
Kaszubscy Pracodawcy 
od lat wspierają rozwój 

regionu

Zbigniew
Jarecki





/ExpressBiznesu

/Express_Biznesu

POPRZEDNIE WYDANIA:

emat, który rozpoczyna 
nasze nowe, kwietnio-
we wydanie dotyczy 
zgromadzenia walnego 

Kaszubskiego Związku Praco-
dawców, które odbyło się na 
początku tego miesiąca. Po 
raz kolejny na czele tej prężnie 
działającej organizacji stanął 
Zbigniew Jarecki. Warto rów-
nież zaznaczyć, że pracodawcy 
od dwóch dekad realizują sze-
reg przedsięwzięć ważnych dla 
rozwoju Kaszub i Pomorza. Dział 
Biznes & Gospodarka został 
w tym numerze szeroko rozwi-
nięty, znajdą w nim Państwo 
artykuły dotyczące „Polskie-
go Ładu” i Nowych inwestycji 
w Porcie Gdańsk. Informujemy 
również o tym, że we wrześniu 
pierwsze statki przepłyną ka-
nałem żeglugowym przez Mie-
rzeję Wiślaną. W Samorządo-
wym Expressie Biznesu znajdą 

Państwo wywiad dotyczący wyzwań, planów, jak i walorów gminy 
i miasta Sztum, o których opowiada burmistrz Leszek Tabor. Pre-
zentujemy również kolejny etap „Rewitalizacji Śródmieścia Wejhe-
rowa”, ponieważ zagospodarowany zostanie teren pomiędzy ulicą 
Strzelecką, a Kalwaryjską. Na realizację inwestycji władze miasta 
pozyskały dotację unijną. Również w Gminie Kolbudy pierwsze dni 
wiosny upływają pod znakiem budowy nowych dróg, ale również na 
pomocy Obywatelom Ukrainy, którzy szukają schronienia na tere-
nie samorządu. Natomiast w Starostwie Powiatowym w Wejherowie 
odbyły się rozmowy poświęcone budowie i eksploatacji planowanej 
na Kaszubach elektrowni jądrowej – a co za tym idzie, dyskutowano 
o przyszłości regionu. Zapraszam serdecznie i życzę udanej lektury.

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny

T



WYDAWCA:
PR MEDIA GROUP Sp. z o.o.,

Aleja Zwycięstwa 24,
80-219 Gdańsk,
tel. 58 736 16 92

redakcja@expressy.pl,
www.expressbiznesu.pl

ISSN 2080-5179

reDAktor
nACzelnY

Piotr Ruszewski

DziennikArze

Łukasz Razowski
l.razowski@expressy.pl

Witt Miller
w.miller@expressy.pl

REDAKCJA

reklAMA:
Rafał Laskowski

(dyrektor handlowy),
r.laskowski@expressy.pl

tel. 791 980 155

Danuta Bieszke
(doradca ds. reklamy)
d.bieszke@expressy.pl

tel. 660 731 138

SekretArz
DS. ADMiniStrACYjnYCh:

Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155

m.chmielewska@expressy.pl

Skład i łamanie
Łukasz Wick

(grafik)
l.wick@expressy.pl

MArketinG / reklAMA / Pr

PARTNERZY EXPRESSU BIZNESU:

NASZ MAGAZYN MONITORIWANY
JEST PRZEZ INSTYTuT MONITOROWANIA MEdIóW:

Samorządowy 
ExprEss BiznEsu
48 Rozwiązujemy zadania 
z niejedną niewiadomą
51 Perełka powiatu słupskiego 
czeka na głosy
52 Rewitalizacja Śródmieścia
54 Most Tczewski coraz bliżej 
odbudowy
56 W ramach rewitalizacji lasek 
przy ul. Pólko w Pelplinie zyska 
nowe oblicze
58 Gmina Puck wsród laureatów 
Pomorskich Sztormów 2022!
62 Meble na zamównienia 
powstaną w Gminie Człuchów
64 Unikat w skali kraju 
- dodatkowe pieniądze na 
rozbudowę mariny w Błotniku
66 Gmina Kolbudy. Inwestycje, 
pomoc i rekreacja
68 Gmina Puck nad morzem...
70 Elektrownia jądrowa



W TYM NUMERZE

37

17

15

6 Kaszubscy pracodawcy od lat wspierają rozwój regionu
8 World Theatre Day czyli świętowanie w obliczu wojny

BizneS & GoSpodarka
11 „Lotos - i co dalej?”
12 „Alpha” na lotnisku już czeka na biznes 
13 Nowy „Polski Ład”, problemy jeszcze większe 
17 W sezonie miejsc w hotelach nie zabraknie
20 Rywalizacja o farmy wiatrowe na Bałtyku
22 Wielkie inwestycje w Porcie Gdańsk
24 We wrześniu otwarcie kanału żeglugowego przez mierzeję
26 Giełdowe sukcesy LPP
27 Nowi inwestorzy w trójmieście
28 Zatrudnianie cudzoziemców -  zmiany w przepisach
30 Sektor usług wspólnych dla biznesu napędza rozwój Trójmiasta

nieruchomości
34 Nowe biurowce w Trójmieście

LifeStyLe
40 Implanty kostne będą nowocześniejsze? Nad tym pracuje dr 
Natalia Wójcik z PG

41 Atrakcyjne, letnie kierunki z lotniska w Gdańsku
42 Fernando Alonso o swoim jachcie Sunreef Eco
45 Pomorska moda i biżuteria na EXPO w Dubaju zrobiły 
furorę
46 Turyści „z morza” przybędą na Wybrzeże

Samorządy
48 Rozwiązujemy zadania z niejedną niewiadomą
51 Perełka powiatu słupskiego czeka na głosy
52 Rewitalizacja Śródmieścia
54 Most Tczewski coraz bliżej odbudowy
56 W ramach rewitalizacji lasek przy ul. Pólko w Pelplinie 
zyska nowe oblicze
58 Gmina Puck wsród laureatów Pomorskich Sztormów 
2022!
62 Meble na zamównienia powstaną w Gminie Człuchów
64 Unikat w skali kraju - dodatkowe pieniądze na 
rozbudowę mariny w Błotniku
66 Gmina Kolbudy. Inwestycje, pomoc i rekreacja
68 Gmina Puck nad morzem...
70 Elektrownia jądrowa



 6    

BIZNES & GoSpodarka / www.expressbiznesu.pl

P o 2000 roku tereny wo-
kół Trójmiasta stały się 
atrakcyjne dla przed-
siębiorców. Rozwijali się 

prężnie i potrzebowali rozbudować swoje 
zaplecze technologiczne i magazynowe. Ich 
uwagę przyciągnęły grunty na Kaszubach, 
które były tańsze niż w Trójmieście. 

Na początku kwietnia odbyło
się walne zgromadzenie
Kaszubskiego Związku

Pracodawców. Po raz kolejny
na czele tej prężnie działającej

organizacji stanął Zbigniew
Jarecki. Jej początki sięgają

początku 2011 roku, a co
za tym idzie, pracodawcy

od tego czasu realizują szereg
przedsięwzięć ważnych dla
rozwoju Kaszub i Pomorza.

Kaszubscy 
Pracodawcy od lat 
wspierają rozwój 

regionu
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- W 2011 roku zauważyłem potrzebę zorga-
nizowania spotkania przedsiębiorców z bur-
mistrzem Żukowa. Burmistrz takie spotka-
nie zorganizował. Przedsiębiorcy borykali 
się wtedy z wieloma problemami w procesie 
inwestycyjnym. Padła propozycja, abyśmy 
się zorganizowali. W maju 2011 wypracowa-
liśmy statut i założyliśmy Kaszubski Zwią-
zek Pracodawców. Startowaliśmy w gronie 
szesnastu, a dziś mamy ponad dwieście 
czterdzieści zrzeszonych firm. Z każdym 
rokiem powiększamy grono o kolejne nowe 
przedsiębiorstwa – wspomina Zbigniew Ja-
recki, prezes Kaszubskiego Związku Pra-
codawców.

Jak podkreśla, ideą Kaszubskiego Związku 
Pracodawców jest zorganizowana współ-
praca przedsiębiorców z samorządami 
i rządem. 

- Ważną rolę pełniliśmy w negocjacjach mię-
dzy mieszkańcami a rozbudowującym się 
przemysłem. Doprowadziliśmy do tego, że 
gmina zrobiła plan zagospodarowania prze-
strzennego i wyraźnie zaznaczyła gdzie jest 
przestrzeń rozwoju dla firm a gdzie mogą 
bezpiecznie powstawać osiedla dla ludzi – 
opisuje.

Struktura i cele do oSiągnięcia

Prezes Jarecki nie ukrywa, że jego celem 
było zbudować prężnie działający Kaszub-
ski Związek Pracodawców, który reprezen-
tuje stowarzyszone w nim podmioty gospo-
darcze. Od tych małych po te największe 
w regionie. Znaczna większość przedsię-
biorców bowiem nie ma czasu angażować 
się lokalnie w samorządach, dlatego zdają 
się na Związek w rozmowach ze starostami, 

gminami czy wojewodą. Takimi tematami 
mogą być na przykład lokalne podatki. 

- Nasza organizacja zaprasza ich do wspól-
nego stołu, gdzie wspólnie wypracowujemy 
konsensus. Wspólnie też wspieraliśmy się 
w czasie pandemii. Kaszubski Związek Pra-
codawców pełnił ważną rolę informacyjną. 
Na szczęście w naszym regionie wyszliśmy 
z niej bez większych strat. Duże przedsię-
biorstwa nie odczuły tego jak te małe, które 
głównie były skierowane na usługi. Ale dzięki 
kreatywnej postawie przetrwały i nadal pro-
sperują. Turystyka miała problem, ale dziś 
nadrabia straty. Okres urlopowy latem przy-
niósł rekordowe obroty. W tym roku zapowia-
da się podobnie – przewiduje szef KZP.

Myśl globalnie, 
WsPIERAj I kuPuj lOkAlNIE

Zgodnie z hasłem Kaszubskiego Związku 
Pracodawców „Myśl globalnie, wspieraj 
i kupuj lokalnie” zarząd KZP zachęcają 
stowarzyszone podmioty gospodarcze do 
współpracy ze sobą. 

- Chcemy, aby najpierw poszukały koope-
ranta wśród kaszubskich firm, zanim wyślą 
ofertę w świat. Zdarzają się zapytania do 
nas, abyśmy podpowiedzieli z kim można 
nawiązać współpracę. Kontaktuję więc jed-
nego przedsiębiorcę z drugim. Nakręcamy 
tym wspólnie lokalną koniunkturę rynkową. 
Osobiście znam wszystkich naszych człon-
ków Kaszubskiego Związku Pracodawców. 
Wiem gdzie się znajdują, jakie asortyment 
wytwarzają i kto stoi za ich marką. Dlatego 
mogę zawsze doradzić i przekierować zapy-
tanie o współpracę do właściwego człowie-
ka – zapewnia Jarecki.

obwodnica Metropolitarna

Od samego powstania Kaszubskiego 
Związku Pracodawców zabiegał on o stwo-
rzenie planów rozwoju infrastruktury ko-
munikacyjnej na Kaszubach. 

- Zbieraliśmy podpisy, uczestniczyliśmy 
przy wyborze trasy i terenów pod obwodni-
cę. Włączyliśmy się w proces konsultacyjny 
z projektantami. Najgorsze za nami. Teraz 
już oczekujemy realizacji. Mam nadzieję, że 
w 2025 przejadę się tą nową trasą. Obecnie 
Żukowo jest mocno zakorkowane. Rekord 
w ruchu drogowym w rejonie został pobi-
ty pewnego lata gdzie tylko w ciągu jednej 
doby przez obecną obwodnicę Trójmiasta 
przejechało sto siedem tysięcy pojazdów – 
podaje prezes KZP.

elektrownia jądrowa 
na kaSzubach

Jednym z szeroko w ostatnim czasie komen-
towanych inwestycji jest planowane po-
wstanie na Kaszubach elektrowni jądrowej.

- Świat ma tą technologię przetestowaną. 
Dziś elektrownie tego typu są bezpieczne 
i jednak mocno wspierają sieć w energię 
elektryczną. Z rejonów gdzie ma powstać 
elektrownia były wyjazdy do Francji, gdzie 
zapoznawano się z elektrownią tego typu, 
jak i badano jej wpływ na środowisko natu-
ralne. Obecnie nie ma  alternatyw - energia 
atomowa jest jedną z nich - na wciąż rosnący 
popyt na prąd – zaznacza Zbigniew Jarecki.

I przypomina, że przed nami era pojazdów 
elektrycznych, które będą mocno obciążały 
sieć energetyczną. 
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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.

World TheaTre day
czyli świętowanie 

w obliczu wojny
ostatnią niedzielę marca 
w Gdyni na ul. Bema zapar-
kowało więcej pojazdów 
niż zwykle. Przed teatrem 

zebrał się mały tłumek. Ekscytacja przybyłych 
wskazywała, że oczekują na większą atrakcję 
niż zwykłe weekendowe przedstawienie. Moim 
oczom ukazali się goście w eleganckich toale-
tach, osoby ubrane przeciętnie, a także spora 
grupa odziana w hipsterskie niechlujne stroje, 
mające zapewne komunikować światu: „Jestem 
artystą, mogę wszystko” – ot, taki nasz trójmiejski 
artystyczny folklor. Tuż przed godziną 17.00 Teatr 
Miejski dosłownie wchłonął całą tę radosną gru-
pę i na Bema zapanowała znowu cisza. 

A co było powodem tego zamieszania? Już wyja-
śniam: ostatnia niedziela marca to 27 dzień mie-
siąca. Data szczególna dla wszystkich, którym bli-
ska jest Melpomena. Aktorzy, reżyserzy oraz inni 
twórcy teatralni tego dnia świętują. Dzień Teatru, 
bo o nim mowa, został ustanowiony w czerwcu 
1961 roku podczas 9. światowego kongresu Mię-
dzynarodowego Instytutu Teatralnego (Interna-
tional Theatre Institute – ITI) w Helsinkach. A eks-
cytacja zebranych przed teatrem związana więc 
była z uroczystością rozdania nagród Prezydenta 
Gdyni z okazji święta pracowników teatralnych. 
To dobry zwyczaj, kultywowany od lat. Prezydenci 
naszych miast wręczają w ten dzień nagrody, tak-
że te pieniężne. I to nie tylko aktorom. Cały sztab 
ludzi pracuje przy przedstawieniu teatralnym 

chociaż gołym okiem ich nie widać. Garderobia-
ne, inspicjenci, montażyści scenografii, praczki, 
nagłośnieniowcy, oświetleniowcy i wielu innych 
uwijają się w ciemnościach kulis sceny, aby widz 
delektował się spektaklem. Oni także zasługują 
na docenienie, to również ich święto. 

Święto zazwyczaj radosne, jednak w tym roku 
przykryte cieniem wydarzeń zza wschodniej 
granicy. Laureaci nagród wielokrotnie w swoich 
przemowach nawiązywali do wojny w Ukrainie. 
Niewiele żartów padało ze sceny, zabrakło za-
bawy i lekkości jaką do tej pory widywaliśmy na 
podobnych uroczystościach. Było poważnie i re-
fleksyjnie. Co wrażliwsi mierzyli się z pytaniem 
„czy w obliczu tragedii jest miejsce na teatr, czy 
w świetle cierpienia przystoi zajmować się sztu-
ką?” Za każdym razem, kiedy odmieniano słowo 
„teatr”, powracał obraz Donieckiego Regionalne-
go Teatru Dramatycznego w Mariupolu, z ogrom-
nym napisem ДЕТИ na placu przed budynkiem. 
I mimo oklasków, nagród, uśmiechu gdzieś z tyłu 
głowy każdy miał smutek i rozmyślania o tym, 
czym jest i czym będzie teatr w nadchodzących 
latach. W rzeczywistości, w której przyszło nam 
żyć. Czy zmieni się, czy zyska nowe funkcje, cze-
go oczekiwać będziemy od niego. Bo to, że jest 
potrzebny bardziej niż kiedykolwiek, to nie ulega 
dyskusji. Jest wręcz konieczny. 

Po gdyńskiej gali publiczność została zaproszona 
na „Dziady” Mickiewicza w wykonaniu zespołu 

Teatru Miejskiego. Jakże inaczej zabrzmiał tekst 
wieszcza w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. 
Jak inaczej ułożyły się strofy Mickiewicza i jak 
wielkiego ciężaru nabrały jego frazy. Teatr jest 
zwierciadłem, w którym możemy się przejrzeć, 
lustrem w którym mierzy się przeszłość i teraź-
niejszość. I nieprawdą jest, że dramat w formie 
pisanej, literackiej niesie ten sam ciężar co jego 
realizacja sceniczna. Na scenie dopełnia się, 
dookreśla i zaczyna żyć. Nic nie zastąpi teatru. 
Dobrego teatru, oczywiście. Pozostawię Państwa 
ocenie, jakie losy czekają teatr w Polsce i teatr na 
świecie w obliczu bieżących wydarzeń. I nama-
wiam Was, abyście zerknęli na fragment Orędzia 
Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu 
Teatralnego ITI na Międzynarodowy Dzień Teatru 
27 marca 2022 roku, które zamieszczam poniżej. 
Te ważne słowa mogą być odpowiedzią na pyta-
nie: „po co nam dzisiaj jest teatr”. „Potrzebujemy 
teatru jako schronu, jako domu dla nas i dla tych, 
którzy z nami zamieszkają. Schronu dla wyobraź-
ni, która niesie alternatywę i stwarza nowe ję-
zyki. Schronu dla wartości. Schronu dla istnień 
ludzkich i pozaludzkich – gdy chcą być razem, 
obok, blisko, ciało przy ciele, oddech przy odde-
chu, bliscy choć obcy, zewsząd, tu i teraz – razem. 
Schronu, który jest głęboko pod powierzchnią, 
pod ziemią, z której bije życie i w którym słychać 
jej puls. Schronu, czyli miejsca, w którym ludzie 
dzielą się zasobami i emocjami. Schronu dla hu-
moru, którego nie możemy stracić, bo znaczyłoby 
to, że uwierzyliśmy w śmierć.”

W



BIZNES & GoSpodarka / www.expressbiznesu.pl

 9    

Biznes
& 

gospodarka



 10    

BIZNES & GoSpodarka / www.expressbiznesu.pl



BIZNES & GoSpodarka / www.expressbiznesu.pl

 11    

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. 

Historia związana ze sprzedażą Grupy Lo-
tos sięga 2011 r., kiedy to ówczesny Minister 
Skarbu A. Grad na konferencji prasowej 
poinformował, że wszystkie akcje Lotosu 
należące do skarbu państwa (53,19%) będą 
sprzedane inwertorowi branżowemu w jed-
nej transzy, na warunkach wypracowanych 
przez samą gdańską spółkę. Po rozważeniu 
wszelkich możliwości związanych z poszuki-
waniem inwestorów (nawet rosyjskich) oraz 
warunków tej formy prywatyzacji, nie wcho-
dząc w szczegóły, wycofano się z tej niezbyt 
trafnej decyzji. 
Kilka lat później w połowie 2018 r. zmroziła 
wszystkich informacja o ponownej próbie 
sprzedaży Grupy Lotos tym razem inwesto-
rowi z mniejszościowym udziałem skarbu 
państwa PKN Orlen (27,52%). W reakcji na 
te informacji zorganizowano szereg spotkań 
poświęconych tej tematyce i podjęto wiele 
stanowisk w tej sprawie. Z inicjatywy Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyły 
się w 2019 r. posiedzenia z udziałem przed-
stawicieli Grupy Lotos i PKN Orlen. Zapew-
niano wtedy, że Orlen stając się właścicielem 
większościowym pakietu akcji Lotosu, zaku-
pionego od skarbu państwa, ma wykorzysty-

wać jedynie swoją rolę właścicielską do koor-
dynacji polityki inwestycyjnej, zakupowej jak 
i sprzedażowej obu koncernów. Innymi słowy 
nic się nie miało zmienić poza właścicielem 
pakietu akcji gwarantującym przy tym doka-
pitalizowanie pomorskiej spółki, wzmacnia-
jąc możliwości rozwojowe Lotosu.
Jednak po ogłoszeniu warunków związanych 
ze zgodą Unii Europejskiej na fuzję dwóch 
tak ważnych dla polskiej energetyki spółek 
„Pracodawcy Pomorza” w swoim stanowisku 
wysłanym w 2020 r. do premiera polskiego 
rządu wyrazili zaskoczenie i niedowierza-
nie w związku z możliwością dokonania tej 
transakcji na zaproponowanych, skrajnie 
niekorzystnych zasadach. Nieco ponad 10 lat 
po konferencji prasowej Pana Ministra Gra-
da w styczniu tego roku, tym razem Prezes 
PKN Orlen poinformował opinię publiczną 
o zakończeniu prac nad sposobem realizacji 
warunków Komisji Europejskiej. Według pro-
pozycji Orlenu koncern Saudi Aramco z Ara-
bii Saudyjskiej ma zakupić 30% udziałów 
w rafinerii należącej do gdańskiego koncer-
nu naftowego Lotos, a także spółkę hurtową 
i część obejmującą paliwa lotnicze za kwotę 
około 2,2 mld zł. Z kolei węgierski Mol, przej-
mie 417 stacji paliw Lotosu za 610 mln dol., 
stając się wtedy trzecim największym gra-
czem na rynku detalicznej sprzedaży paliw 
w Polsce. Jednocześnie firma Mol wynego-
cjowała długoterminową umowę na dostawy 
paliw dla swoich sieci stacji, co sprawi, że 
będziemy kupowali węgierskie paliwo na ich 
stacjach. W ramach umowy Mol zobowiązał 
się sprzedać na rzecz PKN Orlen 185 stacji 
paliw zlokalizowanych na Węgrzech i w Sło-
wacji za kwotę 259 mln dol. Aktywa w obsza-

rze logistyki paliwowej Lotosu, oraz biznesu 
asfaltowego, ma nabyć polska spółka gieł-
dowa Unimot, poprzez przejęcie 100% akcji 
spółki Lotos Terminale, co sprawi, że firma 
stanie się trzecim graczem na rynku magazy-
nowania paliw oraz drugim graczem na rynku 
sprzedaży asfaltów w Polsce. 
Przedstawione warunki z punktu widzenia 
pomorskiego środowiska gospodarcze-
go są nieakceptowalne, gdyż związane są 
z wysprzedażą obcemu kapitałowi aktywów 
dobrze prosperującej firmy Lotos. W tym 
samym czasie, kiedy przedstawiano wa-
runki transakcyjne, które należy spełnić, 
aby doszło do połączenia PKN Orlen z Gru-
pą Lotos dochodziły do nas niepokojące 
sygnały o napiętej sytuacji geopolitycznej 
i rosnącym zagrożeniem konfliktem zbroj-
nym eskalowanym przez Rosję. Dlatego też 
„Pracodawcy Pomorza” zaapelowali do pol-
skiego rządu o wstrzymanie procesu trans-
akcyjnego. Zdaniem organizacji, w obliczu 
realnego zagrożenia dla Polski ze strony 
Rosji i Białorusi niedopuszczalnym jest wy-
przedawanie w częściach koncernu Lotos 
firmom utrzymującym relacje biznesowe 
z firmami ze wspomnianych państw. W od-
powiedzi Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych nie ustosunkowano się do naszych 
wątpliwości podkreślając jedynie, że fuzja 
Orlenu i Lotosu umożliwi dalsze budowanie 
koncernu multienergetycznego jako skon-
solidowanego, silnego, polskiego czempio-
na paliwowo-gazowego, co strategicznie 
wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Pol-
ski. Ta teza jest jednak przez wielu znawców 
tematu podważana. Nadal więc jest aktual-
ne pytanie: co dalej z Lotosem?  

„Lotos – i co dalej?”
Pomorskie środowisko gospo-
darcze już od wielu lat stanow-
czo przeciwstawia się próbom 
sprzedaży majątku Grupy Lotos.  
Dodatkowo aktualne okoliczno-
ści geopolityczne uzasadniają 
konieczność zaniechania tych 
działań. 
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Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy 
i jego główni udziałowcy, w tym miasto 
Gdynia i Gdańsk poinformowało o za-
mknięciu procesu inwestycyjnego przy 
pierwszym budynku w ramach Airport 
City Gdańsk. Biurowiec „Alpha”, który roz-
począł komercyjną inwestycję tuż obok 
pomorskiego lotniska zapoczątkował pla-
nowaną serię łącznie siedmiu obiektów 
o charakterze biurowo-usługowym.

Jak podaje serwis prasowy miasta Gdynia, 
uzyskano dwa kluczowe dokumenty – po-
zwolenie na użytkowanie nowego budynku 
i dróg dojazdowych od Pomorskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego oraz certyfikat LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) na 
poziomie Gold, który potwierdza wysokie 
standardy środowiskowe.

- W końcu lutego 2022 roku uzyskaliśmy 
pozwolenie na użytkowanie. Pozwolenie to 
oficjalnie potwierdza właściwe wykonanie 
budynku przez generalnego wykonawcę, 
firmę Hochtief Polska SA. (...) Uzyskany na-
tomiast przed chwilą certyfikat LEED GOLD 
potwierdza najwyższy standard budynku 
w zakresie użytych technologii m.in. wod-
no- i energooszczędnych, jak i optymalizacji 
procesów budowlanych mających na celu 

stworzenie obiektu przyjaznego środowisku 
– mówi Michał Dargacz, dyrektor ds. Air-
port City Gdańsk.

„Alpha” to obiekt wybudowany w ramach 
Airport City Gdańsk, które ma stanowić al-
ternatywę dla obiektów biznesowych położo-
nych w centrach miast. To propozycja przede 
wszystkim dla firm, które chcą skorzystać 
z bliskości lotniska i świetnego skomuniko-
wania z całym Trójmiastem i regionem.

Biurowiec posiada sześć pięter i dwie kon-
dygnacje podziemne o łącznej powierzch-
ni najmu sięgającej 8,5 tysięcy metrów 
kwadratowych, oferując jednocześnie 197 
miejsc parkingowych. Wewnątrz będą 
funkcjonować biura, strefa gastronomicz-
no-usługowa, a w najbliższym otoczeniu 
docelowo także strefa sportu i rekreacji.

Jak tłumaczy dyrektor Dargacz uzyskany 
certyfikat LEED GOLD potwierdza najwyż-
szy standard budynku w zakresie użytych 
technologii m.in. wodno- i energooszczęd-
nych, jak i optymalizacji procesów budow-
lanych mających na celu stworzenie obiek-
tu przyjaznego środowisku. Biurowiec 
ACG Alpha dołączył oficjalnie do ścisłej 
czołówki najnowocześniejszych budynków 
na trójmiejskim rynku biurowym. 

Jak informuje Port Lotniczy Gdańsk im. Le-
cha Wałęsy, inwestycja aktualnie znajduje 
się na etapie bardzo zaawansowanych pro-
cedur zawierania umów najmu. W najbliż-
szym czasie powinny pojawić się informa-
cje o pierwszych najemcach. Firmy mają 
zacząć pracować w biurowcu „Alpha” już 
za kilka miesięcy, po wykonaniu zleconych 
przez nie aranżacji wnętrz. 

„Alpha” na lotnisku już czeka na biznes

Tuż obok pasów startowych i pa-
sażerskiego terminala gdańskie-
go lotniska powstaje zagłębie 
biznesowe. Niebawem pojawią 
się pierwsi najemcy budynku 
„Alpha” wybudowanego w ramach 
Airport City Gdańsk. Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy dopina 
długo zapowiadaną inwestycję.

TEksT: mar. pras. zdjęcie: mat. prasowe
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Po trzech miesiącach obowiązywania zmian 
podatkowych wynikających z Polskiego 
Ładu, rząd po raz trzeci w ciągu jednego roku 
planuje zmienić zasady rozliczenia podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Obniżka 
podatku PIT z 17% do 12%, czy likwidacja 
ulgi dla klasy średniej to jedne z największych 
zmian przewidzianych w nowelizacji Polskie-
go Ładu, która ma wejść w życie 1 lipca 2022 
r. Eksperci EY sprawdzili, jaki wpływ będą 
miały planowane w projekcie nowelizacji 
zmiany na wynagrodzenia pracowników. 

iększości firm dopiero co udało się dostosować swo-
je systemy kadrowo-płacowe do zmienionych od po-
czątku roku dwukrotnie przepisów ustawy o PIT, a już 
konieczna będzie kolejna zmiana. Z kolei podatnicy 

na nowo muszą oswajać się ze zmianami w wynagrodzeniach. 

koniec ulgi dla klaSy średniej i obniżka pit

Zgodnie z projektem z 24 marca 2022 r. płatnicy od 1 lipca 2022 r. 
nie będą zobligowani do naliczania ulgi dla klasy średniej. Pojawiła 
się jednak wątpliwość co z ulgą naliczaną w okresie od stycznia do 
czerwca 2022 r. Jak wynika z projektowanych zmian ulga dla klasy 
średniej zostanie zniesiona w odniesieniu do dochodów (przycho-
dów) uzyskanych już od 1 stycznia 2022 r. Nie oznacza to jednak 
obowiązku dokonania korekt przez płatników w odniesieniu do już 
naliczonej ulgi dla klasy średniej. Z kolei podatnicy nie uwzględnią 
tej ulgi przy rocznym rozliczeniu PIT za 2022 rok.

nowy „polski Ład”, 
problemy jeszcze 

większe

W
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Jednocześnie, aby zniwelować negatywny wpływ uchylenia ulgi 
dla klasy średniej, rząd zapowiedział obniżenie podatku PIT z 17% 
do 12%, co będzie równoznaczne ze zmianą kwoty zmniejszającej 
podatek, która wyniesie w skali roku 3600 zł, a nie jak do tej pory 
5100 zł.

pit-2 – czy konieczne będzie jego Składanie?

W dalszym ciągu, aby płatnik potrącał kwotę zmniejszającą po-
datek, konieczne będzie złożenie przez podatnika PIT-2, a za-
tem oświadczenia uprawniającego płatnika do potrącania kwoty 
zmniejszającej podatek. Jednakże, jak wynika z projektu noweliza-
cji, PIT-2 składać będą mogli również podatnicy uzyskujący przy-
chody z tzw. działalności wykonywanej osobiście, a zatem m.in. 
z umów zlecenia, o dzieło, czy z kontraktów menedżerskich. Dodat-
kowo, zgodnie z nowelizacją, oświadczenie PIT-2 podatnik będzie 
mógł złożyć maksymalnie trzem płatnikom, a nie tak jak dotych-
czas tylko jednemu.

co z zaliczkaMi na podatek dochodowy?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2022 
r. płatnicy nie będą już podwójnie liczyć i porównywać zaliczek na 
PIT, tj. według zasad z 2021 i z 2022 r. Jednakże w projekcie ustawy 
nowelizującej próżno szukać uchylenia przepisu ustawy o PIT, któ-
ry obliguje płatników do dokonywania podwójnych obliczeń. Z ko-
lei w uzasadnieniu do projektu ustawy znaleźć można informacje 
o uchyleniu art. 53a ustawy o PIT (na mocy którego wprowadzono 
mechanizm podwójnego liczenia i porównywania zaliczek), jak rów-
nież informację, że w ten sposób wyeliminowane zostanie ryzyko 
dużych dopłat w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Wydaje się zatem, że zamiarem jest uproszczenie liczenia zali-
czek na PIT za rok 2022 i odejście od podwójnych obliczeń i po-
równywania sytuacji danego pracownika w roku 2022 w stosunku 
do roku 2021. Co istotne, w myśl projektu ustawy, jeżeli płatnik 
pobierze w lipcu 2022 r. zaliczkę na PIT na podstawie przepisów 
obowiązujących na dzień 30 czerwca 2022 r., a nie przekaże jej 
jeszcze na rachunek urzędu skarbowego, zobowiązany będzie 
niezwłocznie zwrócić podatnikowi tę jej część, która przekroczy 
zaliczkę obliczoną już na podstawie przepisów, które mają wejść 
w życie 1 lipca 2022 r.

czy w takiM razie wynagrodzenia netto wzroSną?

Wraz z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian wynikających 
z wprowadzenia Polskiego Ładu mogliśmy wyodrębnić 3 grupy po-
datników, których zmiany te dotykały w różny sposób. Do pierwszej 
zaliczyć można podatników, dla których nowy system okazał się 
korzystny, a ich wynagrodzenie wzrosło, do drugiej - tych, dla któ-
rych zmiany okazały się neutralne, a zmiana wynagrodzenia netto 
nie była odczuwalna. Jednak dla pewnej części podatników był to 
negatywny zabieg, a wynagrodzenie netto tej grupy uległo obniże-
niu w porównaniu do roku ubiegłego (2021). 

Eksperci EY przekonują, że w związku ze zmianami, jakie mają obo-
wiązywać od 1 lipca 2022 r. większość podatników zyska, a ich mie-
sięczne wynagrodzenia netto będą wyższe w porównaniu do roku 
2021 czy okresu od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022, w którym 
obowiązują zasady Polskiego Ładu. Należy jednak wspomnieć, iż 
istnieje grupa podatników, dla której nowe zmiany nie będą ko-
rzystne, a ich wynagrodzenie miesięczne w porównaniu do tego, 
które otrzymywali w 2021 roku w dalszym ciągu będą niższe.

Zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego spowodowane jest 
przede wszystkim obniżeniem stawki podatkowej z 17% na 12%. 
W efekcie obniżenia stawki PIT, brak możliwości odliczenia składki 
zdrowotnej od podatku nie będzie już, aż tak dotkliwy dla podatni-
ków. Dodatkowo, pozostawienie zwiększonej kwoty wolnej od po-
datku (30 000 zł/rocznie) oraz podwyższonego pierwszego progu 
podatkowego (120 000 zł/rocznie) sprawi, iż zmiany wprowadzone 
od 1 lipca 2022 r. będą korzystane dla szerokiej grupy podatników.

W wyniku wprowadzania kolejnych, dokonywanych w krótkich od-
stępach czasu zmian Polskiego Ładu i jego nowelizacji, poprawne 
naliczenie wynagrodzeń pracowników wymagać będzie spraw-
nego poruszania się w gąszczu zawiłych przepisów. Rozliczenie 
PIT za rok 2022 może okazać się wyzwaniem i nastręczać wielu 
trudności.
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TEksT: Witt Miller zdjęcia: mat. prasowe

ROBERT OKULSKI
- Ekspert BCC ds. księgowości i rozliczeń podatkowych małych i średnich 
przedsiębiorstw

„Polski Ład” po niecałych trzech miesiącach od wprowadzenia, po naliczeniu w dwóch kolejnych miesiącach 
wynagrodzeń, których opodatkowanie okazało się skrajnie niekorzystne dla pracowników, po odprowadzeniu 
przez przedsiębiorców pierwszej horrendalnie wysokiej składki zdrowotnej (a dwóch kolejnych powiększających 
podatek) odchodzi do lamusa. Czy to koniec problemów przedsiębiorców? Wygląda na to, że dopiero początek. 
Jeszcze niedawno rzesze księgowych, doradców podatkowych i ich klientów – przedsiębiorców wydawały 
znaczne sumy pieniędzy na analizy, szkolenia, zakup opracowań i poradników, zmiany w oprogramowaniu a na 
koniec strukturze organizacyjnej i podatkowej swoich firm. Wszystko to związane z „przełomową i nowatorską 
reformą podatkową”, której pomysł ogłoszono pół roku, a zapisy (pisane na kolanie) miesiąc przed wejściem 
w życie. Teraz wszystko na nic. Mamy kolejny „Nowy Ład”. Całkowitą zmianę koncepcji. Pomysł ogłoszono tym 
razem na 3 miesiące przed wejściem w życie, co gorsza rząd decyduje się na wprowadzenie zmian w trakcie 
trwania roku podatkowego. 
Warto zapytać premiera, co to oznacza dla przedsiębiorców, takich jak: 

przedstawiciel wolnego zawodu, który w dobrej wierze wybrał ryczałt ewidencjonowany i w ramach „systemu •	
sprawiedliwego dla wszystkich” zapłaci podatek 17% od obrotu, podczas gdy jego kolega po fachu na etacie 
tylko 12% i to dopiero od wypłaty ponad 30.000 zł.
informatyk, który po kosztownych konsultacjach zgodził się na wybór 12-to procentowego ryczałtu płaconego od •	
całego swojego obrotu, gdy mógłby zapłacić te same 12% wyłącznie  od dochodu po potrąceniu kwoty wolnej?
przedsiębiorcy, który zamiast rozwijać firmę spędził wiele godzin na webinarach i wybrał podatek liniowy aby •	
skorzystać z niższego zdrowotnego i ponieść łączne obciążenie podatkowe 23,9%. Skąd miał wiedzieć, że 
stawka zaproponowana na „skali” zmieni się za chwilę na 12+9 czyli 21%? Co zrekompensuje mu „drobne” 137,75 
zł/m-c nowej ulgi? 
wspólników spółki cywilnej, którzy doszli do wniosku, że skoro podatki w bezpieczniejszej spółce z o.o. są •	
w tej chwili na podobnym poziomie, to warto pokryć koszty przekształcenia. Już po fakcie dowiadują się, że to 
przekształcenie będzie ich kosztować dodatkowe 5% podatku? 
I całej rzeszy pozostałych przedsiębiorców, którzy poświęcony czas i pieniądze wydane na wybór optymalnej •	
formy prowadzenia swojego biznesu mogą uważać za wyrzucone w błoto, gdyż działali  w oparciu o przepisy, 
które, przed upływem 3-ch miesięcy okazały się „do wymiany”. 

Kto zwróci prawnikom, doradcom podatkowym, a przede wszystkim księgowym środki zmarnowane na 
dostosowanie się do uchylonych regulacji. Kto sfinansuje kolejne koszty dostosowania do najnowszych regulacji? 
Kto zrekompensuje, poszkodowanym podatkowo informatykom kolejne prace nad dostosowaniem dla klientów 
oprogramowania, które będzie musiało działać w dwóch systemach w ciągu jednego roku? 
Kto skończy wreszcie ten chocholi taniec Ministerstwa Finansów? Jeszcze można wrócić do przepisów z ub. roku, 
zostawiając co najwyżej kwotę wolną i nowy próg podatkowy. Premier Morawiecki obiecał przecież, że każdy, dla 
którego nowe przepisy będą niekorzystne, może rozliczyć się w „poprzednim” systemie. 
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TEksT: Łukasz Razowski zdjęcia: mat. prasowe

Podczas spotkania Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej rozmawiano m.in. o sytuacji 
zaistniałej po rosyjskiej agresji na Ukra-
inę. Uchodźców wojennych bowiem wciąż 
przybywa, więc zaczynają się rozważania 
co dalej? 

O tym, czego można się spodziewać po 
nadchodzącym sezonie turystycznym na 
Pomorzu, mówi Prezes Zarządu Gdańskiej 
Organizacji Turystycznej Łukasz Wysocki: 

Jak w obecnej sytuacji może wyglądać zbli-
żający się sezon turystyczny?

Wojna na Ukrainie to z pewnością czyn-
nik destabilizujący sytuację w regionie, 
nie tylko w branży turystycznej. Sytuacja 
jest ciężka do przewidzenia. Zaczynamy 
zauważać odpływ gości ze Skandynawii 
- anulacje przy rezerwacjach dokonanych 
na okres letni. Należy jednak zauważyć, iż 
nie są to anulacje na dużą skalę. Żywimy 
głęboką nadzieję na bardzo szybkie za-
kończenie konfliktu trwającego za naszą 
wschodnią granicą, a co za tym idzie, liczy-
my na dobry okres letni z punktu widzenia 
obłożenia turystycznego.

Czy w związku z przyjmowaniem uchodź-
ców wojennych przez kwaterodawców ist-
nieje obawa – być może zabrzmi to kolo-
kwialnie – że zabraknie miejsc pobytu dla 
urlopowiczów?

Nie, z pewnością do takiej sytuacji nie doj-
dzie. Od samego początku był to proces 
bardzo zrównoważony. Hotelarze udostęp-

niali nam ok 20 procent swojej dostępnej 
bazy dzięki czemu mogliśmy pomieścić 
zarówno gości uciekających przed konflik-
tem, jak i gości przybywających typowo tu-
rystycznie i biznesowo. Na chwilę obecną 
osoby z Ukrainy znajdują pomoc, w więk-
szości, w kwaterach prywatnych, dzięki 
czemu mamy dostępną praktycznie całą 
bazę hotelową do celów turystycznych. 

Czy obecna sytuacja na świecie może wpły-

nąć na liczbę zagranicznych turystów, nie 
tylko tych ze Skandyniawii?

Oczywiście takie ryzyko istnieje. Niestety 
przyczyną tego są błędne przekazy mediów 
zagranicznych, gdzie często Polska jest po-
kazywana jako „strefa konfliktu”. Na chwilę 
obecną Gdańska Organizacja Turystyczna 
rozpoczyna akcje informacyjne pokazujące 
nas jako kraj i region, który pomaga, a jed-
nocześnie jest bardzo bezpieczny i stabilny. 

W sezonie miejsc 
w hotelach nie zabraknie

W połowie marca odbyło się spotkanie członków Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Branża już precyzuje nadzieje 
i rozważa obawy przed sezonem turystycznym 2022. Dużo czasu i uwagi poświęcono przybyszom z Ukrainy, którzy 

masowo uciekają za granicę w obawie przed działaniami wojennymi.
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rywalizacja o farmy 
wiatrowe na Bałtyku

RWE, drugi co do wielkości gracz w światowej branży offshore, złożyło 
wnioski o trzy lokalizacje dla farm wiatrowych na Bałtyku. Podobny 

wniosek złożył duński potentat energetyczny Ørsted wraz z Zespołem 
Elektrowni Pątnów-Ada.mów-Konin. O to samo starają się też polskie 

spółki Orlen i PGE oraz koncern paliwowy Shell.
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11 dostępnych lokalizacji na Bałtyku toczy się 
ostra rywalizacja. Trzy lokalizacje mają już za-
mknięte terminy składania wniosków. Do tej pory 
inwestorzy skutecznie złożyli 49 wniosków o wy-

danie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń.

PGE stara się o 8 lokalizacji, w tym dwie wspólnie z Eneą, jed-
ną z Tauronem, jedną z Orstedem. PKN Orlen skutecznie złożył 
9 wniosków. O dwie lokalizacje wnioskuje Energa. Trzy wnioski 
złożył Shell.

- Jako Shell jesteśmy aktywnym uczestnikiem transformacji energe-
tycznej zarówno w Polsce, jak i globalnie. W lutym 2021 r. ogłosili-
śmy strategię neutralności klimatycznej. Naszym celem jest, by do 
2050 r. stać się firmą energetyczną o zerowej emisji netto. Jesteśmy 
przekonani, że morska energetyka wiatrowa ma potencjał, aby w naj-
bliższych dekadach stać się znaczącym źródeł energii. Na poziomie 
globalnym już od 20 lat budujemy portfolio wiatrowe. Mamy zainsta-
lowane elektrownie wiatrowe na morzu o mocy 843 MW, 262 MW na 
lądzie i prawie 14 GW przygotowywanych projektów energetyki wia-
trowej morskiej w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji – wskazuje 
Gabriela Strokirk, rzeczniczka prasowa Shell Polska.

O polskie lokalizacje stara się także norweski Equinor, który złożył 
trzy wnioski oraz szwedzki Eolus z dwoma wnioskami. Swój udział 
w rywalizacji o lokalizacje na Bałtyku zapowiadał szwedzki dewe-
loper farm wiatrowych i fotowoltaicznych OX2. Farmy wiatrowe na 
Bałtyku chce razem budować również konsorcjum złożone z duń-
skiej firmy Ørsted i Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin). 
Z dużych inwestorów warto wymienić także hiszpańską Iberdrolę, 
która poprzez spółki See Wind złożyła dwa wnioski, EDF Renewa-
ble z trzema wnioskami, Ocean Winds czyli spółkę francuskiego 
giganta Engie i portugalskiego EDP, 

W ostatnich dniach trzy wnioski lokalizacyjne złożyło też konsor-
cjum RWE, które jest operatorem morskich farm wiatrowych w całej 
Europie, w tym na wybrzeżu duńskim (Rødsand 2: 207 MW), szwedz-
kim (Kårehamn: 48 MW) i niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckie-
go (Arkona: 385 MW). Firma prowadzi obecnie na świecie prace 
nad rozwojem projektów w obszarze morskiej energetyki wiatro-
wej o łącznej mocy 8 GW.  W Polsce firma jest na etapie zaawanso-
wanego przygotowania do budowy F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, 
nad którym pracują zespoły w Gdyni, Słupsku i Warszawie. 

W naszym kraju RWE prowadzi działalność w zakresie lądowych 
farm wiatrowych, o łącznej, zainstalowanej mocy wynoszącej 410 
MW. Kolejne projekty znajdują się w fazie przygotowania lub bu-
dowy. W 2022 r. RWE planuje m.in. uruchomienie lądowych farm 
wiatrowych Rozdrażew (16,8 MW) oraz budowę dwóch kolejnych 
obiektów onshore. Dodatkowo, RWE dywersyfikuje portfolio pol-
skiego OZE, inwestując w projekty farm fotowoltaicznych. W la-
tach 2022 i 2023 RWE planuje budowę ponad 80 MW nowych pro-
jektów PV. 

Mamy w tym duże doświadczenie, obecnie eksploatujemy morskie 
farmy wiatrowe o całkowitej, przynależącej do RWE mocy wynoszącej 
2,4 GW na obszarach takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy, Bel-
gia, Dania i Szwecja. Polska jest dla nas rynkiem strategicznym pod 
kątem rozwoju, stąd nasza pełna determinacja do wsparcia krajowego 
rynku wytwarzania zielonej energii na drodze do realizacji ambitnych 
celów klimatycznych – mówi Grzegorz Chodkowski z RWE, odpowie-
dzialny za rozwój sektora offshore wind w Polsce.

Jak przekonują eksperci, Bałtyk w porównaniu do innych akwenów 
morskich posiada sprzyjające warunki do budowy instalacji offsho-
rowych ze względu na głębokość i niski stopień zafalowania. 

TEksT: Witt Miller zdjęcia: mat. prasowe

O
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Ponad pół miliarda złotych ma kosztować przebudowa czte-
rech nabrzeży w Porcie Gdańsk. Planowany okres realizacji 
inwestycji to lata 2022-2026. Inwestycja przyczyni się przyczyni 
się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienia 
potencjału przeładunkowego oraz zwiększenia przepustowości.

Port Gdańsk to w ostat-
nich latach wielki plac 
budowy. Właśnie do-
biega końca, kluczowa 

dla rozwoju Portu Wewnętrznego, inwesty-
cja związana z pogłębianiem toru wodnego 
i modernizacją ponad 5 km nabrzeży, a już 
projektowana jest kolejna, będąca niejako 
jej kontynuacją.

wielKie inwestycje 
w Porcie Gdańsk

P
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Projekt nosi nazwę „Poprawa dostępu 
do Portu Gdańsk – modernizacja toru wod-
nego 2”. W ramach tego przedsięwzięcia 
przewiduje się rozbudowę czterech nabrze-
ży Portu Wewnętrznego o łącznej długości 
1916 metrów wraz z infrastrukturą kolejową. 
Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowa-
ne są wzdłuż Kanału Portowego natomiast 
Nabrzeża Rudowe III i częściowo Węglowe 
to nabrzeża znajdujące się Basenie Górni-
czym. Projekt posiada wszelkie niezbędne 
dokumenty: projektowe, środowiskowe, 
a także zgody i pozwolenia.

Całkowita wartość projektu to ok. 533 mln 
zł, z czego dofinansowanie ze środków unij-
nych w wysokości 85 proc. kosztów, stano-
wić będzie nieco ponad 453 mln zł. Dzięki 
tej inwestycji ulegną poprawie jakość i stan-
dard obsługi statków, a także warunki pracy, 
wzrośnie zdolność przeładunkowa oraz moż-
liwość obsługi większych jednostek. Ponadto 
zwiększy się długość linii cumowniczej, a li-
nie brzegowe będą dostosowane do potrzeb 
jednostek o maksymalnym dopuszczalnym 
zanurzeniu, tak by mogły one bezpiecznie 
nawigować w Kanale Portowym. 

Nabrzeże Bytomskie po przebudowie 
ma pełnić funkcję nabrzeża uniwersalne-
go. Rozbudowa planowana jest na odcinku 
o długości 204 metrów. Rozbudowa kolej-
nego nabrzeża – Rudowego III ma na celu 
utworzenie uniwersalnego stanowiska 
przeładunkowego, przystosowanego 
do obsługi statków pełnoładownych o no-
śności 35.000 DWT. Oprócz konstrukcji 
hydrotechnicznych przebudowie zostaną 
poddane sieci elektryczne, wodociągowe, 
odwodnienie liniowe i kanalizacja desz-
czowa nabrzeża oraz dojazdy do nabrzeża. 
Skorygowany zostanie również przebieg 
torowisk kolejowych.

Kolejne nabrzeże, które jest planowane 
do przebudowy to Nabrzeże Wiślane na od-
cinku o długości 918 metrów. Po przebu-
dowie zwiększą się dopuszczalne wartości 
parametrów eksploatacyjnych (w tym głę-
bokość Kanału Portowego przy nabrzeżu 
do 12 m. Z kolei pierwszy etap przebudowy 
Nabrzeża Węglowego obejmuje odcinek 
o długości ok. 540 metrów. W ramach tego 
przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie 
kilku stanowisk przeładunkowych.

Przypomnijmy, właśnie dobiega końca 
inwestycja „Modernizacja toru wodnego, 
rozbudowa nabrzeży oraz poprawa wa-
runków żeglugi w Porcie Wewnętrznym 
w Gdańsku”. Roboty budowlane zostały 
już zakończone, obecnie trwają czynności 
odbiorcze oraz końcowe rozliczenia. Finał 
całości projektu jest planowany na ko-
niec czerwca br. Koszt tej inwestycji to ok. 
595,5 mln zł.

Ta wieloletnia inwestycja ZMPG obejmu-
je swoim zakresem Nabrzeża: Oliwskie, 
Ziółkowskiego, Obrońców Poczty Polskiej 
i Mew, Zbożowe, Wisłoujście, Dworzec 
Drzewny oraz odcinki Nabrzeży: Wiślanego, 
Szczecińskiego i BON o łącznej długości ok. 
5 km, oraz 7 kilometrowy tor wodny Portu 
Wewnętrznego. Dzięki modernizacji toru 
wodnego, zwiększyło się dopuszczalne za-
nurzenie statków wchodzących do Portu 
Wewnętrznego. W Kanale Portowym mogą 
być obsługiwane jednostki do 250 m dłu-
gości, szerokości 35 m i zanurzeniu 10,6 m; 
natomiast na Kanale Kaszubskim – statki 
o długości do 190 m, szerokości 25 m i za-
nurzeniu 9,35 m.

TEksT: Witt Miller zdjęcia: mat. prasowe



 24    

BIZNES & GoSpodarka / www.expressbiznesu.pl

rzekop Mierzei Wiślanej jest główną częścią 
nowej drogi wodnej między Zalewem Wiślanym 
a Zatoką Gdańską. Inwestycja obejmuje reali-
zację portu osłonowego od strony Zatoki Gdań-

skiej, a także kanału żeglugowego ze śluzą, jej zamknięciami oraz 

stanowiskami oczekiwania dla statków (z obu stron), budowę no-
wego układu drogowego wraz z dwoma mostami obrotowymi oraz 
sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Inwestorem jest Urząd 
Morski w Gdyni, a generalnym wykonawcą konsorcjum firm NDI/
Besix.

we wrześniu otwarcie 
kanaŁu żeGluGoweGo 

Przez Mierzeję
We wrześniu pierwsze statki przepłyną kanałem żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną 
- zapowiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Przekop Mierzei Wiśla-
nej to główna część budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 

i będącej jedną z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych rządu.

P
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– Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 
jest jedną z priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych rządu. 
Jej wagę rozumiemy szczególnie teraz, w dobie inwazji Rosji na 
Ukrainę. Po zakończeniu budowy tej inwestycji statki będą mogły 
zawijać do portu w Elblągu płynąc wyłącznie po naszych wodach, 
co uniezależni armatorów od woli strony rosyjskiej – powiedział mi-
nister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do 
Elbląga to odcinek o długości blisko 25 kilometrów. Sam kanał 
żeglugowy ma mieć kilometr długości i pięć metrów głębokości.

- Przekop Mierzei Wiślanej to epokowa inwestycja i główna część 
budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 
Realizacja inwestycji jest na zaawansowanym etapie. Około 90 
proc. kanału żeglugowego jest już gotowe. Jeszcze w tym roku z no-
wej drogi wodnej skorzystają pierwsze statki. Uroczyste otwarcie 
planujemy 17 września br. Inwestycja pozwoli na swobodne wpły-
wanie na polski Zalew Wiślany bez konieczności pytania o zgodę 
Federacji Rosyjskiej – powiedział wiceminister infrastruktury Ma-
rek Gróbarczyk.

Próby ruchowe drugiego mostu obrotowego, montaż wyposaże-
nia hydrotechnicznego w śluzie oraz roboty przy wykonywaniu 
sztucznej wyspy na Zalewie i w portach osłonowych na Zatoce 
Gdańskiej – tak przebiegały prace na budowie przekopu Mierzei 
Wiślanej w ostatnim czasie.

W części wschodniej portu osłonowego trwają roboty czerpalne, wy-
konywany jest narzut z kamienia łamanego, trwa układanie betono-
wych elementów „x-block plus” oraz wykonywanie podłoża i warstwy 
wyrównawczej z betonu, a także nadbudowy. W części południowej 
kanału żeglugowego zakończono montaż wyposażenia hydrotech-
nicznego, a w północnej zrealizowano wszelkie roboty żelbetowe. 

W śluzie, która stanowi serce inwestycji, trwa montaż hydrotech-
niki oraz wykonywanie prac przy bramie północnej i południowej. 
Poza tym cały czas prowadzone są prace związane z budową no-
wego układu drogowego, dzięki któremu ruch statków nie będzie 
paraliżował ruchu samochodów. Przyczynią się do tego dwa uni-
katowe w skali kraju mosty obrotowe. Most północny od lata ubie-
głego roku jest użytkowany. Most południowy przechodzi obecnie 
testy mechanizmu obrotowego.

Intensywne roboty trwają także w rejonie sztucznej wyspy. Za-
kończono prace czerpalne, pogrążono już prawie wszystkie 
ścianki szczelne i wykonano większość ściągów. Sztuczna wyspa 
będzie miała 181 ha. Ma być siedliskiem ptaków, które już ją po-
lubiły. Prowadzone są również prace elektryczne, teletechniczne 
i sanitarne. W ostatnim czasie trwał montaż układów przepom-
powni wód deszczowych w rejonie budynku Kapitanatu. Testowa-
no też nadrzędny system sterowania (NSS), integrowano system 
automatyki mostu północnego oraz południowego, bram śluz oraz 
zewnętrzne systemy instalowane na terenie przeprawy. Wkrótce 
mają się też rozpocząć próby ruchowe bram w śluzie.

TEksT: Witt Miller zdjęcia: mat. prasowe
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Byki i Niedźwiedzie to konkurs organizo-
wany od 28 lat, w którym doceniane są 
osiągnięcia spółek giełdowych w zakresie 
wypracowanych wyników finansowych, 
notowanych kursów akcji, stopy zwrotu, 
czy wartości aktywów. Ocenie poddawa-
na jest także kadra zarządzająca tymi 
podmiotami, ale również najwybitniejsze 
osobowości rynku finansowego, fundusze 
inwestycyjne czy domy maklerskie.

Nagrody przyznano w 12 kategoriach kon-
kursowych: Pracownicze Plany Kapitałowe 
Roku, Spółka Roku z Rynku Newconnect, 
Ekonomista Roku, Dom Maklerski Roku, 
Prezes Roku, Osobowość Rynku Finanso-
wego, Analityk Roku, Debiut Roku, Towa-
rzystwo Funduszy Inwestycyjnych Roku, 
wreszcie Najlepsza Spółka Roku indeksu 
sWIG 80, WIG 40 oraz WIG 20.

W ostatniej z kategorii, za Najlepszą Spółkę 
Roku Indeksu WIG 20 uznano LPP, docenia-
jąc sprawne zarządzanie spółką i jej silną 
pozycję finansową wypracowaną pomimo 
zawirowań rynkowych wywołanych pan-
demią. Kapituła konkursu doceniła także 
wysoki, bo ponad 110-procentowy wzrost 
kursu akcji LPP w 2021 roku oraz wysoką 
kapitalizację rynkową, która uplasowała 
firmę w czołówce najbardziej wartościo-
wych spółek notowanych na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych.

Najwyższy laur dla spółek WIG20 w kon-
kursie Byki i Niedźwiedzie, to druga na-
groda dla LPP przyznana w uznaniu za 
osiągnięcia kapitałowe spółki w 2021 
roku. Tydzień wcześniej, LPP uzyskało ty-
tuł Giełdowej Spółki Roku w corocznym 
rankingu redakcji Pulsu Biznesu. To trze-
cie tego typu wyróżnienie dla LPP w po-
nad 20-letniej historii rankingu. Co ważne, 
przez cały ten okres spółka nigdy, za wy-
jątkiem trudnego 2020 roku, nie opuściła 
pierwszej dziesiątki.

Eksperci brali pod uwagę kompetencje 
zarządu, perspektywę rozwoju, innowacyj-
ność produktów i usług, relacje inwestor-
skie oraz sukcesy 2021 roku. Silny wzrost 
kursu akcji, rozważne zarządzenie, w tym 
stabilna marża brutto na sprzedaży i solid-
ny cash flow operacyjny to najważniejsze 
elementy, które zyskały uznanie w ran-
kingu Pulsu Biznesu. Oceniający wskaza-
li również na duże znaczenie odbudowy 

sprzedaży w przeliczeniu na metr kwadra-
towy sklepów, istotny udział przychodów 
w kanale e-commerce, wzrost powierzchni 
handlowej i poprawę rentowności. W rezul-
tacie, osiągnięcia LPP w tym zakresie oce-
niono bardzo wysoko, przyznając niemal 
90 na 100 możliwych punktów.

Giełdowa Spółka Roku to jeden z najstar-
szych tego typu rankingów, organizowany 
już od 23 lat przez redakcję Pulsu Biznesu. 
Wcześniej LPP zdobywało najwyższy laur 
w 2011 i 2012 roku. Wyniki plebiscytu są 
efektem głosowania przeprowadzonego 
wśród specjalistów rynku kapitałowego 
– analityków, maklerów i doradców inwe-
stycyjnych reprezentujących domy i biura 
maklerskie, towarzystwa ubezpieczenio-
we, fundusze emerytalne, inwestycyjne 
i powiernicze, departamenty kapitałowe 
banków oraz firmy konsultingowe. Ocenie 
poddawane są spółki wchodzące w skład 
indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Giełdowe sukcesy lPP
Po raz 28. redakcja giełdy i inwe-
storów Parkiet przyznała najważ-
niejsze nagrody rynku kapitało-
wego „Byki i Niedźwiedzie” dla 
najlepszych spółek warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych. 
W uznaniu za jeden z najwyższych 
wzrostów akcji i wysoką kapitali-
zację rynkową w roku 2021, tytuł 
Spółki Roku Indeksu WIG20 przy-
znano trójmiejskiej spółce LPP.

TEksT: Wit Miller zdjęcie: mat. prasowe
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Polish Agro jest częścią grupy DAVA Agra-
vis International A/S. Wchodzące w jej 
skład firmy należą do liderów rynku rolne-
go w swoich krajach i działają głównie w re-
gionie basenu Morza Bałtyckiego. Łącznie 
grupę tworzy ponad 80 firm działających 
w 15 krajach, a jej zatrudnienie sięga 5 000 
osób. Jej roczny obrót wynosi ponad 4,4 mi-
liarda euro. Główny profil jej działalności 
koncentruje się na handlu nawozami, środ-
kami ochrony roślin oraz nasionami. Po-
nadto dużą część działalności Polish Agro 
zajmuje obrót płodami rolnymi. 

– Właścicielami firmy są rolnicy, którzy sta-
wiają sobie za cel udowadnianie, że wbrew 
utartym stereotypom rolnictwo cały czas 
doskonale odnajduje w awangardzie bizne-
su. Obecnie, po 8 latach istnienia na rynku 
możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy 
najszybciej rozwijającą się firmą w branży. 
Otwarcie nowego biura w Trójmieście to 
kolejny naturalny krok na drodze naszego 
rozwoju. Wybór, który padł na Gdańsk uza-
sadniony jest przede wszystkim faktem, iż 
porty Gdańsk i Gdynia od początku są naszy-
mi kluczowymi punktami na mapie zarówno 
exportu płodów rolnych, jak i importu nawo-
zów - mówi Norbert Sztolc, head of trading 
w firmie Polish Agro. 

Najbliższy czas firma poświęci na komple-
towanie zespołu. Rekrutowani są pracow-
nicy na stanowiska commodity trader, han-
dlowiec oraz logistyk. 

W Inkubatorze Starter swoją siedzibę ma 
Wetog, niemiecki startup z branży cyber-
bezpieczeństwa. Dzięki rewolucyjnej tech-
nologii szyfrowania firma oferuje klientom 
możliwość bezpiecznej komunikacji i wymia-
ny danych. Do końca 2025 roku firma planu-
je zatrudnić 100 pracowników. Zagadnienia 
ochrony systemów informatycznych wyma-
gają zaangażowania wysokiej klasy specja-
listów. Przy wyborze przez Wetog Trójmiasta 
ważny był oferowany przez region dostęp do 
odpowiednich kadr. 24 wyższe uczelnie oraz 
liczne firmy rozwijające najnowocześniejsze 
technologie są w stanie zapewnić pracowni-
ków posiadających wymagane kwalifikacje. 
Gdańsk jest też korzystną lokalizacją ze 
względu na bliskie położenie centrali firmy 
w Niemczech. Ułatwi to kontakt, wymianę 
doświadczeń i organizację wspólnych szko-
leń zespołów z obu krajów. Wetog dobrze 
oceniła też możliwości jakie daje innowacyj-
nym startupom region.

– Pomorskie to przyjazne środowisko bizneso-
we, dobrze skomunikowane z innymi rynkami 
europejskimi, oferujące idealne warunki dla 
rozwoju startupów. Wdrożyliśmy wiele pro-
gramów wspierających innowacyjne firmy 
z całego świata w procesie relokacji do nasze-
go regionu. Cenne jest też lokalne środowisko 
wymiany doświadczeń branży IT, w tym dzia-
łalność klastra Interizon. Wybór firmy Wetog 

na otwarcie oddziału w Trójmieście dowodzi, 
że nasze starania przynoszą efekty – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.

Wprost z Doliny Krzemowej do Gdańska 
przyjechała firma Grid Dynamics. To kla-
syczny dostawca usług informatycznych 
i konsultingowych w zakresie nowych 
technologii. Firma jest wiodącym dostaw-
cą usług konsultingowych, inżynieryjnych 
i data science dla korporacji z listy Fortune 
1000 z sektora finansowego, technologicz-
nego i detalicznego. Działa od 2006 roku, 
ma siedzibę w rejonie San Francisco (San 
Ramon) w Kalifornii, posiada również cen-
tra rozwojowe w Stanach Zjednoczonych 
i Europie Wschodniej. 

Klientami firmy są Google, Apple, Micro-
soft, Tesla, PayPal i inni giganci technolo-
gii. Na dzień dzisiejszy Grid Dynamics za-
trudnia ponad 3000 inżynierów w 9 krajach 
(USA, Meksyk, Holandia, Wielka Brytania, 
Serbia, Mołdawia, Rosja, Polska, Ukraina) 
i stale się rozwija. Obecnie gdański oddział 
firmy tworzy 14 osób, a do końca 2022 r. 
firma planuje zwiększyć zatrudnienie do 50 
inżynierów.

Firma Grid Dynamics pomaga swoim klien-
tom zwiększyć udział w rynku, skrócić czas 
wprowadzania na rynek nowych produktów 
i usług, a także obniżyć koszty operacji cy-
frowych na masową skalę. Współpracuje 
z klientami z sektorów handlu detaliczne-
go, CPG, produkcji, technologii i finansów.

Nowi inwestorzy w trójmieście

Polish Agro, spółka córka nie-
miecko-duńskiego potentata 
z branży rolnej otwiera swoje biuro 
w Olivia Centre. W Gdańsku swoje 
oddziały będą miały również: 
firma Wetog, niemiecki startup 
z branży cyberbezpieczeństwa 
oraz Grid Dynamics, wiodącym 
dostawcą usług informatycznych 
i konsultingowych w zakresie 
nowych technologii.

TEksT: Witt Miller zdjęcia: mat. prasowe
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 Ustawa o cudzoziemcach zawiera szereg nowych przepisów, które weszły w życie w tym 
roku. Zmiany dotyczą zatrudniania cudzoziemców, zasad wydawania oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pracę sezonową. 

zatrudnianie 
cudzoziemców- 

zmiany w przepisach
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nowelizowane prze-
pisy weszły w życie 
już 29 stycznia 2022 
r. Regulacja przepi-

sów o zatrudnianiu codzoziemców spo-
tyka się z wieloma trudnościami, przede 
wszystkim dlatego, że kwestii dotyczą-
cych pracy obcokrajowców w Polsce 
szukać należy w wielu aktach prawnych. 
Znaczne zmiany wprowadzono również 
w ustawie o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach runku pracy. Największe mody-
fikacje zaszły jednak w oświadczeniach 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi. Zmiany dotyczą zatrudniania 
cudzoziemców z Białorusi, Ukrainy, Rosji, 
Gruzji, Mołdawii i Armenii. 

Dotychczas oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi pra-
codawca mógł zarejestrować na sześć 
miesięcy w ciągu dwunastu miesięcy, 
a zatem po przepracowaniu sześciu mie-
sięcy cudzoziemiec i pracodawca musieli 
czekać kolejne sześć miesięcy na reje-
strację kolejnego wniosku. Nowe przepisy 
są korzystniejsze dla cudzoziemców, ale 
i pracodawców, którzy mogą rejestrować 
oświadczenie na dwadzieścia cztery mie-
siące. Nie trzeba już czekać na rejesrację 
kolejnego oświadczenia. Od razu po za-
kończeniu ważności dokumentu możemy 
rejestrować kolejny, a więc znika okres 
rozliczeniowy. Kolejna ze zmian- wynagro-
dzenie cudzoziemca nie może być niższe 
od wysokości wynagrodzenia pracow-
ników wykonujących pracę powrówny-
walnego rodzaju lub na porównywalnym 
stanowisku. Zatem, pracodawca nie może 
zatrudnić cudzoziemca za niższą stawkę 

niż obywatela polskiego wykonującego 
pracę na tym samym stanowisku. 

W zakresie pracy sezonowej warto wie-
dzieć, że zezwolenie sezonowe obej-
mować może maksymalnie dziewięć 
miesięcy w roku kalendarzowym. Wy-
nagrodzenie codzoziemca nie może być 
niższe niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę, który w tym roku wynosi 3010 zł. 
Pracodawca zatrudniający obcokrajowca 
składa oświadczenie, czy zapewni cudzo-
ziemcowi zakwaterowanie, czy organizuje 
on je sobie we własnym zakresie. 

Nowe, kolejne zezwolenie na pracę nie 
jest wymagane, gdy nastąpiła zmiana 
siedziby, miejsca zamieszkania lub formy 
podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi, przejęcie lub przej-
ście zakładu pracy na innego pracodawcę 
czy też zastąpienie umowy cywilnopraw-
nej umową o pracę. Dodane po noweliza-
cji zapisy rozszerzają ten szereg o zmianę 
nazwy stanowiska na jakim cudzoziemiec 
wykonuje pracę przy zachowaniu zakresu 
obowiązków oraz zwiększenie wymiaru 
czasu pracy przy proporcjonalnym zwięk-
szeniu wynagrodzenia. W dalszym ciągu 
niemożliwe jest powierzenie cudzoziem-
cowi pracy w niższym wymiarze niż prze-
widziany w zezwoleniu. Warto pamiętać, 
że przedsiębiorcy prowadzący działal-
ność o znaczeniu strategicznym dla go-
spodarki narodowej mają pierwszeństwo 
w rozpatrywaniu wniosków o zezwolenia 
na pracę. 

Wymogami udzielenia zezwolenia na 
pobyt czasowy i pracę przestały być: 

posiadanie przez cudzoziemca źródła 
stabilnego i regularnego dochodu wystar-
czającego na pokrycie kosztów utrzyma-
nia siebie i członków rodziny pozostają-
cych na jego utrzymaniu oraz posiadanie 
przez cudzoziemca zapewnionego miej-
sca zamieszkania na terytorium Polski. 

W przypadku postępowania w sprawie 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy 
termin wojewody na załatwienie sprawy 
będzie wynosił sześćdziesiąt dni. Inny 
jest termin w przypadku postępowania 
w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt 
stały- wynosi on sześć miesięcy. 

To najważniejsze ze zmian jakie przynio-
sła nowelizacja ustawy o cudzoziemcach 
i innych aktów regulujących pobyt i pra-
cę obcokrajowca w Polsce. W związku 
z rosnocą liczbą zatrudnionych cudzo-
ziemców na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej konieczna była nowelizacja prze-
pisów mająca na celu zapewnienie obco-
krajowcom godziwych warunków pracy 
i płacy. 

radca prawny
Ryszard stopa

kancelaria Radcy Prawnego

Z



 30    

BIZNES & GoSpodarka / www.expressbiznesu.pl

a nami gala „Outsourcing 
Stars”, a zatem dobiegły 
końca wszystkie wyda-
rzenia towarzyszące The 

BSS Forum – międzynarodowej konferencji 
sektora nowoczesnych usług dla biznesu, 
która powróciła do Gdyni po kilkuletniej 
przerwie.

Gala, która zagościła w przestrzeniach Ple-
num w Stoczni Gdańskiej to podsumowanie 
roku dla polskich przedstawicieli wspo-
mnianego sektora BSS (Business Services 

Sector). Przy tej okazji branżowi liderzy 
i przedstawiciele biznesowego otoczenia 
wyłaniają i wyróżniają firmy i instytucje, 
które w największym stopniu przyczyniły 
się do rozwoju nowoczesnych usług bizne-
sowych w Polsce i poprawy warunków dla 
kolejnych inwestycji.

TRójmIAsTO – NAjlEPsZA lOkAlIZA-
cjA W kRAju

Tegoroczna gala okazała się wyjątkowo 
szczęśliwa nie tylko dla Gdyni, ale i całe-

go Trójmiasta. Nasza aglomeracja została 
wyróżniona przez organizatorów konkursu 
„Outsourcing Stars” jedną z głównych na-
gród.

Statuetkę dla najprężniej rozwijającego się 
miasta dla inwestorów i przedsiębiorców 
z sektora nowoczesnych usług biznesowych 
odebrali na scenie wspólnie przedstawicie-
le Invest in Pomerania oraz miast: Gdyni, 
Gdańska i Sopotu. Gdynię reprezentowała 
wiceprezydent ds. gospodarki, Katarzyna 
Gruszecka-Spychała.

seKtor usłuG wsPólnych 
dla biznesu napędza 
rozwój trójmiasta

Trójmiasto to najprężniej 
rozwijający się obszar dla 

inwestorów i przedsiębior-
ców z sektora BSS – ten 
fakt potwierdza nagroda, 

którą przedstawiciele Invest 
in Pomerania, miasta Gdyni, 

Gdańska i Sopotu odebrali 
w czwartkowy wieczór pod-

czas gali „Outsourcing Stars” 
na terenie Stoczni Gdańskiej. 

Zadecydowały obiektywne 
kryteria, m.in. liczba nowych 

inwestycji z sektora, liczba 
wydarzeń outsourcingowych 

czy liczba absolwentów 
kierunków ekonomicznych 

i informatycznych.

Z
Reprezentanci Trójmiasta z nagrodą dla najprężniej rozwijającego się obszaru dla inwestorów i przedsiębiorców 
z sektora BSS. Stoją, od lewej: Katarzyna Gruszecka-Spychała (wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki), Marcin Skwie-
rawski (wiceprezydent Sopotu), Alan Aleksandrowicz (zastępca prezydent Gdańska ds. inwestycji), Piotr Ciechowicz 
(Agencja Rozwoju Pomorza)
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– Ta nagroda potwierdza, że tworzymy na-
prawdę dobre warunki rozwoju dla firm 
z tego przyszłościowego sektora. Inwesto-
rzy nie mają sentymentów, nie wystarczy im 
też opowiadać bajek, bo zanim zainwestują 
wielkie kwoty, wszystko sprawdzają. Już dziś 
sektor BPO/SSC generuje w Trójmieście 
około 35 tysięcy dobrze płatnych miejsc 
pracy dla wykwalifikowanych specjalistów. 
Każde z tych stanowisk tworzy zapotrzebo-
wanie na kolejne usługi w otoczeniu i popra-
wia koniunkturę. Rozwój wydarzeń wskazuje, 
że stawiając na ten kierunek, a także sta-
wiając na wspólną promocję gospodarczą 
Trójmiasta, dokonaliśmy słusznych wybo-
rów, które teraz przynoszą korzystne efekty, 
także w trudnych czasach pandemii i inflacji. 
Będziemy zatem kontynuować tę politykę, 
nadal dbając m.in. o wysoką jakość życia i in-
westując w kapitał ludzki – mówi Katarzyna 
Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdy-
ni ds. gospodarki.

Nagrodę w kategorii najprężniej rozwija-
jącego się miasta dla inwestorów i przed-
siębiorców z sektora nowoczesnych usług 
biznesowych przyznano na podstawie kilku 
obiektywnych wskaźników. To twarde dane 
dotyczące m.in. liczby absolwentów kierun-
ków ekonomicznych i informatycznych, licz-
by nowych inwestycji typu BPO/SSC/R&D/
ITO/KPO czy liczby wydarzeń outsourcin-
gowych wspieranych przez miasta. W dro-
dze po tytuł w swojej kategorii Trójmiasto 
wyprzedziło Łódź i Poznań.

Międzynarodowe foruM wyMiany 
doświadczeń

Gala była imprezą towarzyszącą The BSS 
Forum, czyli międzynarodowej konferencji 
dla przedstawicieli sektora BSS. Odbyła się 
ona w gdyńskim hotelu Courtyard by Mar-
riott. Wydarzenie zgromadziło około 400 
gości, którzy wysłuchali 28 prelegentów 
m.in. z Kanady oraz zachodniej i środkowo
-wschodniej Europy. Hasłem przewodnim 
tegorocznej edycji, która powróciła do 
Gdyni po kilkuletniej przerwie było „Wind 
of Change”. 

Wiatr, który zmienia rzeczywistość daje 
się we znaki już od ponad dwóch lat, gdy 
pandemia koronawirusa i lockdown zmie-
niły podejście biznesu na całym świecie 
do modelu pracy, a najbardziej aktualne 
wydarzenia za polsko-ukraińską granicą to 
kolejny czynnik wymuszający nowe działa-
nia wśród biznesowych usługodawców. Nie 
dotyczy to jedynie Polski, ale także innych 
państw, dlatego warto spotykać się i roz-
mawiać w międzynarodowym gronie.

Sam sektor nowoczesnych usług dla biz-
nesu, czyli z języka angielskiego BSS jest 
określany mianem „największego niepu-
blicznego pracodawcy w Polsce”. W gęściej 
zaludnionych i zamożniejszych regionach 
kraju dynamicznie rozwijają się polskie od-
działy i siedziby zagranicznych firm, które 
generują zapotrzebowanie na dobrze wy-
kształconych specjalistów.

Sektor bSS kołeM zaMachowyM 
rozwoju regionu

Sektor przede wszystkim zapewnia wspar-
cie biznesu w zakresie dostarczania goto-
wych, specjalistycznych usług, np. rozwią-
zań analitycznych, oprogramowania czy 
outsourcingu niektórych działań. To – w du-
żym skrócie - realizacja procesów niezbęd-
nych firmom przez zewnętrzne podmioty, 
często działające w innym kraju.

Warto dodać, że poza kilkudziesięcioma ty-
siącami pracowników tego sektora na Po-
morzu, obecność tego typu firm generuje 
także pracę w regionie dla innych, pokrew-
nych branż. Na ten moment w Trójmieście 
funkcjonuje ponad 180 podmiotów, które 
można zakwalifikować właśnie jako nowo-
czesne usługi dla biznesu.

– Sektor nowoczesnych usług biznesowych 
jest wielką lokomotywą wzrostu dla całego 
Trójmiasta i Pomorza, wzrostu gospodarcze-
go. Jest to ogromna szansa dla rozwoju nie 
tylko samego sektora, ale i sektorów towa-
rzyszących. Bardzo się cieszymy nie tylko 
z tego, że będziemy mieli okazję pokazać 

nasze lokalizacje biurowe, nasze case’y biz-
nesowe, które potwierdzają to zapewnienie, 
że warto budować swój biznes w Trójmieście, 
ale również dlatego, że ten „zbiorowy mózg”, 
jaki stanowią specjaliści ze wszystkich 
dziedzin sektora i otoczenia tego sektora 
na pewno pomoże wypracować rozwiązania 
i odpowiedzi na nurtujące nas pytania, a ży-
jemy w niespokojnych i bardzo dynamicz-
nych czasach – podkreślił Marcin Grzegory, 
zastępca dyrektora Invest in Pomerania.

TEksT: Witt Miller zdjęcie: Karol Stańczak gdynia.pl

Organizatorem The BSS Forum 
i gali „Outsourcing Stars” jest Pro 
Progressio, a partnerem strate-
gicznym – Invest in Pomerania. 

Podczas gali „Outsourcing Stars” 
wręczono także nagrody w łącznie 
kilkunastu innych kategoriach, któ-
re uwzględniały dokonania i rozwój 
firm z całego sektora i poszczegól-
nych branż w roku 2021. Poniżej li-
sta kategorii i nagrodzonych:

Manager Roku – Marek Szul• 
Innowacyjne Rozwiązanie dla • 
Biznesu – Inovatica AGV
BPO (Business Process Outso-• 
urcing) – Infosys
SSC (Shared Services Centers) • 
– 3M
Call Contact Center – Transcom• 
IT / Software Development – So-• 
ftServe
HR / Rekrutacje Stałe – Manpo-• 
wer Group
IT Contracting – Link Group• 
RPA (Robotic Process Automa-• 
tion) – Nordea
Księgowość, Kadry, Płace – • 
BPiON
Miasto – Trójmiasto• 
Deweloper – Cavatina• 
Real Estate - CBRE• 
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Nieruchomości
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Firma Torus otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-usługowego Format 
w Gdańsku. Podobną decyzję otrzymał biurowiec Alpha będący częścią Airport City Gdańsk. 
Gotowy jest też już drugi budynek kompleksu Palio Office na Młodym Mieście oraz gdyńska 

inwestycja biurowa K2 w Gdyni przy ul. Kieleckiej.

Format powstał w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy i Przymorza

nowe biurowce 
w trójMieście
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ałkowita podaż powierzchni biurowej przekroczyła 
na trójmiejskim rynku ponad 963 tys. mkw. I jesz-
cze w tym roku powinna przekroczyć symboliczną 
barierę miliona mkw. Gotowe są już kolejne inwe-

stycje, do których niedługo wprowadzą się pierwsi najemcy. 

forMat z pozwolenieM na użytkowanie

Format powstał w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy 
i Przymorza. Stanowi uzupełnienie oferty, a jednocześnie alternatywę 
dla zlokalizowanych nieopodal większych kompleksów biznesowych. 
Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia 
najmu to blisko 16 tys. m kw. Jest świetnie skomunikowany – znajduje 
się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP/SKM Oliwa, zapewnia-
jąc komfortowy i szybki dojazd do pracy zarówno mieszkańcom Gdań-
ska, jak i Sopotu, Gdyni czy okolicznych miejscowości. 

Obecnie trwają prace wykończeniowe na powierzchniach, które po-
zwolą już niebawem wprowadzić się pierwszym najemcom. W przy-
szłości inwestor, firma Torus, planuje wybudować bezpośrednie 
przejście z peronu na teren inwestycji. Podniesie to nie tylko komfort 
podróżowania przyszłych pracowników, ale też mieszkańców okoli-
cy. Inwestycja posiada również dużą liczbę miejsc parkingowych dla 
samochodów - łącznie 396 (316 w częściach podziemnych oraz 80 
na zewnątrz), a także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów 
(miejsca postojowe na zewnątrz budynku i specjalne strefy na par-

kingach podziemnych, ponadto szatnie z prysznicami i szafkami). 
W planach jest także stworzenie zewnętrznej strefy sportowej – bo-
isk do gry w koszykówkę i siatkówkę.

Format został wybudowany w wypracowanym przez lata wysokim 
standardzie Torusa, co oznacza m.in.: bezpieczeństwo energetycz-
ne, wprowadzanie na powierzchnię 50m3 świeżego powietrza na 
osobę na godzinę (wartość znacznie przewyższająca normy) czy 
zastosowanie bardzo dokładnych filtrów klasy F7 oczyszczających 
z zanieczyszczeń powietrze dostające się do budynku. Budynek po-
siada precertyfikat LEED na poziomie Gold, spełnia więc wysokie 
standardy środowiskowe i zdrowotne. 

Głównym najemcą biurowca FORMAT będzie spółka ERGO Techno-
logy & Services. Firma przeniesie działalność do nowej siedziby już 
w maju br. Nowe biuro mieścić się będzie na powierzchni blisko 6 
tys. mkw. 

alpha przy lotniSku

Alpha to nowopowstały obiekt w ramach Airport City Gdańsk, no-
woczesnej inwestycji komercyjnej na gdańskim lotnisku. Alpha jest 
pierwszym z siedmiu planowanych budynków biurowo-usługowych, 
które mają stworzyć nowoczesną dzielnicę biznesową przy lotnisku. 
Obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie, a w ostatnim czasie 
uzyskał też certyfikat LEED na poziomie GOLD. 

Alpha jest pierwszym z siedmiu planowanych budynków biurowo-usługowych, które mają stworzyć nowoczesną dzielnicę biznesową przy lotnisku

C
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– Potwierdza to najwyższy standard budynku w zakresie użytych tech-
nologii m.in. wodno- i energooszczędnych, jak i optymalizacji procesów 
budowlanych mających na celu stworzenie obiektu przyjaznego środo-
wisku. Biurowiec Alpha dołączył oficjalnie do ścisłej czołówki najno-
wocześniejszych budynków na trójmiejskim rynku biurowym – powie-
dział dyrektor ds. Airport City Gdańsk Michał Dargacz. 

Wśród rozwiązań proekologicznych w biurowcu Alpha zastosowano 
odpowiednie materiały budowlane. W obiekcie działa system ste-
rowania BMS pozwalający na ograniczenie zużycia energii. Użyto 
energooszczędne oprawy LED w budynku i na zewnątrz. Zamonto-
wano centrale wentylacyjne z filtrami F7 i o wysokiej sprawności 
odzysku ciepła. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano urzą-
dzenia z certyfikatami proekologicznymi typu Energystar (niskie zu-
życie prądu) oraz o niskim zużyciu wody. Na terenie działki, na której 
stoi biurowiec, prowadzona jest retencja wody poprzez zastosowa-
nie niecek filtracyjnych i zbiorników retencyjnych. Ponadto będzie 
odzyskiwana woda deszczowa na potrzeby podlewania zieleni.

Wokół i wewnątrz budynku jest infrastruktura rowerowa, w tym miej-
sca postojowe blisko wejścia do obiektu. Są także miejsca postojowe 
dla samochodów elektrycznych oraz car-sharingu. W obiekcie zasto-
sowano przeszkloną elewację oraz optymalny układ kondygnacji, 
co zapewni dostęp do światła dziennego i co wpłynie korzystnie na 
komfort pracy i dobre samopoczucie użytkowników. 

Biurowiec ma ciekawy i nowoczesny wygląd. Posiada sześć pięter 
i dwie kondygnacje podziemne. Łączna powierzchnia najmu ma 8,5 
tys. m kw. Oferuje 197 miejsc parkingowych. W Alphie będą biu-
ra, strefa gastronomiczno-usługowa, a w najbliższym otoczeniu 

docelowo także strefa sportu i rekreacji. Stanowi on alternatywę 
dla obiektów biznesowych położonych w centrach miast. Stanął 
na terenie Portu Lotniczego Gdańsk, w bezpośrednim sąsiedztwie 
terminalu pasażerskiego. Jest propozycją dla firm, które chcą sko-
rzystać z bliskości lotniska i świetnego skomunikowania z całym 
Trójmiastem i regionem.

– Port Lotniczy Gdańsk jest w bardzo zaawansowanych procedurach 
zawierania umów najmu. Już niedługo będziemy mogli Państwa po-
informować o tym, kto będzie użytkował biura w nowym obiekcie. 
Obecnie jesteśmy jeszcze związani tajemnicą kontaktów. Planujemy, 
że nowe firmy wprowadzą się do Alphy za kilka miesięcy, po wykonaniu 
zleconych przez nie aranżacji wnętrz - dodaje Michał Dargacz.

palio office na MłodyM Mieście i k2 w gdyni

Na terenie Młodego Miasta deweloper Cavatina Holding ukończył 
już budowę drugiego budynku kompleksu Palio Office. Aktualnie 
trwa oczekiwanie na pozwolenie na użytkowanie. Budynek Palio B 
posiada 7700 mkw. powierzchni rozmieszczonych na 8 kondygna-
cjach naziemnych. Dla zmotoryzowanych będzie dostępne ponad 
123 miejsc parkingowych, natomiast dla miłośników dwóch kółek 
zaplanowane są miejsca postojowe dla rowerów oraz rozbudowana 
infrastruktura dla rowerzystów w tym szatnie i prysznice. Z myślą 
o przyszłych najemcach, w kompleksie przewidziane są liczne lokale 
gastronomiczne i usługowe. 

Palio B będzie korzystać również z najnowszych rozwiązań techno-
logicznych. Budynek będzie wyposażony m.in. w system „Integral”, 
czyli nowoczesne narzędzie technologiczne do zarządzania prze-
strzenią biurową. Takie rozwiązanie ma zapewnić najemcom dostęp 
do kompleksowych planów przestrzeni, możliwość rejestracji recep-
cyjnej, zarządzania salami konferencyjnymi i dostępnymi miejscami 
parkingowymi. 

Biurowiec przy ul. Kieleckiej w Gdyni oferuje 11400 mkw. powierzchni najmu

Budynek Palio B posiada 7700 mkw. powierzchni rozmieszczonych na 8 
kondygnacjach naziemnych.
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Zakończyła się też budowa biurowca K2 w Gdyni przy ul. Kieleckiej. 
Tutaj również inwestor oczekuje na wydanie pozwolenia na użytko-
wanie. Kameralny, sześciokondygnacyjny budynek biurowy o cha-
rakterystycznym kształcie litery H oferować będzie 11400 mkw. 
powierzchni najmu. Budynek swoją formą, wyrazem architektonicz-
nym i detalem nawiązuje do architektonicznej tradycji modernizmu. 
Modułowa, powtarzalna elewacja składa się z białych, obłych profi-
li. Ich kształt stanowi odniesienie do żagli i architektury okrętowej, 
obecnego w Gdyni stylu streamline lat 30.

Zastosowane w budynku rozwiązania pozwolą na osiągnięcie pod-
wyższonej wydajności w zakresie oszczędzania zużycia energii 
elektrycznej i wody oraz kontroli jakości powietrza. Budynek będzie 
ubiegać się o certyfikat LEED Platinum. Nie zabraknie tutaj także 
specjalnych miejsc postojowych dla rowerów i szatni dla osób korzy-
stających z tego środka transportu. 

TEksT: Witt Miller zdjęcia: mat. prasowe

BŁAŻEJ KUCHARSKI
- Dyrektor Regionalny Colliers w Trójmieście

W 2021 r. w Trójmieście oddano blisko 73,2 tys. mkw. nowych biur, co stanowi najlepszy wynik wśród polskich 
miast regionalnych. Tym samym całkowita podaż powierzchni biurowej przekroczyła na trójmiejskim rynku 
ponad 963 tys. mkw. W budowie pozostaje blisko 100 tys. mkw., a budowa kolejnych 153 tys. mkw. biur jest 
w planach. Wysoka, jak na okres wciąż trwającej pandemii, podaż nowej powierzchni biurowej nie pozostaje 
bez wpływu na wskaźnik pustostanów, który w zeszłym roku wzrósł do 12,3%. Tendencja ta może się utrzymać, 
pomimo odnotowanego wzrostu absorpcji netto na poziomie 41 tys. mkw. (w porównaniu do 6,5 tys. mkw. w 2020 
r.). Wskaźnik pustostanów w Trójmieście pozostaje jednak niższy niż średni wskaźnik na koniec 2021 r. na 
wszystkich rynkach regionalnych, który wyniósł 14,2%, co pozostawia pole do optymizmu.
2021 r. był rokiem niezwykle udanym pod względem popytu na powierzchnie biurowe w Trójmieście – podpisano 
umowy na wynajem ponad 109 tys. mkw. To o ponad 20 tys. mkw. więcej niż w 2020 r. i o blisko 9 tys. mkw. więcej 
niż w przedpandemicznym 2019 r. Główny udział w strukturze najmu powierzchni biurowych miały renegocjacje 
(42%). Wynika to z faktu, że sytuacja związana z koronawirusem wciąż jest niepewna. Firmy, choć rekrutują 
nowych pracowników, bardzo mocno rozwijają model pracy hybrydowej, nie wracając w pełnym zakresie do biur 
i wciąż czekając z podejmowaniem decyzji o ewentualnej przeprowadzce bądź ekspansji. Cieszy jednak duży 
udział nowych umów w strukturze popytu, który wyniósł 41%. 
Na sytuację na trójmiejskim rynku powierzchni biurowej duży wpływ mają i będą mieć również w 2022 
r. w szczególności dwa trendy - zmiana funkcjonalności biur i dbałość o ekologię oraz komfort i zdrowie 
użytkowników powierzchni. Pandemia pokazała, że nawyki i gusta konsumentów przechodzą transformację 
– premiowane będą lokalizacje w duchu idei 15-minutowego miasta – takie, które udostępniają szereg funkcji 
w jednym miejscu, bez konieczności korzystania z samochodu. Na atrakcyjności zarówno wśród najemców, 
jak i inwestorów, zyskają tym samym konkretne dzielnice Trójmiasta jak np. Nowe Miasto w Gdańsku, które 
doskonale wpisuje się w ten trend, przy okazji oferując dostęp do morza przy Kanale Portowym. Możemy 
spodziewać się również większego udziału inwestycji typu mixed-use, które w ramach jednego kompleksu 
oferują wiele różnych funkcji. 
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Kompleksowe usługi wydawnicze i poligraficzne
• projektowanie graficzne, skład komputerowy,
• druk nisko- i średnionakładowy, druk offsetowy i cyfrowy,
• oprawa twarda, miękka i zeszytowa, szeroki zakres usług introligatorskich

Drukarnia „Bernardinum” Sp. z o.o.
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin

Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 58 536 43 76��kom. 722 277 260��biuroobslugi@bernardinum.com.pl

www.drukarnia.bernardinum.com.pl
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Materiały z których obecnie produkuje się implanty kostne mają 
w swoim składzie szkła bioaktywne. Są to powszechnie stosowane 
szkła, tworzone na bazie krzemianu, które są dodawane nawet do 
niektórych past do zębów. Dzięki nim implanty posiadają właściwości 
zmuszające kość do regeneracji dokładnie w miejscu, w którym się 
znajdują. 50 proc. składu wagowego tych szkieł stanowi tlenek krze-
mu, a pozostałość to domieszki tlenku fosforu, wapnia i sodu.

– Szkła na bazie krzemianu, które są teraz używane, bardzo wolno 
ulegają rozpuszczeniu – mówi dr Natalia Wójcik. – Jeśli umieści-
my ten materiał w miejscu ubytku kości, ma on stymulować kość do 
wytwarzania hydroksyaptytu, głównego budulca kości i tym samym 
regeneracji, sam stopniowo ulegając rozpuszczeniu. Klasyczne biosz-
kło z dużą zawartością krzemu rozpuszcza jednak się zbyt wolno – od 
roku do nawet kilku lat. Problemem jest fakt, że krzem to pierwiastek, 
który występuje naturalnie w organizmie ludzkim tylko w śladowych 
ilościach. Nie znamy długofalowych konsekwencji utrzymywania się 
tego pierwiastka w organizmie w dużym stężeniu - dodaje.

Zastąpienie głównej matrycy krzemianowej w produkcji bioszkła, 
matrycą fosforanową powoduje o wiele większy wzrost rozpusz-
czalności materiału, ponieważ takie są właściwości fosforanów. Co 
więcej fosfor występuje u organizmów żywych i jest naturalnym bu-
dulcem kości, dlatego jego rozpuszczanie nie będzie obciążaniem, 
jak w przypadku krzemu. Dr Natalia Wójcik pracuje nad materiałami 
na bazie fosforanów, które osiągną optymalne dla danego ubytku 
kostnego właściwości rozpuszczania.

– Najprościej mówiąc, implant musi się rozpuszczać na tyle wolno, żeby 
kość zdążyła się zregenerować i na tyle szybko, by w ostatnim etapie 
regeneracji nie przeszkadza - mówi Natalia Wójcik.

W składzie bioszkieł wytwarzanych i testowanych przez badaczkę 
poza fosforem znajdują się wapń i sód oraz niob i azot. Domieszko-
wanie niewielką ilością azotu nie powoduje negatywnych skutków 
dla organizmu, a wpływa na rozpuszczalność. Niob z kolei polepsza 
właściwości bioaktywne materiału i również wpływa na rozpusz-
czalność.

W kolejnym etapie dr Wójcik rozszerzyła swoje badania in vitro roz-
puszczalności bioaktywnych szkieł  o magnez i glin. Do tej pory opu-
blikowała cztery artykuły na ten temat. Swoje badania prowadzi we 
współpracy z ośrodkami naukowymi ze Szwecji, Finlandii i Arabii 
Saudyjskiej oraz z pomocą inż. Stefanii Wolff.

Docelowym efektem badań miałby być kompozyt, z którego można 
wytwarzać nowoczesne implanty do wypełnień mini ubytków w ko-
ściach. Kompozyt będzie przyspieszał regenerację kości lub służył 
za powłokę dla stałych implantów np. tytanowych.

Implanty kostne będą nowocześniejsze? 
Nad tym pracuje dr Natalia Wójcik z PG

Dr Natalia Wójcik z Instytutu Nanotechnologii 
i Inżynierii Materiałowej poszukuje alternatywnych 
materiałów, a precyzyjniej bioaktywnych materia-
łów szklistych o zmienionym składzie, do produkcji 
kompozytów stosowanych w implantach kostnych. 
Badania mogą przyczynić się do powstania w przy-
szłości nowocześniejszych implantów regenerują-
cych ubytki kostne, które nie będą zakłócać gospo-
darki biochemicznej w organizmie.

TEksT: Witt Miller zdjęcie: mat. prasowe
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87 połączeń na 70 lotnisk, do 22 krajów, realizowanych przez 10 przewoźników – tak prezentuje się siatka połą-
czeń z Gdańska, która zaczęła obowiązywać 27 marca. W ofercie połączeń letnich będą greckie wyspy Kreta, 
Korfu i Santorini, cypryjskie Pafos i Larnaka oraz chorwacki Zadar i Split. Będzie można nadal podróżować na 
Maltę i do włoskiego Bergamo. Ale w ofercie są także Walencja, Wenecja, Piza, Barcelona i bułgarskie Burgas.  

Wiosną i latem można polecieć do Wied-
nia, a także w zupełnie nowe miejsce, do 
litewskiego Wilna. Polecamy podróże po 
kraju, do Warszawy, Lublina i Wrocławia, 
a także do Krakowa, dokąd częstotliwość 
lotów zwiększy się do siedmiu razy w ty-
godniu. Wciąż bogata jest oferta lotów 
z Gdańska do Skandynawii i Wielkiej Bry-
tanii. Do Norwegii, Finlandii, Szwecji i Da-
nii mamy w sumie 32 destynajci, a 12 na 
Wyspy Brytyjskie. 

Niestety, wraz z wybuchem wojny w Ukra-
inie, 24 lutego 2022 roku zamknięta została 
przestrzeń powietrzna dla lotnictwa cywil-
nego i zawieszone wszystkie regularne po-
łącznia lotnicze z tym krajem. Nie ma więc 
na razie i nie wiadomo, kiedy powrócą loty 
z Gdańska do Lwowa, Kijowa, Charkowa 
i Odessy realizowane dotychczas przez linie 
Wizz Air i Ryanair. 

Mimo, że zmieniły się przepisy wjazdowe 
do Polski i nie ma potrzeby wykonywania 
testów po wylądowaniu w kraju, bez wzglę-
du na to, czy jest się zaszczepionym czy nie, 
część pasażerów wciąż potrzebuje wyników 
testów przed wylotem z Polski. Dlatego na-
dal będzie można wykonać testy w Porcie 
Lotniczym Gdańsk. Punkty wymazowe pro-
wadzą HMS Assistance i Diagnostyka. Pra-
cują siedem dni w tygodniu, także w święta, 
w godzinach od 4.00 do 6.30 rano oraz od 
9.00 do 17.00. Pracę punktów wymazowych 
przedłużono do 3 maja 2022. Istnieje moż-
liwość, że po tym terminie nadal będą pra-
cowały. Port Lotniczy Gdańsk poinformuje 
o tym pod koniec kwietnia. 

Chętni mogą także wykonać testy antyge-
nowe w HMS Assistance od poniedziałku do 
piątku od godz. 7.00 do 17.00 w klinice HMS 
w Gdyni, ul. Pułaskiego 6, a wymazy PCR od 

godz. 7:00 do 14:00. Firma HMS Assistance 
wykonuje także testy w przychodni w Gdań-
sku przy ul. Wita Stwosza 58, od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00. 
Informacje na temat testów wykonywanych 
przez Diagnostykę w wielu laboratoriach tej 
firmy można uzyskać pod numerami infolinii 
Diagnostyki: tel. kom. +48 798 764 620 oraz 
58 500 85 58 lub pisząc na adres informa-
cja.gdynia@diag.pl.

Atrakcyjne, letnie kierunki 
z lotniska w Gdańsku

TEksT: Witt Miller zdjęcie: mat. prasowe

letnia Siatka połączeń
Ryanair Aarhus, Alicante, Barcelona-Reus, 
Billund, Birmingham, Bristol, Burgas, Cha-
nia/Kreta, Cork, Dublin, Edynburg, Goteborg, 
Hamburg, Kopenhaga, Korfu, Kraków, Leeds-
Bradford, Londyn-Stansted, Lublin, Malta, 
Manchester, Mediolan-Bergamo, Newcastle, 
Oslo-Torp, Pafos, Paryż-Beauvais, Piza, San-
torini, Sztokholm-Arlanda, Vaxjo, Walencja, 
Wenecja, Wiedeń, Wilno, Wrocław, Zadar;  
Wizz Air Aberdeen, Alesund, Baracelona 
El-Prat, Bergen, Billund, Burgas, Donca-
ster-Sheffield, Dortmund, Heraklion/Kreta, 
Goteborg, Edynburg, Eindhoven, Hamburg, 
Haugesund, Kolonia-Bonn, Kristiansand, 
Kutaisi, Larnaka, Liverpool, Londyn-Lu-
ton, Malmo, Mediolan-Bergamo, Molde, 
Narwik, Oslo-Gardermoen, Oslo-Torp, 
Paryż-Beauvais, Rejkiawik-Keflavik, San-
torini, Split, Stavanger, Skelleftea, Sztok-
holm-Skavsta, Tromso, Trondheim, Turku;  
LOT Lublin, Warszawa 
KLM Amsterdam; SAS Kopenhaga, Oslo; 
Lufthansa Frankfurt, Monachium; 
Eurowings Dusseldorf; 
Finnair Helsinki; 
SWISS Zurych; 
Norwegian Oslo-Gardermoen, Kopenhaga, 
Szkolholm-Arlanda, Helsinki, Bergen. 
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Fernando alonso 
o swoim JAChCiE 

sunREEf ECo

Dwukrotny Mistrz Świata 
Formuły 1 Fernando Alonso 

zamówił we wrześniu 
ubiegłego roku katamaran 60 
Sunreef Power Eco w stoczni 

Sunreef Yachts. Jacht 
kierowcy będzie wyposażony 

w ultranowoczesny 
napęd elektryczny oraz 

zrównoważone technologie 
najnowszej generacji, 

będąc tym samym pierwszą 
zwodowaną jednostką 60-

stopowego eko-modelu.

0 Sunreef Power Eco będzie 
wyposażony w innowacyj-
ny system fotowoltaiczny 
oraz ultralekkie baterie, 

oferując tym samym najwyższą wydajność 
energetyczną. Zespół Sunreef Yachts spo-
tkał się z Mistrzem Formuły 1, który opowie-
dział o swoich planach żeglarskich i podzie-
lił się swoją wizją idealnego jachtu.

6
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Dlaczego zdecydowałeś się na w pełni elek-
tryczny jacht?

Świat zmierza w kierunku zrównoważonego 
rozwoju. Jesteśmy bardziej świadomi i od-
powiedzialni w każdym aspekcie naszego 
życia. W ciągu ostatnich lat obserwujemy 
ważne zmiany w sferze mobilności na ca-
łym świecie, więc wybór elektrycznego 
katamaranu był dla mnie naturalny. Ten typ 
jachtu pozwala na nawiązanie bliższej więzi 
z morzem. Świat stawia na ekologiczne roz-
wiązania i branża jachtowa również powin-
na obrać taki kurs.

Dlaczego zdecydowałeś się zbudować swój 
jacht z Sunreef Yachts?

To był bardzo łatwy wybór. Sunreef Yachts 
to marka znana z najwyższej jakości. W cią-
gu ostatnich dwóch dekad, stocznia zdo-
była reputację lidera. Chciałem zbudować 
katamaran, ponieważ chciałem korzystać 
z niezrównanej przestrzeni oraz innych za-
let, którymi odznaczają się wielokadłubow-
ce. Jednocześnie, moją wizją było zbudowa-
nie luksusowej jednostki. Oferta Sunreef 
Yachts spełnia wszystkie moje wymagania 
pod względem przestrzeni, projektu i kom-
fortu. To był dla mnie oczywisty wybór. 
Sunreef Yachts Eco  to imponujące połą-
czenie  jakości i innowacyjnej  technologii. 
Obserwuję  tę  markę od dłuższego czasu 
i doceniam jej zaangażowanie w rozwój 
zrównoważonej żeglugi. Cieszę się, że roz-
poczynamy współpracę, ponieważ wiem, że 
60 Sunreef Power Eco to przyjazny środo-
wisku jacht, który oferuje wszystko, czego 
szukam: najwyższej klasy inżynierię i wyjąt-
kowy know-how 

Wymień trzy niezbędne rzeczy na Twoim 
przyszłym jachcie

Pierwszą z nich byłby grill, który jest dla 
mnie koniecznością. Bardzo lubię długie 
wieczorne spotkania przy grillu z przyja-
ciółmi i rodziną. Chciałbym również mieć 
dobry system nagłośnienia, ponieważ mu-
zyka będzie ważną częścią mojego życia na 
wodzie. Na koniec - sprzęty wodne, abyśmy 
mogli się zarówno relaksować i cieszyć 
sportem.

Gdzie zamierzasz popłynąć swoim jach-
tem?

Jacht prawdopodobnie będzie na stałe 
w Monako. Planuję rejsy po Riwierze Fran-
cuskiej, Korsyce i Sardynii. Południe Francji 
i Morze Śródziemne będą moim obszarem 
rejsów.

Czego oczekujesz od jachtu jako właściciel?

To będzie mój pierwszy jacht, więc nie mam 
jasno sprecyzowanych oczekiwań. Chcę, 
żeby mój katamaran był zawsze gotowy 
do wypłynięcia w rejs. Czasami będę wy-
pływał w morze spontanicznie, więc muszę 
mieć pewność, że jacht będzie niezawodny. 
Chcę mieć katamaran, któremu będę mógł 
zaufać. Zdaję sobie sprawę, że technologia 

elektrycznej jednostki jest skomplikowana, 
ale jednocześnie widzę jak wiele wysiłku 
Sunreef Yachts wkłada w swój produkt, 
więc czuję się bardzo pewnie. Nie mogę się 
doczekać, aby spędzić czas na pokładzie 
mojego jachtu.

Jaka jest Twoja wizja idealnego dnia na 
morzu?

Mój idealny dzień na morzu nie zaczynałby 
się zbyt wcześnie. Byłby to dzień wolny od 
obowiązków, zaczynający się od spokojne-
go śniadania na pokładzie z przyjaciółmi 
i rodziną. Potem przeszlibyśmy do pływania 
i sportów wodnych. Po obiedzie wszyscy 
odpoczywalibyśmy i cieszylibyśmy się słoń-
cem. Na koniec kolacja, którą sami przygo-
tujemy i długie wieczorne rozmowy.

TEksT: Witt Miller zdjęcia: mat. prasowe
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W Pawilonie Polskim nie zabrakło części 
pomorskiej. Zaprezentowano na niej wy-
stawę czasową promującą walory regionu. 
Ponadto Pomorskie przygotowało pokaz 
mody i bursztynu. 

Bursztynową biżuterię można było podzi-
wiać 8 marca, w czasie Międzynarodowe-
go Dnia Kobiet. Jedną z prezentowanych 
kolekcji - Nature Essence autorstwa Doro-
ty Ceneckiej i Joanny Weyny - tworzą suk-
nie uszyte z naturalnych tkanin. Ich opra-
wą jest biżuteria stworzona z naturalnych 
kolorowych kamieni i czarnego diamentu 
z przewagą bursztynu.

- Nowoczesny design odzieży i biżuterii 
bursztynowej współgra ze sobą i prezen-
tuje najnowsze trendy w tych dziedzinach. 
Bursztyn staje się konkurencyjnym mate-
riałem biżuteryjnym, zachęcając ciepłem, 
lekkością i zmienną barwą oraz tworząc 
przyjazną alternatywę dla chłodnej biżu-
terii wykorzystującej kamienie szlachetne 
– mówi Marta Chełkowska, dyrektor De-
partamentu Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego.

rozMowa z dorotą cenecką

W relacji z Expo 2020 w Dubaju czyta-
my, że podczas tego wydarzenia została 
zaprezentowana kolekcja Nature Essen-
ce. Jak prezentacja została przyjęta przez 
światowych odbiorców, uczestników 
Expo?

Po pokazie spotkałyśmy się z dużym 
aplauzem i zachwytem. Dotarła do nas 
również wiadomość, iż bardzo pozytyw-
ne wrażenia z pokazu trafiły do Szejka 
Mohammeda bin Rashid Al Maktouma, 
wiceprezesa, premiera i władcy Dubaju, 
który niespodziewanie odwiedził pawilon. 
Prócz pokazu można było zobaczyć biżu-
terię mojego autorstwa w towarzystwie 
sukienek marki PUDU na pięknych pol-
skich dziewczynach, które przechodziły 
się po polskim pawilonie podczas Expo. 
Całe wydarzenie odbieram bardzo pozy-
tywnie a pokrycie w nim można znaleźć 
w materiałach multimedialnych na Poland 
at EXPO które pokazuje jak dużo mamy do 
zaproponowania. 

Jak obecnie przedstawia się sytuacja na 
polskim/pomorskim rynku bursztynu?

Sytuacja na polskim runku w obecnym 
czasie nie jest zadowalająca ponieważ 
z powodu pandemii nie ma turystów lub 
jest ich niewielu a to właśnie turyści z Nor-
wegi, Szwecji, Niemiec, Chin oraz Europy 
są głównym odbiorcą biżuterii bursztyno-
wej. Mam jednak nadzieję, że zmieni się to 
niebawem. 

Czy warto inwestować w biżuterię 
z bursztynu?

Staram się „infekować” bursztynem i z re-
guły się to udaje. Klientki, które kupują 
moją biżuterię, przeważnie wracają i pra-

gną posiadać więcej przedmiotów bursz-
tynowych. Bardzo często spotykam się 
ze zdziwieniem kobiet, które zaskakuje 
kolorystyka bursztynu i że ma tak bogatą 
gamę kolorów. Na pewno warto inwesto-
wać w biżuterię bursztynową i to nie tylko 
ze względu na piękno, ale również zdro-
wotną moc bursztynu.

Pomorska moda i biżuteria na 
EXPO w Dubaju zrobiły furorę

Expo 2020 Dubai to Światowa Wystawa Expo, która rozpoczęła się 1 
października 2021 roku i trwała do 31 marca 2022 roku. Expo tworzyło 
ponad 190 pawilonów krajowych — każdy z nich prezentował to, co naj-
lepsze w danym państwie.

TEksT: Łukasz Razowski zdjęcia: materiały prasowe
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Do portów na Wybrzeżu zawinie w tym se-
zonie ponad setka wycieczkowców. To nie  
tylko gratka dla shipspotterów, ale i realny 
zastrzyk dla pomorskiej branży turystycz-
nej. Jak podaje serwis prasowy miasta 
Gdańsk, szacuje się, że jeden turysta wy-
daje podczas swojego pobytu w Gdańsku 
i regionie pomorskim ok. 120 dolarów. 
Przez ostatnie jedenaście lat do Portu 
Gdańsk wpłynęło w sumie 407 wyciecz-
kowców z blisko 160 tysiącami pasażerów.

a ten Sezon Ma być rekordowy.

- Zbliżający się sezon wygląda bardzo obie-
cująco. Na ten rok mamy zaplanowanych 
ponad 100 statków. To rekordowa liczba. 
Jednak sytuacja jest obecnie bardzo dyna-
miczna. Musimy mieć na uwadze, że zarów-
no wojna w Ukrainie, jak również światowa 
pandemia, będą miały decydujący wpływ 
na to, ile jednostek do nas przypłynie – wy-
jaśnia Michał Stupak, ekspert ds. rynku 
żeglugowego w Porcie Gdańsk. - Większy 
ruch statków wycieczkowych w portach 
bałtyckich to rezultat decyzji armatorów, 
że wycieczkowce nie będą w tym sezonie 
wpływały do Sankt Petersburga.

Na turystów „z morza” czeka także Gdynia. 
Jak informuje Port Gdynia, cykl wejść wy-
cieczkowców do portu rozpocznie się jeszcze 
w kwietniu (dokładnie 28 kwietnia) i potrwa 
aż do 20 września. Łącznie możemy spodzie-
wać się w Gdyni aż 48 wizyt ekskluzywnych 

statków pasażerskich z całego świata, które 
na swoich pokładach mogą jednocześnie po-
mieścić nawet kilka tysięcy osób. Do gdyń-
skiego portu zawitają też cruisery pływające 
pod banderami Malty, Włoch, Wielkiej Bryta-
nii, Panamy, Bahamów czy Wysp Marshalla. 

Turyści „z morza” 
przybędą na Wybrzeże

Ponad 100 wycieczkowych 
statków pasażerskich spodziewa 
się w tegorocznym sezonie Port 
Gdańsk. To absolutny rekord. 
Na przycumowanie niemal pół 
setki wycieczkowców gotowy 
jest też Port Gdynia. Większy 
ruch wycieczkowców w portach 
bałtyckich to rezultat decyzji 
armatorów, że jednostki takie nie 
będą w tym sezonie wpływały do 
Sankt Petersburga.

TEksT: mat. prasowe zdjęcia: mat. prasowe
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Ostatnie dwa lata nie były 
lekkie dla samorządów. 
Pandemia, inflacja, wojna za 
wschodnią granicą – wszyst-
ko to ma wpływ na życie 
mniejszych, lokalnych spo-
łeczności. Nie można jednak 
zapominać o ich sile, jak 
i atutach regionu. O wyzwa-
niach, planach, jak i walorach 
gminy i miasta Sztum mówi 
burmistrz Leszek Tabor.

Za nami ciężki dla samorządów czas pande-
mii koronawirusa. Obecnie mamy do czynie-
nia z wojną za naszą wschodnią granicą, a co 
za tym idzie z licznymi wyzwaniami: czy to 
dotyczącymi zapewnienia ochrony uchodź-
com wojennym, czy też ekonomicznym, jak 
wzrost kosztów inwestycji? Jak obecna sytu-
acja wpływa na plany sztumskiego samorzą-
du na 2022 rok?

Działamy w warunkach bardzo zmiennych, 
dynamicznych. Warto jednak podkreślić, 
że pandemia i niedawny wybuch wojny na 
Ukrainie ujawnił, w jak naprawdę spraw-
nym i silnym społeczeństwie żyjemy. Tego 
się już nie da przykryć najsprawniejszym 
PR-em. Nagle też rząd przypomniał sobie 
o samorządach, które tak tłamsił. Ponad 
dwa lata publicznie mówiłem, że w mojej 
ocenie nigdy nie było rządu, który by szedł 
w ręka w rękę z samorządem. Natomiast 

to, co obecnie się w Polsce dzieje, jest za-
grożeniem największym. Dramatycznie 
topnieje zaufanie między stroną rządową 
a samorządową. Tworzymy razem władzę 
publiczną, jedno państwo, natomiast za-
biera się nam kompetencje, zwiększa odpo-
wiedzialność, zmniejsza finansowanie, wie-
le decyzji ma znaczenie ściśle polityczne. 

Wracając jednak na sztumskie podwórko. 
Od lat jako gmina rozwijamy się dzięki pro-
gramom unijnym, sięgamy też po środki 
rządowe. Otwarte pozostaje pytanie, czy 
będą środki unijne na nasze projekty? Jak 
zakończy się spór naszego rządu z Unią? 
To kolejny czynnik, który powoduje, że tra-
cimy dynamikę. 

rozwiązujemy 
zadania z niejedną 

niewiadomą
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Pomimo licznych kryzysów pomorskie samo-
rządy jednak starają się rozwijać. Również 
Sztum. Jakie najważniejsze zamierzenia na 
ten rok zamierza Pan zrealizować?

Skupiamy się głównie na inwestycjach 
drogowych. Od kilku dobrych lat moderni-
zujemy gruntowe drogi w naszych sołec-
twach za pomocą płyt jumbo. W tym roku 
zaplanowaliśmy wykonanie wyłożenie po-
nad 8 kilometrów. Z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad współpracu-
jemy przy projektowaniu obwodnicy Sztu-
mu oraz drodze rowerowej łączącej zamki 
krzyżackie – sztumski i malborski. Z kolei 
z samorządem wojewódzkim przy ścieżce 
rowerowej Sztum-Biała Góra, do zabyt-
kowego kompleksu śluz. Opracowywana 
jest dokumentacja na niezbędną dla nas 
inwestycję, jaką jest oczyszczalnia ście-
ków. Tu bez wsparcia środków zewnętrz-
nych, unijnych nie damy rady. Ponadto 
w fazie projektowania jest węzeł integra-
cyjny przy dworcu PKP. Chcemy poprawić 
dostępność komunikacyjną tego miejsca, 
zachęcić do korzystania z transportu pu-
blicznego, bo mieszkańcy po kilku latach 
niekursowania pociągów odzwyczaili się 
od tej formy podróżowania. 

Rozwój każdej gminy to m.in. inwestycje 
w młodzież. W ramach programu „Labo-
ratoria przyszłości” Miasto i Gmina Sztum 
otrzymało 467 800 zł dofinansowania dla 
wszystkich 5 szkół podstawowych na zakup 
nowoczesnego sprzętu, w tym drukarek 3D, 
mikrokontrolerów, robotów, sprzęt do nagrań 
i innych nowoczesnych urządzeń dydaktycz-
nych. To przysłowiowa wędka dla sztumskiej 
młodzieży...?

To oczywiście tylko jeden wielu progra-
mów edukacyjnych, które realizujemy 
do lat, aby wyrównywać szanse naszych 
uczniów. Mają mniejsze możliwości niż ich 
rówieśnicy w większych ośrodkach. Pró-
bujemy to nadrabiać. Obawiam się, czy na 
nasz oświatowy potencjał negatywnie nie 
wpłyną zapowiadane przez ministerstwo 
zmiany i polityka wprowadzania nowych 
porządków. Te niepokoje w środowiskach 

nauczycielskich już dostrzegam, choćby 
w dużej niechęci do kandydowania w kon-
kursach na dyrektorów placówek. 

Na profilu Sztumu w mediach społecznościo-
wych można często zobaczyć piękne krajobra-
zy, walory gminy. Zbliża się sezon turystyczny. 
Dlaczego warto odwiedzić Sztum i okolice? 

Nie zawiodą się amatorzy turystyki ak-
tywnej – rowerowej i wodnej. Zapraszamy 
na imprezy biegowe, marsze nordic wal-

king, a jeśli ktoś wybierze się deptakiem 
na godzinny marsz wokół Jeziora Sztum-
skiego, zrozumie, dlaczego mówię o magii 
tego miejsca. Sztum z zamkiem krzyżac-
kim, dawną letnią rezydencją wielkiego 
mistrza, to naturalne „przedłużenie” wa-
rowni malborskiej i zamku w Kwidzynie. 
A poza tym jak może nie skusić legen-
darny zlot vw garbusa, międzynarodowy 
festiwal teatrów ulicznych czy bluesa na 
plaży miejskiej? Serdecznie zapraszam 
do Sztumu.

TEksT: Łukasz Razowski zdjęcia: UM Sztum
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Renowacja elewacji pałacu w Damnicy to inwestycja realizowana 
przez Powiat Słupski w 2021 roku. Głównym celem prac konserwa-
torskich było przywrócenie dawnej świetności zabytkowego obiek-
tu. Pałac w Damnicy w nowej odsłonie stanowi aktualnie jedną z wi-
zytówek powiatu słupskiego.

Jak czytamy w opisie inwestycji, pałac został wzniesiony na zlecenie 
Richarda von Blankensee, a zaprojektowany przez architektów Gu-
stawa Knoblaucha i Friedricha Hollina. W 1987 obiekt został wpisa-
ny do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. 

Pałac zbudowany jest na rzucie przylegających do siebie prostoką-
tów. Jako budowla eklektyczna charakteryzuje się różnorodnością 
stylów. W pałacu znajduje się szereg wykuszy i występów, elewacje 
wschodnia i zachodnia są bogato zdobione, od zachodu znajduje się 
taras z balustradą i zejście do parku. Zachowały się piękne, stylowe 
pomieszczenia. Wnętrza parteru mają charakter reprezentacyjny, 
piętra – mieszkalny, hall główny ma wystrój drewniany, w sali balo-
wej, tzw. Sali Lustrzanej, znajduje się plafon wyobrażający cztery 
pory roku (namalowany w 1902 r. przez Maxa Gartnera).

Ściany pokryte są kasetonami wypełnionymi tkaniną i lustrami. 
W tzw. pokoju myśliwskim znajdują się malowidła ścienne wykona-
ne przez Maksa Gartnera wyobrażające zwierzynę łowną i polujące 
zwierzęta. 

Ciekawostką i charakterystycznym elementem jest np. rosnąca 
w marmurowej bibliotece 10-metrowej wysokości palma konopna. 
Przywieziono ją w 1919 r. z Palestyny i umieszczono w specjalnie dla 
niej przygotowanym miejscu (obecnie jest ona otoczona przeszkloną 
kopułą). 

Czy pałac zostanie Modernizacją Roku 2022? O tym zadecydują 
głosy internautów. Glosować można za pośrednictwem strony www.
modernizacjaroku.org.pl

Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania 
obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja moder-
nizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania 
efektów użytkowych i estetycznych. 

- Ranga Konkursu i jego zasięg rośnie nieprzerwanie od 26 lat. Coraz 
większa liczba nadsyłanych zgłoszeń od kilkudziesięciu w roku 1999 
po przez 520 w roku 2006, 420 w roku 2007, 621 w roku 2008, 703 
w roku 2009, 803 w 2010, 823 w 2011, 922 w 2012 i liczba zgłoszeń 
nie spada, aż do teraz – świadczy to o tym jak korzystnie zmienia się 
nasze otoczenie, wzrasta troska o to co stanowi niezbywalną wartość 
naszego narodu i udowadnia nasz wkład w rozwój cywilizacji. Na wzór 
Ogólnopolskiego Konkursu inicjowane są lokalne konkursy miejskie, 
gminne promujące inicjatywy i dokonania lokalne – opisuje Roman 
Pikuła. prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa 
Materialnego, Komisarz Konkursu.

perełka powiatu 
słupskiego czeka 

na głosy

Pałac w Damnicy w powiecie słupskim znalazł się 
w finale ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w.” Głos na tę perełkę architek-
toniczną można oddać w internetowym plebiscycie 
do 20 maja 2022 roku.

TEksT: Łukasz Razowski zdjęcie: mat. prasowe
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rewitalizacja 
śródMieścia 

Kolejny fragment Wejherowa przejdzie metamorfozę. W ramach „Rewitalizacji Śródmieścia 
Wejherowa” zagospodarowany zostanie teren pomiędzy ulicą Strzelecką, a Kalwaryjską. 

Powstanie nowa ulica z chodnikami, miejscami postojowymi, placem rekreacyjnym i ogródkami 
deszczowymi, a wszystko zagospodarowane zielenią i małą architekturą. Na realizację 

inwestycji władze miasta pozyskały dotację unijną. 

wejherowskim Ratuszu 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt pod-
pisał umowę z wykonawcą 

robót firmą SPEC-BRUK z Robakowa. Koszt 
tej inwestycji to ok. 1,3 mln zł. Zakończenie 
prac zaplanowano na listopad 2022 roku. 

W ramach inwestycji przebudowana zosta-
nie droga wewnętrzna – łącznik pomiędzy 
ulicą Strzelecką (na wysokości dyskontu), 
a ulicą Kalwaryjską (na wysokości starego 
cmentarza). Wykonane zostaną chodniki, 
oświetlenie miejskie, przebudowane zosta-
ną sieci podziemne w tym kanalizacja desz-

czowa, elektroenergetyczna oraz teletech-
niczna. Przewidziano tam także miejsca 
postojowe, miejsce do gromadzenia śniegu, 
plac rekreacyjny przy jednym z budynków 
mieszkalnych oraz montaż urządzeń małej 
architektury. Na tym terenie zaplanowano 
nowe nasadzenia drzew i krzewów. 

W

POWSTANIE ŁąCZNIK MIęDZY ULICą STRZELECKą, A KALWARYJSKą
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- Jednym z ważniejszych elementów tej in-
westycji będzie rozbudowa sieci kanalizacji 
deszczowej, ponieważ ten  teren  jest obecnie 
często zalewany wodami opadowymi – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Wybudo-
wane zostaną także ogródki deszczowe, aby 
zwiększyć retencję wód opadowych na tere-
nie objętym inwestycją. Nadmiary wód opa-
dowych będą gromadzone w podziemnym, 
szczelnym zbiorniku retencyjnym, a następ-
nie przepompowywane do miejskiej sieci ka-
nalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej. 

OgROdy dESzCzOwE 

Ogrody deszczowe, które powstaną na tym 
terenie, poprzez swoją konstrukcję i nasa-
dzenia specjalnie dobranych różnych ga-
tunków roślin, będą przechwytywać wodę 
z terenu, by ją gromadzić, infiltrować (wni-
kać w glebę), a także oczyszczać. Każdy, kto 
próbował kiedyś nasadzeń w donicy wie, jak 
szybko ziemia wysycha i jak często trzeba 
ją podlewać. Ogród deszczowy jest tu wy-
jątkiem. Ponieważ otrzymuje więcej wody 
z opadu niż to wynika z jego powierzchni 
i nawet niewielki deszcz jest w stanie za-
silić go odpowiednią ilością wody. Dlatego 
właśnie takie ogrody funkcjonują dobrze 
także w przestrzeni miejskiej, gdzie nie 
mają swojego opiekuna. Te niewielkie in-
stalacje mogą być skarbem nie tylko dla ich 
właścicieli, ale i dla całych miast.

KOntynUACJA REwItAlIzACJI 

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkre-
śla, że kontynuacja rewitalizacji Śródmie-
ścia Wejherowa i kolejne inwestycje są 
dla niego jednym z najważniejszych zadań, 
gdyż przynoszą korzyści wejherowianom 
i podnoszą jakość życia w mieście.

- Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa nie-
sie za sobą konkretne korzyści dla miesz-
kańców tego rejonu, jej efekty widać już 
w wielu miejscach - podkreśla prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Dzię-
ki unijnym środkom udaje się realizować 
kolejne inwestycje. Zagospodarowanie 
łącznika Kalwaryjska-Strzelecka, będzie 
kolejną przestrzenią publiczną w mieście, 
która zostanie uporządkowana i zyska zu-
pełnie nowe oblicze. 

EStEtyCznIE I EKOlOgICznIE

- Wspólnie z grupą radnych z tego rejonu – Ju-
styną Ostrowską, Rafałem Szlasem i Lesz-
kiem Szczypiorem zabiegaliśmy o remont 
tego kwartału osiedla i cieszę się, że doj-
dzie do jego realizacji – mówi radny Tomasz 
Groth. – Będzie to kolejne ładnie zagospo-
darowane i zielone miejsce w Wejherowie, 
powstaną także pierwsze w mieście ogrody 
deszczowe, ale przede wszystkim poprawi 
się jakość życia okolicznych mieszkańców. 

Zakres robót jest finansowany ze środków 
własnych Gminy Miasta Wejherowa oraz 
z dofinansowania projektu pn. „Rewitaliza-
cja Śródmieścia Wejherowa” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 

Kompleksowe przedsięwzięcia rewitaliza-
cyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 
8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewita-
lizacyjne w miastach Obszaru Metropolital-
nego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

AuTOR: UM Wejherowo
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W sobotę, 26 marca br., dzięki 
wieloletnim staraniom oraz za-
angażowaniu wielu stron, 
w Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku podpisane zostało 
porozumienie o współpracy 
pomiędzy Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku a Po-
wiatem Tczewskim.

okumentu,  określające-
go zasady współpracy 
pozwalającej w przyszło-
ści na utworzenie oddzia-

łu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
na terenie fragmentu Mostu w Tczewie.

Historia Mostu Tczewskiego sięga XVIII 
wieku. Most Tczewski wpisany do rejestru 
zabytków ściśle wiąże się z początkiem 
okresu II wojny światowej. W obronie mo-
stu, ale i miasta stanęli wówczas żołnierze 
2. Batalionu Strzelców. Most nigdy jed-
nak w pełni nie powrócił do stanu swojej 
świetności sprzed okresu wojny.

W planowanej ekspozycji, która ma być pre-
zentowana w tczewskim oddziale Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku, obok treści 
poświęconym drugowojennym walkom, 
w tym heroicznej obronie obiektu prowa-
dzonej przez 2. Batalion Strzelców, podkre-
ślone zostanie także znaczenie przepraw 
przez rzeki, co sprzyjało samej obronie tego 

rodzaju obiektów. Wystawa będzie także 
obejmowała historię samych konstrukcji 
mostowych od starożytności do XIX wieku.

Jako pierwszy głos zabrał Prof. Grzegorz 
Berendt – p.o. dyrektor Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku, który stwierdził, 
że porozumienie, które podpisano jest nie-
zbędne, aby Muzeum wystąpiło do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o przyznanie środków, pozwalających insty-
tucji przygotować program funkcjonalno-
użytkowy z zagospodarowania wskazanej 
przestrzeni. P.o. dyrektor MIIWŚ zauważył 
także, że Muzeum za sprawą zgody orga-
nu prowadzącego i dzięki środkom, które 
uzyska na ten cel, będzie w stanie wypełnić 

treściami muzealnymi zachodni przyczółek, 
który częściowo już jest gotowy oraz portal, 
który dopiero powstanie:

Całość tego przedsięwzięcia od strony kon-
strukcyjnej będzie zlecana, realizowana 
i nadzorowana przez Starostwo Powiatowe 
w Tczewie. Nam jako muzealnikom i histo-
rykom zostaje wypełnić tę przestrzeń jak 
najciekawszymi treściami, które będą do-
tyczyły miejsca zajmowanego przez mosty 
w dziejach militarnych naszej cywilizacji, 
a szczególnie opowieścią o moście tczew-
skim, który był dumą jego twórców w XIX 
wieku i jego historią na tle doświadczeń 
wojennych, począwszy od 1 września 1939 
r. po wiosnę 1945 r.

D

most tczewski coraz 
Bliżej odbudowy
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Następnie Poseł na Sejm RP - Kazimierz 
Smoliński, w imieniu Wiceministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego 
Konserwatora Zabytków – dra Jarosława 
Sellina odczytał przemówienie, w którym 
Wiceminister zaznaczył: jak istotną rolę 
w przedsięwzięciu pełni  Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku, jako państwowej 
instytucji kultury, dbającej o upowszech-
nianie wiedzy o II wojnie światowej, losach 
narodu polskiego oraz historii polskich for-
macji wojskowych w tym okresie, co zda-
niem Generalnego Konserwatora Zabyt-
ków jest: gwarantem realizacji postulatów 
o zapewnieniu obiektowi należytej ochrony 
i dokonaniu jego rewitalizacji.

Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński pod-
kreślił w swojej wypowiedzi, że: dla Tczewa, 
dla Powiatu Tczewskiego, będzie to nie tylko 
ważna instytucja kultury o charakterze lo-
kalnym, ale i światowym. Zauważył przy tym 
wagę inwestycji dla regionu mówiąc, iż:  […] 
z utęsknieniem jego mieszkańcy czekają 
na realizację tego projektu.

Kolejno Starosta Tczewski – Mirosław 
Augustyn zwrócił uwagę przede wszyst-
kim na wizualną stronę obiektu, a w nim 
planowany oddział Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku : […] mamy piękną 
makietę mostu w Tczewie i bardzo byśmy 
sobie życzyli, aby tak właśnie w przyszło-
ści wyglądał ten obiekt. 

Starosta Tczewski wyraził przy tym 
wdzięczność uczestnikom konferencji za 
dotychczasowe zaangażowanie: Za nami 
kolejny krok, ale jeszcze przed nami długa 
droga, dlatego też jednocześnie dziękując 
liczę na dalszą, równie owocną współpra-
cę na rzecz zachowania naszego dorobku 
historycznego.

Jako ostatni głos zabrał  Pomorski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków – inż. arch. 
Igor Strzok, który podkreślił wyjątkowość 
obiektu pod względem architektonicznym:

Jest to zabytek szczególny, który był cudem 
techniki w Europie XIX wieku. Najdłuższy, 

najnowocześniejszy i jednocześnie niezwykle 
piękny. Wówczas jeszcze budując obiekty in-
żynieryjne, również obiekty o charakterze de 
facto militarnym, dbano o estetykę. Stąd też 
te piękne wieże neogotyckie i cała neogotyc-
ka romantyczna estetyka tego obiektu, którą 
w tej chwili będziemy przywracać.

AuTOR : Starostwo powiatowe w Tczewie
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w ramach rewitalizacji 
lasek Przy ul. Pólko 

w PelPlinie zyska 
nowe oblicze

W marcu br. rozpoczęły się pierwsze 
prace związane z zagospodarowaniem 

terenów leśnych przy ul. Pólko. Działania 
te prowadzone są w ramach rewitalizacji 

zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: 
Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, 

Pólko w Pelplinie. Mieszkańcy Pelplina 
zyskają nową przestrzeń rekreacyjną.

tym tygodniu rozpoczęły się pierwsze prace związa-
ne z realizacją jednego z zadań w ramach projektu 
„Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrę-
bie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, 

Pólko w Pelplinie”. Mowa tutaj o zagospodarowaniu terenów leśnych 
przy ul. Pólko. Zadanie zakłada uporządkowanie i wyposażenie zanie-
dbanego lasku znajdującego się przy osiedlu Pólko, którego powierzch-
nia wynosi ok. 2 ha. Teren ten ma stać się funkcjonalny oraz wpisywać 
się w istniejący miejski krajobraz o charakterze mieszkaniowym.

W
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„Od wielu lat borykamy się z brakiem zielonych przestrzeni rekreacyj-
nych w naszym mieście. Sukcesywnie staramy się poprawiać tę sy-
tuację, angażując kolejne obszary na tego rodzaju potrzeby. Do prze-
strzeni tych już niedługo dołączą tereny leśne przy ul. Pólko. Obecnie 
zniszczone i zaniedbane, już niedługo w wyniku naszych działań staną 
się wyjątkową, zieloną oazą, gdzie każdy mieszkaniec znajdzie coś 
dla siebie. A wszystko to za sprawą zintegrowanego projektu rewi-
talizacyjnego, dzięki któremu możemy zmieniać Pelplin dla naszych 
mieszkańców” – tak prowadzone prace przy ul. Pólko podsumowuje 
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła.

W marcu na terenie lasu prowadzona była wycinka zniszczonego 
drzewostanu. Wycinka prowadzona była zgodnie z zatwierdzonym 
planem urządzenia lasu, który ma na celu ochronę i utrzymanie lasu 
w należytym stanie. Kolejnym działaniami będzie uporządkowanie 
zieleni i nasadzenia roślin, w wyniku czego pojawią się szpalery no-
wych drzew, krzewów oraz liczne skupiska roślin ozdobnych.

Nasadzenia roślin to dopiero początek przewidzianych działań. Ob-
szar obejmujący blisko 2 ha zostanie połączony alejkami spacero-
wo-biegowymi. Pozwoli to na bezproblemowe przemieszanie się po 
terenie lasku zarówno rodzicom z wózkami jak i innym spacerowi-
czom. Szutrowe trakty będą mogły być wykorzystywane także do 
uprawiania różnych aktywności: jogging, nordic walking czy też 
jazda na rowerze. Przy ścieżkach zostaną zamontowane kosze oraz 
ławki, co w znacznym stopniu poprawi komfort korzystania z alejek.

Miłośników aktywności sportowych zainteresuje fakt, że przy lasku 
powstanie siłownia zewnętrzna wraz ze ścieżką zdrowia. Obiekt ten 
zostanie wyposażony w urządzenia umożliwiające wykonywanie 
ćwiczeń lub pokonywanie przeszkód. Będą to: drabinki, drążki i płot-
ki gimnastyczne, słupki do slalomu, podstawa do skakania, belka do 
balansowania i rowerek.

Zostaną także wyznaczone miejsca do rekreacji i piknikowania, 
w których pojawiają się altany, stoły i ławy piknikowe, stojaki na ro-
wery, etc.. Umożliwi to mieszkańcom organizację własnych spotkań 
przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury, a także dłuższe i peł-
niejsze korzystanie z dostępnej przestrzeni.

Ponadto na skraju lasu planowana jest budowa niewielkiego amfite-
atru. Zadaszona scena pozwoli na organizację kameralnych koncer-
tów oraz innych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Do amfiteatru 
przylegać będzie polana rekreacyjna spełniająca funkcję przestrze-
ni spotkań mieszkańców podczas organizowanych imprez.

Wszystko to sprawi, że lasek przy ul. Pólko zyska całkowicie nowe 
oblicze, a mieszkańcy otrzymają dostęp do zielonej przestrzeni re-
kreacyjnej, której do tej pory bardzo brakowało w Pelplinie.

AuTOR : UMiG Pelplin
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SKompleksowy system
wsparcia mieszkańców miast
i gmin powiatu puckiego
w wieku senioralnym i ich
opiekunów” został nagro-
dzony Pomorskim Sztor-
mem 2022. To efekt docenie-
nia działań Gminy Puck przez
mieszkańców, jak w również
motywacja dla samorządu do
dalszych działań na ich rzecz.

tatuetki Pomorskich 
Sztormów w bieżącym 
roku zostały rozdane po 
raz siedemnasty. W plebi-

scycie nominowane zostały osoby, insty-
tucje i przedsiębiorstwa, które w ubiegłym 
roku znacząco przyczyniły się do poprawy 
jakości życia mieszkańców Pomorza. No-
minowani zostali zaproszeni na oficjalne 
wręczenie statuetek, które odbyło się na 34 
piętrze biurowca Olivia Star, będącego naj-
wyższym  budynkiem w północnej Polsce. 
Podczas gali poznaliśmy laureatów nagród 
w następujących kategoriach:

Sztorm Kulturalny,• 

Sztorm Sportowy,• 
Sztorm Ekologiczny,• 
Sztorm Europejski – Infrastruktura,• 
Sztorm Europejski – Kapitał Ludzki,• 
Sztorm Kulinarny,• 
Sztorm Urbanistyczny,• 
Sztorm Obywatelski,• 
Sztorm Naukowy.• 

W kategorii Sztorm Kulturalny statuetkę 
otrzymała Agata Nowosielska, urodzona 
w Gdyni malarka, która w ubiegłym roku po-
kazała wystawę „Nirvana”, którą można było 
oglądać w CSW Łaźnia w Gdańsku i w war-
szawskiej Stolarska/Krupowicz Gallery.

GMina Puck wśród 
laureatów PoMorskich 

sztormów 2022!
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Laureatką Sztormu Sportowego została 
Anna Kiełbasińka, lekkoatletka SKLA Sopot.

Zwyciężczynią kategorii Sztorm Obywa-
telski została Lidia Makowska/TAK Trój-
miejska Akcja Kobieca. Jej organizacja od 
kilkunastu lat aktywnie działa na rzecz 
feministycznych ideałów – równości kobiet 
i mężczyzn w życiu społecznym i publicz-
nym, osób LGBT+, a także legalnej aborcji.

Laureatem Sztormu Naukowego został 
prof. Miłosz Jaguszewski z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, współtwórca 
i główny badacz pierwszego Międzynaro-
dowego Rejestru Takotsubo, choroby zwa-
nej zespołem złamanego serca.

Sztorm Ekologiczny wywalczył projekt 
„See The Sea” - uczniowie z gdyńskiego 
III LO sprzedawali bluzy i torby z logo ak-
cji, a zysk przeznaczyli na fundację, której 
misją jest ochrona ekosystemów morskich 
i walka o przyszłość Bałtyku.

Sztorm Urbanistyczny to triumf inicjatywy 
Sto Lat Planowania, która nie oszczędza 
tzw. polskiej myśli urbanistycznej, znanej 
z prowizorki i wąskiego spojrzenia. Twórcą 
tego profilu jest Paweł Mrozek, wiceprezes 
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.

W kategorii Sztorm Kulinarny zwyciężył 
Nowy Chleb z Gdańska, mała rzemieślnicza 

piekarnia, jedna z nielicznych działających 
w Trójmieście.

Dwie nagrody wręczono w kategorii Sztorm 
Europejski. Pierwszą z nich, Sztorm Euro-
pejski – Infrastruktura, wywalczyła Gmina 
Miasta Gdańska, za projekt „Rewitalizacja 
Oruni w Gdańsku”. Drugą, Sztorm Europej-
ski – Kapitał Ludzki, Gmina Puck, za projekt 

„Kompleksowy system wsparcia mieszkań-
ców miast i gmin powiatu puckiego w wieku 
senioralnym i ich opiekunów”.

Laureatem Medalu Karty Trójmiasta, na-
grody specjalnej redakcji „Gazety Wybor-
czej Trójmiasto”, został w tym roku marsza-
łek województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk – za wzięcie odpowiedzialności za 
rozwój kolei w aglomeracji i sfinansowanie 
dokumentacji PKM Południe.

Jesteśmy dumni, że dzięki głosom miesz-
kańców Pomorza Gmina Puck znalazła się 
wśród laureatów Pomorskich Sztormów. 
Dzięki temu wyróżnieniu czujemy się doce-
nieni przez mieszkańców naszego regionu 
i jako gmina dostaliśmy dodatkową moty-
wację do podejmowania kolejnych działań, 
które będą pozytywnie wpływały na jakość 
życia naszych mieszkańców. Dziękujemy za 
wszystkie głosy oddane na projekt „Kom-
pleksowy system wsparcia mieszkańców 
miast i gmin powiatu puckiego w wieku se-
nioralnym i ich opiekunów”.

AuTOR : UG Puck
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Działająca od 2016 r. firma Dapax Polska produkuje meble na indy-
widualne zamówienia. W związku z wysokim zapotrzebowaniem na 
swoje wyroby podjęła decyzję o budowie nowego hali produkcyjnej. 
Odbiorcami firmy są aktualnie podmioty z rynku krajowego w tym 
firmy budowlane oraz klienci indywidualni, którzy wprowadzają się 
do nowo powstałych mieszkań lub domów. Realizację planów rozwo-
jowych umożliwi firmie pozyskany właśnie grant inwestycyjny.

- Naszą misją jest dążenie do wypracowania trwałych relacji z klien-
tami, którzy polecą nas kolejnym potencjalnym odbiorcom. To dla nas 
najlepszy sposób na budowanie wiarygodności firmy i jej pozytywnego 
wizerunku na rynku. Wierzymy, że otrzymane fundusze przełożą się na 
jakość naszej oferty i będą ważnym impulsem do dalszego rozwoju - 
mówi Pan Dawid Papka, właściciel firmy Dapax Polska.

W ramach projektu firma zrealizuje zaplanowaną na ponad 2 mi-
liony złotych inwestycję oraz stworzy nowe miejsca pracy. Łącznie 

aktywizacji gospodarczej podlegać będzie ponad 2 ha nowego tere-
nu inwestycyjnego (1,5 ha w ramach Projektu oraz 0,5 ha w ramach 
działalności własnej Wnioskodawcy).

- Konkurs „Invest in Pomerania 2020” mający na celu wsparcie sektora 
MŚP w regionie, cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedsiębior-
ców. Środki wsparły już pomorskie firmy m.in. z branży e-commerce, 
budowlanej, transportowej, energetycznej a ostatnia umowa o udzie-
lenie grantu z Dapax Polska przyczyni się do rozwoju branży meblar-
skiej. Realizowane inwestycje to nie tylko korzyść konkretnych firm, 
ale także budowa przewagi konkurencyjnej gospodarki całego regionu 
– podsumowuje Maciej Silarski, kierownik projektu Invest in Pome-
rania 2020.

W konkursie “Invest in Pomerania 2020” grantobiorcą może zostać 
przedstawiciel sektora mikro, małych i średnich firm z województwa 
pomorskiego, który zgłosi projekt inwestycyjny realizowany na po-
wierzchni minimum 1,25 ha. Pod uwagę brane są tylko przedsięwzię-
cia, których koszty kwalifikowalne przekraczają 1,6 mln zł. Przedsię-
biorcy mogą uzyskać na ich realizację nawet do 800 tys. zł. Zarząd 
Agencji Rozwoju Pomorza podjął już decyzję o wsparciu projektów 
na łączną kwotę dofinansowania 13,6 mln zł.

Do chwili obecnej ARP przyjęła 22 wnioski grantowe, a przedsiębior-
cy zdecydowali się zainwestować łącznie kwotę ponad 76 mln zł. 
Konkurs realizowany jest aż do wyczerpania alokacji i nadal można 
wpisywać się na listę rezerwową.

Meble na zamówienia powstaną 
w gminie człuchów

Kolejna firma z województwa pomorskiego pozy-
skała dofinansowanie w ramach konkursu granto-
wego „Invest in Pomerania 2020” organizowanego 
przez Agencję Rozwoju Pomorza. Dzięki otrzyma-
nym środkom firma Dapax Polska zbuduje nowy 
zakład produkcyjny mieszczący się w miejscowości 
Rychnowy w Gminie Człuchów. 

TEksT: mat. prasowe zdjęcia: mat. prasowe
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To perełka gminy Cedry Wielkie i unikatowej miejsce w skali kraju. Mowa o marinie w Błot-
niku, która cieszy się coraz większą popularnością. A będzie jeszcze lepiej. Wójt Janusz 
Goliński oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski podpisali umowę, na podstawie której gmina otrzyma dodatkowe 

unijne wsparcie na rozbudowę infrastruktury żeglarskiej. 

rzystań w Błotniku rozbu-
dowywana jest od kilku lat. 
W 2020 roku zakończono 
utwardzanie placu przezna-

czonego do zimowania jachtów. Teraz trwa 
kolejny etap prac.

– Dzięki tym robotom przystań zyska dodat-
kowych 50 miejsc do cumowania. Poza tym, 

po zakończeniu prac, będzie można korzystać 
z tawerny. Znajdzie się też miejsce na infor-
mację turystyczną. Zdecydowaliśmy się tak-
że na wybudowanie dodatkowego pomostu, 
przy którym w przyszłości mógłby cumować 
tramwaj wodny kursujący na trasie Gdańsk 
– Błotnik. Realizacja projektu uzależniona 
będzie od sytuacji gospodarczej, z jaką przyj-
dzie nam się zmierzyć po ustaniu pandemii. 

Napływające zewsząd wieści o podwyżkach 
nie napawają niestety entuzjazmem. Mam 
nadzieję, że wyjdziemy z tego obronną ręką, 
a tramwaj wodny stanie się gratką turystycz-
ną nie tylko dla mieszkańców naszej gminy 
ale całych Żuław – mówi wójt Goliński.

Koniec wszystkich prac przewidziano na 
maj 2022 roku.

P

unikat w skali kraju - 
dodatkowe Pieniądze 

na rozbudowę 
mariny w Błotniku
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– Błotnik to miejsce, do którego chce się wra-
cać. Właśnie tutaj z niczego zbudowano przy-
stań, o której głośno jest również poza granica-
mi Pomorza, a marina jest doskonałą reklamą 
naszego województwa. Dla wielu nadmorskich 
miejscowości niewielka żuławska wieś może 
służyć za przykład jak wykorzystywać unij-
ne pieniądze i pobudzić do życia zapomniane 
miejsca – dodaje Mieczysław Struk.

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskie-
go gmina otrzyma dodatkowe 590 tys. zł.

– W tak trudnych czasach cieszymy się z do-
datkowego, całkiem pokaźnego, zastrzyku 
finansowego. W obecnej sytuacji każde ze-
wnętrzne wsparcie jest na wagę złota – pod-
kreśla Janusz Goliński.

Walory i znaczenie inwestycji w Błotniku 
doceniają także przedstawiciele władz 
centralnych. Wójt Janusz Goliński gościł 
w Błotniku m.in. Senatora Ryszarda Świl-
skiego oraz Krzysztofa Czopka, dyrektora 
Departamentu Infrastruktury w Urzędzie 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

– Marina w Błotniku jest perełką. Jest to 
unikatowe miejsce w skali kraju. Przystań 
żeglarska ma już swoją renomę i z powodze-
niem konkuruje ze znanymi ośrodkami wod-
nymi – mówi senator Ryszard Świlski, który 
odwiedził marinę w Błotniku.

– Wspólnie mogliśmy podsumować dotych-
czasowe działania, które zrealizowaliśmy 
w ramach dwóch projektów „Pętli Żuławskiej 
i Zatoki Gdańskiej” oraz Pomorskich Szla-
ków Kajakowych. Dla miłośników kajakar-
stwa wybudowaliśmy dwie przystanie, które 
znajdują się w Trzcinisku i Błotniku – mówi 
Janusz Goliński.

Warto dodać, że zainteresowanie cumowa-
niem na przystani w Błotniku jest ogromne. 
O wolne miejsca pytają miłośnicy żeglar-
stwa z całego kraju. Chętnych jest znacznie 
więcej niż wolnych miejsc.

– Była to też okazja, by rozmawiać o możli-
wościach powiększenia naszej mariny. Po-
tencjał jest ogromny, ale kolejne inwestycje 
uzależnione są oczywiście od posiadanych 

środków finansowych. Jeśli zaistnieje możli-
wość, to na pewno będziemy aplikować o do-
datkowe środki unijne na dalszą rozbudowę 
mariny – dodaje wójt Goliński.

Senator Świlski zauważa, że podjęcie decy-
zji dotyczącej budowy mariny było niezwy-
kle odważnym posunięciem.

– Kiedy projekt dopiero raczkował, to sły-
szałem głosy przeciwników, którzy nie byli 
przychylni naszym pomysłom. Z perspek-
tywy czasu śmiało możemy powiedzieć, że 
była to słuszna decyzja. Już teraz wiemy, że 
marina – mimo rozbudowy – stała się za mała. 
Turystka wodna jest coraz bardziej popular-
na – również na Żuławach Gdańskich. Gmina 
Cedry Wielkie doskonale wykorzystała oka-
zję i teraz kojarzona jest już nie tylko z rolnic-
twem, ale także ze sportami wodnymi. Mam 
nadzieję, że Błotnik będzie się dalej rozwijał 
i przynosił chlubę władzom i mieszkańcom 
gminy – podkreśla Ryszard Świlski.

Coś dla siebie w gminie Cedry Wielkie znajdą 
także miłośnicy dwóch kółek. Wzdłuż wału 
wiślanego bowiem - od ul. Boguckiego do gra-
nic Gdańska - biegnie Wiślana Trasa Rowe-
rowa, która w okolicy Błotnika ma swoje od-
gałęzienie w kierunku przystani. Dzięki temu 
rowerzyści mogą już przejechać z gminy Ce-
dry Wielkie do samego centrum Gdańska.

AuTOR : UG Cedry Wielkie
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ierwsze dni wiosny 
w gminie Kolbudy zbiegły 
się z inauguracją Aqua 
Centrum Kolbudy, pły-

walni ze strefą SPA oraz innymi atrakcjami 
służącymi aktywnym formom rekreacji. Po 
czterech dekadach oczekiwania i trzech 

latach budowy mieszkańcy mogą wreszcie 
korzystać z nowoczesnego obiektu, który 
stanowi obecnie sztandarową atrakcję Kol-
bud, miejscowości, która od lat kojarzona 
jest ze sportową i wodną aktywnością.

- Mieszkańcy długo czekali na budowę tego 
obiektu – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – 
Inwestycja jest dziś główną atrakcją gminy 
i prezentuje się naprawdę imponująco.

Jeżeli do zakończonej niedawno budo-
wy pływalni dodamy rozbudowę Zespołu 
Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, 
z budową nowej hali sportowej, możemy 
śmiało powiedzieć, że w gminie dzieje 
się naprawdę dużo. Na przełomie marca 
i kwietnia dobiegły końca prace związane 
z budową konstrukcji obiektu. Hala spor-
towa zyskała już także zadaszenie oraz 
ściany. Z każdym dniem kształtu nabierają 

dodatkowe sale lekcyjne i pomieszczenie 
sołeckie, które powstają w ramach rozbu-
dowy placówki.

Inwestycje kubaturowe służące młodzie-
ży oraz amatorom wodnej rekreacji nie są 
jedynymi, jakie aktualnie realizuje samo-
rząd. W Buszkowach wylano strop budynku 
socjalnego, w którym zamieszka dziesięć 
rodzin. W kilku sołectwach trwa natomiast 
budowa nowych dróg gminnych.

- Wiosna sprzyja realizacji inwestycji dro-
gowych – mówi wójt Andrzej Chruścicki. 
– Właśnie rozpoczynamy budowę trzech ulic 
w najliczniej zasiedlonym sołectwie, czyli 
w Kowalach. – Budowa wspomnianych nowych 
nawierzchni wyniesie nasz samorząd łącznie 
ponad 6,5 miliona złotych. Za dziesięć mie-
sięcy mieszkańcy ulic Sadowej, Nektarowej 
i Przy Sadzie korzystać będą z wykonanych 

Pierwsze dni wiosny upływają 
w Gminie Kolbudy pod zna-
kiem budowy nowych dróg 
oraz pomocy Obywatelom 
Ukrainy, którzy szukają schro-
nienia na terenie samorządu. 
Od 25 marca mieszkańcy 
mogą też korzystać z Aqua 
Centrum Kolbudy, największej 
w ostatnich latach - i wycze-
kiwanej przez cztery dekady 
- inwestycji. Z każdym dniem 
kształtów nabiera również 
nowa hala sportowa z do-
datkowymi pomieszczeniami 
dydaktycznymi w Bielkówku. 
W harmonogramach lokalnych 
wydarzeń uwzględniane są 
ponadto imprezy o charakte-
rze rekreacyjno-integracyjnym. 
Do aktywności na świeżym 
powietrzu zachęcani są nie 
tylko mieszkańcy, ale także 
goście ze wschodu.

P

Gmina Kolbudy. 
inwestycje, pomoc 

i rekreacja
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z kostki, oświetlonych dróg i chodników. To 
nie jedyne inwestycje w tym regionie. Do ukła-
dania masy bitumicznej przygotowywana jest 
też ulica Glazurowa, która odgrywa ogromną 
rolę w układzie komunikacyjnym wsi Kowa-
le. Stanowi bowiem dojazd do największych 
osiedli w tej miejscowości. Realizowane prace 
wiążą się z pewnymi utrudnieniami dla miesz-
kańców, ale już niedługo wszyscy się przeko-
nają, że warto było czekać.

Nowe drogi powstają także w innych miej-
scowościach Gminy Kolbudy. W Czapielsku 
ukończono właśnie układanie nowych płyt 
na ulicy Jarzębinowej, a asfaltem pokryto uli-
cę Bratek. Realizowana jest również budowa 
ulicy Okrężnej w Otominie, Polnej w Lublewie 
Gdańskim oraz trzech ulic w Pręgowie.

- Są to drogi budowane od podstaw – infor-
muje wójt Andrzej Chruścicki. – Wcześniej 
były to zwykłe szutrówki bez odwodnienia 
i oświetlenia. – Komfort życia okolicznych 
mieszkańców poprawi się więc tam w sposób 
istotny. Staramy się poprawiać infrastruktu-
rę w każdym z piętnastu sołectw. Łącznie na 
terenie gminy prowadzonych jest aktualnie 
dwanaście większych inwestycji, zarówno 
tych drogowych, jak i kubaturowych. Wciąż 
jest wiele do zrobienia, jednak każdego roku 

możemy oddawać do użytku kolejne kilome-
try gminnych dróg.

Gmina Kolbudy, tak jak wszystkie samo-
rządy angażuje się w pomoc Obywatelom 
Ukrainy, których liczba w ostatnim tygo-
dniu marca przekroczyła sześćset. Goście 
znajdują schronienie u osób prywatnych, 
część tymczasowo korzysta z infrastruk-
tury gminnej i przygotowanych tam miejsc 
noclegowych. Innym udzielono schronienia 
w zlokalizowanych w gminie prywatnych 
ośrodkach wypoczynkowych.

- Mówiąc o liczbie ponad sześciuset mam na 
myśli tylko osoby, które zostały zgłoszone 
koordynatorowi działań humanitarnych – do-
daje wójt Andrzej Chruścicki. – Przygotowu-
jemy miejsca noclegowe, prowadzimy zbiórki 
żywności i spotykamy się z gośćmi z Ukrainy, 
aby maksymalnie ułatwić im aklimatyzację 
na naszym terenie i pomóc w dopełnianiu 
formalności związanych z legalizacją pobytu 
i nadawaniem numeru PESEL. Pozostajemy 
też w stałym kontakcie z przedstawiciela-
mi naszego partnerskiego miasta Jaworów, 
na którego okolice spadły rosyjskie rakiety. 
Staramy się reagować na ich potrzeby. Pod 
koniec marca dwoma budami zawieźliśmy 
na przejście graniczne w Korczowej dary 

o wartości około 50 tysięcy złotych. Dostar-
czyliśmy materiały medyczne i opatrunko-
we, żywność, środki czystości i wiele innych 
potrzebnych rzeczy. Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom, którzy okazują serce naszym 
gościom i angażują się we wszelkie inicjaty-
wy charytatywne. 

Oprócz inwestycji i pomocy Obywatelom 
Ukrainy samorząd nie zapomina również 
o inicjatywach służących rekreacji oraz inte-
gracji mieszkańców. Malownicze, atrakcyjne 
krajobrazowo tereny gminy oraz wiosenna 
pogoda sprzyjają organizacji imprez plene-
rowych, na które zapraszani są mieszkańcy 
oraz goście z Ukrainy. Spotkania stanowią 
dogodną okazję do integracji. Aktywność 
ruchowa pomaga gościom choć na chwilę 
skupić myśli na rzeczach przyjemnych.

W okolicach malowniczego Rezerwatu 
Bursztynowa Góra spotykali się w ostatnim 
czasie uczestnicy Biegu rodzinnego na inau-
gurację wiosny oraz wydarzenia RAK OUT 
służącego popularyzacji aktywności rucho-
wej oraz badań z zakresu profilaktyki onko-
logicznej. W każdym z tych wydarzeń wzięło 
udział kilkadziesiąt osób. Po aktywności 
ruchowej na uczestników czekały atrakcje 
gastronomiczne i inne niespodzianki. 

AuTOR : UG Kolbudy
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Mieszkamy w atrakcyjnym miejscu na ziemi pomorskiej, urokliwym i klimatycznym… Jako atuty 
stawiamy nasze położenie geograficzne oraz potencjał kulturowy miejsca. Promujemy gminę 

przyjazną dla miejscowych i zewnętrznych inwestorów, których działania gospodarcze przyczy-
niać się będą do rozwoju sfery gospodarczej i społecznej. Ważnym elementem rozwoju tury-

styczno-gospodarczego wsi jest agroturystyka… 

zansą naszą jest długi pas 
wybrzeża Zatoki Puckiej 
z doskonałymi warunka-
mi do uprawiania sportów 

wodnych. Interesujące plenery kulturo-
wo–przyrodnicze: wsie o średniowiecznym 
korzeniu założenia, Grota Mechowska, 
Puszcza Darzlubska oraz kilka rezerwatów 
przyrody i miejsc chronionych, kwalifiko-
wane szlaki turystyczne przecinające gmi-
nę, ścieżki i trasy rowerowe, szlak kulturo-
wy z zabytkami pocysterskimi, jako pętla 
Pomorskiego Szlaku Cysterskiego, a także 
Park Kulturowy Osada Łowców Fok w Rzu-
cewie z odniesieniem do epoki kamienia… 
Natomiast XIX-wieczne pałace w Rzuce-

S

GMina Puck nad morzem…

Swarzewo. Stanica Wodna OKSiT

Rzucewo - Park Kulturowy Osada Łowców Fok

www.gmina.puck.pl www.oksitpuck.pl
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wie, Rekowie Górnym, Sławutówku z nowy-
mi funkcjami restauracyjnymi i hotelowymi 
tworzą przyjazny klimat przeszłości…

Odkrywanie reliktów dawnej zabudowy po-
śród naturalnego pleneru stwarza wyjątko-
we kulturotwórcze możliwości poznawcze. 
Rekreacja w przestrzeni ekologicznie czy-
stej przyrody jest zachętą do aktywnej tu-
rystyki, do zainteresowania się fenomenem 
kulturowym. 

zapraszamy do naszej zawsze gościnnej 
gminy puck…

Rzucewo, Cypel Rzucewski, Park Kultu-
rowy Osada Łowców Fok z epoki kamie-
nia, III-II tys. p.n.e. Łowcy stworzyli silną, 
oryginalną kulturę zw. rzucewską, znaną 
z charakterystycznej ceramiki, wyrobów 
bursztynowych, kamiennych narzędzi. Osa-
da czynna od wtorku do niedzieli w godz. od 
9.oo do 17.oo.

tel. 58 742 49 85 
e-mail: osada@oksitpuck.pl

Trasy rowerowe: „Szarych Mnichów”– Me-
chowo-Starzyno-Starzyński Dwór-Jastrzę-
bia Góra, albo w rozwinięciu Wejherowo-Ja-
strzębia Góra. 

Ścieżki rowerowe: Puck-Swarzewo-Hel, 
w większości nad zatoką; Swarzewo-Kro-
kowa, dawnym nasypem kolejowym.

Swarzewo. Stanica Wodna OKSiT, 
ul. Morska 6. Pomost żeglarski. 
Punkt informacji turystycznej, 

tel. 58 674 36 16; czynna od 10.00 do 18.00; 
e-mail: stanicawodna@oksitpuck.pl 

Tu można zdobyć niezbędne informacje 
o regionie oraz skorzystać z wypożyczalni 
sprzętu wodnego. 

Odkryj Gminę Puck nad morzem... Cieka-
we klify, płycizny Mewiego Ryfu i błękitne 
wody zatoki… Pomosty żeglarskie w Swa-
rzewie, Rzucewie i Osłoninie znakomicie 
organizują wodną rekreację.

TEksT: JPD/OKSiT zdjęcie: archiwum OKSiT

Klif nad Zatoką Pucką Ścieżka rowerowa Swarzewo-Krokowa

Aleja Lipowa Rzucewo-Osłonino

Mechowo. Korytarz groty z końcową komorą Gnieżdżewo. Miejsce spoczynkowe ścieżki rowerowej
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eleKtrownia jądrowa 

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyły się rozmowy poświęcone budowie 
i eksploatacji planowanej na Kaszubach elektrowni jądrowej – a co za tym idzie dyskutowano 
o przyszłości regionu. W spotkaniu udział wzięli m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych oraz 
przedstawiciele lokalnych samorządów. 

półka Polskie Elektrownie Jądrowe w grudniu 2021 
r. poinformowała, że preferowane miejsce posado-
wienia pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej to 
lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino” na terenie gmi-

ny Choczewo w powiecie wejherowskim. Jednak z uwagi na skalę 
przedsięwzięcia, inwestycja ta będzie także realizowana na tere-
nach ościennych samorządów, natomiast poszczególne elementy 
infrastruktury towarzyszącej powstaną na terenie całego woje-
wództwa pomorskiego. 

Dlatego podjęto rozmowy o planach spółki na najbliższe miesiące 
oraz o oczekiwaniach strony społecznej. Wzięli w nich udział Piotr 
Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Ener-
getycznej, Tomasz Stępień, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni 
Jądrowych oraz sygnatariusze lutowego „Porozumienia o współ-
pracy”, czyli dziesięć lokalnych samorządów reprezentujących po-
wiaty: wejherowski, pucki i lęborski, a także gminy wiejskie: Cho-
czewo, Gniewino, Krokowa, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko 
i jedną miejską – miasto Łeba. 

 POSZCZEGóLNE ELEMENTY NA CAŁYM POMORZU

S
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- Na terenie województwa pomorskiego, a zwłaszcza gmin lokali-
zacyjnych realizowane będą największe inwestycje energetyczne 
w kraju takie jak morskie farmy wiatrowe czy właśnie elektrownia ją-
drowa. To czego podejmiemy się wspólnymi siłami skalą i rozmachem 
trudno porównać z jakimkolwiek innym programem realizowanym 
w ostatnim półwieczu – a w tej części kraju może nawet od powstania 
Gdyni, która stała się dla Polski oknem na świat. Niewątpliwie reali-
zacja tych ambitnych planów przełoży się na szybki rozwój regionu 
i stanowi szansę zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnego biznesu. 
Dlatego zależy nam na bliskiej współpracy z samorządami, żeby móc 
zrozumieć nawzajem swoje oczekiwania i wypracować plan wspól-
nych działań – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. 
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Podczas spotkania dyskutowano na temat potencjału gospodarcze-
go regionu oraz jego kluczowych potrzeb. Informacje te mają być 
punktem wyjścia do dalszych rozmów pomiędzy przedstawicielami 
spółki a stroną samorządową, które będą prowadzone w ramach ze-
społów roboczych. 

- Zależy nam na tym, by cały proces inwestycyjny w projekcie pierw-
szej elektrowni jądrowej w Polsce był od samego początku prowadzony 
w sposób transparentny, odpowiedzialny i w dialogu z interesariuszami, 
w tym przede wszystkim z włodarzami i społecznością lokalną - mówi 
Tomasz Stępień, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Spółka zobowiązała się też do kontynuacji działań informacyjnych 
i edukacyjnych związanych z realizowanym projektem w tym m.in. 
organizacji spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin lokaliza-
cyjnych i ościennych. 

PEJ złoży też do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Raport 
o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie którego w grudniu 
ubiegłego roku spółka wskazała lokalizację „Lubiatowo-Kopalino”, 
jako preferowane miejsce posadowienia pierwszej w Polsce elek-
trowni jądrowej.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, budowa elektrowni 
jądrowej w Polsce to inwestycja strategiczna dla zrównoważonego 
rozwoju całego kraju. 

„Energetyka jądrowa to stabilne źródło energii elektrycznej, a moż-
liwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas poprawia 
niezależność energetyczną kraju. Energetyka jądrowa odegra ważną 
rolę w łagodzeniu zmian klimatycznych, będąc jednocześnie filarem 
bezpieczeństwa energetycznego. Zapewnia ona dostawy niezależnie 
od pogody, przy zerowej emisji CO2 w procesie wytwarzania energii 
na dużą skalę. Jądrowe bloki energetyczne umożliwią wypełnienie 
luki w systemie elektroenergetycznym, jaka powstanie po likwidacji 
starych bloków węglowych” – czytamy w opisie inwestycji. 

Resort określił także oczekiwane rezultaty budowy elektrowni ją-
drowej:

dywersyfikacja źródeł energii elektrycznej,• 
ustabilizowanie cen energii, (wahania cen paliwa jądrowego są • 
znacznie mniejsze niż ropy, gazu czy węgla oraz mają niewielki 
wpływ na koszt produkcji prądu),
unikniecie opłat za emisję CO2, wymaganych przez Unię Europej-• 
ska, co oznacza korzyści ekonomiczne,
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez polski sektor elektro-• 
energetyczny,
stabilne źródło zasilania niezależnie od pogody,• 
reindustrializacja kraju: wprowadzenie nowych dla polskiego • 
przemysłu technologii, podniesienie kultury technicznej i stan-
dardów w przemyśle, rozwój polskich przedsiębiorstw, stworzenie 
nowych atrakcyjnych miejsc pracy,
poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki na tle gospodarek • 
innych państw UE.

TEksT: Łukasz Razowski zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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