest wokół nas stanie się droż-
sze, my jako konsumenci kupujący jedze-
nie, elektronikę, ubrania będziemy obcią-
żeni tym, że w firmie transportowej, u pani 
sprzedającej nam warzywa i u producenta 

telewizorów został dorzucony dodatkowy 
podatek. Wszyscy za to zapłacimy.

Co w przypadku artykułów i usług tzw. 
drugiej potrzeby? Mechanik samochodowy, 
fryzjerka, grafik komputerowy i muzyk też 
prowadzą działalności. Informują swoich 
klientów i zleceniodawców o konieczności 
podwyżki. Słyszą, że w takim razie nie, bo 
weźmiemy tańszego. Tylko, aby być tań-
szym trzeba zasilić szarą strefę.

Szara strefa powstanie na większą skalę, 
ale na chwilę. Wszystkie działania rządu 
zmierzają do eliminacji gotówki z obrotu 
gospodarczego, została obniżona kwota, 
jaką można operować pomiędzy firmami. 
To sprawia, że za moment jedyną formą 

rozliczenia staną się przelewy. Już te-
raz wyraźna jest coraz większa kontrola 
- wprowadzenie JPK w księgowości oraz 
weryfikacja przepływów finansowych 
sprawią, że coraz trudniej będzie nam ku-
pować w szarej strefie. Oczywiście w bran-
żach np. fotograficznej, gdzie pieniądze 
można wziąć do ręki takie zjawisko będzie 
miało miejsce, ale też do momentu, gdy 
ktoś wzorując się na szwedzkim modelu 
powie: „nie ma gotówki”. A wszystko w tym 
kierunku zmierza.

Na ile zmusi to firmy do konieczności opty-
malizacji za pomocą reorganizacji ozna-
czającej zwolnienia pracowników?

Punkt przełamania, w którym będziemy pła-
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cili więcej do państwa za te same pieniądze, 
które zarabiamy to tak mniej więcej 7 500 
zł miesięcznego dochodu. Oprócz tego, że 
dorzucona została składka zdrowotna, to 
jednocześnie została podniesiona kwota 
wolna od podatku do 30 000 zł w skali roku. 
Co znaczy, że osobom mającym mniej niż to 
7500 zł dochodu miesięcznie będzie trochę 
lepiej. Pamiętaj, że każdy przypadek należy 
rozpatrywać indywidualnie, ja pozwalam 
sobie teraz na wnioski przez uśrednienie. 
Ktoś, kto zarabia 15 – 20 tysięcy miesięcz-
nie będzie płacił większe podatki od swo-
jej pracy, więc w przypadku programistów, 
o których zarobkach krążą legendy widać, 
że padł na nich blady strach.

W takim razie firmom zacznie się opłacać 
outsourcing pewnych usług. To oznacza, że 
programista może być docelowo na wygra-
nej pozycji, bo tworzy dla swojego klienta 
koszt. Dla organizacji opłacalna będzie re-
zygnacja z pewnych działów i przekazanie 
tych prac na zewnątrz. Czy się mylę?

Kłopot w tym, że w dużej mierze ci wszy-
scy specjaliści są już na umowach B2B – 

prowadząc działalności gospodarcze. Są 
prowadzone ruchy w kierunku ukrócenia 
tego procederu, a z drugiej strony został 
dla niektórych profesji wprowadzony ry-
czałt w wysokości 15%, który teoretycznie 
poprawia im sytuację, więc kolejny raz 
sprawa nie jest czarno-biała w kontekście 
lepiej lub gorzej. Zajmuję się budowaniem 
i sprzedażą firm, dla niektórych klientów 
możliwe jest przygotowanie rozwiązania 
prawno-podatkowego, które zrobi im le-
piej. W tej chwili jest panika, bo idzie nowe. 
Patrząc na portal Ministerstwa Finansów 
wszystko jest opisane w superlatywach. 
Gdy ktoś zarabiał 3000 złotych zauważy 
plus – my musimy zdać sobie sprawę, że to 
walka o elektorat i nieważne która partia 
ją podejmuje.

Skoro już wchodzimy na ten grunt wyjaśnij, 
co w tej historii będzie zyskiem dla mniej-
szych firm, a co gwoździem do biznesowej 
trumny? Pomorze słynie z rzemiosła, są to 
małe rodzinne firmy, powinni już przed 
startem zmiany złożyć broń?

Nie, ponieważ ruch do wykonania polega 
na przeniesieniu kosztów na końcowego 
klienta. 

A jeśli ten nie zechce wtedy skorzystać?

Czy naprawdę powiemy, że przestajemy 
kupować? Odmówimy sobie czegoś? Jak 
każde społeczeństwo zaciśniemy zęby 
i zapłacimy więcej. Obrazuje to cena pali-
wa – przestałaś jeździć samochodem? 

Z tym zaciśniętym paskiem poradzą sobie 
działalności kreatywne tj. agencje marke-
tingowe, doradcze, ubezpieczeniowe?

Zacisk wyniesie 4%, więc z pewnością tak.

Tylko, że o 4 % się nie opłaca. Inflacji nie 
liczymy? Nad galopującymi cenami arty-
kułów pierwszej potrzeby i mediów również 
nie powinniśmy się pochylać? 

Jako przedsiębiorca bardzo bałem się pod-

noszenia cen własnych usług. Racjonalizo-
wałem, że klienci nie będą chcieli ze mną 
pracować, że nie są gotowi płacić więcej. 
Długo zwlekałem z podniesieniem staw-
ki za godzinę pracy i doradztwa – w ciągu 
dwóch lat podnieśliśmy taryfikator pię-
ciokrotnie. Mamy klientów, zmienił się ich 
segment, ale mimo to ludzie ciągle kupują, 
bo potrzebują naszej usługi. Ci co podniosą 
ceny przetrwają i rozbudują firmy. Przed-
siębiorcy, którzy tego nie zrobią będą się 
coraz bardziej zadłużać, co doprowadzi ich 
do upadku. Rynek zostanie skonsolidowany 
przez tych, którzy podnieśli ceny i dyspo-
nowali kapitałem, aby wykupić mniejszych. 
Tak było w Niemczech. Tam struktura firm 
jest inna, sporo korporacji, trochę średnich 
i duża ilość małych. W Polsce jest bardzo 
mało dużych firm, ponieważ nie nastąpiła 
jeszcze wspomniana konsolidacja. Przy-
glądając się temu prognozuję, że na rynku 
zostaną ci, którzy zrobią podwyżki, bo kon-
sumenci i tak będą kupować. Szara strefa 
powstanie na chwilę – rząd nie tylko Polski, 
bo generalnie taka tendencja jest na świe-
cie, że rządy chcą wiedzieć od czego powin-
no się płacić podatki eliminują gotówkę, 
która w perspektywie kilku kolejnych lat 
zniknie z obiegu.

Zgodzę się z brakiem gotowości na zmiany 
i niechęcią do nich, ale w takim razie, dla-
czego pomimo rozumienia zasad obawa 
narasta?

To błędne założenie. W większości społe-
czeństwo nie wie, co się zmieni. Ustawa 
została przedstawiona, na stronie Minister-
stwa mamy osiem kafelków tłumaczących 
co będzie, a czego nie. Jakiś czas temu 
przygotowaliśmy live na ten temat, który 
pomimo, że trwał półtorej godziny pozwo-
lił nam jedynie zahaczyć temat zmian dla 
spółek i średnich firm. Zmian jest bardzo 
dużo, my wypisaliśmy ich ponad 4 strony 
A4. Ludzie nie wiedzą, co się zbliża, nie 
mają pojęcia jak sobie z tym poradzić. Po-
lacy nie potrafią jeszcze kupować doradz-
twa, panuje cała masa mitów i spekulacji. 
Na pewno wiemy to, że został wprowadzo-
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ny nowy podatek, który w ostatnich latach 
jest kolejnym. Przecież najpierw była tzw. 
danina Solidarnościowa na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami i dotkniętych 
wykluczeniem. Ubrana propagandowo, bo 
kim trzeba być, żeby nie chcieć płacić na tą 
grupę społeczną, szczególnie jeśli zarabia-
my powyżej miliona złotych rocznie. Teraz 
pod przykrywką płacenia za służbę zdrowia 
zostało wprowadzone nowe zobowiązanie.

Służba zdrowia w obliczu pandemii wydaje 
się najskuteczniejszym argumentem, aby 
uspokoić emocje

Przyjrzyjmy się niedorzeczności. Dlacze-
go ktoś, kto zarabia mniej płaci również 
mniej za służbę zdrowia niż ktoś mający 
wyższe dochody? Czy to oznacza, że lepiej 
uposażony korzysta częściej? Więcej razy 
jest chory? Tendencja raczej jest odwrot-
na. Zarabiający 100 tysięcy miesięcznie 
w przybliżeniu zapłaci za ubezpieczenie 
zdrowotne 4 tysiące złotych, a kolejny na 
poziomie 10 tysięcy ureguluje 400. Z jakiej 
okazji? Przecież to niewspółmierne, cho-
ciaż usługa ta sama. To mnie oburza. Sama 
zasadność wprowadzenia opłaty liczonej 
od dochodu za to samo świadczenie, któ-
re ktoś lepiej zarabiający otrzyma w iden-
tyczny sposób każe się zastanawiać, czy to 
jest sprawiedliwe.

Jednoosobowe działalności gorączkowo po-
szukują alternatywy. Czy Twoim zdaniem 
przeformatowanie na spółkę ma sens? Nie 
skomplikujemy sobie takimi działaniami 
nadchodzącej rzeczywistości?

Odpowiem, jak prawnicy – to zależy. 
Wszystko tyczy się indywidualnej sytu-
acji, ja prowadząc biznes od 18 lat mam 
w sobie na tyle dużo pokory, aby rozu-
mieć, że nie ma rozwiązania uniwersal-
nego. Dla kogoś spółka akcyjna może 
być lepsza, ale to nie znaczy, że również 
dla Ciebie. Dla części osób prowadzących 
działalności gospodarcze poprawi się sy-
tuacja, dzięki kwocie wolnej od podatku. 
Ja nie zaryzykuję rekomendacji jedynego 

słusznego rozwiązania, dlatego zalecam 
każdemu, aby skorzystał z usług specja-
listy, który mając biznesowe podejście 
w zakresie prawa i podatków poukłada 
konstrukcję danej firmy. 

Zaskakujesz optymizmem, poważnie przy-
szłość widzisz w jasnych barwach?

Nie boję się, bo prowadząc biznes funk-
cjonuję stale w niepewności. Jeśli chcemy 
mieć pewność, jak będzie wyglądała na-
sza przyszłość należy zatrudnić się w kor-
poracji. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, 
że wpływa na nich środowisko bizneso-

we. Zmiany nie dzieją się tylko w Polsce 
– podatki zostały podniesione w Stanach 
i Anglii, więc kiedy patrzymy, że niektórym 
będzie trudniej dostrzegajmy, że tworzy to 
okazję, aby poradzić sobie i rosnąć, ponie-
waż część naszej konkurencji zniknie. Zda-
ję sobie sprawę, że brzmi to w sposób cał-
kowicie zdehumanizowany i jest to twardy 
kapitalizm, ale tak wygląda dziś rzeczy-
wistość. Możemy wygrać na rynku lub 
zacząć pracę dla kogoś innego. Spójrz na 
Niemców, wielu woli pójść do korporacji, 
bo przekonało się, że prowadzenie firmy to 
trudna rzecz, a niepewność biznesowa jest 
jej nieodłącznym towarzyszem.

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: archiwum prywatne

paweł korycki - wiceprezes SprzedajFirme.com. Zajmuje się 
sprzedawaniem firm oraz kupowaniem biznesów na zlecenie. 
Pomaga budować firmy o wysokiej wartości transakcyjnej. 

Live Nowy Polski Ład https://youtu.be/8bDC0fsdUEI
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Okazuje się, że „coach” na czterech łapach może być wielkim sprzymierzeńcem pracodawców. 
Dowodzi tego działalność „Paki dla zwierzaka”, które w oparciu o autorski program usprawnia 

kompetencje pracowników, jednocześnie tworząc nietypową przestrzeń do budowy biznesowych 
relacji. (…) Ludzie szczęśliwi są bardziej wydajni, pomysłowi, zmotywowani i łączą ten stan rzeczy 
z pracodawcą, bo to on zaczął ich łańcuszek zmian. Przy niewielkim nakładzie kosztów wydarzyło 

się coś cudownego – powstała społeczność, która chce się rozwijać, przywiązując się do miej-
sca, gdzie jest i które w taki sposób współtworzy. Wtedy „owocowe wtorki” naprawdę nie mają 

już znaczenia – podkreśla Kinga Sikora współtwórczyni „Paki dla zwierzaka”.

CoaCh na czterech 
łapach Wspiera 

działy hr-u
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aka dla Zwierzaka” jest pierwszym na Pomorzu sto-
warzyszeniem, które dostrzegło szansę usprawnienia 
funkcjonowania firm poprzez pracę ze zwierzętami. 
Jak na to wpadłyście?

Znaczenie ma podłoże biznesowe, które posiadamy. Zdobywały-
śmy doświadczenia zawodowe w dużych firmach i korporacjach, 
zyskując szeroki ogląd na potrzeby, jakie towarzyszą w codzien-
nej pracy. W pewnym momencie doszłyśmy do wniosku, że mamy 
potrzebę odrobinę przełamać utarte schematy wychodząc do 
biznesu z nowatorską propozycją. W większości stowarzyszenia 
nastawione są na pozyskiwanie, marginalnie mamy do czynienia 
z sytuacjami, kiedy same chcą coś dawać. My rozumiejąc przed-
siębiorczość, jako interakcję skonstruowałyśmy autorski projekt, 
który raz, że spełnia oczekiwania, a dwa zmienia perspektywę, do 
której przyzwyczailiśmy się od lat. 

O jakiej perspektywie mówisz?

Pracodawca chce, aby pracownik był związany z miejscem pracy. 
Trudnością, jaką komunikują HR-owcy jest pozyskiwanie zespołu 
gotowego związać się z jednym miejscem na lata. Równocześnie 
organizacje angażują się w działania społeczne tworząc strate-
gie CSR, które związane są z celami firmy. Istotne jest znalezie-
nie wspólnego mianownika, jaki w dość prosty sposób sprawi, że 
wszyscy są usatysfakcjonowani, zmotywowani, a kluczowe zadania 
chętnie realizowane. Znając temat od przysłowiowej podszewki po-
stanowiłyśmy zaproponować rozwiązania, dzięki którym zdejmuje-
my z firmowych barków pewną pracę do wykonania, równocześnie 
robiąc coś innowacyjnego, co tworzy wokół firmy unikalną społecz-
ność i pokazuje wrażliwą i prawdziwą twarz pracodawcy.

Jakie kompetencje zmieniają najmilsi w dotyku „trenerzy” na czte-
rech łapach?

Jest pewien ustandaryzowany wachlarz, jednak każdorazowo 
wraz z Martą Słodnik i Moniką Wójcik współtwórczyniami sto-
warzyszenia ze zdumieniem i radością odkrywamy, jak wiele dają 
ludziom kontakty ze zwierzętami. Jako dyplomowane przez MEN 
behawiorystki dostrzegamy przede wszystkim nić porozumienia 
z psem w trakcie takich szkoleń, która okazuje się być często od-
powiedzią na wiele problemów. Świat psów jest zero-jedynkowy, 
uczciwy i przewidywalny. Jeśli my zdamy się na te zasady okazuje 
się nagle, że dużo łatwiej jest podejmować decyzje, przyjemniej 
pracować w zespole. Wspierając globalne marki, jak Amazon, czy 
duże firmy tj. LPP w dorocznych konferencjach koncentrujemy 
uwagę na najczęstszych problemach pracowników. Kolejnym eta-
pem jest zmotywowanie ich do działania np. za pomocą aktywno-
ści polegającej na opisaniu swojego zwierzęcia, w zamian za co 
pracodawca przeznacza pewną kwotę na podopiecznych naszego 
Stowarzyszenia. Tym samym jesteśmy do dyspozycji w zakresie 
wszelkich pytań behawioralnych, które pracownicy do nas wysy-
łają. Pomagamy ich nakierować, jak działać ze zwierzakiem mając 
jako stowarzyszenie wymierną korzyść.

Nie do końca rozumiem

Wracasz po pracy zmęczona. Marzy Ci się, aby usiąść, zjeść obiad, 
a tu czeka stęskniony pies. Natłok obowiązków zawodowych po-
woduje zniechęcenie, a w ślad za nim frustrację – zastanawiasz 
się, jak szybko zamknąć temat i mieć czas dla siebie. Tu wcho-
dzimy my, niekoniecznie całe na biało (śmiech) proponując sze-
reg ułatwień, dzięki którym wracając z pracy możesz czerpać 
przyjemność z kontaktu ze zwierzakiem. Oprócz porad behawio-
ralnych spotykamy się podczas tzw. „pogadanek” na temat czym 
jest dobrostan człowieka i zwierzęcia, co pozwala zrozumieć, 
w jaki sposób symbioza sprawi, że obie strony są szczęśliwsze 
niewielkim nakładem pracy, ucząc myśleć o psie jako kimś kto na 
nas czeka, a nie przedmiocie, który stawia się w kąt. To pozwala 
zmienić komfort wspólnego bytowania. Dobrym przykładem jest 
konferencja, którą przygotowałyśmy dla firmy Bayer, która ca-
łościowo dotyczyła zwierząt, z „ofertą” różnych innych rodzajów 
aktywizacji w ramach wolontariatu. 

Idea wydaje się prosta, ale czy jest skuteczna?

Wolontariat jest zwyczajowo rozumiany jako wyprowadzanie 
zwierząt i oferowanie im domu tymczasowego. My pokazujemy 
szerokie spektrum działań, które można wykonywać w ramach 
bycia pracownikiem na rzecz pracodawcy. Mamy wolontariuszy, 
którzy jeżdżąc jako handlowcy zawożą po drodze karmę do domu 
tymczasowego lub grafików, spod których rąk wychodzą ilu-
strowane cuda na rzecz stowarzyszenia czy programistów jedną 

„P
fot. Paulina Wójcik
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wtyczką usprawniających stronę. Ludzie nie zdają sobie sprawy, 
jak wiele mogą zrobić, niewiele dając od siebie, bo ktoś umie szyć, 
inny malować, a można to wspaniale wykorzystać pomagając 
zwierzętom.

Co nam to da?

Robiąc coś dobrego, realizując się w tym, mając wyniki zaczynasz 
siebie lepiej postrzegać, twoje poczucie wartości rośnie. Zysku-
jesz wsparcie dużej grupy, która okazuje się profesjonalna, me-
rytoryczna i empatyczna. Poznajesz nie tylko potencjalnych przy-
jaciół, ale nawiązujesz również kontakty biznesowe – załatwiasz 
swoje biznesy i jednocześnie potrzeby emocjonalne. Jeżeli jesteś 
szczęśliwa sama ze sobą, spełniasz się robiąc coś pożytecznego 
dla innych, to zaczynasz bardziej wierzyć w swoje siły, stajesz się 
bardziej świadoma, samodzielna i decyzyjna. Jak sądzisz, co to 
daje pracodawcy? 

Lepszego pracownika

Oczywiście! Ludzie szczęśliwi są bardziej wydajni, pomysło-
wi, zmotywowani i łączą ten stan rzeczy z pracodawcą, bo to on 
zaczął ich łańcuszek zmian. Przy niewielkim nakładzie kosztów 
wydarzyło się coś cudownego – powstała społeczność, która chce 
się rozwijać, przywiązując się do miejsca, gdzie jest i które w taki 

sposób współtworzy. Pracodawcy przeznaczając 1%, czy tworząc 
CSR wchodzą z nami w relację biznesową. My dla nich tworzy-
my i wykonujemy zadanie i zarabiamy w ten sposób pieniądze dla 
stowarzyszenia. Nasza wiedza i doświadczenie stają się dla pra-
codawcy wartością dodaną – ten czuje, jak bardzo przekłada się to 
na działanie zespołu. Wolontariat przestaje być tym samym złem 
koniecznym, który trzeba „odbębnić”, aby szef widział. Staje się 
czymś świetnym, pomocnym i pielęgnowanym. 

Jakie sektory biznesu najchętniej z Wami współpracują?

Podzieliłabym je na dwie grupy. Pierwszą jest branża „zwierzęca”, 
czyli producenci karmy, lekarze weterynarii, dla których nasze 
działania biznesowe stanowią sporą inspirację i element wize-
runku. W drugiej oprócz wspomnianych działalności są firmy lo-
gistyczne i ubezpieczeniowe. W najbliższej perspektywie liczymy, 
że w związku budową placówki uda nam się zainteresować działa-
niami branżę budowlaną z Pomorza. My mając świadomość marki, 
jaką jest stowarzyszenie widzimy, jak skuteczne są relacje bizne-
sowe, a współdziałanie zapewnia potrzeby obu stron. 

Kalendarz na Nowy Rok już się zapełnia?

Tak, przed nami wielkie wydarzenia organizowane przy współ-
udziale miast. Jesteśmy otwarci na kolejnych partnerów, dla któ-
rych będzie to doskonała okazja do promocji, ponieważ zwyczajo-
wo nie ma dostępu do obiektów, w których rozgrywać się będzie 
„akcja”. O szczegółach będziemy informować na początku roku.

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: Tomasz Sikora

fot. Anna Szymańska



 26    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 27    



 28    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

agmaro, opowiedz jak 
to się wszystko zaczęło. 
Od zawsze chciałaś stu-
diować kosmetologię? 

Zaczęło się całkiem przypadkiem. Po tech-
nikum stwierdziłam, że fotografia jednak 
nie jest dla mnie. Szukałam czegoś innego, 
aż na święta dostałam w prezencie zestaw 
do hybryd. Potem poszłam do szkoły poli-
cealnej na kierunek technik usług kosme-
tycznych. To wtedy po pierwszych zajęciach 
praktycznych stwierdziłam, że to jest to. 
Po skończeniu szkoły wiedziałam, że chcę 
czegoś więcej i zapisałam się na studia. 
Teraz studiuję dziennie kosmetologię, a do 
tego pracuję. Wcześniej nie wiązałam z tym 
przyszłości. Byłam zielona w tym temacie! 
Teraz niczego nie żałuję, wiem czego chcę. 

Jak połączyć studia dzienne z pracą? Czy to 
bardzo trudne? 

Z jednej strony jest to plus, z drugiej minus. 
Na mojej uczelni mam zajęcia 2-3 razy w ty-
godniu. Często od rana do wieczora. A resz-
ta dni to po prostu praca. Zmiany są różne, 
czasami nie ma czasu na naukę przed i po 
pracy. Jednak wszystko da się pogodzić. To 
kwestia dobrej organizacji. Nie ma też pro-
blemów z ustalaniem grafiku pod studen-
tów. Bardzo ważne jest branie wolnego na 
naukę i odpoczynek. Kiedy widzę, że mam 
za dużo rzeczy na głowie odsuwam to od 
siebie. Oczyszczam umysł i idę na spacer 
albo po prostu sięgam po pędzle i robię 
makijaż. 

Jakie masz plany na przyszłość? Chciałabyś 
kiedyś otworzyć własny salon kosmetyczny? 

Otwarcie własnego salonu to mój główny 
cel po skończeniu studiów. Specjalizuję 

DDagmara Wolska to ambitna studentka kosmetologii, 
która łączy naukę z pracą. Ma ogromną wiedzę i duszę 

artystki. Pewna siebie i otwarta na nowe wyzwania, 
cały czas rozwija się w swojej branży. 

kosmetyCzny 
rozsądek
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się w szczególności makijażem i stylizacją 
paznokci. Uwielbiam też wykonywać za-
biegi na twarz i masaże. Jestem otwarta na 
naukę nowych rzeczy. To zawód, w którym 
będę się cały czas uczyć. Zastanawiałam 
się już nad prowadzeniem działalności jed-
noosobowej. Na chwilę obecną, wolałabym 
jednak pracować u kogoś by zdobyć do-
świadczenie i swoją bazę klientów. 

Kosmetolog to bardzo przyszłościowy za-
wód. Coraz więcej osób zwraca uwagę na 
pielęgnację skóry. A jak Ty to widzisz, za-
uważyłaś te zmiany? 

Kosmetologia to nie tylko „robienie paznok-
ci”. To tak nie działa! (śmiech) W kosmetolo-
gii liczy się również modelowanie sylwetki, 
dbanie o nią. Pomagamy osobom z nadwa-
gą. Nakierowujemy na właściwą pielęgna-
cję. Przychodzą do nas osoby, które szukają 
pomocy i chcą coś zmienić. To bardzo przy-
szłościowy kierunek, ale też bardzo trudny. 
Kiedy wchodzę do drogerii widzę, że coraz 
więcej osób, kobiet i mężczyzn, sprawdza 
składy kosmetyków. Popularniejsze stały 
się też różne zabiegi u kosmetologów. Bar-
dzo ważny jest wywiad z klientem twarzą 
w twarz. Wtedy łatwiej ocenić stan skóry. 
Trzeba wiedzieć o co zapytać, jak rozma-
wiać. 

Mamy grudzień, burzliwy czas przedświą-
teczny, a zaraz po nim okres noworoczny. 
Jakie możemy zauważyć trendy? Co wybrać 
na spotkanie biznesowe w tym czasie?

Zdecydowanie jest wtedy duży ruch. Jeśli 
chodzi o paznokcie, oczywiście góruje czer-
wień. To kolor, który pasuje do wszystkiego. 
Na święta i do biura sprawdzi się idealnie. 
Ja nie widzę wielu ograniczeń. Na spotka-
nie biznesowe poleciłabym klientce nawet 

neon, ale połączyłabym go na przykład 
z czernią. Lubię odważne stylizacje. Jestem 
otwarta na propozycje osób, które do mnie 
przychodzą. Jeśli ktoś nie czuje się dobrze 
w danym kolorze, nie zaproponuję mu go. 
Kiedy klientka może sobie pozwolić na bar-
dziej odważną stylizację i jest na to chętna 
– jestem za. Zawsze słucham tego co mówi 
klientka. W okresie noworocznym pojawia 
się brokat i różne efekty na paznokciach. 
Często łączę stylizacje. Na przykład kla-
syczna czerń i srebrny z drobinkami. 

Jak wygląda to w makijażu? 

Zawsze patrzę na to czego chce klientka. 
Zwracam uwagę na trendy, jednak dobie-
ram kolory do klientki. To zależy od ocze-
kiwań. Często pytam klientki czy mogę 
wpleść jakiś kolor, który lubią. Pytam, czy 
lubią rozświetlone oko. Staram się, żeby nie 
było nudno. Większość klasycznych maki-
jaży wygląda tak samo, a ja chcę czegoś 
innego. Delikatny kolor, brokat w kąciku czy 
połysk, żeby rzeczywiście się coś zadziało. 

Oczywiście z umiarem. Jeśli chodzi o ma-
kijaż na Sylwestra, jestem jak najbardziej 
za żeby zaszaleć. Spędzamy ten wieczór 
zazwyczaj z najbliższymi, więc nie ma co 
się ograniczać. Możemy spróbować czegoś 
nowego. 

Czy masz jakieś rady?

Najważniejsze to słuchać siebie, słuchać 
swojej skóry. Nie wszystkie produkty z po-
lecenia muszą się nam sprawdzić. Jeśli coś 
nie przynosi efektów – nie używajmy tego 
produktu. Trzeba mieć swój kosmetyczny 
rozsądek, obserwować siebie, bo słuchanie 
jest najważniejsze. 

TEKST: Zofia Przybysz ZDJĘCIA: Dagmara Wolska
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24 listopada 2021 odbyła się największa 
na Pomorzu, jubileuszowa konferencja Fo-
rum Inicjowania Rozwoju, której zagadnie-
nia łączą działania pomorskiego biznesu, 
samorządu i organizacji pozarządowych 
związanych z Agendą 2030 ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Do tej pory Fo-
rum przyciągnęło już ponad 2000 osób. 

Jubileuszową konferencję otworzył Wi-
cemarszałek Województwa Pomorskiego 
– Leszek Bonna. Swoją obecnością za-
szczycili nas m.in. zastępczyni Prezydenta 
Miasta Gdańska ds. Rozwoju Społecznego 
i Równego Traktowania – Monika Chabior, 
wielokrotnie nagradzana dziennikarka 
i reżyserka filmów dokumentalnych o te-
matyce zmian klimatycznych – Ewa Ewart, 
badacz megatrendów – Marcin Popkiewicz, 
projektantka produktu i przestrzeni, analo-
gowa astronautka i dwukrotna komandor-
ka symulacji misji kosmicznych w Mobilnej 
Stacji Badawczej Lunares - dr Joanna Jurga, 
psycholog, kulturoznawca, uhonorowany 
w 2018 roku tytułem “Nauczyciel Roku” – 
Przemysław Staroń oraz przedstawicielka 
młodego pokolenia z Trójmiejskiego Straj-
ku Klimatycznego – Alina Zmuda - Trzebia-
towska. Goście dyskutowali o wyzwaniach 
współczesnych mediów, trudnościach 

młodych ludzi, którzy chcą aktywnie włą-
czać się w budowanie świadomości klima-
tycznej, roli edukacji, nauki i biznesu oraz 
o tematach środowiskowych, które dalej są 
pomijane i lekceważone. Dyskusje mode-
rowali Jowita Twardowska, Ewa Sowińska 
i Szymon Bujalski. 

“Forum Inicjowania Rozwoju to jedyne 
miejsce, gdzie trzy, na co dzień odrębne 
światy, mogą dyskutować nad kluczową 
sprawą - zmianami społecznymi, związa-
nymi z różnorodnością, otwartą edukacją, 
integracją, a także zmianami klimatycz-
nymi ” - mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor 
Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta 
Gdańska - “Kryzys klimatyczny nie jest zja-
wiskiem odosobnionym. Jest spowodowany 
tym samym, co napędza inne kryzysy i nie-
równości na świecie. To mechanizm naczyń 
połączonych, stąd tak istotna jest nasza 
integracja w działaniu”. 

Podczas tegorocznego forum zostały roz-
dane granty FG FIR. 100 000 złotych oraz 
kompleksowe wsparcie merytoryczne 
przekazano czterem inicjatywom między-
sektorowym. “Nagrodzone inicjatywy to 
odpowiedź na potrzeby lokalnych społecz-
ności Pomorza. 

Granty w wysokości 25 000zł otrzymały 
innowacyjne partnerstwa międzysektoro-
we, tj. :

“Siejemy Ferment”, którego liderem • 
jest Fundacja Twoja Rola 

“Ogród Miejski w Tczewie”, którego li-• 
derem jest Fundacja To i Co - Tczewscy Ku-
rierzy Rowerowi

“Pensjonat Wrażliwy”, którego liderem • 
jest Fundacja Świat Wrażliwy

“Remont placówki stacjonarnej”, któ-• 
rego liderem jest Fundacja Piotra Augusty-
niaka „Pępek Świata” 

„Spotkanie poprowadziły Dorota Sobie-
niecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Bizne-
su oraz Małgorzata Wokacz - Zaborowska, 
dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdań-
sku. Serdecznie Paniom dziękujemy” – do-
daje Prezeska FIR UPF, Monika Hinc. 

Wydarzenie zostało dofinansowane ze 
środków Miasta Gdańska oraz ze środków 
EFS w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

FB: https://www.facebook.com/upfoundation
www.forumrozwoju.org.pl

10. Forum Inicjowania 
Rozwoju już za nami

4 najlepsze, pomorskie partner-
stwa między biznesem, organiza-
cjami społecznymi i samorządem 
wybrane. Odbyła się coroczna, 
największa na Pomorzu między-
sektorowa konferencja Forum 
Inicjowania Rozwoju (FIR) orga-
nizowana przez Fundację Inicjo-
wania Rozwoju UP FOUNDATION 
(FIR UPF). Jubileuszową edycję 
zrealizowano pod hasłem „Klimat 
do zmiany. Planeta. Partnerstwo. 
Przywództwo”.
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akie problemy inwestorów najmocniej wybrzmiewały 
podczas Forum Inwestorów Budowlanych?

Najbardziej problematyczną sytuacją dla inwestorów 
jest nowa rzeczywistość funkcjonowania urzędów z uwagi na 
pandemię. Przekłada się to na niewiadomą w obszarze realizacji 
niezbędnych procedur. Decyzje dotyczące terminów przyznawa-
ne są uznaniowo przez co stajemy w obliczu szacowania w czasie 
poszczególnych zobowiązań. Środowisko zwróciło uwagę, że taki 
stan rzeczy nieco paraliżuje działania i powoduje niezadowolenie 
klientów.

Zmieniony model funkcjonowania jest dla nich aż tak bardzo od-
czuwalny?

Firmy deweloperskie funkcjonują podobnie, jak fabryki. Jest pro-
dukt, który trzeba sprzedać w założonym czasie. Aby mogło się to 
stać należy go zrealizować. Marże, które wypracowujemy umożli-
wiają opłacanie naszych pracowników i regulowanie terminowo 
należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Brak pozwolenia 
na budowę w terminie powoduje opóźnienia, które bezpośrednio 
przekładają się na płynność finansową. 

Forum inWestoróW 
BudoWLanych

Na Pomorzu dużo się dzieje. To dobra 
wiadomość dla wszystkich, którzy słusznie 
traktują region, jako miejsce pierwszego 
wyboru pod względem zamieszkania 
i pracy. Chociaż pandemia rzuciła pod nogi 
przedsiębiorców szereg niewiadomych, to 
inwestorzy zajmujący się budownictwem 
zdołali pokonać kłody. Spotkanie podczas 
listopadowego Forum Inwestorów 
Budowlanych pozwoliło podsumować nie 
tylko miniony czas, ale również porozmawiać 
o usprawnieniach, które dziś są wszystkim 
bardzo potrzebne tłumaczy Andrzej Pastuszka 
Prezes Zarządu ACTIVA AP Sp. z o.o. Sp.k.  

J
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Jak rozumieć uznaniowość decyzji?

Covid spowodował zmianę w modelu funkcjonowania, a czwarta 
fala wirusa powoduje, że wdrażane są kolejne środki bezpieczeń-
stwa. Z tej też przyczyny od początku pandemii zostały zawieszone 
lub wstrzymane pewne terminy w postępowaniach wynikających 
z zapisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, więc pro-
cedury rozpatrywania wniosków przedłużyły się. Kolejną trudno-
ścią są szalejące ceny na światowych rynkach – niesie to za sobą 
nieprzewidywalność kosztów wyprodukowania danego produktu. 
Oprócz tego zgłaszane są obawy związane z postępowaniem do-
tyczącym weryfikacji szczepień przez pracodawców. To na nas 
spada całkowita odpowiedzialność w tym obszarze. Niechęć do 
szczepień skutkuje zwolnieniami z tytułu choroby, za którą płaci 
w pierwszych 30 dniach zatrudniający. My mamy związane ręce 
i widmo wzrostu kosztów, który są wynikiem absencji.

Jaka w tej chwili jest kondycja pomorskich inwestycji?

Branża deweloperska jest bardzo odporna, radzi sobie w pandemicz-
nej rzeczywistości. Mamy dużo szczęścia, bo gdy wiele sektorów mu-
siało zaciągnąć hamulec nasze dźwigi nie przestały pracować. In-
westycje odbywają się na powietrzu, więc jest nam łatwiej utrzymać 
dystans społeczny. Nie odczuliśmy spowolnienia. Większym pro-
blemem była dla nas początkowo zawieszona sprzedaż, ponieważ 
w wyniku lockdownu byliśmy zmuszeni zawiesić funkcjonowanie 
biur przechodząc na model pracy zdalnej, czy też hybrydowej

W Państwa przypadku ta forma się sprawdziła?

Pozornie. Jeśli chodzi o szereg obowiązków były wykonywane 
bez zarzutu, nie odczuliśmy braku zespołu na miejscu. Natomiast 

konsekwencją zawarcia umowy deweloperskiej jest konieczność 
spotkania się w kancelarii notarialnej i tego nie da się zrobić zdal-
nie. Blokada możliwości i ograniczenie tych spotkań dotknęło nas 
powodując spadek sprzedaży, co było odczuwalne w przychodach. 
Dla dużych firm, które posiadały rezerwy finansowe nie było to pro-
blematyczne, ponieważ radziły sobie kompensując ten obszar funk-
cjonowania działalności w czasie. Mniejsze firmy deweloperskie 
niestety powodu do radości nie miały – nie sprzedawały, zaczynało 
brakowało płynności, a budowy przecież funkcjonowały planowo 
generując konieczność terminowego regulowania zobowiązań. 

Jak podsumowałby Pan współpracę z Jednostkami Samorządu Te-
rytorialnego? Jakie są największe wyzwania w tej relacji?

Ocena jest umiarkowana, a jej przyczyna tkwi w sytuacji covido-
wej, która nas bezpośrednio dotyka. Zasady bezpieczeństwa, które 
powstały niestety paraliżują nasze działania. Jako przedsiębiorca, 
znalazłem na to rozwiązanie i pomimo przeszkód poprzez kontakt 
osobisty, ale przy zastosowaniu reżimu sanitarnego, czy też kontakt 
zdalny moi pracownicy obsługują na tą chwilę niezmiennie tą samą 
liczbę klientów, co przed pandemią. Słyszę, że inwestorzy niespe-
cjalnie radzą sobie z nową formą przekazywania urzędowej doku-
mentacji. Zostawiając papiery w skrzynce nie mają pewności, jak 
sprawa rozłoży się w czasie. Podobnie spotkania w urzędach – wy-
znaczane są godziny, które często się zdarza, że kolidują z kalenda-
rzem przedsiębiorcy. Myślę, że tu warto by się wspólnie zastanowić, 
co możemy zrobić, aby ten przepływ dokumentów jak i udzielania 
zgód i pozwoleń był skuteczniejszy i co ważne krótszy. Wszyscy 
mierzymy się z nową rzeczywistością i jestem pewien, że to dobry 
moment na wypracowanie kompromisu dla trybu załatwianych tego 
typu spraw. I chociaż wszyscy w tym jesteśmy to starajmy się, aby 
wilk był syty i owca cała.

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: Rafał Laskowski
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 Krajowy Rejestr Zadłużonych to rejestr dłużników funkcjonujący już od 1 grudnia 
2021 r. Jest to system teleinformatyczny zawierający informacje o osobach fizycznych 

i firmach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Podstawę stanowi ustawa 
z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Niniejszy artykuł informuje 
w szczególności o tym kto znajdzie się Rejestrze oraz jakie dane zostaną ujawnione. 

podstaWy 
FunkcjonoWania 
noWego rejestru

KRAJOWy ReJeSTR ZADŁużONyCh
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ejestr jest źródłem 
informacji o osobach 
fizycznych, osobach 
prawnych oraz jed-

nostkach organizacyjnych niebędących 
osobami prawnymi, którym ustawa przy-
znaje zdolność prawną, którzy są niewypła-
calni, zagrożeni niewypłacalnością i wobec 
których bezskuteczna egzekucja została 
umorzona. 

Informacje jakie znajdują się w Rejestrze to 
w szczególności dane o osobach wobec któ-
rych są lub były prowadzone postępowania 
restrukturyzacyjne, upadłościowe, postę-
powania zakończone prawomocnym orze-
czeniem zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej, osobach, wobec których 
umorzono postępowanie egzekucyjne z po-
wodu niemożności uzyskania z egzekucji 
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. 
W Rejestrze znajdują się też dane wspól-
ników osobowych spółek handlowych, 
którzy ponoszą odpowiedzialność za zobo-
wiązania spółki całym swoim majątkiem, 
jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto 
wtórne postępowanie upadłościowe wobec 
spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie 
upadłości spółki. 

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdą 
się również informacje o osobach, wobec 
których toczy się egzekucja świadczeń 
alimentacyjnych oraz egzekucja należno-
ści budżetu Państwa powstałych z tytułu 
świadczeń wypłacanych w przypadku bez-
skuteczności egzekucji alimentów, a które 
zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za 
okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Jak stanowi ustawa o Krajowym Rejestrze 
Zadłużonych dane jakie zostaną w nim 
ujawnione to przede wszystkim: imię i na-

zwisko albo nazwa, firma, miejsce zamiesz-
kania lub siedziby, adres, numer PESEL 
lub numer w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym, a w przypadku ich braku- inne dane 
umożliwiające jednoznaczną identyfikację, 
numer NIP, określenie czy upadły jest oso-
bą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, nazwę sądu prowadzącego 
postępowanie oraz sygnaturę akt sprawy. 
Również informację o zabezpieczeniu ma-
jątku dłużnika, informację o prawomocnym 
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadło-
ści, o zatwierdzeniu warunków sprzedaży 
w trybie przygotowanej likwidacji, infor-
macje o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu 
wtórnego postępowania upadłościowego, 
otwarciu postępowania restrukturyzacyj-
nego i jego rodzaju. Zakres informacji ujaw-
nionych w Rejestrze jest bardzo szeroki. 

Rejestr jest jawny, co oznacza, że każdy 
ma do niego nieograniczony dostęp. Aby 
znaleźć osobę fizyczna lub przedsiębiorcę 
należy znać numer PESEL lub NIP w przy-
padku firm, bądź sygnaturę akt sprawy. 

Początkowo wydawało się, że Krajowy Re-
jestr Zadłużonych jest kolejnym rejestrem 
podobnym do już istniejących. Należy za-
uważyć, że skupia on przede wszystkim 
podmioty niewypłacalne, zagrożone nie-
wypłacalnością lub upadłością. Natomiast 
Biura Informacji Gospodarczej prowadzące 
rejestry dłużników umożliwiają wpisanie 
długów, gdy tylko pojawią się, zanim jesz-
cze podmiot stanie się niewypłacalny lub 
u progu bankructwa. Poprzez wpisanie 
dłużnika do rejestru BIG powiadamiamy 
uczestników rynku, że dany podmiot nie 
płaci i współpraca z nim może być ryzykow-
na. Ma to na celu działania prewencyjne 
umożliwiające między innymi wychwycenie 
nierzetelnego kontrahenta. 

Warto wiedzieć, że dane dłużników będą 
trafiały do Krajowego Rejestru Zadłużo-
nych za pośrednictwem sądów i komorni-
ków, nie zaś samych wierzycieli. Oznacza to, 
że osoby posiadające jakiekolwiek roszcze-
nie finansowe względem osoby fizycznej 
lub prawnej, nie będą mogły wnioskować 
o wpisanie dłużnika do omawianego reje-
stru. Krajowy Rejestr Zadłużonych nie za-
wiera w sobie zestawienia wszystkich moż-
liwych dłużników, lecz tylko ich konkretną 
grupę. Innymi słowy, osoba zobowiązana do 
zapłaty z innego tytułu, niż te, które zosta-
ły wymienione w ustawie nie może zostać 
wpisana do Rejestru bez względu na wyso-
kość jej zobowiązania. 

Krajowy Rejestr Zadłużonych funkcjonuje 
od dnia 1 grudnia 2021 r. Jest to powszech-
ne, jawne i bezpłatne źródło informacji 
o dłużnikach. To pomoc przede wszystkim 
dla przedsiębiorców, którzy dzięki temu 
Rejestrowi mogą uzyskać informację czy 
przyszły kontrahent jest wypłacalny. Wpro-
wadzenie Rejestru zdecydowanie jest ko-
rzyścią w sferze bezpieczeństwa prawnego 
i pomaga, a nie utrudnia uzyskania dostępu 
do informacji o dłużnikach. 

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego

R
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Jak podsumowałby Pan mijający rok dla 
rzemiosła?

To trudny rok, mocno naznaczony nega-
tywnymi skutkami pandemii COVID-19, 
która z wielką siłą uderzyła w rzemieślni-
cze firmy, zwłaszcza w te małe rodzinne 
biznesy. Wszyscy odczuwamy rosnącą in-
flację, wzrost cen energii, niepewność na 
światowych, krajowych i lokalnych rynkach 
oraz problemy w łańcuchach dostaw, czy na 
rynku pracy. Doświadczamy braku przewi-
dywalności wielu aspektów prowadzenia 

Zakład rzemieślniczy jest 
dzisiaj doskonałym i nie-
odzownym uzupełnieniem 
gospodarki kraju czy regionu. 
Ponad 70% firm w naszym 
kraju to mikro, małe i średnie 
firmy wywodzące się z rze-
miosła, dające zatrudnienie 
dziesiątkom tysięcy pra-
cowników. To firmy bardzo 
nowoczesne, elastyczne 
w czasach kryzysów, szybko 
dostosowujące się do aktual-
nych realiów rynku – podkre-
śla Zbigniew Stencel Prezes 
Pomorskiej Izby Rzemieślni-
czej Małych i Średnich Przed-
siębiorstw w Gdańsku.

rzemiosło 
to ogromna 

różnorodnoŚć
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działalności gospodarczej, spowodowanej 
nie tylko pandemią, ale także i niestabil-
nością przepisów prawnych, jak i też słabą 
ich jakością. Wprowadzane nowe rozwią-
zania prawne często nie są konsultowane 
ze środowiskiem przedsiębiorców, a do 
tego wiele trudności sprawia nadmierna 
biurokracja. 2021 to również rok, który koń-
czymy z ogromnymi obawami o przyszłość 
w związku z nowymi przepisami podatkowy-
mi przyjętymi w polskim ładzie. Ale trzeba 
też zaznaczyć, że to rok bardzo pracowity, 
przedsiębiorcy dokładali wszelkich starań, 
aby uratować swoje biznesy i miejsca pra-
cy. W Izbie pełną parą prowadzimy działa-
nia mające na celu wspieranie i doradzanie 
przedsiębiorcom, jesteśmy zaangażowani 
w prace Sztabu Kryzysowego Pomorskich 
Przedsiębiorców, jesteśmy aktywni w wielu 
gremiach i instytucjach. 

Czy są obawy przedsiębiorców związane 
z Nowym Polskim Ładem? Czego najczę-
ściej dotyczą?

Jest mnóstwo obaw pośród przedsiębior-
ców powodowanych Nowym Polskim Ła-
dem, zwłaszcza że ustawa to jedna z naj-
większych zmian podatkowych w ostatnich 
30 latach. Przyjęte przepisy podatkowe 
niosą wiele zagrożeń i wyzwań dla sektora 
MŚP. Nasze środowisko jest zdania, że tak 
głębokie zmiany powinny być przygotowa-
ne w ramach szerokiego dialogu, popartego 
pogłębioną analizą skutków projektowa-
nych zmian, a także wprowadzane z długim 
vacatio legis – pozwalającym przedsiębior-
com przygotować się na zmiany. My jako 
przedsiębiorcy oczywiście chcemy uczci-
wie płacić podatki, jednak powinny one być 
możliwie proste i przejrzyste. Mimo, że wie-
le kwestii pozostaje dla nas nadal dużą nie-
wiadomą, póki nie sprawdzi się w bieżącym 
funkcjonowaniu, to ogólnie spodziewamy 
się znacznego wzrostu kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej oraz jeszcze 
większej biurokracji. 

Młodzi ludzie coraz chętniej skłaniają się 
do zawodów uprawianych przez rodziców 

i dziadków – które profesje budzą najwięk-
sze zainteresowanie i co Pana zdaniem taki 
trend oznacza dla regionu?

Młodzi ludzie – jak kiedyś, tak i teraz – wy-
bierają różne ścieżki kształcenia, aby 
osiągnąć swoje życiowe cele. Część z nich 
uczy się rzemiosła różnych branż w na-
szych warsztatach, pobierając naukę od 
mistrzów – od najlepszych. Dualny system 
nauczania zawodu to system sprawdzony 
w rzemiośle od stuleci, nie tylko w Polsce, 
ale także czy zwłaszcza w krajach Europy 
Zachodniej jak Niemcy, Francja czy Szwaj-
caria. Często bywa tak, że dzieci kształcą 
się w warsztatach swoich rodziców czy 
nawet dziadków, w firmach rodzinnych, 
przejmując je z pokolenia na pokolenie. 
Sam jestem przykładem działalności takiej 
firmy – jestem czwartym pokoleniem stola-
rzy, a mój syn pracuje ze mną i obejmie za-
kład po mnie jako piąte pokolenie. Obecnie 
pośród uczniów popularne są zawody rze-
mieślnicze jak fryzjer, piekarz, mechanik, 
stolarz, zawody z branży budowalnej i wiele 
innych. Po ukończeniu nauki i uzyskaniu ty-
tułu czeladnika otrzymują oni zatrudnienie, 
ponieważ są to zawody najbardziej poszu-
kiwane na rynku pracy. Mamy bardzo zdol-
ną i ambitną młodzież. Każdego roku progi 
szkół i warsztatów zrzeszonych w Izbie 
opuszcza ok. 1500-2000 absolwentów ze 
świadectwami czeladniczymi w ręku. Dla 
regionu jest to duży zastrzyk pracowników 
świetnie przygotowanych i wykształco-
nych dla naszych firm. 

Wobec świata zdominowanego przez e-c-
ommerce i sztuczną inteligencję rzemiosło 
jest dziś piękną tradycją, czy unikalną for-
mą pewnych biznesów? 

Świat dzisiaj a tym bardziej jutro, coraz 
bardziej będzie zdominowany przez za-
stosowanie sztucznej inteligencji. Rze-
miosło to ogromna różnorodność. Obok 
tradycyjnych zawodów, jednoosobowych 
działalności gospodarczych, funkcjonują 
bardzo nowoczesne firmy z innowacyjnymi 
rozwiązaniami. Osiągnięcia nauki i techniki 

z powodzeniem są wykorzystywane w za-
kładach rzemieślniczych, które ciągle się 
udoskonalają, starając się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom dzisiejszego klienta. Zakład 
rzemieślniczy jest dzisiaj doskonałym i nie-
odzownym uzupełnieniem gospodarki kra-
ju czy regionu. Ponad 70% firm w naszym 
kraju to mikro, małe i średnie firmy wywo-
dzące się z rzemiosła, dające zatrudnienie 
dziesiątkom tysięcy pracowników. To firmy 
bardzo nowoczesne, elastyczne w czasach 
kryzysów, szybko dostosowujące się do ak-
tualnych realiów rynku. Nasze firmy to nie 
tylko piękne wielopokoleniowe tradycje. To 
firmy ludzi z pasją, perspektywicznie pa-
trzących w przyszłość, ludzi kreatywnych, 
dobrze wykształconych, nowocześnie za-
rządzających, często rozwijających swoje 
małe firmy rzemieślnicze do globalnych 
przedsiębiorstw, mających uznanie w kraju 
i na świecie. 

Jakie mają Państwo plany na nadchodzą-
cy rok?

Plany mamy bardzo ambitne, zaczynając 
od kontynuacji szerokiej działalności sta-
tutowej polegającej na kształceniu mło-
dego pokolenia rzemieślników i propago-
waniu zawodów rzemieślniczych. Ponadto 
będziemy wspierać i pomagać rzemieślni-
kom w dostosowywaniu się do wymagań 
nowego polskiego ładu poprzez prowa-
dzenie szkoleń i doradztwa. Planujemy też 
wspólnie z Cechami aktywnie promować 
kształcenie zawodowe w rzemieślniczych 
zawodach, kierując kampanię do uczniów 
szkół i ich rodziców, do nauczycieli i dorad-
ców zawodowych. Mamy też nadzieję, że 
nowy rok przyniesie wyczekiwane zmiany 
w ustawie o rzemiośle, w przygotowanie 
których jesteśmy aktywnie zaangażowa-
ni w ramach Związku Rzemiosła Polskie-
go. Zmiany te są dla naszego środowiska 
szczególnie ważne, ponieważ umożliwią 
wzmocnienie pozycji rzemiosła w gospo-
darce i pozytywnie wpłyną na funkcjo-
nowanie naszych firm oraz służyć będą 
promowaniu kształcenia zawodowego 
w rzemiośle. 



 40    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl



 41    

Gospodarka



 42    

GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

oreańczycy podkreślili gotowość koncernu KHNP 
do dostarczenia nowoczesnych i bezpiecznych roz-
wiązań stosowanych w energetyce jądrowej, w tym 
należącego do generacji III+ reaktora APR1400. To 

reaktor wodny ciśnieniowy (PWR) o 60-letnim okresie eksploatacji. 
Zastosowano w nim zaawansowane rozwiązania z obszaru bezpie-
czeństwa, takie jak pasywny system bezpieczeństwa. Dodatkowe 
zabezpieczenia zostały wprowadzone po awarii w Fukushimie. Kore-
ańczycy zaproponowali polskiemu rządowi sprzedaż sześciu takich 
reaktorów, w pełni zgodnych z wymogami europejskimi. 

Koreańczycy deklarują też, że będą w stanie dotrzymać harmono-
gramu budowy określonego w Polityce Energetycznej Polski do 
2040 roku oraz w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). 
Elektrownia jądrowa ma powstać na Pomorzu. Pod uwagę brane są 

dwie lokalizacje - Lubiatowo-Kopalino lub Żarnowiec. 

- Pod koniec pierwszego kwartału, a na pewno na początku drugiego 
kwartału, możemy się spodziewać wstępnej lokalizacji wynikającej 
z raportu oddziaływania na środowisko. Potem będzie jeszcze postę-
powanie transgraniczne, gdzie będą mogły się wypowiedzieć kraje 
sąsiadujące – mówi Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa.

Harmonogram zakłada, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy 
blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki 
będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budo-
wę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Polski rząd oczekuje, że partner 
w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjal-
nej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczest-
niczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

koreańCzyCy ChCą 
BudoWać eLektroWnię 
jądroWą na pomorzu

W listopadzie br. Korea Południowa publicznie ogłosiła swój zamiar uczestniczenia 
w Programie Polskiej energetyki Jądrowej, a już w grudniu przedstawiciele Korea hydro 
& Nuclear Power - południowokoreańskiego lidera w obszarze energetyki atomowej – 
odwiedzili dwie pomorskie gminy – Krokową i Choczewo. Głównym celem wizyty firmy 
na Pomorzu było wzmocnienie relacji z lokalnymi społecznościami gmin branych pod 

uwagę jako potencjalne lokalizacje dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 

K

Spotkanie z wójtem gminy Krokowa, Adamem Śliwickim.
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Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP) zamierza złożyć 
ofertę polskiemu rządowi w I kwartale 2022 roku. Propozycja obej-
muje szeroki zakres obszarów, w tym technologię, koszt projektu, 
harmonogram budowy, finansowanie i zarządzanie projektem. Do-
kument doprecyzuje również plany odnośnie do lokalizacji, trans-
feru technologii, szkoleń i edukacji, którymi polski rząd jest bardzo 
zainteresowany.

KHNP jest jednym z liderów spośród dostawców technologii jądro-
wej ubiegających się o udział w polskim projekcie budowy elek-
trowni jądrowych. Firma nie tylko znajduje się w ścisłej czołówce 
światowych firm realizujących budowę nowych bloków jądrowych, 
ale także prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz społecz-
ności zamieszkujących obszary wokół prowadzonych przez KHNP 
inwestycji. 

Południowokoreański koncern aktywnie inwestuje w tworzenie war-
tości społecznych i stabilnych miejsc pracy na rzecz lokalnych spo-
łeczności, przyczyniając się do rozwoju regionalnego we wszystkich 
lokalizacjach, gdzie jest obecny. Zdobycie zaufania lokalnych miesz-
kańców w pobliżu elektrowni jądrowych, a także ogółu społeczeń-
stwa jest istotnym czynnikiem sprawnego funkcjonowania elek-
trowni jądrowych. Dlatego spółka podejmuje również zróżnicowane 
inicjatywy społeczne, takie jak dialog i konsultacje z mieszkańcami 
terenów graniczących z elektrowniami jądrowymi. Wraz z postępem 
prac budowlanych, KHNP tworzy nowe miejsca pracy poprzez ścisłą 
współpracę z lokalnym i firmami.

- Wierzymy, że wartości etyczne, wzajemny szacunek i zaufanie wpły-
wają na lepsze partnerstwo. Dbamy o kwestie związane z ekologią, 
a stabilne i nieprzerwane dostawy energii pomagają nam budować 
zaufanie publiczne. Zależy nam na pogłębianiu partnerstwa pomię-
dzy Koreą a Polską, nie tylko na szczeblu rządowym. Angażujemy się 
w rozwijanie relacji z polskimi firmami, które są zainteresowane udzia-
łem w pracach przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, 
a poznawanie potrzeb lokalnych społeczności to naturalny kolejny 

krok. Tylko w ten sposób możemy zbudować silne partnerstwo pomię-
dzy naszymi krajami, a dzięki temu – dostarczyć najlepsze rozwiąza-
nie dla polskiego programu energetyki jądrowej, wspierając Polskę 
w osiągnięciu redukcji emisji dwutlenku węgla i tworząc stabilną bazę 
dostaw dla krajowej sieci energii elektrycznej – powiedział Minhwan 
Chang, dyrektor oddziału KHNP w Pradze.

Spotkanie przedstawicieli koreańskiej firmy z lokalnymi władzami 
na Pomorzu służyło poznaniu lokalnych potrzeb gmin. W gminie 
Krokowa przedstawiciele KHNP – Minhwan Chang, dyrektor oddzia-
łu KHNP w Pradze oraz Hoyub Baek – Senior Manager z oddziału 
KHNP w Pradze, spotkali się w wójtem gminy Krokowa, Adamem 
Śliwickim. Przy okazji wizyty KHNP przekazało darowiznę na rozwój 
infrastruktury kulturalnej oraz poprawę oferty kulturalnej i rekre-
acyjnej gminy. Z przekazanych środków gmina planuje doposażyć 
Ochotniczą Straż Pożarną w Karlikowie i lokalną świetlicę znajdują-
cą się w Ośrodku Kultury. Przedstawiciele KHNP spotkali się także 
z sąsiednią gminą Choczewo, gdzie odbyli spotkanie z wójtem gminy 
– Wiesławem Gębką oraz przekazali dotację na dofinansowanie in-
frastruktury i oferty kulturalno-rekreacyjnej.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe

Wizyta KHNP w gminie Choczewo

Koreańczycy przekazali darowiznę na rzecz OSP w Karlikowie
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Przekop Mierzei Wiślanej
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przekop 
mierzei WiŚLanej 

Trwają rozruchy urządzeń i instalacji obiektów kubaturowych na budowie Przekopu Mierzei 
Wiślanej. Jednym z najważniejszych z nich jest Kapitanat Portu Nowy Świat. To tu znajduje 

się serce całej przeprawy, czyli nadrzędny system sterowania ruchem statków.

SeRCe TeJ INWeSTyCJI Już PRAWIe GOTOWe
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udowa Przekopu Mierzei Wiślanej to sposób na 
wytyczenie nowej drogi wodnej, która połączy Za-
lew Wiślany z Zatoką Gdańska. Ale aby taki ruch 
statków był możliwy i jednocześnie nie ograniczał 

ruchu samochodowego, niezbędne jest wybudowanie m. in. kanału 
żeglugowego ze śluzą, mostów obrotowych i przestrzeni, z której 
tym wszystkim będzie można zarządzać, czyli kapitanatu.

- W kompetencjach Kapitanatu Portu Nowy Świat będą generalny nad-
zór nad bezpieczeństwem żeglugi, ochroną środowiska, ochroną prze-
ciwpożarową oraz kontrola nad przeprawą śluzową. Dodatkowymi spe-
cyficznymi zadaniami będzie obsługa bram śluzy, mostów obrotowych 
i regulacja ruchu kołowego w obrębie kapitanatu i przeprawy śluzowej 
- mówi Paweł Perkowski, koordynator ds. Kapitanatu Nowy Świat 
z Urzędu Morskiego w Gdyni, inwestora całego przedsięwzięcia.

Oczywiście system nie będzie działał bez odpowiednich specjali-
stów. W kapitanacie pracować będzie kapitan, jego zastępca, ofice-
rowie inspekcyjni, oficerowie kierujący ruchem portowym i bosmani. 
Co ciekawe, rekrutacja na oficerów i bosmanów do pracy w przy-
szłym kapitanacie już trwa.

JAk To bĘDZIe DZIAłAć? 

System sterowania można podzielić na trzy bloki funkcjonalne. 
Pierwszy to stanowisko odpowiedzialne za samą przeprawę - słu-
żące sterowaniu i monitorowaniu procesów zachodzących w mo-
mencie przepływania statków przez kanał. Chodzi o obrót mostów, 
otwieranie i zamykaniem bram śluzy południowej i północnej, stero-
wanie rogatkami, sygnalizatorami, szlabanami, tablicami zmiennych 
treści, itp.

- Stanowisko to składa się m. in. z monitorów wielogabarytowych do-
tykowych i paneli awaryjnych, które w momencie ewentualnej usterki 
pozwolą otworzyć lub zamknąć dany most czy stertować bramami śluzy 
– wyjaśnia Łukasz Biernat, koordynator robót branżowych w konsor-
cjum NDI/Besix, które jest generalnym wykonawcą tej inwestycji.

Drugim blokiem jest stanowisko rezerwowe - dla przeprawy części 
południowej, czyli wejścia do rzeki Elbląg. W razie awarii będzie ono 
umożliwiało sterowanie mostem w Nowakowie. Trzecim blokiem funk-
cjonalnym jest stanowisko ochrony obiektu – obsługuje system sygna-
lizacji pożaru czy włamania i napadu, kontroli dostępu, a także prawie 
100 kamer systemu telewizji dozorowej i ochrony perymetrycznej.

JAk PoZosTAłe PrACe? 

Sporo dzieje się także w innych obszarach inwestycji.

B

W najbliższych miesiącach będą prowadzone prace na Zatoce Gdańskiej

Pierwszy etap inwestycji ma się zakończyć w 2022 roku
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- Obecnie na ukończeniu mamy roboty od mostu południowego do Za-
lewu Wiślanego. Wykonane są oczepy żelbetowe, droga techniczna 
wraz z nawierzchnią z kostki. Kończymy montowanie elementów wy-
posażenia hydrotechnicznego – wylicza Wojciech Deputat, kierownik 
robót drogowych z konsorcjum NDI/Besix.

Poza tym od strony zachodniej zakończono prace związane z wyko-
naniem narzutu kamiennego, a od strony wschodniej tego typu pra-
ce są już na ukończeniu. 

– Prace na budowie Kanału Żeglugowego realizowane są sprawnie. 
Z optymizmem patrzymy na terminowe zakończenie robót na Mierzei 
Wiślanej. Pozostałe części inwestycji nabierają rozpędu. Trwa obudowa 
brzegów rzeki Elbląg, budowa mostu w Nowakowie, natomiast na pogłę-
bianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym został już ogłoszony przetarg 
– powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Mimo coraz trudniejszych warunków atmosferycznych, generalny 
wykonawca nadal ma ambitne plany. W najbliższych miesiącach są 
to prace na Zatoce Gdańskiej, tj. zakończenie zasypywania grodzy 
na Falochronie Zachodnim, kontynuacja prac narzutowych i robót 
żelbetowych na obu falochronach czy wykonywanie podłoża i war-
stwy wyrównawczej z betonu i nadbudowy także na obu falochro-
nach. Rozpoczęło się również próbne obciążenie Mostu Północnego, 
który został oddany do użytku już na początku lata.

W ramach inwestycji prowadzony jest stały monitoring przyrodni-
czy i realizowanych jest wiele działań w trosce o środowisko. M. in. 
w najwęższym miejscu kanału żeglugowego zostały zlokalizowane 
cztery pochylnie, tworzące dwa niezależne przejścia dla zwierząt. 
Ukłonem w stronę ptactwa jest też oczywiście budowa sztucznej 
wyspy na Zalewie Wiślanym. Docelowo będzie ona miała 181 hekta-
rów. Dotąd wykonano tam zdecydowaną większość prac związanych 
z pogrążaniem ścianek szczelnych czy montażem ściągów. 

CorAZ blIżeJ końCA PIerwsZego eTAPu

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej – pierwszej części całej inwe-
stycji, ma zakończyć się w 2022 roku. Nowa droga wodna z Zatoki 
Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to odcinek o długości 
blisko 25 kilometrów. Wykonawcą robót budowlanych w ramach  
projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską – część I” jest konsorcjum NDI/Besix. Trwają również prace 
na drugiej części, obejmującej obudowę brzegów rzeki Elbląg i budo-
wę mostu obrotowego w Nowakowie. Ich wykonawcą jest Budimex 
S.A. Natomiast w zakresie trzeciej części, scalającej całą inwesty-
cję, a mianowicie pogłębienia toru wodnego na Zalewie Wiślanym 
trwa właśnie postępowanie przetargowe. Inwestorem całości jest 
Urząd Morski w Gdyni.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe

W najbliższych miesiącach będą prowadzone prace na Zatoce Gdańskiej

Po lewej gotowy Kapitanat Portu
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edna z najważniejszych zmian do-
tyczy wysokości składki zdrowot-
nej dla osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą - będzie ona 

uzależniona od wybranego sposobu opo-
datkowania. Inną rewolucyjną zmianą są 
przepisy o podatku od przychodu wielkich 

korporacji. Ponadto, wprowadzono zmiany 
w przepisach dotyczących terminów rozli-
czania ulg podatkowych, estońskiego CIT 
oraz rezydencji podatkowej. Poniżej przed-
stawiamy zestawienie najważniejszych 
zmian dla przedsiębiorców. 

ZmIAny w PIT I skłADCe ZDrowoTneJ

wyłączenie możliwości odliczenia skład-• 
ki zdrowotnej od podatku dochodowego 
od osób fizycznych (co w praktyce będzie 
oznaczać wzrost o 7.75% podstawy wymia-
ru dla wszystkich opłacających składkę);

podwyżka wysokości składki zdrowotnej • 
dla przedsiębiorców rozliczających PIT na 
zasadach ogólnych - 9 proc.; dla przedsię-
biorców opodatkowanych liniowym PIT - 4,9 
proc.; dla przedsiębiorców opodatkowa-
nych kartą podatkową - 9 proc. minimalne-
go wynagrodzenia;

podwyżka wysokości składki zdrowot-• 
nej dla przedsiębiorców opodatkowanych 
ryczałtem PIT - wysokość składki będzie 
uzależniona od przychodu: do 60 tys. zł 
miesięczna podstawa składki zdrowotnej 
wyniesie 60% przeciętnego wynagrodze-
nia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% 
przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyż-
szych 180% przeciętnego wynagrodzenia

ujednolicone terminy rozliczenia składek • 
zdrowotnych i społecznych - termin został 
wydłużony do 20. dnia miesiąca;

nowa skala podatkowa składająca się • 
z dwóch progów: 17% do 120 tys. zł i 32% 
powyżej tej kwoty;

stała kwota wolna od podatku zostanie • 
podniesiona do 30 tys. zł - nie dotyczy ona 
przedsiębiorców opodatkowanych liniową 
19% stawką podatku;

poLski ład - zmiany 
W pigułCePolski Ład stał się faktem, 

a nowe regulacje będą miały 
istotny wpływ na obciążenia 
przedsiębiorstw w Polsce. 
Nowa rzeczywistość podat-
kowa pełna jest zawiłych 
przepisów i biurokratycznych 
obowiązków. Przez te zawi-
łości przebrnęli eksperci ey, 
którzy przygotowali zesta-
wienie najważniejszych zmian 
dla przedsiębiorców.

J
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ulga dla tzw. klasy średniej - to ulga dla • 
osób, którzy mają roczne przychody od 68 
412 zł do 133 692 zł. Kwota ulgi będzie 
uzależniona m.in. od wysokości uzyski-
wanych zarobków i będzie liczona według 
dwóch wzorów, wskazanych w przepi-
sach; z ulgi będą też mogli skorzystać 
przedsiębiorcy - warunkiem będzie jednak 
posiadanie dochodów (czyli przychodów 
pomniejszonych o koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej z wyłączeniem 
składek na ubezpieczenia społeczne) od 
68 412 zł do 133 692 zł. Ulga ta ma zła-
godzić negatywne skutki wprowadzenia 
zakazu odliczenia składki zdrowotnej od 
podatku.

niższy ryczałt PIT dla informatyków - 12% • 
zamiast 15%.

zmiany w opodatkowaniu samochodów • 
służbowych - po zmianach kluczowa ma 
być nie pojemność, a moc silnika. Ryczałt 
za auta do 60 kW wyniesie 250 złotych. 
Za auta mocniejsze 400 złotych; również 
odkupienie od firmy pojazdu służbowego 
będzie mniej opłacalne - trzeba będzie za-
płacić podatek dochodowy i podatek VAT.

obowiązek prowadzenia ksiąg rachun-• 
kowych przy użyciu programów kompute-
rowych. Od 1 stycznia 2023 r. Obowiązek 
przesyłania ksiąg rachunkowych w formie 
ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego.

likwidacja karty podatkowej - nadal będą • 
mogli ją stosować tylko podatnicy, którzy 
rozliczali się w formie karty w 2021 r.

ZmIANY W VAT

Grupy VAT – wprowadzenie możliwości • 
wspólnego rozliczania się przez podatników 
w ramach grup VAT. Grupę VAT będą mogły 
utworzyć podmioty powiązane jednocześnie 
finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie 
z siedzibą na terenie naszego kraju. Jedną 

z zalet takiego rozwiązania jest brak opodat-
kowania dostaw towarów i świadczenia usług 
przez podmioty należące do grupy. Przepisy 
o grupach VAT wejdą od 1 lipca 2022 r. 

Opodatkowanie transakcji finansowych • 
- podatnicy mogą wybrać opodatkowanie 
usług finansowych świadczonych na rzecz 
podatników VAT, ale tylko w transakcjach 
B2B (business to business).

wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla • 
podatników bezgotówkowych - w oznaczo-
nych ustawą przypadkach zwrot VAT miał-
by następować już w terminie 15 dni.

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ulga na robotyzację - podatnicy będą • 
mieli możliwość dodatkowego odliczenia 
od dochodu połowy kosztów poniesionych 
na robotyzację. Dodatkowemu odliczeniu 
podlegać będą m.in.: koszty nabycia no-
wych robotów przemysłowych (oraz maszyn 
i urządzeń z nimi związanych), oprogramo-
wania wykorzystywanego do poprawnego 
działania robotów, a także koszty szkoleń 
pracowników z umiejętności korzystania 
z nowych urządzeń.

zmiany w ulgach B+R i IP Box - oba roz-• 
wiązania są już przedsiębiorcom dobrze 
znane, gdyż obowiązują one od kilku lat. 
Program Polski Ład nie zmienia ich zało-
żeń, ale od stycznia 2022 r. firmy mogą 
korzystać z nich równocześnie, w jeszcze 
bardziej elastyczny niż dotąd sposób.

ulga na innowacyjnych pracowników - • 
ulga ma umożliwić dodatkowe odliczenie 
wydatków na pracowników zaangażowa-
nych w prace B+R do 150%. Ulga będzie 
dostępna także dla firm, które w związku 
z inwestycjami w danym roku nie wykazały 
dochodu. 

ulga konsolidacyjna • 

ZmIAny w CIT

zmiany w zakresie „estońskiego CIT” • 
- zniesiony zostanie limit przychodowy, z es-
tońskiego CIT będą mogły skorzystać spół-
dzielnie, spółki komandytowe i komandyto-
wo-akcyjne; zniknie również opodatkowanie 
na wejściu i na wyjściu;

uchylenie art. 15e - limitował on koszty z ty-• 
tułu tzw. usług niematerialnych i licencji po-
noszone na rzecz podmiotów powiązanych;

zmiany w exit tax - mają one na celu do-• 
precyzowanie momentu, w którym następuje 
„przeniesienie składnika majątku” poza tery-
torium Polski;

doprecyzowanie rezydencji podatkowej • 
– polskim rezydentem podatkowym będzie 
mogła zostać zagraniczna spółka, która bę-
dzie zarządzana z terytorium Polski, a więc 
w sposób zorganizowany i ciągły będą tu 
prowadzone jej bieżące sprawy (zrezygnowa-
no więc z pomysłu, gdzie zagraniczna spółka 
miała rozliczać się w Polsce, jeśli w jej naj-
wyższych organach zasiadał Polak);

zmiany w zakresie przepisów wyłączają-• 
cych z kosztów podatkowych tzw. ukryte dy-
widendy - nowy art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy 
o CIT wprowadzi zakaz zaliczania do kosztów 
uzyskania przychodu wydatków poniesio-
nych przez spółkę w związku ze świadcze-
niem wykonanym przez podmiot powiązany 
albo wspólnika bądź akcjonariusza tej spółki, 
jeśli taki wydatek stanowi ukrytą dywiden-
dę; przepisy wejdą w życie od 2023 roku;

preferencje dla holdingów - zwolnienie • 
z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych 
przez spółkę holdingową od spółek zależnych 
oraz pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia 
udziałów/akcji w spółkach zależnych; 

nowy podatek od przychodów wielkich • 
korporacji - wyniesie on 0,4 proc. przychodów 
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firmy plus 10% tzw. kosztów nadmiarowych; 
ma objąć spółki kapitałowe i podatkowe gru-
py kapitałowe, które wykazują w zeznaniach 
rocznych stratę lub u których udział docho-
dów w przychodach wynosi 1% lub mniej; 

okIem eksPerTA - PoDwyżsZenIe 
skłADkI ZDrowoTneJ

marek Jarocki - EY Polska, Partner, Lider 
Zespołu People Advisory services
Podwyższenie składki zdrowotnej jest jedną 
z najdalej idących zmian z Polskiego Ładu 
- istotnie obniży dochody netto osób wyżej 
uposażonych. Co ciekawe, dodatkowe ob-
ciążenie bardziej dotknie osób na etacie niż 
tych prowadzących działalność gospodar-
czą. O ile bowiem prowadzący działalność 
muszą liczyć się z podwyższeniem składki 
zdrowotnej do 4,9 proc., o tyle pracownicy 
będą płacić ją w wysokości 9 proc. Z tego 
faktu wynikają dwa wnioski. Po pierwsze, 
zarówno pracodawcy, jak i osoby prowa-
dzące działalność gospodarczą powinni 
rozważyć chętniej niż poprzednio korzysta-
nie z przewidzianych prawem ulg i odliczeń, 
aby zrekompensować tę podwyżkę. Ustawo-

dawca zachęca do szerszego korzystania ze 
zwiększonych autorskich kosztów uzyskania 
przychodu, ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi 
na robotyzację i innych preferencji, które do 
tej pory były przez podatników traktowane 
często jako niekonieczne opcje. Po drugie, 
sytuacja popandemiczna przeorganizowa-
ła sposób wykonywania pracy. Teraz dużo 
częściej zasadne jest rozważanie umowy 
o współpracę w miejsce dawnych umów pra-
cowniczych. Wynika to z faktu, że wszystkie 
trzy przesłanki stosunku pracy: kierownic-
two, czas i miejsce wykonywania w przypad-
ku wielu pracowników straciły na znaczeniu. 
Podjęcie działalności gospodarczej w miej-
sce etatu stało się często bardziej naturalne, 
a przy okazji może przynieść istotną zwyżkę 
dochodów netto. 

okIem eksPerTA - ulgI

ALEKSANDER SIPIOR - EY Polska, Doradz-
two Podatkowe, business Tax Advisory
Działania prorozwojowe to obszar zde-
cydowanie najbardziej wspierany przez 
instrumenty fiskalne w ostatnich latach 
i niewątpliwie cieszy fakt, że ustawodawca 

nie poprzestał na już wdrożonych instru-
mentach, ale stawia kolejne kroki na dro-
dze do realnego wspierania innowacyjnej 
gospodarki. Nowe ulgi mają stanowić uzu-
pełnienie wsparcia oferowanego w ramach 
dotychczasowych rozwiązań i rozszerzyć 
pomoc oferowaną podatnikom. Korzysta-
nie z nich nie pozbawia podatnika prawa do 
stosowania np. znanych już ulg jak IP BOX 
czy B+R. Co więcej, skorzystanie z nowych 
instrumentów nie będzie wymagało pro-
wadzenia konkursów ani oceny ekspertów, 
a z ulgi na robotyzację czy prototyp będzie 
mógł skorzystać każdy kwalifikujący się do 
tego podmiot. Dlatego już teraz trzeba prze-
analizować prowadzoną działalność i plany 
inwestycyjne oraz dobrać do nich skrojony 
na miarę pakiet rozwiązań, w taki sposób, 
aby optymalnie wykorzystać dostępną już 
wkrótce paletę instrumentów. Warto ziden-
tyfikować projekty i procesy, które mogą się 
kwalifikować do wykorzystania nowych ulg 
i preferencji podatkowych. Warto również 
poszukać rozwiązań, które pozwoliłyby na 
zastosowanie ulgi na robotyzację i wprowa-
dzić do przedsiębiorstw rozwiązania, które 
poprowadzą je w kierunku Przemysłu 4.0.
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Nowoczesne powierzchnie biurowe, rozwijający się rynek magazynowy, dobra 
i wciąż rozbudowywana infrastruktura drogowa, atrakcyjna oferta terenów in-
westycyjnych, specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne i inkubatory 
przedsiębiorczości, szerokie wsparcie dla inwestorów oraz kapitał ludzki - te 

czynniki sprawiają, że Pomorze jest atrakcyjnym miejscem dla firm, które tutaj 
lokują swoje siedziby, oddziały i placówki. W ostatnim czasie w naszym regio-

nie zainwestowały firmy nie tylko zagraniczne, ale też polscy giganci. 

inWestorzy 
szturmują 
trójmiasto

Firma Objectivity będzie miała oddział na gdańskim Garnizonie
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P olski sektor IT dyna-
micznie się rozwija 
i stanowi dzisiaj profe-
sjonalne wsparcie dla 

dziesiątek branż oraz firm działających 
w kraju i na całym świecie. Jego silna pozy-
cja jest związana z kolejnymi rozwijającymi 
się punktami na informatycznej mapie kra-
ju, gdzie utalentowani specjaliści mogą ła-
two znaleźć pracę i rozwijać się, realizując 
oryginalne i innowacyjne projekty. Takim 
miejscem jest bez wątpienia Trójmiasto.

GLOBALLOGIC - Z DOLIny KRZEmOWEj 
DO GDAńSKA

W lokalny wciąż rosnący w siłę rynek IT 
inwestują kolejne organizacje – wśród nich 
także GlobalLogic, lider w dziedzinie in-
żynierii produktów cyfrowych. W 2022 
roku firma otworzy swoje gdańskie biuro, 
gdzie pracę znajdzie ponad 100 specjali-
stów o różnych profilach, w szczególności 
programistów C/C++ i Java, inżynierów 
DevOps, testerów, programistów aplikacji 
mobilnych, inżynierów oprogramowania 
w chmurze oraz menedżerów.

GlobalLogic należy do grupy Hitachi, 
która pomaga markom na całym świecie 
projektować i tworzyć innowacyjne pro-
dukty, platformy i cyfrowe doświadczenia. 
Główna siedziba firmy mieści się w Dolinie 
Krzemowej. Gdańskie biuro będzie koncen-
trować się na projektach związanych z IoT 
(Internet of Things) - systemy wbudowane, 
usługi w chmurze, aplikacje mobilne, roz-
wiązania dla motoryzacji, itp. 

Głównym powodem, dla którego firma 
zdecydowała się na ekspansję w Trój-
mieście, jest potencjał regionalnego 
rynku IT: znakomite uczelnie techniczne 
dostarczające co roku nowe talenty oraz 
sprzyjające otoczenie biznesowe. Firma 
zamierza jednocześnie aktywnie wspie-
rać młodych specjalistów oraz absolwen-
tów uczelni zaczynających swoją karierę 
w sektorze IT, oferując liczne możliwości 
rozwoju i programy pozwalające posze-

rzać wiedzę oraz doskonalić praktyczne 
umiejętności.

IntERLOGIC - EfEKt PROGRAmU 
COmE2POmERAnIA 

W Gdańsku swoje biuro otworzyła też firma 
InterLogic, która zajmuje się tworzeniem 
aplikacji webowych i mobilnych, uspraw-
niających szeroko zakrojone procesy bizne-
sowe dla swoich klientów w Danii. Pracują 
w technologiach takich jak .Net, PHP, Ma-
gento, DevOps, Python, Java, QA, AQA, iOS, 
Android, Front End. Opracowali m.in. roz-
wiązania służące do płatności mobilnych, 
aplikacje internetowe do zaawansowanych 
obliczeń i elastyczny system do zarządza-
nia dużą liczbą turbin wiatrowych.

Ta duńska spółka informatyczna o ukraiń-
skich korzeniach trafiła tutaj za pośrednic-
twem programu Come2Pomerania.

- W ubiegłym roku w ramach inicjatywy Invest 
in Pomerania stworzyliśmy program Come2-
Pomerania skierowany do firm i profesjona-
listów pochodzących zza naszej wschodniej 
granicy i nie tylko. Firma InterLogic była 

jedną z pierwszych, które skontaktowały się 
z nami poprzez formularz kontaktowy progra-
mu, dlatego cieszymy się, że nasze działania 
przynoszą wymierne rezultaty. Jestem przeko-
nany, że firma będzie mieć pozytywny wpływ 
zarówno na pomorski biznes, jak i na rynek 
pracy w regionie – mówi Mieczysław Struk, 
Marszałek Województwa Pomorskiego.

Firma InterLogic rozpoczęła już rekrutację 
deweloperów do pracy w Gdańskim biu-
rze i zatrudniła już programistów DevOps, 
Python, Java i .Net. W tej chwili firma po-
szukuje głównie doświadczonych specja-
listów, którzy będą prowadzić projekty 
samodzielnie lub w niewielkich zespołach. 
Po stworzeniu podstawowego zespołu 
składającego się ze specjalistów wyższego 
i średniego szczebla firma planuje posze-
rzyć poszukiwania o stanowiska juniorskie. 
W związku z pandemią COVID-19 InterLogic 
zakłada również możliwość współpracy 
z freelancerami pracującymi zdalnie.

- Chcemy, aby wszyscy nasi nowi inwestorzy 
mieli jak najlepszy start na Pomorzu i robimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby im to uła-
twić. Dlatego poprzez naszą platformę re-

GlobalLogic, gigant z Doliny Krzemowej, inwestuje w Gdańsku
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krutacyjną Jobs@Pomerania, która obecnie 
liczy ponad 3000 kandydatów, pomagamy 
im znaleźć odpowiednich pracowników go-
towych do podjęcia pracy na najbardziej po-
szukiwanych stanowiskach w branży. Jestem 
przekonany, że InterLogic dobrze wykorzy-
sta możliwości, jakie daje Trójmiasto – mówi 
Marcin Grzegory, wicedyrektor Invest In 
Pomerania.

InterLogic ma na celu zbudowanie bazy 
ponad 300 freelancerów z Polski, którzy 
będą otrzymywać duńskie wynagrodzenie 
podczas pracy na miejscu w Danii i zyska-
ją krótszy, 37-godzinny tydzień pracy za-
miast obowiązujących w Polsce 40 godzin. 
Wszyscy nowi pracownicy będą współpra-
cować z ponad 300 deweloperami pracu-
jącymi w biurach firmy w Danii, na Ukrainie 
i Polsce.

SPOtOn - POLSKI KAPItAł InWEStUjE 
W tRÓjmIEśCIE

SpotOn to firma programistyczna, której 
misją jest rewolucja branży usługowej. 
Główna siedziba jest w Krakowie, od po-
czątku grudnia firma obecna jest w Gdań-
sku. Firma świadczy kompleksowe usługi 
związane przetwarzaniem płatności, roz-
wiązaniami ułatwiającymi pozyskiwanie 
i utrzymywanie klientów, oraz zarządzaniem 
przedsiębiorstwem. Korzystając z analizy 
danych, programów lojalnościowych, stron 
internetowych, opinii użytkowników oraz 
zaawansowanego zaplecza technologicz-
nego, SpotOn umożliwia firmom zwiększe-
nie przychodów oraz ułatwia nawiązywanie 
i utrzymywanie relacji z ich klientami. W ten 
sposób SpotOn zapewnia małym i średnim 
firmom dane i narzędzia konieczne do pro-
wadzenia i rozwijania działalności, a także 
konkurowania z rynkowymi gigantami. 

Biuro w Trójmieście stanie się niezależnym 
centrum rozwoju produktów. Firma planuje 
zatrudnić wielu specjalistów.

- Trójmiasto to wspaniałe miejsce z dyna-
micznie rozwijającym się środowiskiem. Wi-

dzimy tu duży potencjał rozwoju. Obecnie 
poszukujemy Senior Developerów (Python, 
Golang, React, Android, iOS), QA Engine-
erów, aby zbudować silny trzon zespołu 
w Gdańsku - mówi Konrad Waniołka, Gene-
ral Manager SpotOn Polska.

fUtURE PROCESSInG W GDynI

Gdynię na siedzibę trójmiejskiego od-
działu wybrała spółka Future Processing, 
jedna z najdynamiczniej rozwijających się 
polskich firm technologicznych. Główna 
siedziba firmy znajduje się w Gliwicach, 
a główny obszar jej działalności to rozwój 
oprogramowania. Powstała w 2000 roku 
i z grupki przyjaciół przekształciła się 
w blisko 1000-osobowy zespół. Tworzy 
rozwiązania technologiczne dla klientów 
z branży finansowej, handlowej, trans-
portowej, turystycznej, medycznej, mo-
toryzacyjnej i NGO. Profil technologiczny 
firmy to przede wszystkim: .Net, Java, 
Node.js, PHP, Python, React, Angular, 
iOS, Android, Microsoft Azure, Amazon 
Web Services. 

W związku z otwarciem biura w Gdyni, fir-
ma poszukuje programistów będących eks-
pertami domenowymi, gotowych na nowe 
wyzwania. 

- Oddział trójmiejski będzie miał charakter 
delivery centre. Biuro będzie duże, wygod-
ne i w pełni wyposażone – będzie całkowicie 
odpowiadało najnowszym standardom pracy 
hybrydowej. Do końca 2022 roku planuje za-
trudnić 40 pracowników w nowym centrum 
usług w Trójmieście. W zamian proponu-
jemy warunki pracy, które rzadko spotyka 
się w naszym kraju - mówi Tomasz Ciapała, 
Chief People Officer.

OBjECtIvIty - BRytyjCZyCy 
ZAtRUDnIą W GDAńSKU 300 OSÓB

300 pracowników o umiejętnościach 
technicznych oraz innych kwalifikacjach 
na różnych poziomach doświadczenia 
zatrudni w Gdańsku firma Objectivity, 

spółka technologiczna, która powstała 
w Wielkiej Brytanii w 1991 roku. Zajmuje 
się kompleksowymi konsultacjami, pro-
jektowaniem, a następnie dostarczaniem 
oprogramowania i utrzymywaniem sys-
temów informatycznych dla brytyjskich 
i niemieckich klientów z większości branż. 
Swoje pierwsze biuro w Polsce Objectivity 
otworzyło w 2008 roku we Wrocławiu. Te-
raz przyszedł czas na Gdańsk, konkretnie 
na Garnizon w Gdańsku Wrzeszczu. Waż-
nym czynnikiem, który wpłynął na wybór 
Trójmiasta przez firmę Objectivity jest 
jego atrakcyjność jako miejsca do życia.

- Spółka dostrzega potencjał miasta, a jego 
strategia rozwoju bliska jest ideom, które 
stanowią jej fundament. Miejska polity-
ka na kolejne lata zawiera się w hasłach: 
mieszkańcy, kształcenie, współpraca, mo-
bilność i otwartość. Jest ona odzwiercie-
dleniem wartości Objectivity, którymi są: 
ludzie (People), dążenie do doskonałości 
(Excellence), uczciwość (Integrity) oraz 
zwinność (Agility), wraz z towarzyszącą 
im filozofią biznesową Win-Win opartą 
na dialogu, prostocie i bezpośredniości – 
mówi Anna Galewska, Dyrektor Oddziału 
w Gdańsku.

W Objectivity znajdą zatrudnienie osoby 
o umiejętnościach technicznych na róż-
nych poziomach doświadczenia. Poszuki-
wani będą programiści .NET, Java, React, 
Angular i Python oraz specjaliści DevOps 
z doświadczeniem w chmurze Azure, AWS 
i GCP. Otwarte będą stanowiska Technical 
Architect oraz Solution Architect, swoje 
miejsce odnajdą w firmie też analitycy biz-
nesowi i kierownicy projektów. Ponadto, 
w firmie nie zabraknie także ofert dla spe-
cjalistów z innych dziedzin, np. HR, komu-
nikacji, administracji czy marketingu.

Osoby zatrudnione w Objectivity mogą 
wybrać pracę z biura, połączyć ją częścio-
wo z pracą w domu lub też zdecydować 
się na model całkowicie zdalny – wtedy 
swoją pracę mogą wykonywać z dowolne-
go miejsca w kraju.
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ALLEGRO - W GDAńSKU BĘDą 
ROZWIjAnE nOWE USłUGI 

E-COmmERCE

Allegro, najpopularniejsza polska platfor-
ma e-commerce otworzy biuro w Gdańsku, 
gdzie będzie rozwijać swoje najbardziej 
innowacyjne projekty. Firma nie zwalnia 
tempa i tylko w tym roku planuje zatrudnić 
łącznie 1500 osób — w tym kilkuset pracow-
ników, którzy dołączą do niej już w nowych 
lokalizacjach. Rekrutacja już się rozpoczę-
ła, a w pierwszym etapie największy na-
cisk położono na pozyskanie pracowników 
w obszarze technologii. 

– Allegro stale się rozwija, przez co nieprze-
rwanie poszukujemy software developerów, 
product managerów, analityków danych 
i wielu innych specjalistów, którzy będą 
współtworzyć i rozwijać naszą platformę. 
Nowa lokalizacja Allegro w Gdańsku to dla 
nas duża szansa. Wierzymy w ogromny po-
tencjał Trójmiasta, który zrzesza potężną 
liczbę specjalistów z branży IT. Aktualnie 
wybieramy najbardziej dogodne miejsca 
na nasze biuro i już cieszymy się na myśl 
o współpracy w nowej lokalizacji – mówi 
Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro.

Allegro rozwija się bardzo dynamicznie. 
Tylko w ujęciu rok do roku liczba dostęp-
nych na platformie ofert wzrosła o ok. 50%, 
a w III kwartale br. po raz pierwszy w histo-
rii przekroczyła liczbę 250 milionów. Dzięki 
nowym siedzibom Allegro chce dotrzeć do 
utalentowanych specjalistów, którzy będą 
rozwijać platformę Allegro.pl w tym nowe 
usługi jak fintech Allegro Pay, platformę 
dla firm Allegro Biznes czy platformę ogło-
szeń Allegro Lokalnie.

Swoje biuro w Gdańsku otworzyło Allegro, polski gigant e-commerce
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Naukowcy gumed wśród 
najlepszych na świecie

Badaczy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
po raz kolejny zaliczono do prestiżowego grona 2% 
najlepszych naukowców na świecie. Zestawienie 
przygotował Uniwersytet Stanforda we współpra-
cy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem 
SciTech Strategies. Lista TOP 2% ocenia cały 
dorobek naukowy poszczególnych badaczy.

Za najbardziej wpływowych uczonych, których publikacje są 
najczęściej cytowane przez innych autorów, uznano: śp. prof. 
Romana Kaliszana, prof. Krzysztofa Narkiewicza – kierownika 
Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, prof. Jacka 
Jassema – kierownika Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, prof. 
Piotra Szefera z Katedry i Zakładu Bromatologii, prof. Tomasza 
Bączka – kierownika Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej, 
prof. Piotra Czaudernę – kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii 
i Urologii Dzieci i Młodzieży, prof. Bolesława Rutkowskiego – 
emerytowanego kierownika Kliniki Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych oraz prof. Zbigniewa Kmiecia – kierownika 
Katedry i Zakładu Histologii. Do tego znamienitego grona zostali 
zaliczeni również: prof. Godefridus Peters z Katedry i Zakładu 
Biochemii, dr hab. Małgorzata Grembecka – kierownik Katedry 
i Zakładu Biochemii oraz dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka z Katedry 
i Kliniki Onkologii i Radioterapii.

Na liście TOP 2% uwzględniono także naukowców wchodzących 
w skład Międzynarodowej Rady Doradczej działającej przy 
GUMed w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 
Badawcza. Wśród najlepszych naukowców na świecie znalazła 
się przewodnicząca Rady Professor Dame Anna Dominiczak, 
wicedyrektor i kierownik College of Medical, Veterinary and Life 

Sciences University of Glasgow, absolwentka AMG z 1978 r., 
wyróżniona honorowym tytułem Ambasadora GUMed, jak również: 
prof. Andrea Gallamini z Wydziału Badań, Innowacji Medycznych 
i Statystyki w Centrum Onkologii A. Lacassagne we Francji, prof. 
Christoph C. Zielinski – dyrektor Klinicznego Oddziału Onkologii, 
przewodniczący I Wydziału Lekarskiego oraz Centrum Onkologii 
Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu w Austrii, prof. Reinhold 
Kreutz – dyrektor Instytutu Farmakologii Klinicznej i Toksykologii, 
Charité Uniwersytetu Medycznego w Berlinie w Niemczech, prof. 
Giuseppe Mancia – profesor emeritus na Wydziale Medycyny 
Uniwersytetu w Mediolanie-Bicocca we Włoszech oraz Professor 
Sir Magdi H. Yacoub z Narodowego Instytutu Serca i Płuc w Imperial 
College w Londynie, założyciel i dyrektor ds. badań w Harefield 
Heart Science Centre (Instytut Magdi Yacoub) w Londynie w Anglii.

W zestawieniu nie zabrakło także naukowców dwóch pozostałych 
uczelni tworzących wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym 
Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku. Na liście TOP 
2% znalazło się 34 naukowców z Politechniki Gdańskiej oraz 15 
z Uniwersytetu Gdańskiego.

Zestawienie przygotował Uniwersytet Stanforda we współpracy 
z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies. 
Lista TOP 2% ocenia cały dorobek naukowy poszczególnych 
badaczy według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia 
kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczba cytowań niezależnych oraz 
pozycja i rola danego badacza na liście autorów publikacji. Ogółem 
spośród niemal 160 tysięcy najbardziej wpływowych naukowców na 
świecie 726 reprezentuje Polskę.
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Współczesny modernizm.
Luksusowy apartament w sercu Gdyni

Położony w centrum Gdyni apartament urządzony 
został w jasnej kolorystyce przypominającej piasz-
czyste plaże, ale też sztandarowe barwy moderni-
zmu. Złamane biele, ciepłe beże i szarości tworzą 
eleganckie tło, na którym efektownie prezentuje się 
starannie dobrane wyposażenie. 

Luksusowy, 120-metrowy apartament zlokalizowany jest w centrum 
Gdyni w apartamentowcu Portova. Zanim jednak wnętrza 
apartamentu zyskały oryginalne oblicze, trzeba było zmienić sam 
układ deweloperski. Inwestorzy marzyli o prywatnej strefie master 
bedroom z dużym wygodnym łóżkiem, oddzielną łazienką oraz 
garderobą. Ich życzeniem była także sypialnia syna z oddzielną 
garderobą, łazienka gościnna i pralnia. Zadanie to powierzono 
architekt Annie Serafin.

Elementy wyposażenia nawiązują do wypoczynkowego charakteru 
miasta i morskiego klimatu, jak strefa wellness z jacuzzi na 
obszernym, bo 70-metrowym tarasie. Wszystko to ubrane 
w wysokiej klasy naturalne materiały - drewno, marmur, granit oraz 

tkaniny jak jedwab czy aksamit. Dodatkowo przestrzeń multiplikują 
lustra oraz różne błyszczące powierzchnie, czy też wysokie drzwi do 
sufitu nadając wnętrzom pożądanej przestronności. W połączonym 
z kuchnią salonem centralne miejsce zajmuje duża narożna sofa. To 
model Most z oferty polskiego producenta mebli tapicerowanych 
Nobonobo. Głębokie siedziska gwarantują wygodę na co dzień, ale 
też wystarczająco dużo miejsca, gdy przyjdą goście. 

Zabudowa kuchenna subtelnie wtapia się w salonową aranżację. 
Czarne sprzęty AGD, w tym lodówka typu side by side, pięknie 
korespondują z granitowym blatem oraz okładziną ścienną 
w strefie roboczej. Jadalnia zlokalizowana jest zaś we wnęce, którą 
wyznaczyła poprowadzona po łuku ścianka z telewizorem. Ściana na 
linii łuku od strony jadalni skrywa także drzwi prowadzące do master 
bedroom. Odnajdziemy tu ogromne niestandardowe łoże o wym. 
240x220 cm z dekoracyjnym zagłówkiem poprowadzonym do sufitu. 
Całość dopełniają gęste zasłony sterowane zdalnie. Liczne poduchy 
i miękkie tkaniny zachęcają do wypoczynku, budując relaksacyjny 
charakter wnętrza. Podobnie jak obie łazienki, które zachwycają 
eleganckimi połączeniami naturalnego drewna i szlachetnych 
kamieni.

Projekt wnętrza: Anna Serafin www.annaserafin.pl
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Nowe przepisy uderzą w osoby fizyczne, które 
nie prowadzą działalności gospodarczej 
polegającej na najmie. Będą one bowiem 
zobowiązane do zapłacenia podatku 
według ryczałtu ewidencjonowanego. 
Oznacza to, że podatek będzie płacony 
od przychodów ewidencjonowanych, 
obliczany na dotychczasowych zasadach 
(8,5% i 12,5%). Nie będzie możliwości 
pomniejszania go o koszty. Dla podatników 
dotychczas rozliczających się z fiskusem 
w tej formie, nic się nie zmieni. Różnicę 
odczują najbardziej te osoby, które 
korzystając ze skali podatkowej zamierzają 
prowadzić kosztowne prace remontowe 
albo zakup wyposażenia i planują wydatki 
takie zaliczyć w koszty. Od 2023 r. nie 
będzie już takiej możliwości. 

- Jeżeli jednak opodatkowując dotychczas 
najem prywatny za pomocą skali 
podatnik poniósł stratę (lub poniesie ją 
w roku 2021 lub 2022), to po przejściu 
na ryczałt od 2023 r. może taką stratę 
rozliczyć w kolejnych latach na zasadach 
ogólnych, pomniejszając stosownie przychód 
do opodatkowania. Możliwość rozliczania 
w ten sposób straty po zmianie formy 

opodatkowania na ryczałt możliwa jest także 
w przypadku działalności gospodarczej 
- mówi Mateusz Janus z kancelarii 
Pragmatiq.

Wybór innych form opodatkowania 
(skala podatkowa, podatek liniowy), 
pozwalających uwzględniać koszty 
w podstawie opodatkowania, będzie 
możliwy tylko wtedy, gdy wynajmujący 
zdecyduje się założyć działalność 
gospodarczą. Nie zawsze będzie to jednak 
opłacalne rozwiązanie, gdyż trzeba 
będzie opłacać składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne. Warto przypomnie

, że w myśl nowych przepisów zawartych 
w Polskim Ładzie, składka zdrowotna 
będzie uzależniona od wysokości dochodu 
(i wynosić będzie 9% dochodu przy 
opodatkowaniu za pomocą skali podatkowej 

lub 4,9% dochodu przy opodatkowaniu 
podatkiem liniowym) oraz nie będzie mogła 
zostać odliczona od podatku. 

Przejście na działalność gospodarczą może 
też wpłynąć negatywnie na opodatkowanie 
sprzedaży tej nieruchomości w przyszłości. 
Od 1 stycznia 2023 roku nie będzie też już 
możliwe zaliczanie do kosztów uzyskania 
przychodu odpisów amortyzacyjnych od 
budynków i lokali mieszkalnych. Będzie to 
można zrobić jeszcze w roku 2022, ale tylko 
i wyłącznie dla nieruchomości nabytych 
przed 1 stycznia 2022 roku.

Jaki wpływ te zmiany będą miały na rynek 
najmu? Z pewnością wiele biznesów stanie 
się mniej rentownych lub nierentownych, 
a eksperci przewidują, że wiele mieszkań 
funkcjonujących na rynku najmu może 
trafić do szarej strefy.

Polski ład uderzy 
w wynajmujących mieszkania

Polski Ład wprowadza zmiany 
w zasadach prywatnego wynaj-
mu nieruchomości i amortyzacji. 
W roku 2022 będzie możliwość 
wyboru zasad ogólnych lub 
ryczałtu jako formy rozliczenia 
najmu prywatnego, ale już od roku 
2023 wynajmujący będą mogli 
rozliczać się wyłącznie ryczałtem.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: materiały prasowe
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więta, czyli czas kulinarnej 
rozpusty. Powinniśmy sobie 
pozwolić na chwile zapo-

mnienia i odpuścić restrykcje?

Dawid Białowąs: Święta są przede wszyst-
kim momentem spotkania się z rodziną 
i znajomymi. To czas celebracji, w którym 
pielęgnujemy więzi społeczne, a do tego 
potrzebne jest biesiadowanie. Na pew-
no nie są to chwile na tworzenie urazów 
w stosunku do osób, które nas goszczą – 

w dobrym tonie nie będzie wybrzydzanie, 
odmawianie poczęstunku czy odkładanie 
pewnych elementów potrawy na bok ta-
lerza. Oczywiście, zawsze i we wszystkim 
potrzebny jest zdrowy rozsądek, nadmiar 
szkodzi, więc rozwagę w ilości przekąsek 
i alkoholu traktujmy, jako sprzymierzeńca 
naszej sylwetki.

Okazuje się, że powoli tradycja przegrywa 
z pudełkami. Coraz częściej zamiast barsz-
czu i uszek wkładamy na talerze posiłki do-
starczone przez cateringi dietetyczne. Nie 
uważasz, że to już szaleństwo?

Dawid Białowąs: Jeśli spędzamy Boże 
Narodzenie w większym gronie jestem pe-

Dla jednych najbardziej 
wyczekiwany czas w roku. 

Dla drugich walka ze 
słabościami, bo chociaż 

trener personalny wyciska 
z nich codziennie siódme 

poty to trudno o umiar, gdy 
na stole same rarytasy. 

Jak zachować umiar, nie 
zwariować i co najważniejsze 

cieszyć się kulinarną magią 
świąt radzą Alicja i Dawid 

Białowąs gdyńscy dietetycy 
prowadzący poradnię 

żywieniową a po godzinach 
bloga dietetyczno-

sportowego Barbell Kitchen.

Ś

ŚWięta Bez kuLinarnych 
WyrzutóW sumienia
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wien, że indywidualne pudełko cateringo-
we obrazi gospodarzy. Nasz organizm jest 
w stanie wytrzymać dzień, dwa, a nawet 
trzy bez skrupulatnie utrzymanej diety, 
a święta nie trwają przecież wielu tygo-
dni. Przeciwdziałać odkładaniu się tłusz-
czu możemy poprzez aktywność fizyczną. 
Nie mówię tu o biciu rekordów, sprawdzą 
się rodzinne wyjście na spacer, lepienie 
bałwana czy wyjazd na kulig, jeśli pozwoli 
pogoda. Wspólnym wyzwaniem, które do-
starczy dużo frajdy będzie z pewnością 
morsowanie czy wytop – wspomnienia na 
kolejne lata gwarantowane! Bądźmy wo-
bec siebie szczerzy, jeśli formy nie udało 
się nam zrobić do grudnia, to tym bardziej 
nie zrobimy jej do Nowego Roku, a jeśli 
pracowaliśmy na nią cały rok to nie znik-
nie w 2 dni.

Tworzycie wraz z Alicją niesamowite prze-
pisy kulinarne zaskakujące smakiem i ła-
twością wykonania. Wasze wigilijne menu 
jest połączeniem tradycji ze zdrowym ży-
wieniem? Widzicie konieczność takiego 
komponowania jedzenia?

Dawid Białowąs: Ne jesteśmy bardzo kon-
serwatywni, przepadamy za kuchnią Fu-
sion stale szukając możliwości łączenia 
smaków i potraw. Często też sięgamy po 
przedwojenne kulinaria, takie jak zupa 
migdałowa, czy dary morza serwowane 
dawniej na stołach. Nasze menu w święta 
zależy od przyjmowanych gości, jeśli spo-
tykamy się z rodzicami i dziadkami takie 
propozycje traktujemy, jako ciekawostki, 
a nie dominujące dania. Nasze inspiracje 
kuchnią z różnych epok i miejsc na świecie 
pozwalają postawić sushi na stole, jednak 
nie zaproponujemy go dziadkom, jako alter-
natywy dla barszczu i bigosu.

Zupa migdałowa brzmi obłędnie

Dawid Białowąs: To przedwojenny prze-
pis z czasów, gdy stoły świąteczne w bo-
gatych domach były suto zastawiane. Na 
sklepowych półkach gościły zagraniczne 
towary, m.in. szeroki wachlarz owoców 
morza, a nie tylko karpia, który do tych 

owoców nie należy. Ma znaczenie sym-
boliczne, ale również dowodzi, że jego 
era nadeszła, ponieważ tylko on był do-
stępny w sklepach. Dla nas ważne jest, 
że kuchnia tworzy unikalną przestrzeń 
do rozmowy – począwszy od miejsca po-
chodzenia danego specjału, po kulturę, 
którą reprezentuje. 

Czym Wy podejmiecie gości?

Dawid Białowąs: Tradycyjnym menu, w któ-
rym znajdzie się karp (śmiech). Osobiście 
zamiast smażonego w panierce wolałbym 
pieczonego w ziołach, ale jeśli teściowa go 
przygotuje będzie przepyszny.

Gdy ostatni gość wyjdzie, gospodarze po-
biegną na siłownię? A może to przejaskra-
wiony obrazek poświątecznych skutków 
ubocznych?

Dawid Białowąs: Styczeń jest najlep-
szym okresem dla siłowni i dietetyków, 
tak było, jest i pewnie będzie. Wiele osób 
zaczyna swoją dietę od poniedziałku, tyl-
ko nie wiadomo którego. Symbolicznym 
dniem jest Nowy Rok, czas przemian, 
potem zapał znika. Działoby się inaczej, 
gdyby z pomocą dietetyków i trenerów 
udało się dostrzec zmianę w budowie cia-
ła, wtedy jest szansa, że nawyki zostaną 
z nami na dłuższy czas. My nie odchudza-
my ludzi, my zmieniamy ich nawyki po to, 
aby jak najdłużej cieszyli się zdrowiem 
i sprawnym ciałem.

Alicja Białowąs: Ciekawe jest, że nastawia-
my się na pewne cele, jak forma do wakacji, 
Sylwestra, wiosny. Mam wrażenie, że jeśli 
ktoś nie rozpoczął redukcji jesienią, to za-
wsze daje sobie czas do początku roku. Gru-
dzień jest specyficzny, mamy Mikołajki, spo-
tkania firmowe, Wigilię i Nowy Rok – dużo się 
dzieje, stąd pomysł na start wraz z kolejnym 
kalendarzem. Nowy Rok, nowy ja.

Alicja, czy jest lista potraw, na które bez wy-
rzutów sumienia może sobie pozwolić osoba 
stale trzymająca kalorie pod kontrolą?

Alicja Białowąs: Pracując z pacjentami wy-
chodzę z założenia, że nie powinni szczegó-
łowo liczyć kalorii w święta. Część z nich ob-
chodzi Boże Narodzenie w kontekście wiary, 
więc poprzedza je post. Dopiero w wigilijny 
wieczór siadają do stołu i jedzą suty posiłek 
– jeśli podliczymy kalorie okazuje się, że ich 
racjonalną liczbę jesteśmy w stanie zjeść 
w ciągu całego dnia. Dlatego doradzam, 
aby pozwolić sobie na delikatne spożywa-
nie i zostawić miejsce na kolację. Wbrew 
pozorom dania z wieczerzy są bliskie tym 
dietetycznym. Ryba w galarecie jest w po-
rządku, w wersji po grecku doskonała, bo 
mamy białe, chude mięso wkomponowane 
w duszone warzywa głównie w pietruszkę, 
marchewkę i seler. Super sprawą są jajka, 
jak również bezmięsny bigos z grzybkami, 
który jednocześnie jest fantastycznym 
wegańskim posiłkiem. Osobiście na stole 
wigilijnym nie widzę grzechów i wyzwań. 
Gorzej jest w kolejnych dniach.
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Zło czai się postaci serniczków i sosów?

Alicja Białowąs: Mięsa w sosie, kluski i ser-
nik są do przejścia. Kłopotem jest nasza 
kultura, w której się zasiada. Jeżdżąc od 
domu do domu dzieje się wymiana talerzy, 
więc gdy kolejne smakołyki wjeżdżają na 
stół trudno o umiar. Nie utarło się jeszcze, 
aby wyruszyć na spacer – brak aktywności 
powoduje gorsze samopoczucie, mniej luzu 
w pasie i wyrzuty sumienia. 

Dawid Białowąs: Do tego dochodzi duża 
ilość alkoholu, a jego przecież nie wliczamy 
w kaloryczność.

Liczba kalorii w kieliszku wódki zniszczy 
nasze wielomiesięczne ćwiczenia?

Dawid Białowąs: Wódka, whisky i wino są 
kaloryczne. Gdy myślimy o tzw. pustych 
kaloriach powinniśmy rozumieć je jako al-
kohol, dlatego że ten nie może być konwer-
towany na części strukturalne ciała. Nie za-
wiera witamin i związków mineralnych, jest 
tylko dawką energetyczną, którą trzeba 
zużyć. Ale alkohol, tak jak żywność pomaga 
w zawiązywaniu relacji, więc jeśli jest umiar 
to nie ma w nim nic złego.

Masz wyznacznik tego umiaru?

Dawid Białowąs: Dopóki nie psuje innym 
biesiadnikom dobrego nastroju i nie powo-
duje rozwiązań siłowych (śmiech). Święta 
są czasem leczenia ran a nie ich rozdrapy-
wania w i tak bardzo już podzielonym spo-
łeczeństwie.

Alicja Białowąs: Kluczowa jest kwestia 
ilości. Obawa, że dwa dni zniweczą całą 
formę wychodzi z założenia, w myśl które-
go chcemy wszystko, albo nic. To nie tak. 
W przypadku moich pacjentów zdarzają się 
im gorsze dni, a humor poprawia przykłado-
wo kanapka Drwala w MC. Jeśli ją zjedzą to 
średnia kaloryczność tygodniowa nadal bę-
dzie w porządku. W dużej mierze pracujemy 
na średnich kalorycznych i dlatego szcze-
gólnie panie mają dni o niższej kaloryczno-

ści przeplatanej wyższą, po to, aby mogły 
złapać oddech od diety i co któryś dzień 
zaspokoić swoje potrzeby jedzeniowe. 

Dawid Białowąs: Mitem, który krąży wokół 
poświątecznych nadprogramowych kilo-
gramów jest tkanka tłuszczowa. Jej jeden 
kilogram to ponad 7 tysięcy kilokalorii, co 
oznaczałoby, że po przybraniu 3 kilogra-
mów musielibyśmy zjeść nadprogramo-
wo ponad 21 tysięcy kalorii, a to szalenie 
trudne do zrealizowania. Przyrosty masy 
ciała związane są naładowaniem mięśni 
glikogenem, czyli paliwem składającym 
się z wody i cukru, które służy sportowcom 
do utrzymywania wysokiej intensywno-
ści przez długi okres w trakcie wysiłku. To 
również masa jelitowa, której pozbywamy 
się o poranku i pewnie jakieś 300 gramów 
tkanki w postaci tzw. boczków czy fałd. 
Z pewnością 2-3 dni biesiady mogą po-
gorszyć wrażliwość insulinową, natomiast 
trzeba podkreślić, że w ponad 90% za go-
spodarkę glukozy po posiłku odpowiadają 
mięśnie, więc zachowanie jakiejkolwiek 
aktywności w tym czasie wyjdzie na na-
szą korzyść. Wysiłek jest pierwszą rzeczą, 
którą powinniśmy zastosować, jako lek na 
insulinooporność.

A jak poradzić sobie z apetytem?

Dawid Białowąs: Nie zasiadajmy do stołu 

głodni. Zróbmy „przed posiłek”, który za-
pełni żołądek i dzięki temu nie rzucimy się 
od razu na wszystkie dania. Można zjeść 
większą ilość zupy, która wypełnia, a razem 
ze swoją ciepłotą wpływa zniechęcająco na 
podejmowanie dalszych kulinarnych pod-
bojów.

Alicja Białowąs: Warto rozpocząć od bez-
piecznych potraw, jak ryba po grecku. Jej 
kaloryczność na posiłek jest objętościowo 
niska, więc już się trochę najemy, receptory 
zaczną pracować i to spowoduje mniejszy 
apetyt na całą resztę dań.

Dawid Białowąs: Z kolei dla niejadków po-
lecamy częste zmiany smaków. To tajemni-
ca skonsumowania dużej ilości rzeczy, czyli 
słodkie, słone, mandarynka i tak śmiało 
możemy jeść przez 3 dni. Pamiętajmy, że 
w 60 % w święta składamy się z manda-
rynek (śmiech), które są dietetyczne, mają 
dużą zawartość wody, niewiele kalorii i sta-
nowią doskonały zamiennik dla słodyczy. 

Czego najbardziej życzycie sobie i innym na 
święta?

Dawid Białowąs: Aby dało się posklejać to, 
co się podzieliło! 

Alicja Białowąs: Zdrowych, smacznych 
i rozsądnych świąt w gronie najbliższych.

TEKST: Dagmara Rybicka ZDJĘCIA: Zahir-photo Ewa Borkowska | pixabay.com
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Gadżety
EB poleca

Licząc na hojność Świętego Mikołaja 
pod choinką najchętniej znalazłabym 
gadżety, które usprawniłyby moją 
zawodową codzienność.

Listę świątecznych wymarzonych 
prezentów otwiera Apple Watch Nike 
Series 7 GPS. Jego mi trzeba, aby 
płynnie połączyć pracę z pasją do 
sportu. Co mnie przekonało, oprócz 
największego niegasnącego wy-
świetlacza w historii Apple? Rzecz 
bardzo prozaiczna, a dokładnie 
wysoka odporność na pęknięcia, 
pył i wodę, dzięki czemu bez obaw 
będę zakładać go na treningi jazdy 

konnej i crossfitu. Bezsprzecznie 
zaletą jest czas ładowania, który 
został poprawiony o 33% w stosunku 
do poprzedniego modelu. Do tego 
funkcja pomiaru natlenienia krwi 
i możliwość wykonania eKG spraw-
dzającego tętno – biorę, bo zdrowie 
jest najważniejsze!

W konkurencji „gdzie są moje klucze” 
od lat pracuję na złoty medal. Ratun-
kiem dla zgubnego nawyku porzuca-
nia ich w zaskakujących miejscach 
byłby dla mnie Air Tag od Apple. 
Z jego pomocą zapanuję nad tym, 
gdzie co mam, przyczepiając jeden 
Air Tag do kluczy, a drugi chowając 
do torebki. Wszystko stanie się jasne 
dzięki aplikacji Lokalizator, która za 
pomocą dźwięku z wbudowanego 
głośnika „zdradzi” mi ich miejsce 
pobytu. Ciekawym rozwiązaniem jest 
również możliwość udostępniania 
w ten sposób swojego położenia 
– dla mnie bomba, bo zdarza mi 
się przemierzać konno leśne szlaki, 
gdzie oczy poniosą.

Mój List do Mikołaja zamyka Instax 
mini LiPlay. To aparat 2 w 1, który 
możemy wykorzystać nie tylko do 
natychmiastowego zrobienia zdjęć, 
ale także do ich wydrukowania. 
Niewielkie, estetyczne i kompaktowe 
urządzenie ma wbudowany ekran 
LCD, który pozwoli mi zobaczyć, 
co aktualnie fotografuję. Wśród 
możliwości warto zwrócić uwagę na 
opcję łączenia obrazów ze ścieżką 
dźwiękową za pomocą przycisku 
nagrywania i kolejnego kliknięcia 
na „zrób zdjęcie”. Następnie aparat 
przechwyci klip dźwiękowy i korzy-
stając z „drukuj z dźwiękiem” umieści 
na zdjęciu kod QR, który po zeska-
nowaniu ten dźwięk usłyszy.

Mikołaju, damy radę? Tylko nie każ 
mi wybierać!

Dagmara Rybicka redaktor 
prowadząca Express Biznesu 
poleca świąteczne gadżety.
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Gospodarzem arboretum w Wirtach jest 
Nadleśnictwo Kaliska, które od wielu lat 
jest także solidnym partnerem Gminy Zble-
wo w wielu działaniach – m.in. z zakresu 
ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, 
promocji i turystyki. I jak zgodnie podkre-
ślają obie strony, cieszą się z tego partner-
stwa. I są tego efekty.

Tym razem, Gmina Zblewo włączyła się 
w realizację projektu Nadleśnictwa Kaliska 
pn. „Zabezpieczenie zasobów przyrodni-
czych Borów Tucholskich poprzez ochro-
nę i restytucję różnorodności gatunkowej 
i siedliskowej w Arboretum Wirty”. W part-
nerstwie siła!

Celem tego projektu jest zabezpieczenie 
zasobów i walorów przyrodniczych Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, 
w szczególności na obszarze administro-
wanym przez Nadleśnictwo Kaliska – a więc 
m.in. na terenie Gminy Zblewo. Przedmio-
tem projektu była realizacja czterech kom-
pleksowych zadań: zwiększenia możliwości 
prowadzenia, w tym skuteczności restytucji 

gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wir-
ty, wdrożenie programów ochrony i resty-
tucji na terenie arboretum i Nadleśnictwa 
Kaliska, ukierunkowanie i uporządkowanie 
ruchu turystycznego w obrębie i otoczeniu 
Arboretum Wirty oraz realizacja działań in-
formacyjno-edukacyjnych. 

W ramach projektu w arboretum w Wirtach 
powstała m.in.: nowoczesna szklarnia, sta-
cja meteorologiczna, ścieżka pieszo-rowe-
rowa dookoła arboretum, system kładek 
na terenach podmokłych udostępniający 
roślinność tam rosnącą, monitoring online 
roślin rzadkich i chronionych.

Część promocyjną projektu leśnicy zreali-
zowali wspólnie z Gminą Zblewo. Działania 
te były skierowane m.in. do najmłodszych 
mieszkańców. Najpierw leśnicy z Nadle-
śnictwa Kaliska odwiedzili szkoły w Gminie 
Zblewo z ciekawymi pogadankami edu-
kacyjnymi. Później doszło do rewizyty i to 
uczniowie odwiedzili Wirty, które poznali 
pod opieką leśników. Lekcja przyrody w te-
renie była fascynująca!

A w październiku, korzystając z pięknej, zło-
tej jesieni zrealizowano wspólnie rajd rowe-
rowy dla wszystkich szkół z terenu Gminy 
Zblewo. Trasa rajdu wiodła wyjątkowo ma-
lowniczą trasą z Bytoni – przez Twardy Dół 
– leśnymi drogami aż do arboretum. Trzeba 
było po drodze korzystać z mapy i rozwiązy-
wać przyrodnicze zagadki, dotyczące m.in. 
gatunków chronionych. Były to więc nie 
tylko sportowe zmagania, ale także przy-
goda i przyrodnicza edukacja w jednym. 
Na zakończenie rajdu w Wirtach czekało 
ognisko i wspólna zabawa. Najlepszą eki-
pą rajdu okazała się drużyna z Kleszczewa 
Kościerskiego, której wiedza przyrodnicza 
byłą naprawdę godna podziwu. Gratuluje-
my wszystkim uczestnikom projektu!

Projekt „Zabezpieczenie zasobów przyrod-
niczych Borów Tucholskich poprzez ochro-
nę i restytucję różnorodności gatunkowej 
i siedliskowej w Arboretum Wirty” dofinan-
sowano z Funduszy Europejskich. 

Celem projektu jest zabezpieczenie zasobów 
i walorów przyrodniczych Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu Borów Tucholskich.

Dofinansowanie projektu z UE: 
1 693 265,97 zł.

Razem dla arboretum
Arboretum w Wirtach to najpiękniejsza przyrodnicza i turystyczna 
wizytówka Gminy Zblewo. Dlatego leśnicy i zblewski samorząd łączą 
siły we wszelkich działaniach, służących zachowaniu, rozwojowi 
i promocji arboretum.

AuTor : Urząd Gminy w Zblewie
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Okrągłe 358 770 zł - to kwota, którą Gmina 
Zblewo zdobyła właśnie z Programu „Cy-
frowa Gmina”. Symboliczne czeki wręczono 
samorządom w piątek 19 listopada na Poli-
technice Gdańskiej.

Zblewski samorząd nie kryje zadowolenia, 
bo to oznacza poprawę jakości świadczenia 
usług na rzecz Mieszkańców. Na co zostaną 
przeznaczone te pieniądze? 

Przede wszystkim zostanie utworzony por-
tal „cyfrowy urząd” umożliwiający zdalną, 
wygodną i bezpieczną komunikację pomię-
dzy Urzędem Gminy w Zblewie a mieszkań-
cami. Będzie też modernizacja i rozbudowa 
wewnętrznej sieci LAN oraz zakupione zo-
staną m.in. stacje robocze i nowy serwer, 
laptopy i inne niezbędne sprzęty elektro-
niczne, które trafią nie tylko do Urzędu 
Gminy, ale i do gminnych jednostek. 

W urzędzie zostanie także zmodernizowany 
Elektroniczny System Zarządzania Doku-
mentacją i wprowadzone zostaną nowo-
czesne rozwiązania, mające zapewnić cy-
berbezpieczeństwo urzędowych systemów 
informatycznych -  w tym m.in. Urząd Gminy 
zostanie wyposażony w najnowocześniej-
sze firewall’e. Wszystko po to, by zabezpie-
czyć sieć przed atakami hakerskimi, któ-
rych niestety jest coraz więcej.

Jednym słowem w Zblewie – prawdziwa, 
technologiczna rewolucja! Zaledwie w cią-
gu kilku miesięcy do Zblewa trafiło na ten 
cel łącznie ponad 500 tysięcy zł. Przypo-

mnijmy bowiem, iż niedawno GOK w Zble-
wie zdobył grant z Funduszy Europejskich 
na cyfrową modernizację w wysokości 145 
tys. Natychmiast rozpoczęto prace nad 
wdrożeniem projektu i konwersja cyfrowa 
GOK-u już się dzieje!

Zblewo - Cyfrowa gmina

Zblewo idzie z duchem czasu 
i stawia na kompleksowy rozwój 
– także cyfrowy. I zdobywa na to 
konkretne fundusze – w ostatnich 
tygodniach to łącznie ponad 500 
tysięcy! Niedawno miejscowy 
GOK zdobył wysoki grant na 
konwersję cyfrową ośrodka kul-
tury, a teraz zblewski samorząd 
pozyskał kolejne pieniądze na 
cyfryzację urzędu i jednostek. 

AuTor : Urząd Gminy w Zblewie
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Pierwszym z nich jest „Pelplin – nowe ho-
ryzonty”, w ramach którego realizowane 
będą działania związane z funkcjonowa-
niem Centrum Wsparcia Rodzin. Zadanie 
polegać będzie na budowie parterowego 
budynku niepodpiwniczonego o powierzch-
ni zabudowy około 200 m2 wraz z wyposa-
żeniem (zlokalizowanego w Pelplinie przy 
ul. Starogardzkiej 4A). W budynku prze-
widziane będą pomieszczenia na potrze-
by placówki wsparcia dziennego rodziny, 
poradnictwa specjalistycznego, konsul-
tacji, w tym poradnictwa indywidualnego 
i grupowego. Obiekt dostosowany zostanie 
dla osób niepełnosprawnych. Projekt po-
legający na realizacji zadań społecznych 
opiewa na kwotę 1 mln zł, a dofinansowa-
nie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego wynosi 850 tys. zł. 

Drugim projektem jest „Rewitalizacja zde-
gradowanej przestrzeni w obrębie ulic: 
Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, 
Pólko w Pelplinie”. W jego ramach zostanie 
m. in. kompleksowo zmodernizowana sala 
sportowa przy ul. Starogardzkiej. Obecne 
użytkowanie sali jest znacznie utrudnione 
ze względu na panujące wewnątrz budynku 
warunki. Na potrzeby stworzenia dostępne-
go dla mieszkańców zdegradowanego tere-
nu zadaszonego miejsca rekreacji, planuje 
się wykonanie następujących prac: wymia-
na instalacji elektrycznej, instalacji grzew-
czej (obecnie funkcjonująca jest niezwykle 
przestarzała a koszty eksploatacyjne są 
ogromne), wymiana luksferów na okna, wy-
miana okien i drzwi (zarówno zewnętrznych 
jak i wewnętrznych). Ponadto planowany 
jest remont szatni i łazienek, magazynu 

gmina pelplin rozpoCzyna 
reWitaLizację terenóW 

zdegradoWanyCh

5 listopada 2021 r. 
z pewnością na długo 

zapisze się w kalendarzu 
Gminy Pelplin dużymi 
zgłoskami. Tego dnia 

Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław 

Struk i Burmistrz Miasta 
i Gminy Pelplin podpisali 

umowy na realizację 
zintegrowanego projektu 

rewitalizacyjnego 
obejmującego ul. 

Szpitalną, Starogardzką, 
Limanowskiego i Pólko 

w Pelplinie. uroczystość 
odbyła się w obecności m. 

in. Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Pelplinie Jakuba 

Zielińskiego. Całkowita 
wartość projektów wynosi 

ponad 5 mln zł, w tym 
dofinansowanie niemal 

2,8 mln zł. Zintegrowany 
projekt rewitalizacyjny składa 

się z dwóch mniejszych, 
które nie mogą bez siebie 

funkcjonować.
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podręcznego na sprzęt sportowy, pomiesz-
czeń pomocniczych, wymiana i ocieplenie 
pokrycia dachowego, modernizacja elewa-
cji budynku, zainstalowanie na południowej 
części budynku paneli słonecznych. Do-
datkowo planuje się wymianę przestarza-
łego i zniszczonego wyposażenia obiektu 
(bramki, kosze, instalacja do siatkówki, 
maty bokserskie i zapaśnicze, urządzenia 
do aerobiku, itp.). 

Na miejscu obecnego placu zabaw przy ul. Li-
manowskiego powstanie zupełnie nowa prze-
strzeń rekreacyjna. Zadanie polegać będzie 
na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej 
wokół budynków mieszkaniowych wieloro-
dzinnych wspólnot mieszkaniowych zlokali-
zowanych przy ul. Szpitalnej i Limanowskie-
go. Planuje się tam budowę nowych ciągów 
pieszych, ustawienie elementów małej archi-
tektury (ławki, kosze na śmieci), oświetlenie 
całego terenu oraz zakup i montaż 1 placu 
zabaw. Teren zostanie objęty monitoringiem 
wizyjnym, a nowe kamery zostaną włączone 
do istniejącego już systemu monitoringu wi-
zyjnego Gminy Pelplin. W ramach inwestycji 
zostaną także usunięte bariery architekto-

niczne oraz zlikwidowane zostanie nieużywa-
ne boisko do koszykówki.

Także lasek przy ul. Pólko zyska nowe ob-
licze, powstaną alejki spacerowo-biegowe, 
wzdłuż samego lasy ścieżka zdrowia, a na 
jego skraju także niewielki amfiteatr. W ra-
mach zadania planuje się zagospodarować 
zniszczony i zaniedbany lasek znajdujący 
się przy Osiedlu Pólko, o powierzchni ok. 2 
ha. W ramach zadania planuje się wykar-
czowanie zniszczonego drzewostanu, upo-
rządkowanie zieleni, nasadzenia nowych 
roślin, które to będą wynikały z opracowa-
nego już uproszczonego planu urządzenia 
lasu. Zadanie polegać będzie na utworze-
niu parku rekreacyjnego, w tym ścieżki 
zdrowia. Warto wspomnieć, iż utworzenie 
nowej przestrzeni dla mieszkańców obsza-
ru zdegradowanego rozpoczęło się od kon-
sultacji społecznych oraz konkursu archi-
tektonicznego, który został rozstrzygnięty 
w 2017 r.. Wybór w jego trybie najciekaw-
szego i najlepszego rozwiązania posłużył 
częściowo do przygotowania dokumentacji 
technicznej dla zagospodarowania terenów 
leśnych przy ul. Pólko.

Modernizacji zostaną także poddane wybra-
ne elementy części wspólnych budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze 
rewitalizacji. W ramach zadania planuje się 
poprawić przestrzeń poprzez odnowienie 
wnęk balkonowych przy wejściach do lo-
kali, wymiana posadzek balkonowych przy 
wejściach do lokali, zagospodarowanie 
terenu wokół budynku Wspólnoty Miesz-
kaniowej Limanowskiego 15. Wspólnota 
Mieszkaniowa Limanowskiego 21 planuje 
ocieplenie budynku wraz z wykonaniem 
elewacji, remontem schodów, remontem 
kominów oraz zainstalowaniem latarni za-
silanych ogniwami fotowoltaicznymi. Z ko-
lei w budynku komunalnym Starogardzka 
4 zmodernizowane zostaną pomieszcze-
nia magazynowego dla sali gimnastycz-
nej, ocieplone zostaną fundamenty wraz 
z elewacją. Dodatkowo uporządkowana 
i zagospodarowana zostanie przestrzeń 
za budynkiem (wybrukowanie terenu, na-
sadzenia zieleni, montaż oświetlenia oraz 
małej architektury).

Wszystkie powyższe inwestycje i zadania 
składające się na ten projekt opiewają na 
wartość ponad 4,1 mln zł, z czego dofinan-
sowanie pochodzące ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wynosi 1,8 mln zł. Zakończenie realizacji 
zintegrowanego projektu rewitalizacyjne-
go planowane jest do czerwca 2023 r.

AuTor: Urząd Miasta i Gminy Pelplin
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AuTor : Iwona Kozłowska

OPEC Gdynia z nowym 
Prezesem Zarządu

W poniedziałek 29 listopada br. odbyło się specjalne posiedzenie Rady Nadzorczej OPEC, podczas którego 
został powołany nowy Prezes Spółki. Stery władzy w gdyńskim ciepłownictwie przejął Wojciech Folejewski, 

który wcześniej przez ponad 4 lata pracował w gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni, najpierw jaka zastępca 
dyrektora, a od 2019 roku pełnił funkcję Dyrektora ZDiZ.

Nowy Prezes OPEC objął funkcję po Januszu Różalskim, dla którego 
koniec kadencji zbiegł się z przejściem na emeryturę. „Cieszę się, 
że zostałem obdarzony zaufaniem właścicieli, czyli samorządowców 
z Gdyni, Rumi i Wejherowa. Przejmuję zarządzanie spółką w szcze-
gólnym momencie, w szczycie pandemii, dlatego pragnę zapewnić 
odbiorców ciepła OPEC, że ciągłość dostaw przebiega sprawnie i bez 
zakłóceń. Weszliśmy w sezon zimowy i teraz absolutnym priorytetem 
jest dla mnie dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, w celu 
zabezpieczenia wystarczających zasobów ludzkich do sprawnego za-
opatrywania naszych odbiorców”. - mówi Wojciech Folejewski.

Wojciech Folejewski nie wywodzi się z branży ciepłowniczej, ale 
jego niewątpliwie mocną stroną jest bardzo duże doświadczenie 

menadżerskie. W latach 90. pracował m.in. w firmach BAT i NETIA. 
W latach 2008-2012 był dyrektorem operacyjnym spółki PL.2012, 
uczestnicząc w przygotowaniach Polski do organizacji Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W 2014 r. był członkiem zarządu 
ds. realizacji inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe, a następnie 
pracował w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. W Gdyni, jako 
pełnomocnik prezydenta do spraw przygotowania i wdrożenia re-
formy jednostek administrujących zasobem mieszkaniowym mia-
sta, koordynował proces reorganizacji jednostek ABK i stworzenia 
Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Od 2017 zatrudniony 
w ZDIZ w Gdyni na stanowisku zastępcy dyrektora, od 2019 – na 
stanowisku dyrektora ZDiZ. 

W tym roku gdyński OPEC obchodzi Jubileusz 60-lecia działalności. 
Przed firmą szereg działań związanych z transformacją w branży 
energetycznej, ograniczaniem śladu węglowego i szukaniem alter-
natywnych możliwości produkcji ciepła. To jedne z najważniejszych 
wyzwań, które stoją przed nowym prezesem OPEC.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gdy-
ni, to firma ze 100 proc. kapitałem polskim, której właścicielami 
są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmi-
na Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. 
OPEC w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny 
środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejhero-
wa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 proc. miesz-
kańców i pokrywając około 70 proc. zapotrzebowania na energię 
cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, 
dystrybucją i dostawą ciepła do budynków, podejmuje także liczne 
działania na rzecz lokalnych społeczności. 
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- Powstanie tego ważnego z perspektywy 
historii regionu Muzeum umożliwia zapre-
zentowanie unikalnych zbiorów związa-
nych z okresami I i II Wojny Światowej. Sta-
nowią ponad 30-letni dorobek działalności 

poszukiwawczo-historycznej Elbląskiego 
Stowarzyszenia Eksploracyjnego ILFING. 
Oprócz militariów i śladów historii przy-
pominamy mieszkańców Czarnej Wody, 
Borów Tucholskich, Czerska, Grabowa pod 
Starogardem, Strychu w gminie Kaliska, 
którzy walczyli na wojennych frontach. 
Samo Muzeum znajduje się w przedwojen-
nym budynku tzw. starej szkoły, nawiązując 
do tradycji – opowiada Piotr Szulc kustosz 
Muzeum Historii i Militariów w Czarnej 
Wodzie.

POCIąG ADOLfA HItLERA

Wiodącym zbiorem wśród eksponatów są 
pozostałości po obozie jenieckim z okresu 
I Wojny Światowej, w którym Prusacy wię-
zili żołnierzy carskich, w tym Rumunów, 
Serbów, Chorwatów Anglików, Muzuł-
manów z afrykańskich krajów i Polaków 
wcielonych w tamtym czasie do armii car-
skiej. W latach 1914-1918 w 50 hektaro-
wym, ciężkim obozie w Łukowie bytowało 
ponad 50 tysięcy ludzi, głownie żołnierzy, 

chociaż ślady historii wskazują również, 
że zdarzali się cywile. 

- Ciekawostką dla zwiedzających jest 
z pewnością specyficzna „pamiątka” po 
zamachu na Adolfa Hitlera. Należą do niej 
artefakty takie jak duży zderzak z wysa-
dzonego pociągu oraz drobiazgi w postaci 
ramek do drzwi. Są szalenie cenne, po-
nieważ po wypadku Niemcy skrupulatnie 
oczyszczali teren z jakichkolwiek śladów. 
Pozyskaliśmy je w równie niebanalny spo-
sób – na jednym ze zdjęć zauważyliśmy 
niemieckich żołnierzy z łopatami. Nasza 
grupa wybrała się w to miejsce i udało się 
nam wykopać dwa zderzaki. Czy zostawili 
je na pamiątkę, a może jednak nie byli tacy 
dokładni, czy nie chciało się im nieść tych 
ciężarów kto to wie, może kiedyś historycy 
ocenią – przyznaje Pan Piotr.

Oprócz wykolejonego przez partyzantów 
Gryfa Pomorskiego pod Strychem w gmi-
nie Zblewo pociągu, w którym według 
informacji wywiadowczych znajdować 

W Czarnej Wodzie na Kocie-
wiu swoje podwoje otwo-
rzyło wyczekiwane przez 
miłośników historii Muzeum 
historii i Militariów. Data 
powstania nie jest przypad-
kowa, bo 11 listopada pod-
pisany został rozejm w Com-
piegne niedaleko Paryża, 
który zakończył konflikt 1918 
roku przynosząc Polsce 
niepodległość po 123 latach 
w rękach zaborców. 

muzeum
historii i miLitarióW 

W Czarnej Wodzie
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miał się Adolf Hitler, w Muzeum obejrzy-
my lufę niemieckiego moździerza kaliber 
80mm znalezioną w Czarnej Wodzie przy 
ul. Leśnej, sprawny agregat prądotwórczy 
do ładowania akumulatorów czołgów nie-
mieckich typu Tygrys i Pantera, a także 
granatnik panzerschrek, hełmy, menażki 
oraz inne elementy wyposażenia żołnie-
rzy polskich, niemieckich i radzieckich/
rosyjskich.

Z POKOLEnIA nA POKOLEnIE

- Jesteśmy wraz z Panem Burmistrzem 
Czarnej Wody niezmiernie wdzięczni 
członkom Stowarzyszenia Ilfing za wspar-
cie przy tworzeniu Muzeum i wieloletnią 
współpracę. Podziękowania składamy 
Państwu Elżbiecie i Tadeuszowi Damrat za 
przekazanie pamiątek po ojcu Ambrożym 
Paździe żołnierzu Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie biorącym udział w obronie 
Anglii który służył jako kanonier obsługu-
jący działo dużego kalibru u brzegu Kanału 
La Manche – dziękuje Piotr Szulc.

Jak ważnej jest to miejsce dowodzi fre-
kwencja, która od dnia otwarcia zasko-
czyła pomysłodawców. Przyznają, że to 
dla nich największa nagroda za trud i za-
angażowanie, jakie włożyli w przygotowa-
nie ekspozycji. Przygotowanie wystawy 
i zaproszenie zwiedzających było możliwe 
dzięki współpracy z Urzędem Miasta.

Muzeum Historii i Militariów znajduje się na 
oficjalnej liście Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Jego powstanie stanowi 
znaczący element życia wspólnotowego 

związany z przekazywaniem przeszłości, 
którą my współcześni powinniśmy pozosta-
wić po sobie kolejnym pokoleniom – infor-
muje kustosz nowo otwartej placówki.

AuTor: UM Czarna Woda
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ZAmykAmy 2021 rok ZAkońCZonymI 
InwesTyCJAmI

Mijający rok był ze względu na pandemię ko-
ronawirusa Sars – Cov 2 wyjątkowo trudny dla 
nas wszystkich, także dla nowostawskiego 
samorządu. Pomimo to, udało się zrealizować 
większość założeń. Dokończyliśmy rozpoczęte 
w poprzednich latach przedsięwzięcia. Przy-
gotowaliśmy kilka dużych projektów, zdobyli-
śmy dofinansowanie kilku planowanych inwe-
stycji oraz przedsięwzięć społecznych.

Zakończyliśmy na przykład rewaloryza-
cję zabytkowego centrum Nowego Sta-
wu, dzięki czemu nasze nowostawskie 
rynki Kościuszki i Pułaskiego zmieniły 
się w przyjazną mieszkańcom oraz przy-
jezdnym, uporządkowaną przestrzeń. Wy-
remontowaliśmy wszystkie prowadzące 
do rynków ulice i chodniki, dwa parkingi, 
powstała zajezdnia z przystankami dla 
transportu publicznego. Zabytkowe cen-
trum miasta zmieniło swoje oblicze, wy-
piękniało. 

Zrealizowaliśmy kolejne inwestycje, w tym 
m.in. w ramach wartego ponad 10 mln zł, 
zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego 
wykonaliśmy remont i adaptację budynku 
przy ul. Słowackiego na potrzeby Centrum 
Wsparcia Rodziny, które rozpoczęło swoją 
działalność w październiku ubiegłego roku. 
Zakończyliśmy również kilkumilionową in-
westycję w rewitalizację osiedla Słowackie-
go w Nowym Stawie, na którą długo czekali 
jego mieszkańcy. Niedawno, za sprawą pro-
jektu termomodernizacyjnego, swój wygląd 

Podsumowania, plany, zamierzenia.

Wesołych ŚWiąt 
z noWego staWu – Czystego 

serCa ŻułaW!

Jerzy Szałach Burmistrz Nowego Stawufot. Konrad Sosiński
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zmienił budynek urzędu miejskiego a w 2021 
dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich zakończyliśmy prace 
nad zagospodarowaniem jego otoczenia 
z parkingiem i skwerem sprzyjającym odpo-
czynkowi w zadbanej, estetycznej i zielonej 
przestrzeni. W przyszłym roku zaplanowa-
no budowę windy, aby zapewnić dostęp do 
urzędu osobom z niepełnosprawnościami.

Przebudowane lub wyremontowane zosta-
ły kolejne ulice miasta oraz drogi gminne, 
w tym śródpolne.

Gmina Nowy Staw skutecznie pozyskuje 
środki zewnętrzne (dotacje z funduszy unij-
nych, z budżetu państwa i innych źródeł), 
bez których nie byłoby możliwe zrealizowa-
nie ważnych dla mieszkańców inwestycji 
i przedsięwzięć społecznych. Większość 
zadań i inwestycji zostało zrealizowanych 
z mniejszym lub większym udziałem pozy-
skanych przez urząd środków zewnętrz-
nych. Korzystaliśmy z wielu dostępnych 
źródeł unijnych pieniędzy, aplikując w kon-
kursach ogłaszanych w ramach różnych 
programów unijnych, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i regionalnym.

PlAny InwesTyCyJne nA 2022 rok

Pozyskane środki zewnętrzne pozwolą 
w 2022 roku na budowę świetlico – remizy 
w sołectwie Myszewo i rozpoczęcie budowy 
w Nowym Stawie pierwszej w gminie, pełno-
wymiarowej, wielofunkcyjnej hali sportowej. 

Prawdopodobnie rozpoczniemy długo wy-
czekiwaną termomodernizację budynków 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w tym 
przedszkola oraz szkoły na ul. Gdańskiej.

Planujemy dokończyć rewitalizację miasta 
poprzez realizację inwestycji polegają-
cej na zagospodarowaniu terenu osiedla 
mieszkaniowego w obrębie ulic Matejki 
i Ogrodowej.

Aplikujemy o środki zewnętrzne potrzeb-
ne na na dalszy rozwój infrastruktury 
rowerowej i dokończenie budowy sieci 
ścieżek rowerowych. Poprawi się również 
bezpieczeństwo pieszych dzięki zaplano-
wanej na wiosnę przyszłego roku rozbu-
dowie i doświetleniu pięciu przejść dla 
pieszych na dwóch największych ulicach 
Nowego Stawu.

Jesienią tego roku gmina przystąpiła do 
spółki z o.o. „SIM KZN Pomorze”, z któ-
rą planujemy budowę kilku czynszowych 
budynków wielorodzinnych dla naszych 
mieszkańców. Trwają intensywne przy-
gotowania do tej inwestycji, m.in. zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, podziały geodezyjne 
gruntów a wiosną ruszy budowa niezbęd-
nej infrastruktury w postaci dróg dojazdo-
wych, sieci, oświetlenia i parkingów.

Ważnym celem na najbliższy rok jest pro-
mocja gospodarcza gminy i rozwijanie 
naszej oferty inwestycyjnej, tak by zain-
teresować potencjalnych inwestorów, na 
których czeka duży, uzbrojony i dobrze 
skomunikowany teren po byłej cukrowni. 

Priorytetem na przyszły rok jest także 
skoncentrowanie wysiłków na działaniach 
społecznych, w tym objęcie wsparciem 

rodzin, seniorów i niepełnosprawnych. 
Przygotowujemy się do otwarcia w Nowym 
Stawie kolejnych, poza funkcjonującym 
już Centrum Wsparcia Rodziny, innych pla-
cówek, w tym m.in. klubu seniora.

Podsumowując, życzymy czytelnikom 
Expressu Biznesu zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia – prosto z serca 
Żuław !

AuTor: Urząd Miejski w Nowym Stawie

fot. Konrad Sosiński

fot. Konrad Sosiński

fot. Konrad Sosiński
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- W dniu dzisiejszym miałem przyjemność podpisać umowę na budowę 
połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu. Jest to jedna 
z najważniejszych inwestycji w gminie Kosakowo. Wartość całego kon-
traktu to ponad 20 000 000 złotych, z czego 9 000 000 zł pochodzi 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019 – 2021. Całą inwe-
stycję wsparło również starostwo powiatowe w Pucku w kwocie 2 390 
000 zł. Głównym wykonawcą jest firma Kruszywo Spółka z o.o., któ-
ra do tej pory z powodzeniem zrealizowała wiele inwestycji drogowych 
w naszej gminie. Wierzę, że i tą również z sukcesem zrealizuje. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, nową drogą pojedziemy z począt-
kiem 2023 roku – mówi wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. – Po-
czątek inwestycji sięga 2017 r., kiedy przejęliśmy tą drogę od Zarządu 
Dróg Powiatowych w zasób dróg gminnych. Rozpoczęliśmy wtedy pro-
ces jej projektowania, a następnie szukaliśmy finansowania inwesty-
cji. W bieżącym roku przyszła bardzo dobra informacja z Urzędu Woje-
wódzkiego o jej dofinansowaniu – dodaje wójt.

O otrzymaniu dofinansowania na projekt budowy drogi łączącej 
miejscowości Suchy Dwór i Dębogórze z dofinansowaniem z Rzą-
dowego Funduszu Dróg Samorządowych informowaliśmy już 
pod koniec kwietnia br. Zakres projektu obejmuje budowę połącze-
nia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu w ciągu ul. Grono-
wej, Chmielnej i Paska. Projekt zakłada budowę ww. ulic na odcinku 
1880 m wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicą Po-
morską i Lnianą w miejscowości Dębogórze, budową skrzyżowania 
typu małe rondo z ulicami Reja, Szkolną i Sowią w miejscowości 
Suchy Dwór oraz budowę zatok autobusowych w obrębie projekto-
wanych skrzyżowań.

- Wykonawca na teren budowy wejdzie 10 stycznia. Rozpoczną się 
roboty przygotowawcze, wycinka drzew, prace rozbiórkowe, ziemne, 
wykonanie nasypów przygotowanie do wykonania różnego rodzaju 
instalacji. Prace te będą trwały około pół roku, następnie rozpoczną 
się przygotowania do wykonania ciągu pierwszego i rowerowego. Prze-

widujemy kilka tymczasowych organizacji ruchu, o których na bieżąco 
mieszkańcy gminy będą informowani – mówi prezes zarządu Kruszy-
wa Sp. z o.o. Jacek Wicki. – Apeluję do wszystkich mieszkańców gminy 
Kosakowo i okolicznych miejscowości o wyrozumiałość, a za utrudnie-
nia i niedogodności wynikające z budowy przepraszamy – dodaje. – Ter-
min realizacji inwestycji jest niezagrożony, z początkiem 2023 r. prace 
powinny być zakończone.

Projektowana szerokość drogi to 6m, wzdłuż niej przewidziano bu-
dowę chodnika od 2 do 2,5 m oraz na całej długości budowę ścieżki 
rowerowej o szerokości 3,5 m. Projekt budowy drogi przewiduje 
odprowadzenie wód deszczowych do istniejących zbiorników re-
tencyjnych w Suchym Dworze oraz w Dębogórzu. Zakres inwestycji 
obejmuje również budowę oświetlenia wszystkich projektowanych 
dróg, doświetlenie przejść dla pieszych w głównych ciągach ko-
munikacyjnych, budowę kanalizacji technologicznej wraz ze stud-
niami oraz przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej znaj-

umoWa z WykonaWCą 
inWestyCji Chmielna/
paska podpisana

7 grudnia br. została podpisana umowa 
na wykonanie inwestycji budowy drogi 
ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu 
oraz ul. Paska w Suchym Dworze 
z wykonawcą.
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dującej się w kolizji z projektowanymi układami drogowymi. Przy 
budowie nowej drogi przewidziano przebudowę istniejącej sieci 
gazowej niskiego i średniego ciśnienia polegającą na zmianie tra-
sy sieci tak, aby nie przebiegały one pod projektowaną jezdnią, 
krawężnikiem i żeby nie kolidowała z projektowaną infrastrukturą 
drogową. Opracowaniem objęto także projekt przebudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej w związku z ko-
lizją projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącymi sieciami. 
Nowo zaprojektowany ciąg komunikacyjny ma na celu polepszenie 
sytuacji drogową w gminie, odciążając główne arterie przy ulicach 
Żeromskiego i Derdowskiego.

- Ta inwestycja tworzy nowy szlak komunikacyjny w gminie, a co naj-
ważniejsze – odciąży 2 ronda w centrum Kosakowa. Mam nadzieję, 
że spora część mieszkańców wybierze planowaną alternatywę, co 
pozytywnie wpłynie ruch komunikacyjny w całej gminie Kosakowo. 
Za 1,5 roku wszyscy mieszkańcy powinni mieć już możliwość korzysta-
nia z nowej drogi – mówi wójt gminy, Marcin Majek. 

AuTor: UG Kosakowo

Szanowni Państwo,
Rok 2021 naznaczony był wieloma trudnościami, również dla samorządów. To czas, w którym cały 

świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Pomimo ograniczeń nieprzerwanie realizowaliśmy zada-
nia, podejmowaliśmy kluczowe decyzje, a także, co bardzo istotne dużo inwestowaliśmy, aby infra-

struktura w naszej gminie była nowoczesna, jak najlepiej odpowiadała rosnącym potrzebom związa-
nym z intensywnym rozwojem gminy i jak najlepiej służyła jej mieszkańcom. Nie baliśmy się wyzwań 

i stawialiśmy na rozwój mimo niepewnych czasów. W tym roku udało nam się zrealizować wiele 
ważnych dla gminy inwestycji o łącznej wartości blisko 30 mln zł. To one, małymi krokami, z dnia 
na dzień przyczyniają się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, a także pozytywnie wpły-

wają na wizerunek gminy Kosakowo. Odbyło się również wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych, 
a także liczne spotkania integrujące kosakowską społeczność, w tym także seniorów, a wszystko to 

z zachowaniem wymogów sanitarnych, o które szczególnie dbamy w pandemicznych okolicznościach. 
Każdy w tej różnorodnej ofercie wydarzeń mógł znaleźć coś dla siebie. Wszystko to z myślą o naszych 
mieszkańcach. Ten intensywny rok przyniósł nam wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej 

społeczności.  Pomimo pandemii nie zwalniamy tempa i nieustannie realizujemy wszelkie pomysły 
i projekty, by w naszej pełnej uroku gminie żyło się jak najlepiej. 

W wyjątkowym okresie Bożego Narodzenia składam wszystkim moc gorących życzeń zdrowia, radości 
oraz spokojnych chwil spędzonych w gronie bliskich i przyjaciół. Życzę w tym kończącym się roku 

wielu ciepłych wspomnień oraz nadziei, że Nowy Rok przyniesie wiele dobra i wydarzeń, które będą 
zmieniać nas i naszą rzeczywistość na lepszą.

Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo
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Trwające remonty na drogach 
powiatowych, Termomoderni-
zacja Szpitala Puckiego oraz 
Domu Pomocy Społecznej 
w Lubkowie w 2022 roku, 
nowa siedziba Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej 
w Kłaninie i współfinansowa-
nie wraz z Gminą Władysła-
wo Koncepcji programowo 
- przestrzennej rozbudowy 
portu we Władysławowie to 
tylko niektóre plany inwesty-
cyjne założone przez Starosto 
Powiatowe w Pucku.

udżet Powiatu Puckiego 
na 2022 rok przewiduje 
prawie 117 mln wydat-
ków, z czego 27.453.417,- 

zł, a więc ponad 23%, przypada na wydatki 
inwestycyjne oraz remonty na drogach po-
wiatowych. Zarząd Powiatu konsekwentnie 
realizuje przyjęty plan rozwoju sieci dróg 
powiatowych: inwestycje na drogach wy-
niosą w roku przyszłym 7.646.299,- zł, do-
datkowo przeprowadzone zostaną remonty 
na kwotę 6.137.158,- zł. Największe z nich 
to: Remont drogi powiatowej nr 1513G Osło-
nino – Żelistrzewo, remont drogi nr 1519G 
Kazimierz – Dębogórze, nr 1504G Sławo-
szynko – Parszczyce. W 2022 rozpocznie 
się realizacja: przebudowy dróg w zakre-
sie budowy chodników w miejscowościach 
Leśniewo, Lisewo, Karlikowo, Jeldzino oraz  
Lubkowo, przebudowy przejść dla pieszych 

w miejscowościach: Leśniewo, Pogórze, 
Połchowo, Wielka Piaśnica, Smolno, Mrze-
zino oraz Dębogórze. Powiat Pucki będzie 
również dofinansowywał rozbudowy dróg 
gminnych: na terenie Gminy Władysławo-
wo będzie to ul. Wojska Polskiego w Karwi ( 
1.500.000,- zł ), na terenie Gminy Kosakowo: 
ulice Chmielna i Gronowa w miejscowości 
Dębogórze oraz ul. Paska w miejscowości 
Suchy Dwór ( łącznie 2.390.080,- zł ). W su-
mie na zadania drogowe Powiat przeznacza 
w 2022 roku 17.673.537,- zł. 

Jednocześnie kontynuowane są inwestycje 
w Szpitalu Puckim. W latach 2016 – 2021 
Powiat zainwestował już w rozwój puckiej 
lecznicy ponad 10 mln złotych. Obecnie 
trwają szeroko zakrojone prace remontowe 
w obu budynkach w ramach Termomoder-
nizacji Szpitala Puckiego. W 2022 roku Po-

wiat planuje wydatkować na kontynuację 
inwestycji 2.000.000,- zł. Co warto pod-
kreślić Powiat Pucki otrzymał na ten cel 
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych ( 2 mln zł ) oraz pozyskał bezpo-
średnio dla szpitala dotację z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej ( 4 mln zł ). 

W 2022 rozpocznie się również termo-
modernizacja Domu Pomocy Społecznej 
w Lubkowie. Inwestycja trwać będzie dwa 
lata, na rok przyszły przewidziano wydatki 
w wysokości 3.500.000,- zł. Dom Pomocy 
Społecznej w Lubkowie jest ostatnim bu-
dynkiem zajmowanym przez jednostkę or-
ganizacyjną Powiatu, który podlega takiej 
inwestycji. Termomodernizację pozostałych 
budynków, między innymi wszystkich szkół, 
przeprowadzono w latach wcześniejszych. 

B

rozWój przede 
Wszystkim
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W roku 2022 w powiatowych szkołach 
przewiduje się wydatki inwestycyjne na 
kwotę blisko 1 mln złotych. Będą to pra-
ce remontowe i modernizacyjne przede 
wszystkim pomieszczeń do nauki i łazie-
nek: w Powiatowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym oraz Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej. W Powiatowym Zespole 
Szkół w Kłaninie planuje się wymianę in-
stalacji elektrycznej. 

W budżecie roku 2022 zabezpieczono tak-
że 400.000,- zł, które stanowić będą wkład 
własny Powiatu w planowanej budowie 
nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wy-
chowawczej w Kłaninie. Większość środ-
ków na budowę Powiat otrzymał z Rządo-
wego Programu Inwestycji Strategicznych 
realizowanych w ramach Polskiego Ładu. 

Powiat Pucki przystąpił również do współ-
finansowania wraz z Gminą Władysławo-
wo Koncepcji programowo – przestrzennej 
rozbudowy portu we Władysławowie. Po-
zyskanie dokumentu planuje się na 2022 
rok. Wartość planowanych nakładów Po-
wiatu wynosi 900.000,- zł. 

Jarosław Białk – Starosta Pucki: „Szeroki za-
kres inwestowania, od dróg, przez oświatę, 
pomoc społeczną do rozbudowy portu, wy-
nika z zadań realizowanych przez Powiaty. 
Zależy nam na rozwoju Powiatu, oznacza-
jącym lepsze warunki życia dla jego miesz-
kańców: a więc bezpieczne drogi, nowocze-
sny szpital, dobrze wyposażone szkoły. Jego 
realizacja rozpoczyna się od pozyskania 
środków, a na zadania inwestycyjne, które 

znalazły się w budżecie przyszłego roku, 
pozyskaliśmy ponad 10 mln złotych. Nie 
zwalniamy tempa inwestowania pomimo 
trudnej dla samorządów sytuacji wynika-
jącej z obniżenia dochodów podatkowych. 
Wiemy, jak docelowo chcielibyśmy widzieć 
nasze jednostki, drogi powiatowe i szpital. 
I co pokazujemy w bogatym zestawie przy-
szłorocznych zadań, konsekwentnie do tego 
zdążamy.” - przekonuje starosta.

AuTor : Starostwo powiatowe w Pucku
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Kończy się 2021 rok, dla wielu samorządów 
był to trudny okres, pandemia krzyżowała 
wiele planów, jak oceniłby Pan ten rok?

Z całą odpowiedzialnością mogę powie-
dzieć, że chociaż był to trudny i nieprzewi-
dywalny rok, to można go uznać za udany. 
Pandemia na pewno na każdym z nas odci-
snęła swoje piętno, wiele razy wymuszała 
na nas pewne zmiany. Jak każdy samorząd 
musieliśmy zmierzyć się z absencją pracow-
ników, co w wielu przypadkach było trudne, 
zważywszy na zadania, jakie stoją przed 
samorządem. Dodatkowym utrudnieniem 
były także problemy kadrowe naszych wy-
konawców. Jednak udało nam się zrealizo-
wać zaplanowane zadania, a było ich sporo. 
Nie sposób nawet wszystkich wymienić. 
Powiem więc o tych najważniejszych. Mimo 
różnych przeciwności, zakończyliśmy po-
myślnie rozbudowę Szkoły Podstawowej 
w Kończewie, zaadaptowaliśmy zakupio-
ny  obiekt na potrzeby Szkoły Podstawo-
wej w Kobylnicy, która w związku z dyna-
micznym przyrostem liczby mieszkańców 
okazała się za mała. Wybudowaliśmy też 
boisko i szatnię w Sycewicach, zbudowali-
śmy drogi w Bolesławicach, Słonowicach, 
Runowie Sławieńskim, Sycewicach, Kobyl-
nicy, Kończewie, czy Kwakowie. Zakończyli-
śmy modernizację ponad 1100 lamp oświe-
tleniowych, a prace przy budowie kolejnych 
900 nadal trwają.

Rozmowa z Leszkiem Kuliń-
skim, Wójtem Gminy Kobylni-
ca o rozwoju Gminy, a także 
wyzwaniach, jakie przed 
władzami samorządowymi 
postawiła pandemia.

tempa nie zWaLniamy



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 83    

AuTor: UG Kobylnica

Rzeczywiście może uznać Pan ten rok za 
udany, Gmina Kobylnica została doceniona 
w ogólnopolskich rankingach i konkursach. 
Są powody do dumy.

To przede wszystkim ciężka i systematycz-
na praca. Choć przyznam, że cieszy to, że 
zostaje ona doceniona. To także ogromna 
zasługa moich współpracowników, bo na 
wszystko pracuje zawsze cały zespół lu-
dzi. W tym roku Gmina Kobylnica odebrała 
nagrodę za trzecie miejsce w Ogólnopol-
skim Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 
rok w kategorii gmin wiejskich, organizo-
wanym przez Związek Powiatów Polskich. 
Zostaliśmy docenieni między innymi za 
działania proinwestycyjne, prorozwojowe, 
czy poprawiające jakość obsługi miesz-
kańca. Dodatkowo otrzymaliśmy wyróż-
nienie w Rankingu Perły Samorządu 2021 
w kategorii Edukacja, co cieszy nas szcze-
gólnie, bo na tę dziedzinę kładziemy szcze-
gólny nacisk. Oprócz tego przyznano nam 
trzecie miejsce w Konkursie „GOZpodarz 
2021” w kategorii „Popularyzacja Praktyk 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego”. Kapi-
tuła Konkursu dostrzegła nasz potencjał 
i doceniła za projekty i działania w zakre-
sie ograniczenia odpadów, powstających 
w gospodarstwach domowych oraz ich od-
powiedniego wykorzystywania.

Nie zwalniacie Państwo tempa, rozpoczęła 
się realizacja kolejnych inwestycji…

Tempa nie zwalniamy. Rozpoczęliśmy pra-
ce przy rozbudowie budynku Urzędu Gminy 
w Kobylnicy,  po to aby zapewnić naszym 
mieszkańcom jeszcze lepsze warunki ob-
sługi, a także dostosować obiekt do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. Rozpoczę-
liśmy także inwestycje związane z budową 
ulic na Wodnej, Sportowej, Wierzbowej oraz 

Krokusowej w Kobylnicy. Prowadzimy po-
stępowania przygotowawcze do realizacji 
zadań drogowych w Bolesławicach, Pła-
szewie, Sycewicach, Reblinie i Kobylnicy. 
Ruszymy także z budową kanalizacji sani-
tarnej w Komorczynie oraz kanalizacji desz-
czowej i wodociągowej w Sycewicach. Tak 
więc zadań do realizacji jest sporo.

Inwestycji jest rzeczywiście sporo, jed-
nak mieszkańcy oczekują także innego 
rodzaju działań,  o bardziej społecznym 
charakterze.  

I takie działania również prowadzimy. Ich 
wachlarz jest bardzo szeroki i każdy może 
znaleźć coś dla siebie. Zarówno najmłodsi 
mieszkańcy gminy, jak i dorośli oraz senio-
rzy. Mamy bardzo bogatą ofertę kulturalną. 
Tylko w tym roku w naszej gminie wystą-
piły takie gwiazdy jak Patrycja Markow-
ska, Mesayah, Anita Lipnicka, Bubliczki, 
Jacek Wójcicki, Mezo, Baranowski, Kaśka 
Sochacka czy Sorry Boys. Zorganizowali-
śmy też widowiskowy festiwal balonowy. 
Oprócz tego prowadzimy działania eduka-
cyjno-kulturalne w kilkunastu świetlicach 
wiejskich na terenie naszej gminy. Są to 
różnego rodzaju warsztaty rękodzielni-
cze, czy kulinarne skierowane zarówno 
do dzieci jak i dla dorosłych. Zaintereso-
wanie tego typu zajęciami jest ogromne. 
Oprócz tego kładziemy także bardzo duży 
nacisk na politykę senioralną. W ofercie 
dla seniorów  mamy zajęcia aktywizacyjne 
w Klubach Seniora, organizujemy spotka-
nia w świetlicach, wyjazdy, czy też Bale 
Seniorów. Dokładamy wszelkich starań, 
aby seniorzy czuli się ważną częścią naszej 
lokalnej społeczności.

Jakie jeszcze wyzwania stoją przed samo-
rządem gminy w najbliższym czasie?  

Wyzwań i planów jest wiele. W przyszłym 
roku ruszamy z dużymi inwestycjami ta-
kimi jak budowa hali sportowej w Kwako-
wie, przebudowa budynku Szkoły Podsta-
wowej w tej miejscowości, tak by zmieścić 
tam jeszcze oddziały przedszkolne oraz 
bibliotekę. Chcemy także przebudować 
ulicę Transportową oraz przeprowadzić 
termomodernizację Szkoły Podstawowej 
w Kobylnicy. Gmina Kobylnica jest także 
jedną z dziewiętnastu gmin i miast w re-
gionie, które wspólnie powołały do ży-
cia Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. 
Głównym celem nowej spółki jest budowa 
mieszkań czynszowych. Na terenie naszej 
gminy planujemy oddać do użytku około 
100 lokali mieszkalnych w Sycewicach. 
Rozpoczęcie prac projektowych plano-
wane jest na wiosnę 2022 roku, a pierw-
sze lokale mają być oddawane do użytku 
w dwóch kolejnych latach. 

Czego życzyłby Pan sobie oraz mieszkań-
com w Nowym Roku? 

Przede wszystkim zdrowia, bo w obecnych 
czasach jest ono nam wszystkim najbar-
dziej potrzebne. Jeśli ono dopisze, to będą 
też siły na realizację wszelkich planów, za-
równo tych zawodowych jak i osobistych. 

gmInA kobylnICA
Urząd Gminy Kobylnica
ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie
tel.: +48 59 842 90 70
fax.: +48 59 842 90 72
sekretariat tel.: +48 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl
adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka
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WejheroWskie 
centrum kuLtury 

Wirtualnie 
Wejherowskie Centrum Kultury zdobyło unijne środki na realizację projektu „Konwersja 

cyfrowa domów kultury”. Dzięki temu możliwe będzie zrealizowanie wyjątkowego projektu 
„WCK wirtualnie”. Kilka kliknięć wystarczać będzie do przeniesienia się, bez wychodzenia 

z domu, do galerii Filharmonii Kaszubskiej.
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rojekt „Konwersja cy-
frowa domów kultury” 
odbywać się będzie 
poprzez kompleksowe 

szkolenia, a także związane z nimi dopo-
sażenie w sprzęt niezbędny do prowadze-
nia działań edukacyjnych i animacyjnych, 
w formie cyfrowej i online. Projekt realizo-
wany będzie do 30 czerwca 2022 roku. 

- Jak przekonaliśmy się w ostatnim czasie, 
pandemia stworzyła nową rzeczywistość, 
także w dziedzinie kultury – mówi prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
– Internet stał się ważnym medium ułatwia-
jącym kontakt z kulturą i informacją. Bez 
wychodzenia z domu, o każdej porze, każdy 
mógł stać się uczestnikiem wydarzenia kul-
turalnego. To właśnie między innymi z tego 
powodu powołany do życia został projekt 
„Konwersja cyfrowa domów kultury”, fi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej, 
z którego skorzystało – z sukcesem - Wej-
herowskie Centrum Kultury. 

WIRtUALnA GALERIA 

Jak mówi Jolanta Rożyńska, dyrektor Wej-

herowskiego Centrum Kultury – Filharmonii 
Kaszubskiej, pozyskane w ramach projektu 
środki unijne pozwolą zrealizować w Wejhe-
rowie projekt „WCK wirtualnie”. Zakłada on 
stworzenie unikalnej ścieżki edukacyjnej 
„Wirtualna Galeria WCK”. 

- Będzie ona zawierała przekaz kultury 
w oparciu o materiały i środki wykonane 
za pomocą dostępnych narzędzi cyfrowych 
i technicznych dostosowanej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu 
oraz szkolenie pracowników – podkreśla Jo-
lanta Rożyńska. 

- To niezwykle ważny projekt. Umożliwi nam 
on – w sytuacji, gdyby pandemia wymusiła 
ponowne zamknięcie instytucji kultury – do-
stęp do widzów – mówi Anna Pobłocka, kie-
rownik działu projektów Wejherowskiego 
Centrum Kultury. - Widzom zaś pozwoli 
na zapoznanie się z wystawami prezento-
wanymi w naszej galerii. Olbrzymie zainte-
resowanie naszą wirtualną wystawą Józefa 
Wilkonia pokazało, że tego typu realizacje 
nie są próżnym trudem! Wręcz przeciwnie 
– spotykają się z niezwykle ciepłym przyję-
ciem widzów.

DWURnIK, BEKSIńSKI I DALI 

Prezentowane w galerii Filharmonii Ka-
szubskiej wystawy są niezwykle różnorod-
ne i regularnie się zmieniają. W ostatnich 
latach odwiedzający mogli podziwiać pra-
ce choćby: Jerzego Dudy-Gracza, Edwarda 
Dwurnika, Zdzisława Beksińskiego, czy… 
Salvadora Dalego.

- Nasze wystawy budzą spore zaintere-
sowanie – podkreśla Adam Szulc, odpo-
wiedzialny za promocję Wejherowskiego 
Centrum. - Regularnie otrzymujemy wia-
domości od widzów z różnych zakątków 
Polski, którzy wyrażają uznanie, ale i ubo-
lewają, że nie mogą wybrać się do nas. Bar-
dzo nas cieszy, że teraz będą mieli możli-
wość wybrać się do naszej galerii choćby 
w formie wirtualnej Kultury.P

AuTor : UM Wejherowo
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W tym roku minęły trzy lata od kiedy ob-
jął Pan stanowisko starosty chojnickiego. 
Z czego większość tego czasu to okres pan-
demii. Zweryfikował on Pana pierwotny 
plan na rozwój regionu? 

Oczywiście inaczej wyobrażałem sobie swo-
ją kadencję. Kto mógłby się spodziewać, że 
przyjdzie pandemia, która zupełnie zmieni 
nasze priorytety. Nagle urząd, w którym 

Ze starostą chojnickim Markiem Szczepańskim rozmawiamy 
o pandemii, która zdominowała jego kadencję, akcji społecznej, 
dzięki której udało się kupić karetkę oraz współpracy samorządu 
z sektorem gospodarczym, a także o rozbudowie bazy dydak-
tycznej i innych zrealizowanych inwestycjach. 

kadenCja 
w cieniu pandemii
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wszystkie drzwi dla petentów były otwarte, 
stał się mini twierdzą. Konieczność wcze-
śniejszego telefonicznego umawiania się, 
brak możliwości wejścia do biura, obsługa 
klientów w specjalnie wyznaczonym miej-
scu. To nie były nasze standardy. Wszyscy 
musieliśmy nauczyć się pracować inaczej 
zarówno z klientem, jak też między sobą. To 
był jednak tylko jeden z aspektów. Przede 
wszystkim stanęło przed nami zadanie 
ochrony mieszkańców powiatu przed Covid-
19. Podjęliśmy szereg kroków. Dzięki naszej 
szybkiej interwencji już w maju 2020 roku 
przy chojnickim szpitalu powstał punkt wy-
mazów drive-thru, zakupiliśmy odpowiedni 
sprzęt oraz utworzyliśmy oddział covido-
wy. Zorganizowaliśmy polową izbę przyjęć. 
Przedsiębiorcy użyczyli kontener, w którym 
przeprowadzany był triaż pacjentów oraz 
cały moduł stanowiący tymczasowy ho-
tel dla personelu, nie mogącego wrócić do 
domu. Lokalne firmy zapewniły bezpłatne 
kontenery, namioty, transport. Przedsiębior-
cy otworzyli nie tylko serca, ale też portfele. 
W ciągu kilku tygodni udało się uzbierać pół 
miliona złotych na zakup karetki do pobiera-
nia wymazów. To był ogromny gest solidar-
ności zarówno firm, ale też mieszkańców po-
wiatu, którzy wsparli finansowo to zadanie 

Walka się jeszcze nie zakończyła

Oczywiście. Kiedy tylko pojawiła się moż-
liwość uruchomienia szczepień powszech-
nych zorganizowaliśmy odpowiedni punkt, 
który cały czas działa i tygodniowo szczepi 
około 400 osób. Mieliśmy ku temu warunki, 
bowiem powiat jest organem prowadzącym 
dla Policealnej Szkoły Medycznej. To wła-
śnie na tej bazie powstał prężnie działający 
Punkt Szczepień Powszechnych. Od maja 
bieżącego roku przeprowadzonych zostało 
tam ponad 20 tys. szczepień.

Pandemia pokazała, że samorząd może 
liczyć na współpracę z lokalnymi firmami. 
Czy funkcjonuje ona też na innych płasz-
czyznach? 

Współpraca buduje powiat chojnicki i mogę 
mnożyć jej przykłady, zaczynając od Kaszub-
skiej Marszruty, czyli liczącej 200 kilome-
trów ścieżki rowerowej łączącej wszystkie 

gminy powiatu chojnickiego, poprzez wspól-
ne inwestycje drogowe jak układ Chojni-
ce-Charzykowy, czy droga wojewódzka 212 
Chojnice-Bytów. W tym wypadku mówimy 
o współpracy na linii, gmina, powiat, Urząd 
Marszałkowski. Wspólnie z gminą miejską 
i wiejską finansujemy projekt, a wykonaw-
cą będzie właśnie Urząd Marszałkowski. 
Stoimy na stanowisku, że powiaty nie mogą 
zamykać się tylko w swoich granicach. Przy-
kładem może być tutaj droga E-22, czyli tak 
zwana „stara berlinka”, łącząca powiat choj-
nicki z powiatem człuchowskim. Mamy tutaj 
międzypowiatowe partnerstwo. Ono w parze 
z zewnętrznymi dofinansowaniami sprawia, 
że cały czas tworzymy projekty budowlane 
na modernizację kolejnych kilometrów dróg. 
Infrastruktura drogowa jest niezwykle istot-
na, tym bardziej dlatego, że od ubiegłego 
roku w Chojnicach po wielu latach starań na-
szego samorządu udało się otworzyć oddział 
Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
i odbywają się egzaminy na prawo jazdy. 

A jaki dla powiatu chojnickiego był ten rok? 

Pełen wyzwań, zarówno tych pandemicznych 
jak też inwestycyjnych. Przebudowaliśmy kil-
kanaście kilometrów dróg, na które otrzyma-
liśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Dwa największe tegoroczne 
zadania drogowe kosztowały prawie 19 mln 
zł. Rozbudowaliśmy też Zespół Szkół Spe-
cjalnych. Obiekt powiększył się o 233 metry 
kwadratowe, dzięki czemu uczniowie mają 
do dyspozycji sale i gabinety rehabilitacyjne 

i terapeutyczne. Szkole, w której uczy się 179 
uczniów w tym 30 z głęboką niepełnospraw-
nością, takie miejsca są bardzo potrzebne. 
Rozbudowa kosztowała półtora miliona zło-
tych. Obecnie z kolei trwa rozbudowa Cen-
trum Nauk Technicznych. Szkoła może po-
chwalić się jednymi z najlepiej wyposażonych 
pracowni technicznych w województwie po-
morskim. Niebawem natomiast powiększy 
się o część audytoryjną wraz z salami lekcyj-
nymi. To zadanie warte 7 mln 777 tys. zł. 

Region kojarzy się głównie jako atrakcyjny 
turystycznie, ale powiat chojnicki jest też 
silny gospodarczo. 

Działa wiele firm, które eksportują swoje wy-
roby do krajów na całym świecie. Dają pracę 
tysiącom mieszkańców naszego powiatu, co 
przekłada się na dochody samorządu. Warto 
tutaj zauważyć, że procentowa zmiana do-
chodów własnych (razem z udziałami w PIT 
i CIT) w 2020 w porównaniu do 2019 wzrosła 
o 59 procent. Wynikało to z faktu sprzedaży 
większościowego pakietu udziałów przez 
jedną z dużych spółek. Trudno się z tego nie 
cieszyć. Tym bardziej w kontekście tak wielu 
pandemicznych wyzwań. Ważne jest też to, 
że w ostatnim roku dynamika wzrostu bez-
robocia w powiecie chojnickim była niższa 
niż w województwie pomorskim i w całej 
Polsce. Wiele lokalnych firm, które powstały 
w latach 90-tych są dzisiaj subregionalny-
mi liderami i co najważniejsze angażują się 
w życie społeczne, kulturalnie i sportowe 
regionu, za co serdecznie dziękuje.  

W maju w Chojnicach został otwarty zorganizowany przez powiat chojnicki Punkt Szczepień Powszechnych, z którego 
cały czas korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu chojnickiego. Od lewej: Katarzyna Karpus, koordynator PSP w Choj-
nicach, starosta chojnicki Marek Szczepański, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tomasz 
Kabat oraz Marek Lemańczyk, dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej.

AuTor: Starostwo Powiatowe w Chojnicach
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Grudzień jest dobrym miesiącem do podsumowania całorocznych działań. Mijający właśnie rok 
w samorządzie gniewskim był niezwykle intensywny, w szczególności ze względu na szereg 
prowadzonych inwestycji, które udało się z powodzeniem zakończyć. Wiele zadań zostało 

też rozpoczętych, niektóre wyznaczono do realizacji w dalszej perspektywie. Wytężona praca 
na rzecz wspólnego dobra przyniosła zamierzone efekty w postaci poprawy jakości życia, nie 

tylko samych mieszkańców, ale i odwiedzających gminę gości.

- Każdego dnia z pełnym zaangażowaniem pracujemy na rzecz miesz-
kańców gminy Gniew po to, by żyło nam się lepiej. Główny cel, jaki 
sobie postawiliśmy zarówno na ten rok, jak i na całą naszą kaden-
cją, to pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na realizację inwestycji. 
Dzięki ogromnemu nakładowi pracy w pozyskiwane środki z różnych 

programów rządowych i unijnych, trwa zintensyfikowany rozwój in-
westycyjny, zarówno w samym mieście, jak i na terenach wiejskich. 
Dzięki wspólnej pracy i aktywności wielu osób możliwe jest działanie 
na wielu płaszczyznach – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, 
Maciej Czarnecki.

gnieW – rok Wielu 
Ważnych inWestycji
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mILIOnOWE InWEStyCjE WODOCIąGOWE I KAnALIZACjE

W 2021 roku gniewski samorząd zrealizował kilka ważnych inwe-
stycji budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. 
To priorytetowe zadania dla włodarzy Gminy Gniew, dzięki którym 
w kolejnych częściach gminy mieszkańcy mają dostęp do bieżącej 
wody. Na realizację zakończonych już i zaplanowanych inwestycji, 
gniewski samorząd pozyskał środki zewnętrzne z różnych progra-
mów i projektów, które opiewają na kwotę ponad 9 milionów złotych. 
Jednym z największych w historii gminy i największe w kadencji 
obecnej władzy jest dofinansowanie w wysokości prawie 4 800 000 
złotych, otrzymane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 
Rządowego Funduszu Polski Ład.

mODERnIZACjE I PRZEBUDOWy DRÓG

Inwestycje w infrastrukturę drogową są najbardziej oczekiwanymi 
przez mieszkańców. Dlatego też Gmina Gniew podejmuje inicjaty-
wy, mające na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bez-
pieczeństwa. Na większe zadania związane z modernizacją i prze-
budową dróg wiejskich i miejskich gniewski samorząd pozyskał 
ponad 4 miliony złotych dofinansowań. Oprócz dużych inwestycji 
w gminie Gniew realizowanych jest też szereg mniejszych projek-
tów drogowych, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, 

które służą poprawie jakości życia na terenach wiejskich. W mie-
ście prowadzony jest też trzeci etap trwającego procesu rewitali-
zacji miasta, obejmujący zdegradowaną przestrzeń Starego Miasta 
i Podzamcza w Gniewie. Inwestycja zrealizowana ma być do końca 
września 2022 roku.

ZIntEnSyfIKOWAny ROZWÓj BUDOWnICtWA 
mIESZKAnIOWEGO

Gospodarczy rozwój Gminy Gniew widoczny jest poprzez inwesty-
cje budowy nowych mieszkań. Gminna spółka Inwest-Kom sku-
tecznie kontynuuje projekt rozbudowy osiedla Tarasy Wierzycy na 
obrzeżach miasta. W tym roku zakończyła budowę nowego bloku, 
rozpoczynając już realizację kolejnego budynku mieszkalnego. 
Samorząd Gminy Gniew przystąpił także do inicjatywy utworze-
nia spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Pomorze”, 
powstałej w celu budowy nowych mieszkań. Na realizację inwe-
stycji mieszkaniowych Gmina Gniew otrzyma 3 000 000 złotych 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W gminie Gniew 
trwają także prace koncepcyjne związane z realizacją największe-
go projektu mieszkaniowego w gminie Gniew, w ramach którego 
planowana jest budowa dużego, nowoczesnego osiedla w mieście, 
z podziemnymi garażami, miejscami parkingowymi i przestrzenią 
handlowo-usługową.

TEKST: Paulina Raińska ZDJĘCIA: UMiG Gniew
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Wczoraj w Warszawie odbyła się gala, podczas której nagrodę ode-
brał wójt Janusz Goliński. Nasza gmina została doceniona w kate-
gorii gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Organizatorem konkursu 
byli: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz 
Generalny Konserwator Zabytków, przy udziale Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa.

Jury konkursu doceniło nasz samorząd za szeroko zakrojone 
działania konserwatorskie, organizacyjne i promocyjne na rzecz 
dziedzictwa kulturowego Żuław, ale również za budowanie, od-
krywanie i uwypuklanie w oparciu o dziedzictwo kulturowe uni-
kalnej tożsamości lokalnej, które może stanowić wzór dla innych 
samorządów lokalnych.

– Chcemy i musimy dbać o nasze dziedzictwo kulturowe. Zabytki to na-
sza przeszłość, nasza tożsamość i spuścizna po ludziach, którzy niegdyś 
zamieszkiwali te ziemie. Czas nie był łaskawy dla żuławskich zabytków. 
Musimy dołożyć wszelkich starań, aby ocalić to, co pozostało. Wiadomo, 
że koszt finansowy będzie duży, ale musimy szukać rozwiązań, które po-
mogą nam zrealizować ten cel – mówi wójt Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że kilka lat temu zakończono realizację dużego projek-
tu, dzięki któremu uratowano wiele cennych zabytków znajdujących się 
na Żuławach. Jego liderem była właśnie gmina Cedry Wielkie. Dzięki 
pozyskanym środkom z Unii Europejskiej wyremontowano cztery ko-
ścioły w: Cedrach Wielkich, Trutnowach, Giemlicach i Kiezmarku oraz 
dom podcieniowy w Miłocinie. W programie uczestniczyła także gmina 
Nowy Dwór Gdański oraz gmina Nowy Staw, gdzie także remontowano 
żuławskie zabytki.

Docenieni za działania 
konserwatorskie

Gmina Cedry Wielkie została laureatem w ogólnopolskim konkursie „Samorząd dla Dziedzic-
twa”, który skierowany był do samorządów gminnych, mogących wykazać się modelowym opra-

cowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami.

AuTor: UG Cedry Wielkie
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